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รายการอุปกรณท่ีบรรจุในกลอง 
 
ควรตรวจสอบอุปกรณที่บรรจุในกลอง D700 ดังมีรายการตอไปน้ี 
การดความจําจะขายแยกตางหาก ไมรวมกับอุปกรณกลองที่มีในกลอง 
 

  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
• ใบรับประกัน  
• สมุด คูมอืการใชงานภาษาอังกฤษ 
• สมุด คูมอืฉบับยอ (Quick Guide) 
• แผนแนะนําการติดตัง้โปรแกรมใชงาน (Software Installation Guide) 
• แผน CD-ROM (Software Suite)  
• ใบรับประกันภาษาไทย (เฉพาะประเทศไทย) 
 
ชื่อและนามสกุล:     หมายเลขกลอง:      
 
จากราน/เบอรโทรศัพท:      วันที่ซื้อ:     
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สารบัญ หนา 
หนาปก 1 
สิ่งที่บรรจุมาในกลอง 2 
สารบัญ 3-7 
สวนที่ 1 : สวนตางๆของกลองถายภาพดิจิตอล D700  
กลองถายภาพดิจิตอล D700  
 ตัวกลองสวนบน 8 
 ตัวกลองสวนหนา 1 9 
 ตัวกลองสวนหนา 2 10 
 ตัวกลองสวนหลัง 1 11 
 ตัวกลองสวนหลัง 2 12 
 จอ LCD แสดงคําสั่ง 1 13 
 จอ LCD แสดงคําสั่ง 2 14 
 ชองมองภาพ 15 
 จอ LCD แสดงภาพ 16 
 การใชปุม INFO แสดงขอมูลคําสั่งถายภาพ  17-18 
 ปุมคําสั่งและแหวนควบคุมคําสั่ง (command dials) 19-23 
 การใชอุปกรณที่มากับกลอง 24-26 
สวนที่ 2 : ขอแนะนําการใชงานแบบงายๆ  
เริ่มตนใชงานแบบงาย  
 เมนูรายการคําสั่ง 27-28 
 การใชปุม Help ขอความชวยเหลือ 29 
 วิธีการชารทถาน 31 
 ใสถานลงกลอง 32 
 ใสเลนสกับกลอง 33 
 ตั้งนาฬิกาในกลอง 35-36 
 ใสการดความจําบันทึกไฟลภาพ  37-39 
 ปรับโฟกัสชองมองภาพ 40 
 เริ่มตนถายภาพขั้นตน 41 
 เรื่มตนดวยโหมดถายภาพอัตโนมัติ 43 
 ปรับโฟกัสและถายภาพ 46 
 เรียกดูภาพท่ีถายเก็บไวในกลอง 47 
 การลบไฟลภาพ 48 
สวนที่ 3 : ขอแนะนําคาํสั่งการใชงาน  
การเลือกขนาดเฟรมภาพ FX/DX, ชนิดไฟลภาพ และ ขนาดภาพ  
 เลือกขนาดเฟรมภาพ FX/DX 49 
 ตั้งชนิดของไฟลภาพถาย Image Quality 54 
 ตั้งขนาดของกรอบภาพ Image Sizes 57 
 จํานวนภาพและชื่อไฟลภาพ  58 
ระบบหาโฟกสั Focus Selection  
 การเลือกกรอบโฟกัส Auto Focus 61 
 วิธีเลือกกรอบหาโฟกัส  62 
 กรอบหาโฟกัสแบบเดี่ยว Single Point AF 64 
 กรอบหาโฟกัสแบบติดตอตอเน่ือง Dynamic Area AF 66 
 กรอบหาโฟกัสแบบจัดการอตโนมัติ Auto Area AF  67 
 การใชเสนขอบฟาเสมือน Virtual Horizon 69 
 โฟกัสล็อค Focus Lock 71 
 ไฟสองชวยหาโฟกัส Auto Focus Assisted Light 72 
 การปรับโฟกัสดวยมือ Manual Focus 75 
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สารบัญ  หนา 
โหมดการลั่นชัตเตอรถายภาพ Release Mode  
 วิธีตั้งโหมดการลั่นชัตเตอร 77 
 โหมดการลั่นชัตเตอรถายภาพตอเน่ือง 78 
 หนวยความจําชั่วคราว Buffer Memory 79 
 การใชระบบถายภาพสด Live View 80 
 คําแนะนําการใชระบบถายภาพสด Live View 81 
 วิธีใชระบบถายภาพสด แบบมือถือ Live View Handheld 84 
 วิธีใชระบบถายภาพสด แบบใชขาตั้ง Live View Tripod 86 
 ตัวอยางวิธีใชระบบถายภาพสด Live View 88 
 การใชไทมเมอรนับเวลาถอยหลัง Self-Timer Release 91 
 การยกกระจกสะทอนภาพ Mirror Up 93 
คาความไวแสง Sensitivity หรือ ISO  
 วิธีตั้งคาความไวแสง ISO 94 
 คาความไวแสง ISO ที่มีใหเลือกใชได 95 
 คาความไวแสงแบบอัตโนมัติ ISO Auto 96 
ระบบวัดแสง Metering  
 ระบบวัดแสง Metering ที่มีใหเลือกใชได 97 
 วิธีตั้ง ระบบวดัแสง  98 
โหมดชวยควบคุมการถายภาพ Exposure Mode  
 โหมดชวยควบคุมการถายภาพ Exposure Mode ที่มีใหเลือกใชได 99 
 วิธีตั้งโหมดชวยควบคุมการถายภาพ P, S, A, M 100 
 โหมดโปรแกรมควบคุมอัตโนมัติ P – Programmed Auto 101 
 โหมดถายภาพแบบกําหนดความเร็วชัตเตอร S – Shutter Priority Auto 103 
 โหมดถายภาพแบบกําหนดคารูรับแสง A – Aperture Priority Auto 104 
 การใชเลนสแบบไมมีชิพ CPU (Non-CPU Lens) 105 
 โหมดถายภาพแบบ ผูใชกําหนดคาแสงเอง  M – Manual 106 
 การใชมาตรวัดแสงอิเล็คโทรนิคส 107 
 การเปดมานชัตเตอรนานๆ ( BULB ) 108 
 การล็อคคาวัดแสง AE-Lock 110 
 การชดเชยคาแสงถยภาพ Exposure Compensation 112 
 การถายภาพแบบครอมแสง Bracketing 114 
 วิธีตั้งคาครอมแสง Bracketing 115 
 การถายภาพแบบครอมคาสมดุลยแสงสีขาว White Balance Bracketing 119 
คาสมดุลยแสงสีขาว White Balance - WB   
 การตั้ง คาสมดุลยแสงสีขาว WB และ การปรับแตง WB 122 
 การตั้ง คาอุณหภูมิแสง Color Temperature 126 
 การตั้ง คาสมดุลยแสงสีขาว ดวยตัวผูใชเอง WB – Preset 127 
 การเก็บบันทึก คาสมดุลยแสงสีขาว WB  128 
 การตั้ง คาสมดุลยแสงสีขาว WB จากภาพที่ถายเก็บไว  132 
 การเรียกใชคา WB prerset (d-0, d-1, d-2, d-3, d-4) ที่เก็บไว 134 
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สารบัญ  หนา 

ระบบควบคุมภาพถาย Picture Control  
 ระบบควบคุมภาพถาย Picture Control 136 
 วิธีใชระบบควบคุมภาพถาย Picture Control 137 
 การปรับแตงคําสั่งจัดการแตงภาพ Picture Control 138 
 คําสั่งควบคุมภาพอัตโนมัติ A-Auto Picture Control 141 
 คําสั่งควบคุมภาพ Filter Effect 142 
 การสร างและเก็บคําสั่งควบคุมภาพ  143 
 การถายโอนคําสั่งควบคุมภาพโหลดลงกลอง 145 
 การถายโอนคําสั่งควบคุมภาพโหลดเก็บลง การดความจํา 147 
 การบริหารจัดการ เปลี่ยนชื่อคําสั่ง, ลบคําสั่งควบคุมภาพ Picture Control 148 
 การลบคําสั่งควบคุมภาพ Picture Control  149 
ระบบควบคุมการใหแสง Active D-Lighting  
 ระบบควบคุมการใหแสง Active D-Lighting 151 
 การเรียกใชระบบควบคุมการใหแสง Active D-Lighting 152 
ระบบการใหสี หรือ การใชรหัสสีในภาพ Color Space  
 วิธีใชระบบการใหสี Color Space 153 
การใชแสงแฟลชถายภาพ Flash Photography  
 การใชแฟลชภายในกลอง 154 
 วิธีใชแฟลชภายในกลอง 155 
 โหมดแฟลชสัมพันธมานชัตเตอร 157 
 การชดเชยแสงแฟลช Flash compensation 158 
 การล็อคคาแสงแฟลช FV Lock 160 
 การใชแฟลชและความเร็วชัตเตอร 162 
 แฟลชแสงกระพริบ Repeating Flash 164 
 แฟลชสั่งการไรสาย Commander Mode 165 
 วิธีใชแฟลชสั่งการไรสาย Commander Mode 166 
 ขอจํากัดแฟลชหัวกลอง 169 
 การใชแฟลช ภายนอกกลอง 170 
การถายภาพซอน Multiple Exposure  
 การถายภาพซอน Multiple Exposure 172 
การถายภาพตามกําหนดเวลาที่ตั้งไวลวงหนา Interval Timer  
 การถายภาพตามกําหนดเวลาที่ตั้งไวลวงหนา Interval Timer 177 
การใชเลนสที่ไมมีชิพ Non-CPU Lens  
 การใชเลนสที่ไมมีชิพ Non-CPU Lens 182 
 วิธีใชเลนสที่ไมมีชิพ CPU 183 
 วิธีเรียกใชคาเลนสที่ไมมีชิพ CPU ที่บันทึกไวในกลอง 184 
การปรับแตงจุดโฟกัสเลนส 185 
การตอกับอุปกรณเครื่องบอกตําแหนงจากสัญญาณดาวเทียม GPS 186 
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สารบัญ  หนา 

การเรียกแสดงภาพ Playback  
 การเรียกแสดงภาพถายที่บันทึกไว 188 
 การเรียกดูขอมูลถายภาพ 190 
 ขอมูลไฟลภาพ 191 
 แสดงสวนที่สวางเกินไปในภาพ Highlight 192 
 แสดงขอมูลแมสี และ ฮิสโตแกรม 193 
 ขอมูลภาพถาย หนาที่ 1 195 
 ขอมูลภาพถาย หนาที่ 2 196 
 ขอมูลภาพถาย หนาที่ 3 197 
 ขอมูลภาพถาย หนาที่ 4 198 
 ขอมูล GPS (ถามีการตอเช่ือมกับเครื่องรับ GPS) 199 
 แสดงขอมูลภาพถายโดยรวม (1) 200 
 แสดงขอมูลภาพถายโดยรวม (2) 201 
การแสดงภาพถายดวยจอแสดงภาพแบบความละเอียดสูง HDMI  
 วิธืแสดงภาพถายดวยจอแสดงภาพแบบความละเอียดสูง HDMI 202 
การตอเช่ือมกลอง D700 และ คอมพิวเตอรสวนบุคคล PC  
 คําสั่งการตอเช่ือมกลอง D700 และ คอมพิวเตอรสวนบุคคล PC 203 
ชุดรายการคําสั่งจัดแตงภาพถาย (Retouch Menu)  
 คําสั่งในชุดรายการจัดแตงภาพถาย (Retouch Menu) 205 
 คําสั่ง D-Lighting (แสงแฟลชเสมือน) 207 
 คําสั่ง Trim (ตัดแตงขนาดภาพ) 208 
 คําสั่ง แตงภาพแบบโมโนโครม (Monochrome) 209 
 คําสั่งแตงภาพ ปรับแตงสี (Color Balance) 210 
 คําสั่ง เทียบเคียงภาพ Side-by-Side Comparison 213 
ระบบเลนสถายภาพ  
 เลนสและอุปกรณ ที่สามารถใชกับ D700 ได 214 
 เลนสที่มีชิพ CPU  215 
 เลนสที่ไมมีชิพ CPU 216 
 เลนสและอุปกรณ ที่ไมสามารถใชกับ D700 ได 217 
การตรวจสอบการใชงานของถานแบตเตอรี่  
 วิธีตรวจการใชงานของถานทั้งที่อยูในกลอง D700  218 
 วิธีตรวจการใชงานของถานทั้งที่อยูในกลอง D700 และกริป MB-D10 219 
การเช่ือมตออุปกรณพิเศษเแบบตางๆ  
 สายเชื่อมตออุปกรณพิเศษเแบบตางๆ 220 
แฟลชภายนอกและอุปกรณเสริม  
 แฟลชภายนอกและอุปกรณเสริม 221 
การทําความสะอาดกระจก เซ็นเซอรรับภาพ  
 วิธีการทําความสะอาดกระจก เซ็นเซอรรับภาพ แบบอัตโนมัติ 222 
 การลบเงาฝุนดวยโปรแกรม Capture NX 225 
 การตั้งใหทําความสะอาดเซ็นเซอรรับภาพ ดวยตัวผูใชเอง 227 
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สารบัญ  หนา 

เครื่องหมายและสัญลักษณเตือนตางๆ  
 เครื่องหมายและสัญลักษณเตือนตางๆ 229 
การสรางเปนชุดรายการคําสั่งสวนตัว My Menu  
 วิธีสรางเปนชุดรายการคําสั่งสวนตัว My Menu 232 
การรีเซ็ท คําสั่งการทํางาน  (Quick Reset)  
 การ รีเซ็ท คําสั่งการทํางาน ทั่วๆไปอยางรวดเร็ว (Quick Reset) 233 
 การ รีเซ็ท ชุดรายการคําสั่งถายภาพ (Reset - Shooting Menu) 234 
 การ รีเซ็ท ชุดรายการคําสั่งเฉพาะตัวผูใช (Reset - Custom Menu) 235 
รวมเมนูรายการคําสั่งตางๆ  
รายการคําสัง่การใชงานขั้นพื้นฐานของกลอง Basic Set Up Menu 239 
รายการคําสัง่การบันทึกถายภาพ Shooting Menu 242 
รายการแสดงภาพถายที่บันทึกเก็บไวในการดความจํา Playback Menu 247 
รายการคําสัง่การปรับแตงภาพถาย Retouch Menu  249 
รายการคําสัง่เฉพาะตัวผูใช My menu 250 
รายการคําสัง่เฉพาะตัวผูใช Custom Settings Menu   
 รายการคําสัง่เฉพาะ (หัวขอ a: ระบบหาโฟกัสอัตโนมัติ) 251 
 รายการคําสัง่เฉพาะ (หัวขอ b: ระบบวัดคาแสง / ถายภาพ) 253 
 รายการคําสัง่เฉพาะ (หัวขอ c: ระบบตั้งเวลา / ปุมลอคคาวัดแสง และ โฟกัส) 254 
 รายการคําสัง่เฉพาะ (หัวขอ d: ระบบชวยถายภาพ และ แสดงภาพ) 255 
 รายการคําสัง่เฉพาะ (หัวขอ e: ระบบครอมแสงถายภาพ / ครอมแสงแฟลช) 258 
 รายการคําสัง่เฉพาะ (หัวขอ f: ระบบควบคุมปุมตางๆของกลอง) 259 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สวนประกอบ กลองดิจิตอล D700 
 
 

ตัวกลองสวนบน 

 
 
1. แหวนปรับอัตราความเร็วการถายภาพ  
    หรือ ตั้งเวลาถายภาพ 

 9. สวิทชปด-เปด 

2. ปุมปลดลอค แหวนปรับความเร็วการถายภาพ 10. ปุมกดลั่นชัตเตอร 
3. ปุมกดสั่งเลือกขนาดของภาพ และ  
   ลักษณะ อัตราการบีบยอไฟลลภาพ 
   หรือใชกดสั่งลางรายการเมนูคําสั่ง ใหตั้ง  
   กลับไปใชคาที่ตั้งจากโรงงาน (RESET) 

11. ปุมกด  เพิ่ม/ลด ชดเชยแสงถายภาพ 

4. หูรอยสายสะพายกลอง 12. ปุมกดเลือกโหมดถายภาพ P, S, A, M 

      และ ใชฟอรแมท การดความจํา  ดวย 
5. ปุมกดสั่งเลือกสีสมดุลยแสงขาว WB  13. หูรอยสายสะพายกลอง 
6. ปุมกดสั่งเลือกความไวแสง ISO  14. ตําแหนงแสดงระนาบจอ CMOS 
7. ชองเสียบขาแฟลช/อุปกรณเสริม 15. จอแสดงผล LCD 
8. ฝาปดชองเสียบแฟลชหัวกลอง BS-1  
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ตัวกลองสวนหนา I 
 

 
 

1. แฟลชภายในกลอง 10. ชองปล้ักเสียบสงสญัญาณวีดีโอ HDMI 
2. ปุมกดสําหรับปลอยยกหัวแฟลชภายในกลอง 11. ชองเสียบปลั้กหมอแปลงไฟบาน EH-5  

3. ปุม  เลือกลักษณะการถายภาพดวยแฟลช 

      และ  ปรับ +/- ชดเชยแสงแฟลช 

12. ชองเสียบปลั้กสายสงสัญญาณยูเอสบี  

4. ฝาปดชองเสียบปลั้กซิงคแฟลช 13. ปุมกดคลายลอคปลดเลนส 
5. ฝาปดชองเสียบปลั้ก 10 ขา 14. สวิทชเลือกระบบโฟกัสดวยมือ M  

      หรือดวยออตโต AF (S-เดี่ยว / C-ตอเน่ือง) 
6. ปลั้กซิงคแฟลชภายนอก 15. เดือยแหวนปรับคารูรับแสง 
7. ปลั้ก 10 ขา ตออุปกรณภายนอก 16. กระจกสะทอนภาพ 
8. ฝาปดชองเสียบตอพวงอุปกรณภายนอก  
9. ชองปล้ักเสียบสงสัญญาณวีดีโอ   
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ตัวกลองสวนหนา II 
 

 
 

1.ไฟสองชวยระบบหาโฟกัส  
    และ ชวยลดตาแดง  
    และแสดงการนับเวลาถอยหลัง 

 7. ขั้วไฟฟาตอเช่ือมกับกริป MB-D10 

2. แหวนหมุนควบคุมการสั่งงานรอง  
   (Sub Command Dial) 

 8. ขั้วไฟฟาตอเช่ือมกับ CPU ในเลนสถายภาพ 

3. ปุมกด ตรวจดูชวงระยะชัดลึก  9. เครื่องหมายชี้ตําแหนงใสเลนส 

4. ปุมกดเรียกใชระบบฟงคช่ัน  - Function 10. หนาแปลนยึดเลนส  

5. ฝา ปดชองใสถาน 11. รูเกลียวใสยึดขาตั้งกลอง 
6. ปุม ปลดลอคฝาปดชองใสถาน 12. ฝาปดตัวกลอง 
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ตัวกลองสวนหลัง I 
 

 
 

1. ชองมองภาพ  7. ปุม  เรียกดูรายการคําสั่งตางๆ 
2. ยางรองชองมองภาพ DK-23  8. ปุม  ตั้งปองกันการลบภาพที่บันทึกไว  

     หรือ  เมื่อตองการใหกลองชวยเหลือ  

     หรือ  เมื่อตองการทราบขอมูลคําอธิบาย- 
      -รายการคําสั่งในกลอง  

3. คันโยกมานปดชองมองภาพ  
    และใชปลดล็อคแหวนเลนสตาชองมองภาพ 

 9. ปุม  เรียกดูกลุมภาพที่บันทึกไวในการด- 
     -ความจํา หรือ ลดขนาดภาพที่กําลังแสดง 

4. ปุม  สั่งลบภาพที่บันทึกไวในการดความจํา 
    และ ใชฟอรแมท การดความจํา  ดวย 

10. ปุม  กดสั่งขยายภาพในจอ LCD เพื่อดู 
     รายละเอียดในภาพ 

5. ปุม  เรียกดูภาพท่ีบันทึกไวในการดความจํา  11. ปุม  กดสั่งยืนยันคําสั่งที่แสดงในรายการ  
6. จอ LCD แสดงภาพ  
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ตัวกลองสวนหลัง II 
 

 
 

1. ปุมปรับโฟกัสชองมองภาพ  7. ปุมกลาง กดเพื่อยืนยันคําสั่งใชงาน 
2. แหวนสวทิชเลือก ระบบวัดแสง  8. แหวน ล็อค แปนกด 8 ทิศทาง 

3. ปุม  กดลอคคาแสง AE-L   
   หรือ ลอคจุดโฟกัส AF-L 

 9. ฝาปด ชองใสการดความจํา  

4. ปุม สั้งการทํางาน ของระบบหาโฟกัส AF-ON 10. สวิทช เลือก โหมดหาโฟกัส อัตโนมัติ 
5. แหวน เลือกคําสั่งการทํางานหลัก  
   Main Command Dial 

11. ไฟ แสดงสถานะของการดความจํา 

6. แปน กด 8 ทิศทาง  
     สําหรับ เลือกรายการตางๆ 

12. ปุม  เพือ่เรียกแสดงคําสั่งการถายภาพ 
     ใหแสดงบนจอ LCD ดานหลัง 
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จอ LCD แสดงคําสั่ง I  
 

 
1. ตัวเลข แสดงคาความเร็วมานชัตเตอร               
    แสดงคาชดเชยแสงถายภาพ หรือ แสงแฟลช  
    แสดงจํานวนภาพที่ยังถายภาพไดกอนที่- 
    -หนวยความจํา Buffer จะเต็ม 
    แสดงคาความไวแสง ISO 
    แสดงวากําลังการปรับแตง/บันทึกหา WB  
    คาอุณหภูมิของแสง (K องศาเคลวิน) 
    แสดงจํานวนภาพที่จะถายครอมแสงๆวได 
    แสดงจํานวนภาพที่จะถายครอม WB ไวได 
    แสดงจํานวนภาพที่ตั้งเวลาไวลวงหนา   
    แสดงทางยาวโฟกัสของเลนส MF ที่เลือกใช 

 9. ตัวเลข แสดงจํานวนภาพที่ยังถายภาพได 
     แสดงจํานวนภาพถายแบบตอเน่ืองที่ยังเก็บไวใน 
     -หนวยคําวามจําชั่วคราว Buffer memory 
     เครื่องหมาย PC แสดงวาตอเช่ือมกับคอมพิเตอร 
     -หรือ ดวยโปรแกรม  Camera control Pro 
     แสดงตัวเลขเตือนวาใช WB แบบ Preset  
     แสดงหมายเลนสแมนนวล MF ที่เลือกใช 
      
 
      
 
 

2. เครื่องหมาย L เตือนวาความเร็วชัตเตอร
    ไดถูกต้ังใสล็อคคาเอาไว 

10. แสดงจํานวนภาพ K = คูณ ดวย 1000  
     (หากยังถายไดมากกวา 1000 ภาพ) 

3. สัญญาณแสดงวาใชโหมด P* Program Shift 11.  แสดงโหมดสัมพันธแฟลชที่เลือกใช 
4. แสดงโหมดที่ถายภาพ P, A, S, M 12.  แสดงวาใชคําสั่งถายภาพซอน Multi Exposure 
5. แสดงขนาดของกรอบภาพ L, M, S  ที่ใชอยู 
6. แสดงคําสั่งของชนิดไฟลที่ใชบันทึกภาพ 
   และอัตราการบีบอัดไฟลภาพ JPEG  
7. แสดงวามกีารปรับแตงคา WB -  White Balance  

13.  แสดงคารูรับแสง (คารูหนากลอง) 
      แสดงเตือนคารูรับแสง(หากใชเลนสผิดแบบ) 
      แสดงคาครอมแสง (สตอป) และ WB ที่เลือกใช
      แสดงจํานวนภาพที่ตั้งเวลาถายไวลวงหนา 
      แสดงคารูรับแสงกวางสุดของเลนส MF แบบที่ 
      -ไมมี CPU ที่เลือกใช 
 

8. แสดงสัญลักษณ คาสมดุลยสีขาว WB – 
    White Balance ที่ถูกเลือกใช 

14. แสดงเตือนเมื่อใชกับเลนส MF แมนนวลโฟกัส 
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จอ LCD แสดงคําสั่ง II 
 

 
15. แสดงเตือนวากําลังใชคาชดเชยแสงแฟลช 22. แสดงวากลองกําลังถายภาพแบบตามคาบ- 

      -เวลาที่กําหนดลวงหนาไว 
16. แสดงเตือนวากําลังใชคาชดเชยแสง 
      ถายภาพ 

23. แสดงแถบมาตรวัดแสงแบบขีดอนาลอค Analog 
    แสดงคาสตอปที่ชดเชยแสงที่ตั้งไว 
    แสดงวากลองกําลังถายภาพครอมอัตโนมัติ 
    แสดงวากลองกําลังตอเช่ือมกับคอมพิวเตอร 
    แสดงแนวระดับความเอียงของกลอง 

17. สัญญาณแสดงมานชัตเตอรสัมพันธกับแฟลช 
     -ภายนอก 
 

24. แสดงวาเปดใชระบบเสียงสัญญาณเตือน 
 

18. แสดงคาความไวแสง ISO ที่เลือกใช  
     หรือ เมื่อใชระบบ ISO อัตโนมัติ 

25. แสดงวากลองกําลังตอเช่ือมกับระบบ GPS 

19. เตือนใหตั้งนาฬิกาในกลอง 26. แสดงวากําลังถายภาพครอม WB  
20. แสดงวากลองกําลังใชไฟจากกริป MB-D10 27. เครื่องหมาย L เตือนวาคารูรับแสงไดถูกต้ัง- 

     -ใสล็อคคาเอาไว 
 

21. แสดงปริมาณไฟฟาทีย่ังเหลือในถานแบตฯ 28. คา K องศาเคลวิน (อุณหภูมิสี) 
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ชองมองภาพ 

 
1.  ตารางชวยจัดภาพ (ปด-เปด ดวยคําสั่ง d2) 
    แตตารางนี้จะไมแสดงหากใชฟอรแมท DX (24x16) 
2.  กรอบหาโฟกัสอัตโนมัติที่เลือกใช  
3.  วง 12 มม. อางอิงระบบวัดแสงเฉลี่ยหนักกลาง 
4.  วงกรอบของระบบหาโฟกัสอัตโนมัติ 
5. ไฟแสดงสถานะกลองหาโฟกัสไดแลว 
6. แสดงระบบวัดแสงของกลองที่ใชอยู  
7. แสดงเตือนการล็อคคาแสงที่ไดถูกผูใชล็อคเอาไว  
8. แสดงวาผูใชไดล็อคคาความเร็วชัตเตอรเอาไว 
9. แสดงความเร็วมานชัตเตอรที่เลือกใช 
10. แสดงวาผูใชไดล็อคคารูรับแสงเอาไว 
11. แสดงคารูรับแสงที่ผูใชตั้งเอาไว 

16. แสดงจํานวนภาพที่ยังสามารถบันทึกได 
     แสดงจํานวนภาพที่ยังสามารถถายตอเนื่อง 
     แสดงวากําลังหาคาสมดุลยแสงสีขาว WB 
     แสดงคาชดเชยแสงถายภาพที่ตั้งไว 
     แสดงคาชดเชยแสงแฟลชถายภาพที่ตั้งไว 
     แสดงสถานะการตอเชื่อมกับคอมพิวเตอร 
17. แสดงสถานะความพรอมใชของแฟลชกลอง 
18. แสดงวาไดตั้งล็อคคาแสงแฟลช FV-Lock ไว 
19. แสดงสถานะของการทํางานสัมพันธกับ- 
      -แฟลชภายนอก PC Sync. 
20.  แสดงเมื่อใชกับเลนสแมนนวลโฟกัส MF  
21. แสดงขีดมาตรวัดคาวัดแสงแบบ Analog 
 

12. แสดงโหมดชวยถายภาพที่เลือกใช P A S M 22. แสดงสถานะของถานแบตเตอรี่ (คําสั่ง d3) 
13. แสดงเตือนวาตั้งคาชดเชยแสงแฟลชไว 23. แสดงวาตั้งคาความไวแสง ISO อัตโนมัติไว 
14. แสดงเตือนวาตั้งคาชดเชยแสงถายภาพไว 24. แสดงจํานวนที่ยังสามารถบันทึกได   

     (K = x1000 ภาพ) 
15. แสดงคาความไวแสง ISO  
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การสั่งใหแสดงคําสั่งถายภาพที่จอ LCD ดานหลัง 
ผูใชสามารถเลือกที่จะใหกลองแสดงคําสั่งที่จะใชสําหรับถายภาพ โดยรวม เชน ความเร็วชัตเตอร,  
คารูรับแสง, จํานวนภาพที่ยังสามารถบันทึกได, กรอบหาโฟกัส ฯลฯ ที่เลือกใชในการถายภาพ ฯลฯ  

ใหไปแสดงที่บนจอ LCD ดานหลังกลองไดโดยการกดปุม   และเมื่อตองการยกเลิกการแสดง- 

คําสั่งที่จอ LCD ใหกดปุม  อีกครั้ง หรือ กดแตะปุมชัตเตอรเบาๆครึ่งทาง ขอมูลก็จะหายไป  
หรือหากไมมีการถายภาพใน 10 วินาที ขอมูลก็จะหายไปเชนกัน ตามที่ถูกต้ังไวจากโรงงาน 
 
ขอมูลคําสั่งถายภาพที่แสดงบนจอ LCD 

 
 
1. แสดงโหมดชวยถายภาพที่เลือกใช P A S M 
2. เครื่องหมายแสดงโหมด P* Program Shift 

10. แสดงสถานะของถานแบตเตอรี่ในตัวกลอง 
11. แสดงสถานะของถานแบตฯในกริป MB-D10 

3. แสดงวาผูใชไดล็อคคาความเร็วชัตเตอรเอาไว 12. แสดงจํานวนที่ยังสามารถบันทึกได   
     (K = คูณดวย 1000 ภาพ) 

4.  ตัวเลข แสดงคาความเร็วมานชัตเตอร            
    แสดงคาชดเชยแสงถายภาพ หรือ แสงแฟลช  
    แสดงจํานวนภาพที่ยังถายภาพไดกอนที่- 
    -หนวยความจํา Buffer จะเต็ม 
    แสดงคาความไวแสง ISO 
    แสดงวากําลังการปรับแตง/บันทึกหา WB  
    คาอุณหภูมิของแสง (K องศาเคลวิน) 
    แสดงจํานวนภาพที่จะถายครอมแสงๆวได 
    แสดงจํานวนภาพที่จะถายครอม WB ไวได 
    แสดงจํานวนภาพที่ตั้งเวลาไวลวงหนา   
    แสดงทางยาวโฟกัสของเลนส MF ที่เลือกใช 

13.  แสดงจํานวนที่ยังสามารถบันทึกได   
      แสดงหมายเลขประจําเลนส MF ที่ผูใชตั้งไว 
14. แสดงโหมดหาโฟกัสอัตโนมัติ ที่เลือกใช 
     แสดงตําแหนงกรอบหาโฟกัสที่เลือกใช 
     แสดงวาเลือกใชระบบโฟกัสติดตามแบบ 3D 
15.  แสดงคาสมดุลยสีขาว WB ที่ผูใชตั้งไว 
      และแสดงวามีการปรับแตงคา WB  
16. แสดงคําสั่งของชนิดไฟลที่ใชบันทึกภาพ 
      และอัตราการบีบอัดไฟลภาพ JPEG 
17. แสดงขนาดของกรอบภาพ L, M, S ที่ใชอยู 
18. แสดงวาเปดใชคําสั่งแกอาการมุมขอบภาพมืด 

5. คา  K องศาเคลวิน (อุณหภูมิสี) 
6. แสดงเมื่อใชกับเลนสแมนนวลโฟกัส MF 
7. แสดงวาผูใชไดล็อคคารูรับแสงเอาไว 
8. แสดงคารรูับแสงที่ผูใชตั้งเอาไว 
9. แสดงขีดมาตรวัดคาวัดแสงแบบ Analog 
    แสดงคาชดเชยแสงที่ผูใชตั้งเอาไว 
    แสดงสถานะคาครอมแสงขณะที่ถายภาพ 

19. แสดงวาใชโหมดถายภาพตอเนือง 
     และอัตราความเร็วถายภาพ                         
      เชน 5 fps =  5 เฟรมตอวินาที 
20. แสดงสถานะของการทํางานสัมพันธกับ- 
      -แฟลชภายนอก PC Sync. 
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ขอมูลคําสั่งถายภาพที่แสดงบนจอ LCD 

โดยการกดปุม   และ เมื่อตองการยกเลิกการแสดงคําสั่งที่จอ LCD ก็ใหกดปุม  อีกครั้ง 
 

 
21. แสดงคาความไวแสง ISO ที่ใชอยู 32. แสดงวาปด Off ระบบ Active D-Lighting 
22. แสดงเตือนวาตั้งคาชดเชยแสงถายภาพไว 33. แสดงวากําลังใช Color Space แบบใด 
23. แสดงเตือนวาตั้งคาชดเชยแสงแฟลชไว 34. แสดงหนาที่การทํางานของปุมตรวจระยะชัดลึก 
24. แสดงวากําลังถายครอมคาสมดุลยสีขาว WB 35. แสดงหนาที่การทํางานของปุม Fn-Function 
25. แสดงวากลองกําลังตอเช่ือมกับระบบ GPS 36. แสดงหนาที่การทํางานของปุม AE-L/AF-L  
26. แสดงระบบวัดแสงที่กําลังใชอยู 37. แสดงวาเปดใชคําสั่ง Picture Control แบบ SD 
27. แสดงวาเปดระบบสญัญาณเสียงเตือนปป 38. แสดงวาเปดใชระบบลดจุดสีรบกวนในภาพ NR 
28. แสดงวากําลังถายภาพซอน Multi Exposure 39. แสดงวากําลังใชรายการคําสั่งเฉพาะ (คัสตอม 

      เมนู) ในรายการชุดใด: A B C D เชน ชุด A 
29. แสดงวากลองกําลังถายภาพแบบตามชวง- 
      -เวลาที่กําหนดไวลวงหนา 

40. แสดงวากําลังใชรายการคําสั่งถายภาพที่ตั้งใวใน 
      ชุดใด: A B C D เชน ชุด A 

30. แสดงวาเปดใชระบบบันทึกลิขสิทธิ์ลงในภาพ 41. แสดงวาปดระบบลดจุดสีรบกวนเมื่อใช ISO สูงๆ 
31. แสดงเตือนวาใหกลองบันทึกขอความ- 
     -ลงในไฟลภาพ 

42. แสดงวาไดตั้งล็อคคาแสงแฟลช FV-Lock ไว 
43. แสดงวากําลังใชโหมดแฟลชใดอยู 
44. หากกระพริบ แสดงวาตองตั้งนาฬิกาในกลองใหม  

ใชรายการคําสั่งเฉพาะ d7 สําหรับ เลือกลักษณะการแสดงขอมูลและคําสั่งสําหรับถายภาพ 
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การใชปุม Info และแปน 4 ทิศเลือกทํารายการคําสั่งถายภาพ 
ผูใชสามารถเลือกที่จะเปลี่ยนคําสั่ง และ คาตางๆ ที่จะใชสําหรับถายภาพ โดยการกดปุม   
เรียกแสดงรายการคําสั่ง แลวใชแปนกด 4 ทิศกด ซาย-ขวา-บน-ลาง เลือกหวขอคําสั่งที่แสดง 
เชน คําสั่ง Picture Control, D-Lighting, โหมดสี, ชุดรายการ A, ระบบลดจุดสี NR, ISO ฯลฯ  
ที่ตองการใชในการถายภาพ   

แลวกดปุม  เพื่อเขาไปเปลี่ยนคาทํารายการหัวขอรายการที่เลือกไวน้ันไดโดยตรง 

 
 
1. ใช ปด-เปด ระบบ Active D-Lighting 6. เปล่ียนการใชคําสั่ง Picture Control  
2. เลือกเปล่ียนรหัสส ีColor Space  7. เลือกปด-เปดใชระบบลดจุดสีรบกวนในภาพ NR 
3. เปลี่ยนหนาที่ของปุมตรวจระยะชัดลึก 8. เลือกเปลี่ยนชุดรายการคําสั่งเฉพาะ (คสัตอม 

      เมนู) ในรายการชุดใด: A B C D  
4. เปลี่ยนหนาที่การทํางานของปุม Fn-Function 9. เลือกเปล่ียนชุดรายการคําสั่งถายภาพที่ตั้งใวใน 

      ชุดใด: A B C D  
5. เปลี่ยนหนาที่การทํางานของปุม AE-L/AF-L 10. เลือกปด-เปดระบบลดจุดสีรบกวนเมื่อใช ISO สูงๆ 
 
 
หมายเหตุ: เครื่องหมายสัญลักษณในรายการที่ 3, 4 และ 5 อาจจะเปลี่ยนไดดังน้ี 

สัญลักษณ ความหมาย 

 
 
แสดงวาคําสั่งที่มอบหมายใหน้ัน ทําโดยเพียงการกดปุม 

 
 
แสดงวาคําสั่งที่มอบหมายใหน้ัน ทําโดยการกดปุม และหมุนแหวนควบคุมดวย 
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การใชแหวนควบคุมการทํางานของกลอง Command dials  
 
ผูใชสามารถใชแหวนควบคุมการสั่งงานใหกับกลองโดยใชไดทั้งแหวนควบคุมการสั่งงานหลัก (Main Command 
Dial) และ แหวนควบคุมการสั่งงานรอง (Sub Command Dial) รวมกับปุมคําสั่งตางๆที่อยูบนตัวกลองดังน้ี 
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การสั่งงานใหกับกลองโดยใชแหวนควบคุมคาํสั่ง (Command Dial) รวมกับปุมคําสั่งตางๆ 
 
เมื่อกดปุม QUAL และหมุนแหวนคําสั่งหลัก เพื่อเลอืกปรับขนาดไฟลภาพ  
                                                                                         (เลือกอตัราการบีบอัดขนาดไฟลภาพ) 

 
 

เมื่อกดปุม QUAL และหมุนแหวนคําสั่งรอง เพื่อเลอืกขนาดของภาพ (เลอืกขนาดภาพ L, M, S) 

 
เมื่อกดปุม ISO และหมุนแหวนคําสั่งหลัก เพื่อปรับตั้งคาความไวแสง (เลือกคา ISO) 
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เมื่อกดปุม MODE และหมุนแหวนคําสั่งหลัก เพื่อโหมดชวยถายภาพ (เลอืกโหมด P, S, A, M) 

 
 

การใชแหวนคําสั่งหลัก และ แหวนคําสั่งรอง  เพื่อตั้งคาในโหมดชวยถายภาพ P, S, A, M 
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เมื่อกดปุม  ชดเชยแสงถายภาพ และหมุนแหวนคําสั่งหลัก เพื่อตั้งคาชดเชยแสงถายภาพ 
                                                                          (+0.3 = เพิ่มความสวางในภาพ 0.3 สตอป) 

 
 
 
เมื่อกดปุม  (ฟงคชั่น) และหมุนแหวนคําสั่งหลัก เพือ่ตั้งจํานวนภาพที่ถายครอมแสง   
                                                                                                              (3F = 3 ภาพ) 

 
 

เมื่อกดปุม  (ฟงคชั่น) และหมุนแหวนคําสั่งรอง เพื่อตัง้คาแสงทีต่องการถายครอมแสง 
                                                                                 (0.7 = + 0.7 สตอป และ -0.7 สตอป) 

 
หมายเหต:ุ  

• ผูใชสามารถใชคําสั่งเฉพาะ f5 เพื่อกําหนดหนาที่การทํางานของปุม Fn ใหทํางานรวมกับแหวนคําสั่ง 
Command Dial ใหใชเปลี่ยนความเร็วชัตเตอร, คารูรับแสงที่คลิกละ 1 สตอป (1 EV) หรือ ใชระบุเลนส
แมนนวล MF ที่ตั้งใสคาใหกลองไวแลวลวงหนา หรือ ใชเรียกระบบเลือกกรอบหาโฟกัสในแบบอัตโนมัติ  

• และผูใชยังสามารถใชคําสั่งเฉพาะ f6 และ f7 เพื่อกําหนดหนาที่การทํางานของปุมตรวจระยะชัดลึก และ 
ปุม AE-L/AF-L ใหทํางานไดเปนเสมือนเปนปุม Fn เพิ่มเติมก็ไดเชนกัน 
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 การตั้งคาสมดุลยแสงสีขาว WB ดวยแหวนคําสั่ง Command Dial 
 เมื่อกดปุม WB (คาสมดุลยสีขาว) และหมุนแหวนคําสั่งหลัก เพือ่ตั้งคาสมดุลยแสงสีขาวทีต่องการ 

 
 

เมื่อกดปุม WB (คาสมดุลยสีขาว) และหมุนแหวนคําสั่งรอง เพื่อปรบัแตงจูนคาสมดุลยแสงสีขาว, 
หรือใชปรับตั้งคาอุณภูมิแสง (K) หรือ ใชเลือกคา pre-set WB ที่ตัง้ไวลวงหนาในกลองเอาไวแลว 

 
การตั้งคาแสงแฟลชดวยแหวนคําสั่ง Command Dial 

เมื่อกดปุม  (แสงแฟลช) และหมุนแหวนคําสั่งหลัก เพือ่ตัง้คาสัมพันธแสงแฟลชที่ตองการ 

 

เมื่อกดปุม  (แสงแฟลช) และหมุนแหวนคําสั่งรอง เพื่อตัง้คาชดเชยแสงแฟลชทีต่องการ 
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การใชอุปกรณที่มากับกลอง 
 
วิธีการใสสายสะพาย AN-D700  

 
 
 
วิธีการใสแผนครอบ BM-9 จอ LCD   

1. สอดลิ้นดานบนของแผนครอบ BM-8 ใหตรงเขากับรองดานบนจอ LCD 
2. กดดานลางของใหตัวแผนครอบ BM-8 ใหเขาลอคกับดานลางของกลอง 

 
การถอดแผนครอบ BM-8 ใหทํากลับกัน โดยดันตัวแผนครอบ จากดานลางของกลองขึ้นมา 
 
 
วิธีใชฝาปดชองมองภาพ 
 
 
 
ดันคันโยกนี้เพื่อปดมานในชองมองภาพ สําหรับการ
ถายภาพดวยไทมเมอร นับเวลาถอยหลัง หรือ การตั้งเวลา
ถายภาพลวงหนา 
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1. 
ชารทถานแบตเตอรี่กลองใหเต็ม  
(ไฟแทนชารทหยุดกระพริบ) 
 

2.  
ใสถานฯลงไปในชองใสถานของกลอง 
ใหขั้วไฟฟาอยูดานในสุด เขามาตัวกลอง 
 

3.  
ใสเลนสที่ตัวกลองโดย 

1. จัดใหเครื่องหมายจุดช้ีตําแหนงบนตัวเลนส และท่ี
บนตัวกลอง ใหตรงกัน และใสเลนสลงไปในกลอง 

2. บิดตัวเลนสไปทางขวาของกลอง จนดังคลิกลอค 
  
4. 
ใสการดความจําลงไปในชองใสการด  

1. ใหดานปกของการดหันเขาหา แลวดันเขาจนสุด  
2. กระเดื่องดันการดจะยื่นออกมา 

 

5. 
ดันสวิทช ปด – เปด ไปที่ ON 
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6.  
ตรวจดูรายการคําสั่งที่แสดงในจอ LCD ดานบนกลอง 

 
7.  
ตั้งระบบการโฟกัสไปที่ S – Single (การหาโฟกัส
แบบเดี่ยวทีละภาพ) 

 
8. 
แตะกดปุมชัตเตอรเบาๆครึ่งทาง ใหกลองเริ่มหาโฟกัส 
เมื่อไฟยืนยันการโฟกัสสวาง ในชองมองภาพ 
 
ใหกดปุมชัตเตอรลงไปจนสุดทาง เพื่อใหกลอง
บันทึกภาพ 
 
 

 
9.  
กดปุมเรียกดูภาพท่ีถูกบันทึกลงไปในการด 
 
 

 
10. 
หากตองการลบภาพที่ถายไวทิ้ง 

กดปุม   ซ้ํา 2 ครั้งเพื่อลบภาพที่ไมตองการทิ้ง 
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กดปุม  ที่ดานหลังกลอง  
เพื่อเรียกดู หรือ เรียกใช คําสั่งในชุด
รายการตางๆในกลอง 

 

 
 

ชุดรายการคําสั่งหลัก คําอธิบาย 

 ชุดรายการคําสั่งเรียกดูและจัดการภาพที่บันทึกไวในการดบันทึกภาพ 

 ชุดรายการคําสั่งใชในการถายภาพ 

 ชุดรายการคําสั่งปรับแตงกลองตามเฉพาะตัวบุคคลผูใช กับกลองตัวนี้ 

 ชุดรายการคําสั่งเพื่อจัดเตรียมบันทึกภาพทั่วๆไปของกลองกอนใชงาน 

 ชุดรายการคําสั่งตัดแตงภาพที่บันทึกไวในกลอง 

 ชุดรายการคําสั่งที่ถูกเรียกใชบอยๆ ที่ตัวผูใชสรางขึ้นเอง 
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การใชและใสคําสั่งลงไปในรายการคําสั่งตางๆของกลอง 

การใชปุมกด 8 ทิศ และปุม    เพื่อเลือกทํารายการคําสั่งตางๆภายในของกลอง 

 
 
วิธีการใชและปอนคาคําสั่งใหรายการคําสั่งตางๆใหกับกลอง  
1.  

กดปุม  เพื่อเรียกชุดรายการคําสั่ง 
ใหแสดงบนจอ LCD ที่ดานหลังกลอง 

 
 
2. 

กดแปน 8 ทิศไปทางซาย   เพื่อไปที่ชุดรายการ
คําสั่งหลัก 

 
3.  
กดแปน 8 ทิศ ขึ้นบน  หรอื  ลงลาง เพื่อเลือกชุดรายการคําสั่งหลัก 

 
4. 

กดแปน 8 ทิศไปทางขวา    เพื่อเขาทาํรายการ
หัวขอท่ีเลือก 
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5. 
กดแปน 8 ทิศ ขึ้นบน  หรอื  ลงลาง เพื่อเลือก
ทําหัวขอรายการคําสั่งยอย 
 
รายการคําสัง่ยอยที่เลือกจะถูกคาดดวยแถบสวาง 

 
6. 

กดแปน 8 ทิศไปทางขวา    เพื่อไปทีค่าที่ตั้งไวใน
ตัวรายการคําสั่งยอยน้ันๆ 
 

 
7. 
กดแปน 8 ทิศ ขึ้นบน  หรอื  ลงลาง เพื่อเลือก
คาตางๆ ในนตัวรายการคําสั่งยอยน้ันๆ 
 
คาที่เลือกจะถูกคาดดวยแถบสวาง 

 
8. 

 

หากเลือกคาที่ตองการไดแลว ใหกดปุม    เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงคาที่เลือกไว 

หากไมตองการเปลี่ยนแปลง ใหกดปุม  เพื่อยกเลิกการทํารายการ และออกจากหนาเมนู 
 

 
หมายเหต:ุ 

• หากรายการคําสั่งมีตัวอักษรเปนสีเทา แสดงวาจะไมสามารถทํารายการนั้นได เน่ืองจากเปนคําสั่งพิเศษ 
• ในบางคําสั่ง การกดปุม ขวา   หรือ กดที่ตรงกลางแปน 8 ทิศ จะมีคาเทากับเปนการกดปุม  ยอมรับ 
• แตในบางคําสั่ง ตองกดที่ปุม  เทานั้น คําสั่งน้ันจึงจะมีผลบังคับใช 
• หากไมตองการทํารายการใดๆ ใหแตะปุมชัตเตอรเบาๆ 1 ครั้ง กลองจะออกหนารายการคําสั่งเพื่อพรอมทํา

การถายภาพทันที 
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การใชปุม HELP เพื่อดูคําอธิบายในรายละเอยีดของรายการคําสั่งตางๆภายในของกลอง 
 

หากเมื่อเลือกหัวขอรายการคําสั่งใด และมีเครื่องหมาย แสดง ที่มุมลางดานซายของจอ 

 
 

ผูใชสามารถดูคําอธิบายคําสั่งน้ันไดดวยการกดปุม  แชคางไว เพื่อดูความหมายของคําสั่งน้ัน 
 

 
 
คําอธิบายรายละเอียดของหัวขอรายการคําสั่งน้ันจะแสดงใหเห็น  
ผูใชสามารถกดปุม  หรือ   เล่ือนขึ้น-ลง อานรายละเอียดของหัวขอรายการทีก่ําลังทําอยูได 
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วิธีชารทถาน EN-EL3e ที่มีมาใหในกลองพรอมกับกลอง 
โดยตามปกติใชเวลาชารทประมาณ 2 ช่ัวโมง 15 นาที สําหรบัถานเปลา 
 
1. 
เสียบสายไฟฟาบานเขาที่ชองดานหลังแทนชารทถาน 
MH-18a ที่ใหมาดวย 
จากนั้นก็เสียบปลั้กสายไฟบาน ที่ปลั้กภายในบาน 
 

 
2.  
ถอดฝาครอบถานออก 
 

 
3. 
วางถาน EN-EL3e ลงไปบนแทานชารท 
เล่ือนถานไปทางดานหนาใหล็อคกับแทนชารท 
ดวงไฟชารทถานบนแทน จะเริ่มกระพริบ 

 
4.  
เมื่อไฟเต็มถานแลว ดวงไฟชารทถานบนแทน จะติดสวาง
ตลอด (หยุดกระพริบ) 
เล่ือนถานไปทางดานหลัง เพื่อเอาถานออกจากแทนชารท 
และปลดสายไฟฟา ออกจากแทนชารท 
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วิธีการใสถาน EN-EL3e ลงไปกลอง 
 
1. 
ตรวจดูวาไดหมุนสวิทช ปด-เปด กลอง ไปที่ ปด OFF 
แลว 

 
2. 
วิธีใสถาน  
พลิกกลองขึ้น ดันปุมกลอนลอค ฝาปดชองใสถานไป
ทางดานในกลอง แลวพลิกเปดออกตามภาพ 
 

 
3. 
จัดแนวถานใหตรงตามภาพแลวใสถานลงไปในกลองตรงๆ 

 
4. 
ปดฝาปดชองใสถานตามภาพ จนดังคลิกลอค 
 

 
 
หมายเหตุ:  

• เพื่อปองกันความเสียหาย ควรหมุนสวิทช ปด-เปด กลอง ไปที่ ปด OFF เสมอ กอนที่จะเปล่ียนถาน
แบตเตอรี่  

• ควรใชฝาครอบปดขั้วถานแบตเตอรี่ เมื่อไมไดใชงาน  
• กลอง D700 ไมสามารถใชกับถานรุน EN-EL3 หรือ EN-EL3a ที่ใชในกลอง D100, D70, D70s,  

         หรือ D50 และ ใชไมไดกับกลองถาน MS-D70 ที่ใสถาน CR2  
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วิธีการใสเลนสกับกลอง 
 
1.ตรวจดูวาไดหมุนสวิทช ปด-เปด กลอง ไปที่ ปด OFF แลว 
ถอดฝาครอบปด ดานหลังเลนส  
และถอดฝาปดชองใสเลนส บนกลอง โดยการหมนุประมาณ 1/3 รอบ 

 
2. 
วิธีใสเลนส จัดแนวจุดสีขาวทายเลนส และ จุดขาว บนกลองใหตรงกัน  
1. จุดมารกสขีาว จัดแนวเลนส สอดดานทายเลนส เขาไปในชองใสเลนส ในกลอง 
2. แลวหมุน ตามเข็มนาฬิกาเบาๆ จนมีเสียงดังคลิก 
 

 
 
หากเลนสมีแหวนปรับคารูรับแสง ใหหมุนแหวนไปที่คารูรับแสงที่เปดเล็กท่ีสุด 

                           
                           หากเลนสเปนเลนสออตโตโฟกัสแบบมีสวิทชเลือกระบบโฟกัสอตัโนมัติ A – M 
                      หรือ แบบ M/A – M  ใหตั้งสวิทชไปที่ A เพื่อใชระบบหาโฟกัสอัตโนมัติ ของกลอง 

 
3.  
1. เปดฝาปดเลนส โดยการบีบที่รองจีบตรงกลางฝาปด 
2. แลวดึงออกมาตรงๆ ทางดานหนา                                  
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วิธีถอดเลนส 
1. วิธีถอดเลนสกดปุมปลดลอค บนตัวกลอง 
2. หมุนตัวเลนสตามเข็มนาฬิกา แลวดึงตัวเลนสออกมาตรงๆ 

 
หมายเหตุ: 
หากใชเลนสออตโตโฟกัส แบบที่มีแหวนปรับคารูรับแสง ใหหมุนแหวนไปที่คารูรับแสงที่เปดเล็กท่ีสุด  
กอนที่จะใสเลนสกับกลอง และเพื่อใหระบบวัดแสงของกลองทํางานได 

 
 
สวนประกอบทั่วๆไปของเลนส 
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วิธีการใชคําสั่งในเมนูรายการตางของกลอง 
 
1.  
เปดสวิทชกลองไปที่ ON 

2.  
กดปุม MENU และเลือกชุดรายการคําสั่งหลัก Set Up  
สําหรับเตรียมกลองในครั้งแรก 
 
กดขวา  เพื่อเลือกการเปลี่ยนภาษาที่ใชแสดง 
 

3.  
กดแปน ขึ้นบน  หรือ  ลงลาง เพื่อเลือกภาษาที่ใช 

จากนั้นก็กดปุม    เพื่อยนืยันการแปลี่ยนแปลง 
 

4. 
กดขวา  เลือก World time เพื่อต้ังเวลาที่จะใชในกลอง 
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5. 
กดแปน  หรือ  เพื่อเลือกโซนเวลาที่จะใชในกลอง 
(ประเทศไทยใช Bangkok UTC+7 ชม.) 
 

จากนั้นก็กดปุม    เพื่อยนืยันการแปลี่ยนโซนเวลา 
 

6. 
กดแปน  หรือ  เพื่อเลือก Day light saving time 
(ประเทศไทยไมใช  ใหเลือกเปน Off) 
 

จากนั้นก็กดปุม    เพื่อยนืยันการปด  
 

7. 
กดแปน  หรือ   และ  ขึ้น หรือ  ลงลาง  
เพื่อต้ังวัน เดือน ป  
 

จากนั้นก็กดปุม    เพื่อยนืยันการแปลี่ยนแปลงวันที่ 
 
 
8. 
กดแปน ขึ้นบน  หรือ  ลงลาง เพื่อเลือกรูปแบบการ
แสดงบอก วันที่ เดือน ป ที่ตองการใช 
 

จากนั้นก็กดปุม    เพื่อยนืยันคําสั่ง 
 

9. 
แตะปุมชัตเตอรเบาๆ 1 ครั้ง กลองจะออกหนารายการ
คําสั่งและพรอมทําการถายภาพทันที 

 
 

 
หมายเหตุ: 
นาฬิกาภายในกลอง จะใชพลังงานจากถานกระดุมสํารองในกลอง ซึ่งจะอยูไดประมาณ 3 เดือน  
หากถานสํารองภายในหมด จอ LCD จะมีสัญลักษณ  กระพริบเตือน ใหตั้งเวลาและวันที่ ในกลองใหม 
นาฬิกาภายในกลอง มีความแมนยํานอยกวานาฬิกาทั่วๆไปในครัวเรือน ดังน้ัน จึงควรหมั่นตรวจสอบเวลา 
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การใสการดความจําเพื่อใชบันทกึภาพ 
 
1.ปดสวิทชกลอง Off กอนใส  
   และ กอนถอด เปลี่ยนการดเสมอ 
 

2. 
1. ดันคันโยกปลดล็อคฝาปดไปทางดานขาง ตามภาพ 
2. ฝาปดจะถกูดันใหเปดออกไปทางดานขาง 

 
3. 
1. เอาการดใสในชอง ใหตรงกับรองนําทาง  
    ดันการดเขาไปใหสุดทาง 
    ไฟสถานะการดจะติดสวาง 1 ครั้ง 
2. กระเดื่องปลดการด สเีทาจะเดงออกมา 
 
ตรวจดูทิศทางการใสการด วาชองขั้วเสียบการด หนัเขาหา
ชองเสียบการด และ ดานหนาปกของการด หันเขาหาตัว
ผูใชเสมอ 

 

 

 

4. 
ปดฝาชองใสการดตามเดิม 
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  การถอดการดความจําออกจากกลอง 
 
1. 
ตรวจดูวาไฟสถานะการด ไมไดติดสวางอยูได 
และหมุนสวิทช ปด-เปด กลอง ไปที่ ปด OFF แลว 
 

 
2. 
เปดฝาปดชองใสการด 
 
1. ดันที่กระเดื่องสีเทาสําหรับปลดการดเขาไปจนสุด  
2. การดจะถกูดันกลับหลุดออกมาเอง 
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การฟอรแมทการดความจํา 
 
1.  
เปดสวิทชกลองไปที่ ON 

2. 

กดปุมที่มีเครื่องหมาย  (คือปุม  และปุม ) 
พรอมๆกัน แชไว 2 วินาที กลองจะแสดงกระพริบ    
เตือนวา กลองจะทําการฟอรแมท การดความจํา 
 
หากตองยกเลิก การฟอรแมท ใหกดแตะปุมชัตเตอรเบาๆ 
1 ครั้ง จะเปนการยกเลิกการฟอรแมทการดทันที 
 
 

 
 
3.  

กดปุมที่มีเครื่องหมาย  (คือปุม  และปุม ) 
ซ้ําอีกครั้ง กลองจะทําการฟอรแมท ลบไฟลภาพทั้งหมด
ในการดทิ้งทันที และแสดงจํานวนภาพที่สามารถถายได
ใหม สําหรับการดน้ัน 
 

 
หมายเหตุ: 
อยาปดสวิทชกลอง หรือ ถอดถาน หรือ การดขณะที่ฟอรแมท เพราะจะทําใหการดเสียได 
การฟอรแมทการด จะเปนการทําใหไฟลภาพท่ีบันทึกไวถูกลบทิ้งหายไปทั้งหมด ควรกอปปสํารองไฟลไวเสมอ 
 
 
 
หากกลองไมมีการดบรรจุอยู จะมีเครื่องหมาย  
เตือนในจอ LCD ดานบน และ เตือนในชองมองภาพ 
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การปรับโฟกัสชองมองภาพ 
ผูใชสามารถปรับชองมองภาพใหเขากับสายตาตัวเองไดตั้งแต -2 ถึง +1 /ม. 
 
1.  
เปดสวิทชกลองไปที่ ON  

 
2. 
การปรับโฟกัส 
1. ดึงปุมปรบัโฟกัสที่อยูดานขางชอง
มองภาพออกมาเบาๆ 
2. เล็งกลองไปที่พื้นสีเรียบๆ ที่
ระยะไกล 
และหมุนปุมปรับโฟกัสที่ขางชอง
มองภาพ  
จนกวาจะเห็นบริเวณท่ีโฟกัส และ วง
กรอบโฟกัสไดคมชัดเจนในชองมอง
ภาพ  

 
 
3.  
 
เมื่อเห็นเสนกรอบโฟกัสไดชัดเจนดี
แลว ก็กดปุมปรับโฟกัสเขาไปที่เดิม
จนล็อคไวตามเดิม 

 
หมายเหตุ 
วิธีการถอดและใสเลนสชองมองภาพ 
ใหปลดล็อคโดยการดันคันโยกฝาปด
ชองมองภาพที่ขอบดานขาง ขึ้น
ตรงๆ เพื่อปดมานชองมองภาพและ
ปลดล็อคแหวนกรอบชองมองภาพ 
จากนั้นจึงหมุนแหวนกรอบเลนสปด
ชองมองภาพ DK-17 ออกจาก
กระโหลกปริซึมกลองได 
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1.  
เปดสวิทชกลองไปที่ ON  

 
2. 
ตรวจดูระดับไฟฟาในถานแบตเตอรี่ 

 

3. 
กลองจะแสดงจํานวนภาพที่การดยังสามารถบันทึกภาพได
ในจอ LCD หากการดเต็ม กลองจะแสดง  และ  
กระพริบเตือน และไมสามารถถายบันทึกภาพไดอีก  
 
ในกรณีที่การดสามารถบนัทึกภาพไดมากกวา 1000 ภาพ 
กลองจะแสดง 1.2 K ( K = x1000)  
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การเปดไฟสองจอคําสัง่ LCD 
 
 
เปดสวิทชกลองไปที่ ON และดันไปที่ตําแหนง  
ไฟจะติดสวางนาน 6 วินาที หรือ ตามที่ตั้งไว 

 
 
 
การปดพักการทํางานโดยอัตโนมตั ิ
 
เมื่อไมมีการใชงานใดๆ กลองถูกต้ังใหปดมิเตอรวัดแสง และจอแสดงคําสั่งถายภาพ ภายใน 6 วินาที 
เพื่อประหยัดไฟฟาจากถานแบตเตอรี่  กดปุมชัตเตอรเบาๆครึ่งทาง 1 ครั้ง จะกระตุนใหกลองทํางานอีก 
 

 
 
ใชคําสั่งเฉพาะ c2 สําหรบัเปลี่ยนเวลาปดการทํางานชั่วคราวโดยอัตโนมัติของกลอง ตามที่ผูใชตองการ 

 
 
ขอมูลที่ยังแสดงบนจอ LCD 
 
หากกลองมีการดความจําอยูในกลอง เมื่อปดสวิทช 
OFF กลอง จอ LCD จะแสดงจํานวนภาพที่ยังสามารถ
บันทึกลงในการดท่ีอยูในกลอง  
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เริ่มตนถายภาพแบบงายๆดวยโหมดอัตโนมัติ 
 
วิธีการโหมดถายภาพแบบอัตโนมัติ ตามที่ตั้งมาจากโรงงาน ชวยใหถายภาพไดงาย, สะดวกและรวดเร็ว 
 
1.  
เปดสวิทชกลองไปที่ ON กลองจะแสดงคาการถายภาพบนจอคําสั่ง LCD ดังน้ี  
 

 
 

หัวขอรายการ 
คําสั่งที่แสดง 

คาที่ถูกตั้งจากโรงงาน 
(Default) 

คําอธิบาย 

ขนาดของไฟล 
Image Quality 

NORM 
JPEG - Normal  

ไฟลภาพแบบ JPEG อัตราบีบอัดปกติที่ 1: 8 
 

ขนาดของภาพ 
Image Size 

L-Large ขนาดภาพปกติ 4,288 x 2,848 พิกเซล 
 

คาความไวแสง 
ISO 

200 ความไวแสง ISO ที่ 200 

คาสมดุลยสีขาว 
White Balance 

WB – A (Auto ) คาสมดุลยสีขาวแบบตั้งอัตโนมัติ 

โหมดชวยถายภาพ 
Exposure Mode 

P – Programmed Auto โหมดชวยถายภาพแบบโปรแกรมอัตโนมัติ โดยกลอง
จะตั้งความเร็วชัตเตอรและคารูรับแสงที่เหมาะสมใหเอง

กรอบหาโฟกัส 
Focus point 

กรอบโฟกัสตรงกลาง 
 

 
กลองจะจับโฟกัสที่ตรงกลางภาพเมื่อกดชัตเตอร 
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2. 
โหมดถายภาพแบบโปรแกรมอัตโนมัติ  จะถูกต้ัง
มาใหจากโรงงาน  
 
หากตองการเปลี่ยนโหมดชวยถายภาพ ใหกดปุม 
Mode  
และหมุนแหวนควบคุมหลัก Main Command Dial 
เพื่อเลือกใชโหมดชวยถายภาพอื่นๆ 

 
3. 
แหวนตั้งความเร็วอัตราในการถายภาพจะถูกต้ังมา
จากโรงงานใหเปนแบบถายทีละภาพ (S-Single) 
ตอการกดปุมชัตเตอรหนึ่งครั้ง 
  
 
หากตองการเปลี่ยนอัตราในการถายภาพใหเปน
แบบตอเน่ือง ใหกดปุม ปลดล็อคแหวน และหมุน
แหวนตั้งอัตราความเร็วนี้ตามที่ตองการ 
 
 

 

4. 
สวิทชเลือก กรอบหาโฟกัสอัตโนมัติ จะถูกต้ังมาจาก
โรงงานใหในแบบ  โดยกลองจะหาโฟกัสแบบ
เดี่ยว โดยใชกรอบโฟกัสเพียงอันเดียวที่อยูตรง
กลางเปนหลัก 
 
ผูใชสามารถเปลี่ยนเลือกใชกรอบหาโฟกัสอื่นๆด
โดยบิดท่ีสวิทชเลือกกรอบหาโฟกัสน้ี 
  
5. 
สวิทชเลือกระบบโฟกัสอตัโนมัติ จะถูกต้ังมาจาก
โรงงานใหในแบบ S (single-servo auto focus) 
โดยกลองจะหาโฟกัสแบบเดี่ยวทีละภาพ (กลองจะ
หาและล็อคโฟกัสไวเมื่อกดปุมชัตเตอรหนึ่งครั้ง) 
และจะไมสามารถถายภาพได หากกลองยังหาโฟกัส
ไมได 
 
ผูใชสามารถเปลี่ยนเลือกใชระบบหาโฟกัสอื่นๆด
โดยบิดท่ีสวิทชเลือกระบบโฟกัสน้ี 
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6.  
สวิทชเลือกระบบวัดแสง จะถูกต้ังมาจากโรงงานใหในแบบ 

 วัดแสงแบบมาตริกซ โดยกลองจะใชตัวเซลวัดแสง
แบบสี RGB 1,005 สวน วัดแสงทั่วตลอดทั้งเฟรมภาพ 
เพื่อใหไดคาวัดแสงที่เหมาะสมที่สุด กบัสภาพแสงนั้น 
 
 
 
 
 
การจับกลองและการจัดภาพ 
 
 
จับประคองกลองดวยมือท้ังสอง ใหปลายเทาแยกจากกัน
เล็กนอยประมาณครึ่งกาว  
พยายามใหแขนแนบชิดลําตัว เพื่อลดอาการสั่นไหวของ
มือท่ีจับ ทําใหกลองสะเทือนไปดวย  
 
การจัดภาพ การจัดภาพทําได 2 วิธีคือ  
 
จับกลองแนวนอน หรือ แนวตั้ง  
 

 
 
 

จัดภาพแนวนอน สําหรับถายภาพวิว หรือ ภาพท่ัวๆไป 

 
จัดภาพแนวตั้ง สําหรับถายภาพบุคคล 
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การปรับโฟกัสและถายภาพ 
 
1.  
กดแตะปุมชัตเตอร กลองจะเริ่มปรับเลนสใหหา
โฟกัสที่ตรงกลางภาพ กรอบหาโฟกัสจะสวางเปนสี
แดง 
เมื่อกลองหาโฟกัสไดแลว, มีสัญญาณบี้ปเตือน 1 
ครั้ง และมีไฟยืนยันการโฟกัส   ติดสวางในชอง
มองภาพ 
หากแสงไมพอ กลองจะเปดไฟสองชวยหาโฟกัส 
 
สัญญาณไฟ
ยืนยันโฟกัส 

คําอธิบาย 

 จุดโฟกัสอยูตรงที่ตัวแบบ 
 จุดโฟกัสอยูที่ตรง ดานหนาตัวแบบ 
 จุดโฟกัสอยูที่ตรง ดานหลังตัวแบบ 

 
กระพริบ 

 
กลองยังไมสามารถหาโฟกัสได 

 
กลองจะแสดงจํานวนภาพที่กลองสามารถเก็บไวใน
หนวยความจําชั่วคราว ( ฺ Buffer Memory) โดย 

แสดง   นําหนาตัวเลขจํานวนภาพที่ยังเก็บภาพ
อยางตอเน่ืองได 
 

 
 
 
 
 

เชน   เก็บภาพได 37 ภาพ   

 
2.  
กดแตะเบาครั้งแรก แชไวครึ่งทาง กลองจะหาโฟกัส และล็อคคาแสงที่วัดได  หากกดตอไปจนสุด กลองจะล่ัน
เปดมานชัตเตอรทําการบันทึกภาพ  

 
เมื่อกลองล่ันชัตเตอรถายภาพไปแลว  ภาพจะถูกบนัทึกลงในการดความจํา โดยไฟแสดงสถานะการเขียนบันทึก
ลงการดความจําจะติดสวางขึ้นที่ดานหลังกลอง 
ในระหวางที่กลองบันทึกไฟลภาพ (ไฟแสดงสถานะติดสวางอยู) ไมควรปดสวิทชกลอง หรือ เปล่ียนถานใน
กลอง หรือ เปดฝาปดชองใสการด หรือ ถอดเปลี่ยนการด เพราะจะทําใหกลองและการดทํางานผิดพลาด
เสียหายได ควรรอจนกวาไฟสถานะการดดับลงกอนเสมอ 
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การเรียกดูภาพที่บันทึกไว 
 
 
1.  
กดปุม  เพื่อสั่งเรียกดูภาพท่ีบันทึกไวในการดความจํา 

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

 

 
 

เมื่อตองการยกเลิกการแสดงภาพ ใหกดแตะปุมชัตเตอรเบาๆ กลองก็จะเลิกแสดงภาพและพรอมใช
ถายภาพไดทันที 
 
 
 
หมายเหตุ:  
หากใชคําสั่ง Image Review ในชุดคําสั่งแสดงภาพ Playback กลองจะแสดงภาพที่เพิ่งถายไปในทันที  
โดยจะแสดงภาพอยูนาน 20 วินาที  
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การลบภาพ 
 
1. 
กดปุม  เพื่อสั่งเรียกดูภาพท่ีบันทึกไว 

 

 
2.  

กดปุม   เพื่อสั่งใหกลองลบภาพที่กําลังแสดงอยูน้ัน 
    กลองจะแสดงหนาตางขอคํายืนยันวาตองการลบทิ้ง? (Delete?) 

 

กดปุม   ซ้ําอีกครั้ง เพื่อยืนยันคําสั่งใหลบภาพทิ้ง 
กลองจะลบภาพที่กําลังแสดงอยูน้ันทันทีและจะแสดงภาพถัดไปแทน 
 
หากไมตองการลบภาพ ใหกดปุม  เพื่อออกจากคําสั่งลบภาพ 
หรือกดปุมชัตเตอรเบาๆ กลองจะเลิกการแสดงภาพและพรอมใชถายภาพไดทันที 
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กลอง D700 มีจอเซ็นเซอรรับภาพในแบบฟอรแมท FX format (ขนาด 36.0 x 23.9 มม.) 
โดยมีมุมรับภาพเทียบเทาฟลม 35 มม. (ฟลมฟอรแมท 135) 
 
ผูใชสามารถใชคําสั่ง Image area ที่อยูในชุดรายการคําสั่ง
ถายภาพ Shooting menu เพื่อใชตั้งคําสั่ง Auto DX crop 
สั่งใหกลองรนขนาดพื้นที่รับภาพเปนฟอรแมท DX format 
(ขนาด 23.5 x 15.6 มม.) โดยอัตโนมัติเมื่อใชกลอง D700 
รวมกับเลนสแบบ DX   
 

   
 
คําสั่ง Auto DX Crop 
ใชสําหรับตั้งกลองให ปรับพื้นที่รับภาพ DX เมื่อใชรวมกับเลนส DX โดยอัตโนมัติ  
 
หัวขอคําสั่ง คําอธิบายการใชงาน 

On เปด – ใชงาน เมื่อใหกลองปรับพื้นที่รับภาพ DX เมื่อใชกับเลนส DX โดยอัตโนมัติ 
Off ปด – เมื่อผูใชตองการตั้งขนาดรับภาพเอง  
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การปรับตั้งขนาดเฟรมภาพดวยตัวผูใชเอง 
 
เมื่อใชคําสั่ง Auto DX Crop เปน Off จะเปนการปรับตั้งขนาดรับภาพดวยตัวผูใชเองดังน้ี 
หัวขอคําสั่ง คําอธิบายการใชงาน 

 
 
 
 

  
FX format 
(36x24) 

 

 
ภาพจะถูกบันทึกในฟอรแมทภาพขนาด FX 
โดยใชพื้นที่เต็มขนาดของตัวเซ็นเซอรรับ
ภาพ (ขนาด 36.0 x 23.9 มม.) 
โดยมีมุมรับภาพเทียบเทาเลนสที่ใชใน
กลองฟลม 35 มม.  
หากใชเลนสแบบ DX จะเกิดขอบเงาดํามืด
ที่บริเวณขอบของภาพถาย 
 

 

 

 
 
 
 
 

  
DX format 
(24x16) 

 

 
ภาพจะถูกบันทึกเฉพาะในบริเวณพื้นที่ตรง
กลางตัวเซ็นเซอรรับภาพ (ขนาดพื้นที่ภาพ 
23.5 x 15.6 มม.) ตามที่แสดงในชองมอง
ภาพตามภาพตัวอยางดานขวามือ   
 
ผูใชสามารถคํานวนหาขนาดเทียบเทา
เลนสที่ใชในกลองฟลม 35 มม. โดยใชตัว
คูณ 1.5 x กับทางยาวโฟกัสของเลนสที่ใช 
ถายภาพ 
 

 

 
 

 
 
เมื่อใชคําสั่ง Auto DX Crop เปน Auto หรือ ตั้งรายการคําสั่งเฉพาะ a6 ไวที่ On กรอบขนาดพื้นที่ภาพ DX จะถูก
แสดงในชองมองภาพเพื่อแสดงใหเห็นพื้นที่ที่ถูกใชบันทึกภาพเมื่อใชเลนส DX หรือ หากตั้งไวที่ Off ก็จะมีกรอบสี
เทาลอมรอบ แสดงพื้นที่รับภาพที่ถายในฟอรแมท DX ใหเห็นในชองมองภาพ 
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เลนส DX 
 
เลนสถายภาพ DX ถูกออกแบบมาสําหรับใชกับกลองที่มีเซ็นเซอรจอรับภาพที่มีขนาดเล็กกวาปกติ 
จึงทําใหมีมุมรับภาพที่แคบกวาเลนสปกติที่ใชกับกลองฟลม 35 มม. 
ถาผูใชตั้งคาคําสั่ง Auto DX Crop เปน Off และใชคําสั่ง FX format (36x24) แตใชเลนส DX ถายภาพ 
ก็จะเกิดเงาดําที่ขอบภาพ เน่ืองจากมุมรับภาพของเลนส DX มีขนาดที่เล็กกวาพื้นที่ภาพฟอรแมท FX 
 
เงาดําที่ขอบภาพนี้อาจจะไมปรากฏชัดในชองมองภาพ แตจะแสดงใหเห็นในจอ LCD เมื่อเรียกดูภาพ 
หรือ เมื่อแสดงภาพบนจอคอมฯ 
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วิธีตั้งเฟรมรับภาพ FX หรือ DX 
ผูใชสามารถตั้งกําหนดพื้นที่ภาพ FX หรือ DX ดวยคําสั่ง Image area ที่อยูในชุดรายการคําสั่ง 
ถายภาพ Shooting menu หรือ คําสั่งตั้งกําหนดหนาที่ใหปุมฟงคช่ัน Fn พรอมกับหมุนแหวนควบคุม 
หลัก Command dial เพื่อเลือกใช พื้นที่รับภาพ FX หรือ DX ตามที่ตองการ 
 
1.  
ในชุดรายการคําสั่งถายภาพ Shooting Menu 
เลือกหัวขอ Image area 
กดแปน  ขวา เขาทํารายการ 
 

 

 
2. 
ในหนาหัวขอ Image area 
เลือก Choose image area  
กดแปน  ขวา เขาทํารายการ 
 

 

 
3. 
ในหหนา Choose image area 
เลือก พื้นที่รับภาพ FX หรือ DX ที่ตองการ 
กด ปุม  เพื่อยืนยันใชคําสั่งตอไป 
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วิธีใชปุมฟงคชั่น Fn พรอมกับหมุนแหวนควบคุมหลัก Command dial 
เพื่อเลือกใช พื้นที่รับภาพ FX หรือ DX ตามที่ตองการ 
 
1.  
ในชุดรายการคําสั่งเฉพาะ f5 Assign FUNC. button+dials 
เลือกหัวขอ Choose image area 
กดแปน  ขวา เขาทํารายการ 
 

 

 
 
2.  
กดปุม  (ฟงคช่ัน) และหมุน
แหวนคําสั่งหลัก Command 
dial เพื่อเลือกพื้นที่รับภาพ ๅ
FX หรือ DX ที่ตองการ 
 
หมายเหตุ: คําสั่งน้ีจะใชไมได
หากกลองอยูในระหวางการใช
ถายภาพซอน Multi Exposure 
 

 

 
 

 
เมื่อกดปุม  Fn จอคําสั่ง LCD  
จะแสดง 36-24 เมื่อกําลังใชพื้นที่ภาพ FX   
และแสดง 24-16 เมื่อใชพื้นที่ภาพ DX 
 

 
 
 
หมายเหตุ: 
• ปุม  (ฟงคช่ัน) จะไมสามารถใชงานได หากกําลังใชคําสั่ง Auto DX crop อัตโนมัติถูกตั้งไวที่ On 
 
• นอกจากการกําหนดหนาที่ปุม Fn Function, ผูใชสามารถใชคําสั่งเฉพาะ f6 กําหนดใหปุมตรวจ 
     ระยะชัดลึก ที่อยูบนกลอง หรือ ใชคําสั่งเฉพาะ f7 กําหนดให ปุม AE-L/AF-L พรอมๆกับหมุนแหวน 
     ควบคุม (command dial) สําหรับใชในการเลือก พื้นที่รับภาพ FX หรือ DX ตามที่ตองการก็ได 
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การเลือกใชชนิดของไฟลที่ใชบันทึกภาพมีผลตอขนาดคุณภาพ และ ขนาดไฟลของภาพ 
กลอง D700 สนับสนุนการเก็บบันทึกไฟลภาพไดหลายชนิดไฟลดังตอไปน้ี 
รายการคําสัง่ ไฟลแบบ คําอธิบายการใชงาน 

 
NEF(RAW) 

 
NEF 

ไฟลภาพบันทึกโดยตรงจาก CCD และถูกบันทึกเก็บแบบถูก
บีบอัดลงในการดความจํา เหมาะสําหรับภาพที่ตองการใช
คอมฯปรับแตงทีหลัง 

TIFF (RGB) TIFF (RGB) ไฟลภาพบันทึกแบบไมมีการบีบอัด ในรูปแบบไฟล TIFF –
RGB  8 บิทตอชอง (ใหรายละเอียดสีสูง 24 บิท) ซึ่งสามารถ
นําไปใชงานไดกับหลากหลายโปรแกรม 

JPEG fine ไฟลภาพแบบ JPEG คุณภาพสูง เหมาะกับการนําไปอัดขยาย
ใหเปนภาพถายขนาดใหญ อัตราบีบอัดตํ่า ประมาณ 1:4* 

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

JPEG basic 

 
 

JPEG 

ไฟลภาพแบบ JPEG คุณภาพพื้นฐาน เหมาะ สําหรบั  การสง
ภาพทางอีเมล หรือบนเวป อัตราบีบอัดไฟลประมาณ 1:16* 

NEF(RAW) + 
JPEG fine 

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

NEF(RAW) + 
JPEG normal 

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

NEF(RAW) + 
JPEG basic 

 
 
 

NEF/JPEG ** 
 
 

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

*   เม่ือใชรายการคําสั่งยอย [Size priority] ที่อยูรวมในรายการคาํสั่ง [JPEG compression] 
** ในรายการ NEF+JPEG ขนาดของภาพ JPEG จะข้ึนอยูกับพ้ืนที่รับภาพ FX หรือ DX ที่เลือกใช     
 
การใชคําสัง่ JPEG compression 
คําสั่ง JPEG compression ที่อยูในชุดรายการคําสัง่หลักสําหรับถายภาพ (Shooting Menu) 
ชวยใหผูใชเลือกไดวา ตองการใชอัตราบีบอัดไฟล JPEG อยางไร 
 

รายการคําสั่ง คําอธิบายการใชงาน 
 Size priority* 

 
ไฟลภาพ JPEG โดยแตละภาพจะมีขนาดไฟล (MB) 
ใกลเคียงกัน และคุณภาพของภาพจะขึ้นอยูกับรายละเ อียด
ในภาพ 

 Optimal priority ไฟลภาพ JPEG ที่เนนคุณภาพ โดยแตละภาพจะมีขนาด
ไฟล (MB) ไมเทากัน และขึ้นอยูกับรายละเ อียดในภาพ 

                                  * (Default คาปรยิายที่ถูกตั้งมาจากโรงงาน) 
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การเลือกชนิดไฟลภาพทําได 2 วิธีคือ  
1. เลือกรายการ Image quality จากในชุดรายการคําสั่งถายภาพ Shooting Menu 
2. ตั้งโดยตรงจากปุม QUAL ที่อยูดานหลังของกลอง                                   
             
 
การตั้งชนิดของไฟลบันทึกภาพ ใหกดปุม QUAL 
และ หมุนแหวนคําสั่งหลัก (Main Command 
Dial)  ไปทาง ซาย หรือ ขวา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จนกวา ชนิดไฟลภาพท่ีตองการเลือกใช 
จะปรากฏแสดงใหเห็นบนจอคําสั่ง LCD 
 

 
 
คําสั่ง NEF (RAW) + JPEG แบบเรงดวน 
 
หากผูใช ตั้งชนิดไฟลบันทึกภาพไวที่ JPEG fine, JPEG 
normal, หรือ JPEG basic และไดตั้งคาคําสั่งเฉพาะ f5 
Assign FUNC. button ไวที่คําสั่งหัวขอ +NEF (RAW) 
ดวย     
 
เมื่อกดปุมฟงคช่ัน Fn กลองจะทําการบันทึกไฟลภาพ
ชนิด NEF(RAW) ในการถายภาพตอไปใหโดยอัตโนมัติ 
 
เมื่อตองการยกเลิกการบันทึกไฟลภาพ NEF(RAW) ให
กดปุมฟงคช่ัน Fn อีกครั้ง กลองก็จะยกเลิกการบันทึก
ไฟลภาพ NEF(RAW) ในภาพตอไปโดยทันที  
 
 
 

จอ LCD จะแสดง RAW ใหสังเกตุได

 

 
หมายเหตุ: 
 
• นอกจากการกําหนดหนาที่ปุม Fn Function, ผูใชสามารถใชคําสั่งเฉพาะ f6 กําหนดใหปุมตรวจ 
     ระยะชัดลึก ที่อยูบนกลอง หรือ ใชคําสั่งเฉพาะ f7 กําหนดให ปุม AE-L/AF-L สําหรบัใชสั่งใหบันทึก  
     ไฟลภาพ NEF(RAW) แบบเรงดวนในการบันทึกภาพก็ไดเชนกัน 
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การใชคําสัง่บันทึกไฟลแบบ NEF (RAW)  
 
คําสั่ง NEF (RAW) recording ที่อยูในชุดรายการคําสั่งหลักสําหรับถายภาพ (Shooting Menu) 
ชวยใหผูใชเลือกไดวา ตองการใชอัตราบีบอัดไฟล NEF (RAW) อยางไร 

 
รายการคําสั่ง คําอธิบายการใชงาน 

 Lossless  
compressed* 

ไฟล NEF ที่ใชสมการแบบถอดกลับได ลดขนาดลงไปจาก
เดิม 20-40% โดยไมมีผลกับคุณภาพของภาพ 

  Compressed 
 

ไฟล NEF ที่ใชสมการแบบถอดกลับไมได ลดขนาดลงไป
จากเดิม 40-55 % โดยแทบจะไมมีผลกับคุณภาพในภาพ 

Uncompressed 
 

ไฟล NEF ที่ไมมีลดขนาดลง  
แตจะทําใหใชเวลาเขียนบันทึกลงการดนานขึ้น 

* (Default คาปริยายทีถู่กตั้งมาจากโรงงาน) 
 

 
การใชคําสัง่ไฟลแบบ NEF (RAW)  ฺBit Depth 
 
คําสั่ง NEF (RAW) Bit depth ที่อยูในชุดรายการคําสั่งหลักสําหรับถายภาพ (Shooting Menu) 
ชวยใหผูใชเลือกไดวา ตองการใช bit-depth ในไฟล NEF (RAW) อยางไร 

 
รายการคําสั่ง คําอธิบายการใชงาน 

 * ไฟล NEF ที่บันทึกรายละเอียดแบบ   12 บิท 

 ไฟล NEF ที่บันทึกรายละเอียดแบบ 14 บิท ที่ให
รายละเอียดสูงสุด แตมีขนาดไฟลใหญกวา 12 บิท  
และมีขอมูลสีในภาพเพิ่มมากขึ้น 

* (Default คาปริยายทีถู่กตั้งมาจากโรงงาน) 
หมายเหตุ:  

 หากเลือกไฟลภาพแบบ NEF (RAW) หรือ NEF+JPEG (Fine, Normal, Basic) 
     ควรใชโปรแกรม Capture NX หรือ ViewNX สําหรบัจัดการไฟลภาพแบบ NEF (RAW) หรอื NEF+JPEG 

 เมื่อส่ังเรียกดูภาพที่บันทึกแบบ NEF+JPEG (Fine, Normal, Basic) ที่ LCD ในกลองจะแสดงแตไฟล JPEG เทานั้น 
 เมื่อส่ังลบภาพที่บันทึกไวในแบบ NEF+JPEG (Fine, Normal, Basic) ในกลอง ไฟลทั้งสองแบบจะถูกลบทิ้งทั้งคู 
 ขนาดกรอบภาพสําหรับไฟลภาพชนิด NEF(RAW) จะเปนขนาด L-Large เสมอ 

 
การใหชื่อไฟล  
 
กลองจะใหช่ือไฟลตามรูปแบบดังน้ี 
ชื่อไฟล ชนิดของ

ไฟล 
คําอธิบาย 

DSC_xxxx.JPG JPEG ตั้งจากโรงงาน แตผูใชสามารถตั้งกําหนดเองได 
_DSCxxxx.JPG JPEG ไฟลภาพน้ีใชระบบสี แบบ Adobe RGB 
DSC_xxxx.NEF NEF (RAW) ไฟลภาพแบบ NEF (RAW) 
DSC_xxxx.TIF TIFF (RGB) ไฟลภาพแบบ TIFF 
DSC_xxxx.NDF NDF ไฟลภาพอางอิงสําหรับใชลบเงาเม็ดฝุนบนเซ็นเซอร 
 
ช่ือไฟลภาพจะถูกต้ังมาจากโรงงานใหใชตัวอัษร DSC นําหนาชื่อ ผูใชสามารถใชคําสั่ง File Naming  
ในหนาชุดคําสั่งถายภาพ Shooting Menu เพื่อกําหนดอักษรสามตัวแรกใชแทนที่ไดตามตองการ  
กลองจะกําหนดตัวเลขลําดับภาพ 0001 ถึง 9999 จากน้ันก็จะขึ้นโฟรเดอรใหใหมเพื่อใชเก็บไฟลภาพตอไป 
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ขนาดของภาพถาย วัดไดในหนวยพิกเซล (pixels) 
กลอง D700 เก็บบันทึกภาพไดตามขนาดของพื้นที่รับภาพที่เลือกใช ตามตารางตอไปนี้ 
 
พื้นท่ีรับภาพ 
Image area 

คาท่ีเลือก 
Options 

จํานวนพิกเซล 
 Sizes (pixel) 

ขนาดภาพเมื่อนําไปอัดขยาย ท่ี 200 dpi 
(ประมาณ) 

 L* 4256  x 2832    54.1 x 36.0 ซม. (21.3 x 14.2 น้ิว) 
FX Format      M 3184  x 2120    40.4 x 26.9 ซม. (15.9 x  10.6 น้ิว) 

      S 2128  x 1416    27.0 x 18.0 ซม. (10.6 x 7.1 น้ิว) 
 L* 2784  x 1848    35.4 x 23.5 ซม. (13.9 x 9.2 น้ิว) 

DX Format      M 2080  x 1384    26.4 x 17.6 ซม. (10.4 x  6.9 น้ิว) 
      S 1392  x 920    17.7 x 11.7 ซม. (7.0 x 4.6 น้ิว) 

                                                        * (Default คาปริยายที่ถูกตั้งมาจากโรงงาน) 
 

การตั้งขนาดภาพทําได 2 วิธีคือ  
1. เลือกรายการ Image size จากในชุดรายการคําสั่งถายภาพ Shooting Menu 
2. ตั้งโดยตรงจากปุม QUAL ที่อยูดานหลังของกลอง 
 
การตั้งชนิดของไฟลบันทึกภาพ ใหกดปุม 
QUAL และ หมุนแหวนคําสั่งรอง (Sub 
Command Dial)  ไปทาง ซาย หรือ ขวา 
 
 
จนกวาขนาดของภาพที่ตองการเลือกใช 
จะปรากฏแสดงใหเหน็บนจอคําสั่ง LCD 
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ตารางแสดงขนาดไฟลภาพ และ จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได 
สําหรับพื้นที่รับภาพ Image area FX Format ( 36 x 24 ) 
เมื่อใชการดความจํา  2 GB SanDisk Extreme IV (SDCFX 4) 
 

ชนิดไฟลภาพ ขนาด
ภาพ 

ขนาดไฟล 
MB เมกกะไบท

จํานวนภาพ ความจําสํารอง 
กลองที่รองรับได 

NEF(RAW), compressed 
Lossless, 12-bit 

- 13.3 100 23 

NEF(RAW), compressed 
Lossless, 14-bit 

- 16.3 77 20 

NEF(RAW),  
Compressed 12-bit 

- 11.0 138 26 

NEF(RAW),  
Compressed 14-bit 

- 13.8 114 23 

NEF(RAW),  
Uncompressed 12-bit 

- 18.8 100 19 

NEF (RAW)  
Uncompressed 14-bit 

- 24.7 77 17 

 L 35.9 52 17 
TIFF (RGB) M 20.7 95 20 
 S 10.0 211 28 
 L 5.7 279 100 
JPEG fine M 3.2 496 100 
 S 1.4 1000 100 
 L 2.9 548 100 
JPEG normal M 1.6 976 100 
 S 0.7 2000 100 
 L 1.5 1000 100 
JPEG basic M 0.8 1800 100 
 S 0.4 3900 100 
หมายเหตู : 
 

• จํานวนภาพขนาดไฟล เปนเพียงการประมาณการเทานั้น  
คาที่แทจริงอาจจะเปลี่ยนไปได ตามลักษณะของไฟลภาพและรายละเอียดในแตละภาพ 
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ตารางแสดงขนาดไฟลภาพ และ จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได 
สําหรับพื้นที่รับภาพ Image area DX Format ( 24 x 16 ) ¹ 
เมื่อใชการดความจํา  2 GB SanDisk Extreme IV (SDCFX 4) 

ชนิดไฟลภาพ ขนาด
ภาพ 

ขนาดไฟล ² 
MB เมกกะไบท 

จํานวนภาพ ² ความจําสํารอง ³ 
กลองที่รองรับได 

NEF(RAW), compressed 
Lossless, 12-bit 

- 5.7 229 65 

NEF(RAW), compressed 
Lossless, 14-bit 

- 7.0 177 46 

NEF(RAW),  
Compressed 12-bit 

- 4.7 312 95 

NEF(RAW),  
Compressed 14-bit 

- 6.0 260 63 

NEF(RAW),  
Uncompressed 12-bit 

- 8.1 229 39 

NEF (RAW)  
Uncompressed 14-bit 

- 10.7 177 31 

 L 15.3 124 23 
TIFF (RGB) M 8.8 220 29 
 S 4.3 480 59 
 L 2.5 637 100 
JPEG fine M 1.4 1100 100 
 S 0.6 2400 100 
 L 1.2 1200 100 
JPEG normal M 0.7 2000 100 
 S 0.3 4400 100 
 L 0.6 2400 100 
JPEG basic M 0.3 3900 100 
 S 0.2 7800 100 
 
หมายเหตู : 
1.  เมื่อใชคําสั่ง Auto DX Crop เปน Auto และใชรวมกับเลนส DX กรอบขนาดภาพ DX  
     และจํานวนพิกเซลแบบ DX จะถูกเลือกใชโดยอัตโนมัติ 
 
2. จํานวนภาพขนาดไฟล เปนเพียงการประมาณการเทานั้น  
    คาที่แทจริงอาจจะเปลี่ยนไปได ตามลักษณะของไฟลภาพและรายละเอียดในแตละภาพ 
 
3. จํานวนภาพที่บันทึกในหนวยความจําชั่วคราว Buffer memory จะลดลงเมื่อใชรวมกับคําสั่ง 
    Optimal quality หรือ ใชคําสั่ง High ISO NR ลดจุดสีรบกวนที่ความไวแสงสูง, หรือ 
    ใชคาความไวแสงเกินกวา 2000 หรือ ใชคําสั่งลดจุดสีรบกวนที่ความเร็วชัตเตอรต่ํา, หรือ 
    ใชคําสั่ง Active D-Lighting, หรือ เมื่อใชคําสั่งยืนยันตนฉบับภาพ (Image authentication) 
 
4. ตัวเลขประมาณการเมือ่ใชคําสั่ง Size priority แตหากใชคําสั่ง Optimal quality  
    ขนาดไฟลจะใหญขึ้น และ จํานวนภาพที่จะบันทึกไดจะลดลง 
 
 
 
 
 
 



 
 
กลอง D700 มีระบบหาโฟกัสใหเลือกใช 3 แบบ โดย
เปนระบบหาโฟกัสอัตโนมัติ (ออตโตโฟกัส) 2 ระบบ 
และ 1 ระบบสําหรับผูใชๆปรับหาโฟกัสดวยตัวเอง 
(แมนนวลโฟกัส) 
  
สวิทชเลือกใชระบบหาโฟกัสจะอยูที่ดานหนากลอง  
(ตามภาพ) 
 

 

 
 

ตําแหนงสวทิช คําอธิบายการใชงาน 
 
 

S 
Single 

Servo AF 
ระบบโฟกัสเดี่ยว 

 
 
ระบบหาโฟกสัอัตโนมัติแบบเดี่ยวทลีะภาพ  
เมื่อผูใชกดปุมชัตเตอรครึ่งทาง กลองจะเริ่มหา
และล็อคโฟกัสไวนานเทาที่แตะปุมชัตเตอรแช
คาไว และแสดงไฟยืนยันโฟกัส  ในชอง
มองภาพติดสวางและ ปุมชัตเตอรจะล่ันไดก็
ตอเมื่อกลองล็อคโฟกัสไดแลว 

 
C 

Continuous 
Servo AF 
ระบบโฟกัส
ตอเนื่อง 

 
ระบบหาโฟกสัอัตโนมัติแบบตอเนื่อง เมื่อกดปุมชัตเตอรครึ่งทาง กลองจะปรับ
หาโฟกัสอยางตอเน่ือง ตลอดเวลาที่กดแตะปุมชัตเตอรคางไว หากวัตถุใน
ภาพเคล่ือนไหวกลองก็จะประเมินปรับโฟกัสติดตามทิศทางการเคลื่อนไหว
ปุมกดชัตเตอรจะใชไดตลอดเวลา แมวากลองจะยังหาโฟกัสไมไดก็ตาม 

 
M 

Manual 
  ผูใชปรับโฟกัสเอง 

 
กลองจะไมทําการหาโฟกัส ผูใชตองปรับโฟกัสดวยตนเองโดยการหมุน
แหวนปรับโฟกัสที่ตัวเลนส หากเลนสที่ใชมีคารูรับแสงที่มากกวา f/5.6  ผูใช
สามารถใชไฟยืนยันโฟกัส  ในชองมองภาพชวยในการหาโฟกัสได 
ปุมชัตเตอรสามารถใชได แมวาภาพจะไมไดโฟกัสก็ตาม 
 

หมายเหตุ: 
 S ระบบหาโฟกัสแบบเดี่ยว เหมาะสําหรับวัตถุที่อยูน่ิง ภาพบุคคล หรือ ภาพวิวทิวทัศน 
 C ระบบหาโฟกัสตอเน่ือง เหมาะสําหรับถายภาพวตัถุเคล่ือนไหว ที่ไมทราบทิศทางการเคลื่อนไหวที่แนนอน  
 M แมนนวลโฟกัสเหมาะสําหรับใชกับเลนสที่ไมมีระบบโฟกัสอตัโนมัติ หรือ เมื่อกลองไมสามารถหาโฟกัส 

        ในแบบอัตโนมัติได (เชนในสภาพแสงนอย ฯลฯ) 
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ปุม  ทําหนาที่เทียบเทาการกดปุมชัตเตอรครึ่ง
ทางเพื่อใหกลองเริ่มทําการหาและล็อคโฟกัสโดย
อัตโนมัติ 
 
 
 

 

 
 
หมายเหตุ: 

 เมื่อใช C ระบบหาโฟกัสแบบตอเน่ือง กลองจะใช ระบบทํานายตําแหนงโฟกัส Predictive Focus Tracking  
     เพื่อชวยในการปรับโฟกัสติดตามตัววัตถุที่เคล่ือนที่ในภาพ ตลอดเวลาที่แตะปุมชัตเตอรคางไวไมวาจะเปนใน 
     ทิศทางใด ไมวาจะเคลื่อนที่เขาหาหรือ ออกไปจากกลอง  
 

 ใชรายการคําสั่งเฉพาะ a1 และ a2 สาํหรับกําหนดการทํางานของระบบหาโฟกัสแบบตอเน่ือง 
 

 ใชรายการคําสั่งเฉพาะ a5 สําหรับกําหนดการทํางานของปุม AF-ON  
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ในระบบหาโฟกัสอัตโนมัติ ของกลอง D700 
มีกรอบหาโฟกัสอัตโนมัติทั้งหมด 51 กรอบ  
 
 
ผูใชสามารถกําหนดเลือกใชกรอบโฟกัส 
โดยการใชสวิทชเลือกที่อยูทางดานหลัง
กลอง เลือกใชไดดังน้ี 

 
 
ตําแหนงสวทิช คําอธิบายการใชงาน 

 

 
Single Point AF 

กรอบโฟกัสอยูกับท่ี 
 

 
ผูใชสามารถเลือกใชกรอบโฟกัสอันหนึ่งอันใดก็ได กลองจะหาโฟกัสเฉพาะ
ตรงกรอบที่ผูใชเลือกกําหนดไวใหเทานั้น เหมาะสําหรับถายภาพวัตถุที่อยูน่ิง
กับที่  
กลองจะถูกต้ังมาจากโรงงานใหใชกรอบโฟกัสที่ตรงกลางของภาพ 
 

 
 

 
Dynamic Area AF 
กรอบโฟกัสแบบ 
  เลื่อนติดตาม 

 

 
• Continuous-servo AF  หากผูใชเลือกระบบโฟกสัแบบตอเน่ือง (C) เมื่อ
วัตถุเคล่ือนที่ออกจากกรอบโฟกัสที่เลือกไว กลองจะเปลี่ยนกรอบโฟกัส
ติดตามโดยใชขอมูลจากกรอบโฟกัสขางเคียง  
ใชรายการคําสั่งเฉพาะ a3 สําหรับกําหนดกลุมของกรอบโฟกัสแบบเลื่อน
ติดตาม ไดวาจะใหใชกลุมละ 9, 21 หรือท้ัง  51 กรอบ 
หากเลือกคําสั่ง [51 points (3D-tracking)] กลองจะเลือกใหเองวาจะใช
ระบบติดตามเปาแบบ 3D โดยอัตโนมัติ 
 
• In single-servo AF  หากผูใชเลือกระบบโฟกัสแบบเดี่ยวทีละภาพ (S) 
ผูใชสามารถเลือกใชกรอบโฟกัสอันหนึ่งอันใดก็ได กลองจะหาโฟกัสเฉพาะ
ตรงกรอบที่ผูใชเลือกกําหนดไวใหเทานั้น 
 

 
 

 
Auto Area AF 
กรอบโฟกัสแบบ 

  จัดการอัตโนมัติ 
 

 
กลองจะทํางานแบบอัตโนมัติทั้งหมด 
แลวเลือกใหเองวาจะใชกรอบโฟกัส
อันใดหากใชรวมกับเลนสแบบ G และ 
D กลองจะสามารถแยกแยะระหวาง
บุคคลในภาพและฉากหลังโดย
อัตโนมัติ เพื่อความไวในการตรวจจับ
หาโฟกัสของภาพ 
  

 ในระบบหาโฟกัสแบบเดี่ยว (S) กรอบโฟกัสที่ถูกเลือกใชจะติดสวางเปนเวลา 
1 วินาทีหลังจากที่ล็อคโฟกัสแลว แตหากใชระบบหาโฟกัสแบบตอเน่ือง (C) 
กรอบโฟกัสที่ถูกกลองเลือกใชจะไมมีไฟสวางใหเห็น 
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การแสดงกรอบหาโฟกัสที่ถูกเลือกใช 
 
กรอบหาโฟกัสที่ถูกเลือกใชจะแสดงบนจอคําสั่ง LCD 

 
 
กรอบหาโฟกัสอัตโนมัติแบบตางๆมีใหเลือกไดดังน้ี 
 

กรอบโฟกัสอัตโนมตั ิ จอแสดงคําสั่ง LCD 
                     

 
 Single Point AF 

   กรอบโฟกัสแบบเดี่ยว 

      
 

 

 

ใชคําสั่งเฉพา ะที่ a3 Dynamic Area AF สําหรับเลือกจํานวนกรอบโฟกัสที่ตองการ 
 
กรอบโฟกัส 9 กรอบ *  

 
 
กรอบโฟกัส 21 กรอบ ** 
 

 
 
กรอบโฟกัส 51 กรอบ ** 
 

 

 
 
 
 

   
Dynamic Area AF 
กรอบโฟกัสแบบ 

       เลื่อนตดิตาม 

 

 
กรอบโฟกัส 51 กรอบ และระบบติดตาม 3D ** 
 

 
   
         
   Auto Area AF 

กรอบโฟกัสแบบจัดการอัตโนมัติ 
 

 

 
 

                     * (Default คาปรยิายที่ถูกตั้งมาจากโรงงาน) 
** กรอบโฟกัสที่เลือกจะแสดงใหเห็นในชองมองภาพ กรอบอื่นๆที่เหลือจะไมแสดง 
 
      
หมายเหตุ: 
• หากผูใชเลือกระบบหาโฟกัสแบบหาโฟกัสดัวยตัวเองแมนนวล (M-Manual)                                            

กลองจะแสดงกรอบโฟกัสแบบอยูกับที่ (กรอบทีอ่ยูที่จุดกลางชองมองภาพ) ในชองมองภาพ 
• ใชรายการคําสั่งเฉพาะ a3 สําหรับเลือกใชกรอบหาโฟกัสแบบ 9, 21, 51 กรอบ และ 51 + 3D 
• ใชรายการคําสั่งเฉพาะ a4 สําหรับตั้งกําหนดจังหวะชวงเวลาการจับโฟกัสแบบตอเน่ือง 
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วิธีเลือกกรอบหาโฟกัสอัตโนมตัิแบบเดี่ยว S- Single servo focus ทําไดดังน้ี 
 
กลอง D700 มีกรอบหาโฟกัสอัตโนมัติ
ทั้งหมด 51 กรอบ  
 
 
 
ผูใชสามารถกําหนดเลือกใชกรอบโฟกัส 
โดยการใชสวิทชเลือกที่อยูทางดานหลัง
กลอง ตามวิธีการดังน้ี 

 
 
1. 
ดันแหวนที่อยูรอบแปนกด 8 ทิศ  
ไปทางขวา เพื่อปลดล็อคแปนกด 
 

 
 

 
2. 
กดแปน 8 ทิศเพื่อเลือกกรอบโฟกัส ในชอง
มองภาพ กรอบหาโฟกัสที่ถูกเลือกใชจะมีไฟ
ติดสวางเปนสีแดงใหเห็น 
 
เมื่อเลือกกรอบหาโฟกัส 1 ใน 51 ไดแลวก็
อาจจะหมุนแหวนล็อคไปที่ L เพื่อล็อคกรอบ
น้ันไวได 
 
 
 
หากตองการใชกรอบโฟกัสที่จุดตรงกลาง 
ชองมองภาพ ผูใชสามารถกดที่ตรงกลาง 
แปนกด เพื่อเลือกกรอบกลางนี้ไดโดยตรง 

 

 
หมายเหตุ: 
• ใชรายการคําสั่งเฉพาะ a6 สําหรับเลือกการเปดไฟแสดงกรอบโฟกัสที่ถูกเลือกใช 
• ใชรายการคําสั่งเฉพาะ a7 สําหรับตั้งกําหนดเลือกกรอบโฟกัสใหเปนแบบเลื่อนวนกลับ (Wrap around) 
• ใชรายการคําสั่งเฉพาะ a8 สําหรับเลือกจํานวนของกรอบโฟกัสที่ตองการเลือกได 
• ใชรายการคําสั่งเฉพาะ f2 สําหรับตั้งกําหนดหนาที่การทํางานของแปนกด 8 ทิศ 
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กรอบโฟกัสแบบเดี่ยว  Single Point AF    
สําหรับผูใชเลือกการกําหนดตําแหนงจุดโฟกัส เฉพาะจุดในภาพตามที่ผูใชตองการ 
 

เครื่องหมาย คําอธิบายการใชงาน 
 

กรอบโฟกัส แบบเดี่ยว  

 

 
ผูใชสามารถเลือกใชกรอบหาโฟกัสอันใดก็ได จากทั้งหมด 51 กรอบ 
หรือ เลือกจาก 11 กรอบ เพื่อความรวดเร็ว (ใชคําสั่งเฉพาะที่ a8) 
เมื่อแตะปุมชัตเตอรเบาๆครึง่ทาง กรอบที่ถูกเลือกจะติดสวางในชองมอง
ภาพ  กลองจะโฟกัสที่กรอบที่ถูกเลือกนั้น  
 
ใชสําหรับถายภาพที่มีตัวแบบในภาพไมเคลื่อนที่ หรือ ตองการจัด
องคประกอบภาพใหม 
 
หากใชระบบวัดแสงแบบเฉพาะจุด กลองจะวัดแสงเฉพาะที่ตรงกรอบ
โฟกัสอันที่เลือกนั้น  
  

 
ใชคําสั่งเฉพา ะที่ a8 AF Point Selection ใชสําหรับตั้งจํานวนกรอบโฟกัสเดี่ยว ที่ผูใชตองการเลือกจะใช 

 
เครื่องหมาย คําอธิบายการใชงาน 

 
กรอบโฟกัส 51 กรอบ  

 
 

 
 
ตั้งจํานวนไว 51 กรอบสําหรับเลือกใชถายภาพอยางละเอียด 

 
กรอบโฟกัส 11 กรอบ  

 
 

 
 
ตั้งจํานวนไว 11 กรอบสําหรับเลือกใชถายภาพอยางรวดเร็ว 
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กรอบโฟกัสแบบติดตามอัตโนมัต ิDynamic Area AF  
สําหรับผูใชเลือกการวางตําแหนงจุดโฟกัส เปนบริเวณพื้นที่ในภาพตามที่ผูใชตองการ 
 
คําสั่งเฉพา ะที่ a3 Dynamic Area AF ใชสําหรับเลือกจํานวนกรอบโฟกัสแบบ 9, 21, 51 กรอบ 
หรือ แบบ 51 + 3D Tracking ตามที่ตองการ                           
                                                                               * (Default คาปรยิายทีถู่กตั้งมาจากโรงงาน) 

เครื่องหมาย คําอธิบายการใชงาน 
 
กรอบโฟกัส 9 กรอบ * 

 

 
 

กลองจะเริ่มหาโฟกัสตรงกรอบที่ผูใชเลือก หากตัวแบบเคลื่อนที่ออกไป
จากกรอบโฟกัสที่เลือกไว กลองจะใชขอมูลจากกรอบโฟกัสที่อยู
ลอมรอบกรอบนั้น (8 กรอบ) สําหรับประเมินในการปรับโฟกัสเพื่อ
ติดตามการเคลื่อนที่ แลวปรับเปลี่ยนกรอบไปตามทิศทางการเคลื่อนที่
ของตัวแบบในภาพ 
ใชสําหรับถายภาพที่มีเวลาจัดองคประกอบภาพ หรือ ตัวแบบเคลื่อนที่ใน
ทิศทางที่คาดเดาได เชน รถแขง หรือ นักวิ่งในลูวิ่ง 
 

 
กรอบโฟกัส 21 กรอบ  

 

 
 

หากตัวแบบเคลื่อนที่ออกไปกรอบโฟกัสที่เลือกไวแลว กลองจะใชขอมูล
จากกรอบโฟกัสที่อยูลอมรอบกรอบนั้น (20 กรอบ) สําหรับประเมินใน
การปรับโฟกัสเพื่อติดตามการเคลื่อนที่ แลวปรับเปลี่ยนกรอบไปตามทิศ
ทางการเคลื่อนที่ของตัวแบบในภาพ 
ใชสําหรับถายภาพที่ตัวแบบที่เคลื่อนที่ไมแนนอน เชน นักฟุตบอล  หรือ 
นักบาสเกตบอลในสนาม 
 

 
กรอบโฟกัส 51 กรอบ 

 

 
 

หากตัวแบบเคลื่อนที่ออกไปกรอบโฟกัสที่เลือกไวแลว กลองจะใชขอมูล
จากกรอบโฟกัสที่อยูลอมรอบกรอบนั้น ( 50 กรอบ) สําหรับประเมินใน
การปรับโฟกัสเพื่อติดตามการเคลื่อนที่ แลวปรับเปลี่ยนกรอบไปตามทิศ
ทางการเคลื่อนที่ของตัวแบบในภาพ 
ใชสําหรับถายภาพที่ตัวแบบที่เคลื่อนที่เร็ว และยากที่จับในชองมองภาพ 
เชน นก หรือ สัตวเลี้ยง  
 

 
กรอบโฟกัส 51 กรอบ และ
ระบบติดตาม 3D Tracking 

 

 
 

 กรอบหาโฟกัสแบบ 51 + 3D Tracking กลองจะเริ่มหาโฟกัสตรงกรอบ
โฟกัสที่ผูใชเลือก และเริ่มเปลี่ยนกรอบโฟกัสติดตามตวัแบบ หรือ วัตถุ 
ไปตามทิศทางการเคลื่อนที่ในภาพ  
ใชสําหรับถายภาพที่เคลื่อนที่ไมแนนอน จากดานซายไปขวา (หรือ
กลับกัน) ในชองมองภาพ 
หากตัวแบบเคลื่อนที่ออกไปจากขอบภาพ ใหคลายนิ้วที่กดปุมชัตเตอร
เล็กนอย แลวจัดภาพใหมให ตัวแบบอยูในกรอบโฟกัสที่เลือกไวอีกครั้ง 
 

 
ตัวอยางเชน เมื่อแตะกดปุมชัตเตอรเบาๆครึ่งทาง กลองจะบันทึก “สี” บริเวณตรงที่กรอบโฟกัสนั้น 
จากนั้นก็จะเริ่มเปลี่ยนกรอบโฟกัสติดตาม “สี” ที่กลองจําไวนั้นไปเรื่อยๆ ในชองมองภาพ 
ดังนั้น กลองอาจจะโฟกัสคลาดเคลื่อนได หาก “สี” ที่กลองจดจํานั้น มีสีเดียวกับฉากหลัง  
หรือ บริเวณ“สี”ของตัวแบบมีขนาดเล็ก กวา “สี” พื้นของฉากหลังที่เห็นในชองมองภาพ  
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กรอบโฟกัสแบบจัดการอัตโนมัต ิ  Auto Area AF   
สําหรับผูใชเลือก ใหกลองจัดการเลือกกรอบที่จะจัดโฟกัสใหโดยอัตโนมัติ 

 
เครื่องหมาย คําอธิบายการใชงาน 

 
กรอบโฟกัส แบบจัดการอัตโนมัติ 

 

 

 
 
กลองจะจัดการเริ่มหาโฟกัสเองโดยอัตโนมัติ โดยเนนที่วัตถุที่อยูใกล
ที่สุดกอน และผูใชจะไมสามารถเลือกกําหนดกรอบโฟกัสได 
 
ใชสําหรับถายภาพอยางรวดเร็ว เชน กีฬา หรือ ภาพแอคชั่น ซึ ่งตัวแบบ
อาจจะปรากฏใหเห็นในชองมองภาพเพียงชวงสั้นๆ 
 
ในโหมดโฟกัสเดี่ยวทีละภาพ AF-S กลองจะแสดงกรอบโฟกัสที่กลองใช 
ในชองมองภาพ ใหเห็นประมาณ 1 วินาที หลังจากที่โฟกัสไดแลว 
 
ในโหมดโฟกัสตอเนื่อง AF-C จะไมแสดงกรอบโฟกัสที่กลองใช ในชอง
มองภาพ 
 

 
 
 
 
คําสั่งเฉพา ะที่ a10 AF-ON ใชสําหรับกําหนดการทํางานของปุม AF-ON บนกริป MB-D10 
 
เมื่อใชกริป MB-D10  
ผูใชสามารถตั้งหนาที่ของปุม AF-ON 
ไดดังน้ี 

 
คําสั่ง คําอธิบายการใชงาน 

 AF-ON  (default) สั่งใหกลองเริ่มหาโฟกัส (คาปริยายที่ถูกตั้งมาจากโรงงาน) 

    AE/AF lock สั่งใหกลองเริ่มหา ล็อคโฟกัส และ ล็อคคาวัดแสง นานเทาที่กดแชไว 

      AE lock only สั่งใหกลองล็อคเฉพาะ คาวัดแสง เทานั้น นานเทาที่กดแชคาไว 

 AE lock (Reset on release) 
 

กดครั้งแรก สั่งใหกลองล็อคเฉพาะ คาวัดแสง ไวตลอดเวลา 
กดครั้งที่สอง สั่งปลดล็อค คาวัดแสง หรือ จนกวาจะกดปุมชัตเตอร
ถายภาพ หรือ จนกวากลองจะปดระบบวัดแสงเอง จึงจะปลดล็อคคา
วัดแสงนั้น 

  AE lock (Hold) กดครั้งแรก สั่งใหกลองล็อคเฉพาะ คาวัดแสง ไวตลอดเวลา 
กดครั้งที่สอง สั่งปลดล็อค คาวัดแสง หรือ จนกวากลองจะปดระบบวัด
แสงเอง จึงจะปลดล็อคคาวัดแสงนั้น 

     AF lock only สั่งใหกลอง ล็อคเฉพาะ จุดโฟกัส นานเทาที่กดแชคาไว 

   Same as FUNC. button ใหปุม AF-ON ที่อยูบนกริป MB-D10 มําหนาที่เสมือนปุม ฟงคชั่น Fn- 
Function (ดูรายการคําสั่งเฉพาะ f4 เพิ่มเติม) 
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การกําหนดหนาที่ปุม Fn Function, ปุม AE-L/AF-L , ปุมตรวจระยะชัดลึก ที่อยูบนกลอง 
และปุม AF-ON (ในตัวกริป MB-D10) 
 
ผูใชสามารถใชรายการคําสั่งเฉพาะตั้งกําหนดหนาที่ใหปุมเหลานี้ทําหนาที่ตางๆกันไดอยางอิสระดังน้ี 
 

 
รายการคําสั่งเฉพาะ f4 

ตั้งปุมฟงคชั่น Fn-Function 

 

 
รายการคําสั่งเฉพาะ f5 
ตั้งปุม AE-L/AF-L 

 

 
รายการคําสั่งเฉพาะ f6 

ตั้งปุมตรวจระยะชัดลึก (Preview) 

 

 
รายการคําสั่งเฉพาะ a10 

            ตั้งปุม AF-ON (ที่อยูบนกริป MB-D10) 

     
  

 
คําสั่งที่มีใหเลือก คําอธิบายการใชงาน 

   Preview * 
สั่งใหเลนสหรี่รูรับแสงเพื่อดูระยะชัดลึก  

  FV lock * สั่งล็อคคาแสงแฟลช เมื่อใชกับแฟลช SB-800, SB-600, SB-
400, และ SB-R200 กดอีกครั้งเพื่อปลดล็อค คาแสงแฟลช 

   AE/AF lock 
สั่งใหกลองเริ่มหา ล็อคโฟกัส และ ล็อคคาวัดแสง นานเทาที่
กดปุมแชคาไว 

    AE lock only 
สั่งใหกลองล็อคเฉพาะ คาวัดแสง เทานั้น นานเทาที่กดแชไว 

 AE lock  
(Reset on release) * 
 

กดครั้งแรก สั่งใหกลองล็อคเฉพาะ คาวัดแสง ไวตลอดเวลา 
กดครั้งที่สอง สั่งปลดล็อค คาวัดแสง หรือ จนกวาจะกดปุมชัต
เตอรถายภาพ หรือ จนกวากลองจะปดระบบวัดแสงเอง จึงจะ
ปลดล็อคคาวัดแสงนั้น 

  

 AE lock (Hold) * 

กดครั้งแรก สั่งใหกลองล็อคเฉพาะ คาวัดแสง ไวตลอดเวลา 
กดครั้งที่สอง สั่งปลดล็อค คาวัดแสง หรือ จนกวากลองจะปด
ระบบวัดแสงเอง จึงจะปลดล็อคคาวัดแสงนั้น 

     AF lock only สั่งใหกลอง ล็อคเฉพาะ จุดโฟกัส นานเทาที่กดแชคาไว 

      Flash off สั่งระงับการใชแฟลช (ทั้งในกลองและนอกกลอง) นานเทาที่
กดปุมแชคาไว 

 * คําสั่งนี้จะไมสามารถใชรวมกับแหวนควบคุม (command dial) ได  
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คําสั่ง คําอธิบายการใชงาน 

 

  Bracketing burst 

สั่งใหถายภาพครอมแสง ในทันที 
เมื่อกดปุมที่ผูใชกําหนด แชไว และกลองอยูในโหมดถาย
เดี่ยวทีละภาพ (S) กลองจะถายภาพครอมแสงในภาพถัดไป
โดยอัตโนมัติ ทุกครั้งที่กดปุมชัตเตอรถายภาพ 
เมื่อกดปุมแชไว และกลองอยูในโหมดถายภาพตอเนื่อง (CL 
หรือ CH) หรือ เมื่อกําลังใชคําสั่งครอมสมดุลยสีขาว (white 
balance bracketing) กลองจะถายภาพครอมตอเนื่องกันไป
โดยอัตโนมัติ ทุกครั้งที่กดปุมชัตเตอรถายภาพ 

 Matrix metering สั่งใหใชระบบวัดแสง แบบมาตริกซ ในทันที 

 Centerweighted  สั่งใหใชระบบวัดแสง แบบฌฉลี่ยหนักกลาง ในทันที 

  Spot metering สั่งใหใชระบบวัดแสง แบบฌฉพาะจุด ในทันที 

My Menu * 
สั่งใหแสดงชุดรายการเมนคูําสั่งที่ผูใชสรางขึ้นเองทันที 

 Live View * สั่งเปด-ปด การแสดงภาพสดจากเซ็นเซอรรับภาพที่จอ LCD  
คําสั่งนี้จะใชไมได หากกําลงัใชโหมด  หรือ กําลังยก
กระจกMUP อยูแลว 

 * ในระหวางที่ใชคําสั่งใหกลองบันทึกไฟลชนิด JPEG fine, 
JPEG normal,  หรือ JPEG basic  หากกดปุม Fn 1 ครัง้จะสั่ง
ใหบันทึกไฟลภาพชนิด NEF(RAW) ดวย 
และ กดอีก 1 ครั้งเพื่อยกเลิกการบันทึกไฟล NEF(RAW) 

 Virtual Horizon * สั่งใหกลองแสดงเสนขอบฟาเสมือน เพื่อชวยในการปรับระดับ
แนวระนาบกลอง 

None (default)  ไมตองทําอะไรเลย (คาปริยายที่ถูกตั้งมาจากโรงงาน) 

* คําสั่งนี้จะไมสามารถใชรวมกับแหวนควบคุม (command dial) ได 
 

 คําสั่งแสดงเสนขอบฟาเสมือน Virtual Horizon  
 
เพื่อชวยในการปรับระดับแนวระนาบกลองใหไดระดับแนวนอน 
ชวยไมใหภาพที่ถายออกมาดูเอียง 
 
เมื่อต้ังกําหนดหนาที่น้ีใหปุม Fn โดยเมื่อกดปุมฟงคช่ัน Fn  
กลองจะแสดงเสนขอบฟาเสมือน ในจอ LCD 

 

 
เมื่อกลองถูกวางไดระดับตามแนวราบ เสนขอบฟาเสมือนที่แสดงในจอ LCD จะแสดงเปนสีเขียว

 
หมายเหตุ: หากจับกลองกมลงหรือเงยขึ้น อาจจะวัดมุมเอียงซาย-ขวาไดไมแมนยํา  
               ในกรณีที่กลองจับระดับความเอียงไมได เสนขอบฟาเสมือนมราแสดงจะกระพริบเตือน 
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การกําหนดหนาที่ปุม Fn Function, ปุม AE-L/AF-L , ปุมตรวจระยะชัดลึก ที่อยูบนกลอง 
และปุม AF-ON (ในตัวกริป MB-D10) พรอมๆกับหมุนแหวนควบคมุ (command dial) 
 

 
 

คําสั่ง คําอธิบายการใชงาน 

 Choose image area กดปุมที่ผูใชกําหนด แชไว พรอมกับหมุนแหวนควบคุม 
หลัก Command dial เพื่อเลือกใช พื้นที่รับภาพ FX หรือ DX 
ตามที่ตองการ 

 Shutter speed  
and Aperture Lock 
 

กดปุมที่ผูใชกําหนด แชไว พรอมกับหมุนแหวนควบคุม 
หลัก Command dial เพื่อล็อคคาความเรว็ชัตเตอร (ในโหมด 
S และ M) หรือ กดปุม พรอมกับหมุนแหวนควบคุมรอง Sub-
command dial ล็อคคารูรับแสง (ในโหมด A และ M) 

 1 step spd/ 
aperture 
 

เมื่อกดปุมที่ผูใชกําหนด แชไว พรอมๆกับหมุนแหวนควบคุม
(command dial) ก็จะทําใหสามารถเปลี่ยนคาแสงได  
ในโหมดชวยถายภาพ S และ M จะเปลี่ยนคาความเรว็ชัตเตอร
ในโหมดชวยถายภาพ A และ M จะเปลี่ยนคารูรับแสง 
โดยจะเปลี่ยนไปคลิกละ 1 สตอป 

 Choose non- 
CPU lens number 
 

เมื่อกดปุมที่ผูใชกําหนด แชไว พรอมๆกับหมุนแหวนควบคุม
หลัก (Main command dial) ก็จะทําใหสามารถเลือก
หมายเลขเลนสแบบที่ไมมี CPU ที่ผูใชใสไวแลวในรายการ 
NON-CPU lens data ไดเลย 

 Auto 
bracketing 
(default) 
 

เมื่อกดปุมที่ผูใชกําหนด แชไว พรอมๆกับหมุนแหวนควบคุม
หลัก (Main command dial) ก็จะทําใหสามารถเลือก จํานวน
ภาพที่จะถายครอมแสง และ มุนแหวนควบคุมรอง (Sub  
command dial) ก็จะทําใหสามารถเลือก คาครอมแสงได
โดยตรงเลย 

 Dynamic AF 
area 
 

หากตั้งกลองไวในโหมดหาโฟกัสตอเนื่อง AF-C  ก็จะทําให
สามารถเลือก จํานวนกรอบหาโฟกัส โดยการกปุมที่กําหนด
แชไวพรอมๆกับหมุนแหวนควบคุม (command dial) อันใด
อันหนึ่งก็ได 

None  ไมตองทําอะไรเลย เมื่อกดปุมที่กําหนดไว 
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การล็อคระยะโฟกัสชวยใหถายภาพตัวแบบที่ไมไดอยูในกรอบโฟกัสที่เลือกไว หรือ  
ในกรณีที่กลองอาจจะหาระยะโฟกัสอตัโนมัติไมได 
หรือเมื่อตองการจัดองคประกอบภาพใหม หลังจากที่หาโฟกัสไดแลว 
 
1. 
จัดองคประกอบภาพ โดยวางตัวแบบไวใน
กรอบหาโฟกัสที่เลือกไว  
แลวแตะกดปุมชัตเตอรเบาๆครึ่งทาง แชไว 
  

 
2. 
ตรวจดูวาดวงไฟยืนยันระยะโฟกัส  ทีใ่น
ชองมองภาพติดสวาง 
 
 
 
 
 
ในโหมด S- Single Servo AF 
ระบบโฟกัสเดี่ยว ทีละภาพ กลองจะล็อค
ตําแหนงโฟกัสไวนานเทาที่แตะกดปุมชัตเตอร
แชคาไวครึ่งทาง 
 
ผูใชอาจจะกดปุม AE-L/AF-L เพื่อสั่งกลอง
ใหลอคระยะโฟกัสและคาแสงที่วัดไดเชนกัน 
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ในโหมด C- Continuous Servo AF 
ระบบหาโฟกัสแบบตอเนื่อง ตลอดเวลา 
ผูใชอาจจะกดปุม AE-L/AF-L เพื่อสั่ง
กลองใหลอคระยะโฟกัสและคาแสงที่วัดได 
 
กลองจะล็อคตําแหนงโฟกัสและคาแสงไวนาน
เทาที่กดปุม AE-L/AF-L คางไว แมจะได
ปลอยน้ิวจากปุมชัตเตอรแลวก็ตาม 
 

 
 

 
3. 
เมื่อล็อคโฟกัสไวไดแลว ผูใชสามารถจัด
องคประกอบใหมตามที่ตองการ,  
แลวกดชัตเตอรถายภาพได 
 
ในระหวางที่กดปุมชัตเตอรครึ่งทางล็อค
โฟกัส ผูใชสามารถกดชัตเตอรถายภาพกี่
ภาพก็ได นานเทาที่ยังไมปลอยละน้ิวออก
จากการกดปุมชัตเตอรครึ่งทาง หรือ ยังคง
กดปุม AE-L/AF-L แชคาไว 
 

 

 

เมื่อล็อคระยะโฟกัสไวแลว ไมควรเปลี่ยนระยะหางระหวางกลองกับตัวแบบ 
หากมีการเปลี่ยนระยะหาง หรือตัวแบบเคลื่อนที่ไปจากที่เดิม  ก็ใหทําการล็อคระยะโฟกัสใหม 
 
 
หมายเหตุ: 
• ใชรายการคําสั่งเฉพาะ f6 สําหรับตั้งกําหนดหนาที่การทํางานของปุม AE-L/AF-L 
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ไฟสองชวยหาโฟกัส 
 
 
ในสภาพที่มีแสงนอยๆ กลองจะเปดใช
ไฟสองชวยหาโฟกัส ชวยในการหา
โฟกัสโดยอัตโนมัติ 
 
โดยมีระยะสองสวางที่ 0.5 ถึง 3.0 เมตร 
ใชไดกับเลนส 24-200 มม. 
 
 
ในบางกรณี ไฟสองชวยหาโฟกัสอาจจะใชงานไมไดเน่ืองจาก 

1. ใชติดตอกันบอยครั้ง จนหลอดไฟรอนเกินไป ทําใหปดการทํางานชั่วคราว 
2. เลนสที่ใชมีขนาดใหญเกินไปตามที่แสดงขางลางน้ี 

• AF-S VR 200 มม. f/2G  • AF-S VR 200–400 มม. f/4G ED 
 ที่ต่ํากวาระยะ 0.7 ม. เลนสตอไปน้ี 

• AF Micro 200 มม. f/4D ED 
• AF-S VR 24–120 มม. f/3.5–5.6G ED 
• AF Micro 70–180 มม. f/4.5–5.6D ED 
• AF-S 17–35 มม. f/2.8D 
• AF-S 17–55 มม. f/2.8G 
• AF-S 24–70 มม. f/2.8G 
• AF-S 28–70 มม. f/2.8D ED 

ที่ต่ํากวาระยะ 1.1 ม. เลนสตอไปน้ี  
• AF-S DX VR 55–200 มม. f/4–5.6G ED 

ที่ต่ํากวาระยะ 1.5 ม. เลนสตอไปน้ี  
• AF-S VR 70–200 มม. f/2.8G ED 
• AF-S 80–200 มม. f/2.8D 
• AF 80–200 มม. f/2.8D ED 
• AF-S VR 70–700 มม. f/4.5–5.6G 
• AF-S NIKKOR 14–24 มม. f/2.8G ED 

ที่ต่ํากวาระยะ 2.3 ม. เลนสตอไปน้ี  
• AF VR 80–400 มม. f/4.5–5.6D ED 

 
หมายเหตุ: 
• ใชรายการคําสั่งเฉพาะ a9 สําหรับปด Off การทํางานไฟสองชวยหาโฟกัสอัตโนมัติได 
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ขอจํากัดการใชงานของระบบหาระยะโฟกัสอัตโนมัต ิ
 
ระบบชวยหาระยะโฟกัสอตัโนมัติ (ออตโตโฟกัส) อาจจะไมสามารถหาระยะโฟกัสไดในสภาพดังน้ี 
 
ไมมีความเปรียบตาง (คอนทราส) ระหวาง 
ตัวแบบ และ ฉากหลัง เพียงพอ ให
ตรวจจับระยะได 
 
เชน ตัวแบบ และ ฉากหลัง มีสีเดียวกัน 
หรือ กลมกลืนกัน 
  
 
ในกรอบหาโฟกัสอันเดียวกัน มีวัตถุที่อยู
ตางระยะกัน 
 
เชน ตัวแบบอยูหลังกรง หรือ รั้ว  
 

 
 
ตัวแบบที่มีแถบ หรือ มีลวดลายเสนแบบ
เรขาคณิต 
 
เชน หนาตางอาคารตึก หรือ ชองเปดตางๆ 
 

 
 
ตัวแบบที่มีความเปรียบตาง (คอนทราส) 
อยูมาก ภายในกรอบหาโฟกัสอันเดียวกัน 
 
เชน ตัวแบบอยูกึ่งกลางระหวางเสนตัดแสง
และเงา 
  
 
ตัวแบบที่มีขนาดเล็กกวากรอบหาโฟกัส 
 
เชน ตัวแบบอยูไกลออกไปมาก จน
กลมกลืนไปกับฉากหลัง 
 

 
 
ตัวแบบที่มีลวดลาย รายละเอียด 
คลายๆกันไปหมด 
 
เชน ทุงหญา ทุงไร หรือ พื้นที่มีสีเดียวกัน
ไปหมด 
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ระบบปรับโฟกัสดวยมือ M แมนนวลโฟกัส ใชกับเลนสที่ไมมีระบบหาโฟกัสอัตโนมัติ หรือ  
เมื่อผูใชตองการปรับจุกโฟกัสดวยตัวเอง หรือ เมื่อกลองไมสามารถหาโฟกัสอัตโนมัติได 
 
วิธีใชใหหมุนสวิทชเลือกระบบโฟกัสไปที่ M  
 
และปรับหาโฟกัสโดยการหมุนแหวนปรับโฟกัส
ที่ตัวเลนส  
 
จนกวาจะเห็นสวนที่ตองการคมชัดเจนในชอง
มองภาพ ปุมชัตเตอรสามารถใชได แมวาภาพ
จะไมไดโฟกัสก็ตาม 
 

 
 
 

หมายเหตุ:                                                                     
ผูใชควรตรวจสอบดูที่คูมือการใชเลนสน้ันๆดวย 
หากเลนสเปนเลนสออตโตโฟกัสแบบมีสวิทชเลือกระบบโฟกัสอัตโนมัติ A – M ใหเล่ือนสวิทชไปที่ M 
และหากเปนเลนสแบบสวิทช M/A – M ใหตั้งสวิทชไปที่ M/A หรือ M เพื่อใชระบบหาโฟกัสแมนนวล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 75



 
สัญญาณไฟยืนยันการโฟกัส 
 
 
เมื่อใชเลนสที่มีคารูรับแสงมากกวา F/5.6 ผูใช
สามารถใชไฟยืนยันการโฟกัส  ที่แสดงใน
ชองมองภาพ 
 
 
เพื่อใหชวยยืนยันการโฟกัสได   วิธีใชใหกด
ปุมชัตเตอรเบาๆครึ่งทางในระหวางที่ปรับแหวน
โฟกัสที่เลนสดวยตัวเอง       

 
 
 
 
 
 
 
เครื่องหมายแสดงแนวระนาบโฟกัส 
 
 
ผูใชสามารถใชเครื่องหมาย  ที่แสดง
แนวระนาบของจอรับภาพ CMOS ในตัวกลอง 
เพื่อชวยในการวัดหรือคํานวนหาระยะโฟกัสได 
 
เครื่องหมายแนวระนาบโฟกัส จะอยูหางจาก
แหวนหนาแปลนเลนสกลองเทากับ 46.5 มม.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 76



 
กลอง D700 มีโหมดปรับการล่ันชัตเตอรถายภาพ ใหเลือกใชดังน้ี 
ตําแหนงสวทิช คําอธิบายการใชงาน 

 
ถายภาพเดี่ยว 

 
กลองจะถายภาพ 1 ภาพตอการกดชัตเตอร 1 ครัง้ ผูใชสามารถกดชัตเตอร
ถายภาพตอไปไดทันที ที่หนวยความจําภายในกลองเคลียรเน่ือท่ีแลว 

 
ถายภาพตอเนื่อง 
ความเร็วต่ํา 

 
เมื่อกดปุมชัตเตอรแชคาไว กลองจะถายภาพอยางตอเน่ืองที่อัตรา 
ความเร็ว 1 - 5 ภาพตอวนิาที ¹ 
• ใชรายการคําสั่งเฉพาะ d4 สําหรับตั้งกําหนดอัตราความเร็ว  
 
¹ ความเร็วเฉล่ียจํานวนภาพตอวินาที วัดโดยเมื่อใชถาน EN-EL3e, ใชระบบหา
โฟกัสตอเน่ือง AF-C และโหมด M หรือ S ที่ความเร็วชัตเตอร 1/250 วินาทีหรือ
สูงกวา, และ หนวยจําชั่วคราวเคลียรแลว 

 
ถายภาพตอเนื่อง 
ความเร็วสูง 

 
เมื่อกดปุมชัตเตอรแชคาไว กลองจะถายภาพอยางตอเน่ืองที่อัตรา 
ความเร็ว 5 ภาพตอวินาที ²  
 
² ความเร็วเฉล่ียจํานวนภาพตอวินาที วัดโดยเมื่อใชถาน EN-EL3e ,ใชระบบหา
โฟกัสตอเน่ือง AF-C และโหมด M หรือ S ที่ความเร็วชัตเตอร 1/250 วินาทีหรือ
สูงกวา, และ หนวยจําชั่วคราวเคลียรแลว 

 
แสดงภาพสด 

กลองจะแสดงภาพสดจากจอรับภาพ CMOS ภายในกลอง ใชสําหรับชวยการจัด
ภาพ ในกรณทีี่ชองมองภาพอาจจะมองไดไมชัดเจน เชนถายภาพในมุมสูง หรือ 
มุมต่ํา และใชสําหรับขยายสวนของภาพที่กําลังจะถาย เพื่อตรวจดูความแมนยําใน
การวางตําแหนงจุดโฟกัสในภาพ  

 
นับถอยหลงั 

 
ใชสําหรับการถายภาพตัวเองหรือภาพ หรือ ใชลดอาการเบลอจากความ
สั่นสะเทือนที่เกิดจากการกดปุมชัตเตอร 

 
ยกกระจก 

 
ใชสําหรับยกกระจกภาพในกลองขึ้นกอนทําการถายภาพ ใชสําหรับชวยถายภาพ
ในระยะใกล หรือ มาโคร ที่อาจจะเบลอจากความสั่นสะเทือนที่เกิดจากการ
สั่นสะเทือนจากการทํางานกระจกสะทอนภาพในกลอง 

 
วิธีตั้งโหมดปรับการถายภาพ 
 
การเลือกโหมดถายภาพเดี่ยวทีละภาพ, ถายภาพ
ตอเน่ือง, การดูภาพสด, และ การนับถอยหลังทําได
โดย กดปุมปลดล็อคที่อยูดานบนของกลอง แลวหมุน
แหวนปรับไปทางซาย หรือ ขวา เพื่อเลือกโหมดแบบ 
ที่ตองการ 

 

 

 77



 
 
การเลือกโหมดถายภาพตอเน่ืองทั้งแบบความเร็วต่ํา 

 และแบบความเร็วสูง  ทาํไดโดยกดปุมปลด
ล็อคที่อยูดานบนของกลอง แลวหมุนแหวนปรับไป
ทาง ซาย หรือ ขวา เพื่อเลือกโหมด  หรือ  
ตามที่ตองการ 
 
 
 
 
 
 
เมื่อกดปุมชัตเตอรแชคาไว   กลองจะถายภาพอยาง
ตอเน่ืองที่ความเร็วประมาณ 1-6 ภาพตอวินาที  
ตามที่ตั้งไวดวยรายการคําสั่งเฉพาะ d4 

 
 

 
 

แหลงจายไฟ อัตราความเร็วถายภาพ ¹  
fps (ภาพตอวินาที) 

ถานในกลอง (EN-EL3e) 5 fps ² 
หมอแปลงไฟบาน AC adapter 5 fps ² 

กริป MB-D10  
ใสถาน EN-EL3e  

 
8 fps ³  

กริป MB-D10  
ใสถาน EN-EL4a  

 
8 fps ³  

กริป MB-D10 
ใสถาน AA  

 
8 fps ³  

คําอธิบาย 
1. ความเร็วเฉลี่ยจํานวนภาพตอวินาที วดัโดยเมื่อใชระบบหาโฟกัสตอเนื่อง AF-C และโหมด M หรือ S  
ที่ความเร็วชัตเตอร 1/250 วินาทีหรือสูงกวา, และ หนวยจําชั่วคราวเคลยีรแลว 
และหากใชไฟล NEF (RAW) หรือ NEF (RAW) + JPEG [14 บิท] ความเรว็จํานวนภาพ2.5 ภาพตอวินาท ี
2. เม่ือใชถานภายในกลอง (EN-EL3e) ความเร็วเฉล่ียจํานวนภาพตอวินาทสีูงสดุ คือ 5 ภาพตอวินาท ี
แมวาจะตั้ง รายการคําสั่งเฉพาะ d4 ไวที่ 7 ภาพตอวินาทีก็ตาม  
3. เม่ือตั้งคําสั่ง [ISO sensitivity auto control] ความเร็วเฉลี่ยจํานวนภาพตอวินาทสีูงสุดในโหมด Cl คือ 7 ภาพตอวินาที  
และความเร็วเฉลี่ยจํานวนภาพตอวินาทสีูงสุด ในโหมด Ch คอื 7.5 ภาพตอวนิาที   
4. ความเร็วเฉลี่ยจํานวนภาพตอวินาทจีะลดลงตามอุณหภมูิและกําลังไฟในถานทีล่ดลง 
หมายเหตุ:  
• เมื่อถายภาพตอเนื่อง ทุกภาพที่กลองบันทึกภาพตอเนื่อง จะเปนแนวระนาบเดียวกับภาพแรกที่ถายไป  
    (เชนภาพแรกถายในแนวนอน ภาพตอๆไปก็จะเปนแนวนอนดวย) แมวาผูใชจะกลับกลองเปลี่ยนเปนแนวตั้ง- 
    -ในระหวางการถายภาพตอเนื่องก็ตาม) 
• ในขณะที่ปุมชัตเตอรถูกดคางอยู กลองจะแสดงจํานวนภาพที่สามารถถายและเก็บบันทึกไดอยางตอเนื่อง 
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     ที่ชองนับจํานวนภาพ และ ในชองมองภาพ โดยมีสัญลักษณ แสดงนําหนา เชน 
 
=  บันทึกตอเนื่องได 33 ภาพ 

 



 79

 
หนวยความจําชั่วคราว ( ฺ Buffer Memory) 
 
ภายในกลองจะมีหนวยความจําชั่วคราว memory buffer ซึ่งกลองจะใชเขียนบันทึกไฟลภาพกอนที่จะ
โอนลงไปเก็บในการดความจําอีกครั้ง 
 
หนวยความจําชั่วคราวนี้ทําใหกลองสามารถเก็บภาพไดถึง 100 ภาพ พรอมกันกับเขียนลงในการด
ความจําอยางตอเน่ือง  แตเมื่อพื้นที่หนวยความจําชั่วคราวเริ่มถูกใชไป ความเร็วถายภาพตอวินาทีก็จะ
ลดลงไปดวย   
 
และหากใชการดความจําแบบไมโครไดรว microdrive ความเร็วภาพตอวินาทีก็จะลดลงดวยเชนกัน  
 
เมื่อไฟลภาพถูกโอนเขียนบันทึกลงในการดความจํา โดยไฟแสดงสถานะการเขียนบันทึกลงการด
ความจําจะติดสวางขึ้นที่ดานหลังกลอง  
หากปดสวิทชกลอง OFF ในขณะที่กลองกําลังโอนไฟลภาพเขียนลงในการด  กลองจะเขียนใหเสร็จ
กอน แลวจึงจะปดการทํางาน หรือ หากถานในกลองมีกําลังไฟเหลือนอย กลองจะล็อคปุมชัตเตอรไว  
แลวโอนบันทึกไฟลภาพลงในการดกลองจนกวาจะแลวเสร็จ 
 
 
หมายเหตุ: 
• ใชรายการคําสั่งเฉพาะ d5 สําหรับตั้งปริมาณจํานวน (1-100) ภาพท่ีถายไดอยางตอเน่ืองติดกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การใชระบบดูภาพสด Live View   จากเซ็นเซอรรับภาพ เพื่อชวยในการจัดภาพโดยดูไดตรงจากจอ LCD 
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หัวขอรายการคําสั่ง Live View 
 
กอนที่จะใชรายการคําสั่งดูภาพสด Live View ได ใหกดปลดล็อคแลวหมุนแหวนตั้งระบบไปที่  
แลวดูที่จอ LCD จะแสดงหัวขอรายการคําสั่ง Live View ใหเลือกใชงานได  

 
 

รายการคําสั่ง คําอธิบายการใชงาน 
 

 

 
เมื่อตองการใชถายภาพโดยใชมือถือกลองตามปกติ สําหรับถายภาพสิ่ง
ที่เคล่ือนไหว หรือ เมื่อตองการใชมุมกลองที่มองไมเห็นชองมองภาพ 
กลองจะใชระบบหาโฟกัสอัตโนมัติดวยระบบ Phase detection  
 

 

 

 
เมื่อใชถายภาพดวยขาตั้งกลอง ภาพท่ีเห็นสามารถซูมขยายใหเห็น
รายละเอียดของบริเวณจุดโฟกัสอยางแมนยํา เหมาะสําหรับถายภาพสิ่ง
ที่ไมมีการเคลื่อนไหว  ผูใชเลือกจุดโฟกัสที่ไหนก็ไดในภาพที่เห็น 
กลองจะใชระบบหาโฟกัสอัตโนมัติดวยระบบ Contrast detection 
(เหมือนกลองคอมแพค ขนาดเล็กท่ัวๆไป) 
 

 
 
 
ระบบหาโฟกสัอัตโนมัติ ระบบ Phase detection และ ระบบ Contrast detection 
 
ตามปกติ กลอง D700 จะใชระบบหาโฟกัสอัตโนมัติ ระบบ Phase detection โดยใชขอมูลจากชุด
ตรวจจับแบบพิเศษ ที่อยูในหองปริซึมกระโหลกกลอง แตเมื่อใช Live View ในโหมด  ขาตั้งกลอง 
Tripod กลองจะเปลี่ยนมาใชระบบหาโฟกัสอัตโนมัติ ระบบ Contrast detection ซึ่งตองอาศัยขอมูล
จากจอเซ็นเซอรรับภาพ CMOS ซึ่งอาจจะใชเวลานานขึ้นในการหาโฟกัสอัตโนมัติแบบปกติ 
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การถายภาพสดแบบ Live View สามารถใชไดกับทั้งโหมดถายภาพเดี่ยวและตอเน่ือง 
 
ตําแหนงสวทิช คําอธิบายการใชงาน 

 
ถายภาพเดี่ยว 

 
กลองจะถายภาพ 1 ภาพตอการกดชัตเตอร 1 ครัง้ 

 
ถายภาพตอเนื่อง 
ความเร็วต่ํา 

 
ถายภาพตอเนื่อง 
ความเร็วสูง 

 
 
 
 
เมื่อกดปุมชัตเตอรแชคาไว กลองจะถายภาพอยางตอเน่ืองที่อัตรา 
ความเร็ว 1 - 5 ภาพตอวนิาที  

 
 
 
1. 
 
ที่ชุดรายการหลักถายภาพ Shooting Menu 
เลือกรายการ Live View กด ขวา   

 
 
2. 
 
ในรายการคําสั่ง Live View  
กด ขวา   เลือกหัวขอยอย 

 
 
3. 
เลือก ระบบโฟกัสอัตโนมัติ 

กด  เพื่อยืนยันคําสั่ง 
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4. 
กด ขวา   เลือกหัวขอยอย 

 
 
5. 
เลือก ระบบถายภาพเดี่ยวหรือ ตอเน่ือง 

กด  เพื่อยืนยันคําสั่ง 
 

 
 

 
6. 
แตะกดปุมชัตเตอร ครึ่งทาง 
เพื่ออกจากเมนูรายการคําสั่ง 
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การใช Live View แบบใชมือถือกลอง [Hand-held] 
 
  
1. 
 
กดปุมปลดล็อคที่อยูดานบนของกลอง แลว
หมุนแหวนปรับไปทาง ซาย หรือ ขวา เพื่อ
เลือก ระบบ Live View  ตามที่ตองการ 
 

 
 
2. 
 
กระจกสะทอนภาพจะถูกยกขึ้นทันที กลอง
จะถายทอดภาพเซ็นเซอรรับภาพแสดงใหที่
จอ LCD  
กดแตะปุมชัตเตอรเบาๆครึ่งทาง ใหกลอง
ปรับโฟกัสไดดียื่งขึ้น กอนที่จะกดลั่นชัต
เตอร  
 
เมื่อตองการเลิกใช Live View ใหหมุนแหวน
เปลี่ยนระบบถายภาพไปที่โหมดอื่นๆ หรือ 
กดปุม MENU เพื่อเลิกใช Live View 
  

 
 
 

 

 
3. 
 
กดปุม  เพื่อซูมขยายดูภาพถายทอดสด Live View ที่แสดงบนจอ LCD ไดถึง 3 เทา 

 
 
ที่มุมจอ LCD จะแสดงพื้นที่ที่กําลังถูกขยาย 
กดแปน 8 ทิศ เพื่อเล่ือนตําแหนงของสวนที่
ตองการขยายดูในภาพ 
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4. 
 
กดแตะปุมชัตเตอรเบาๆครึ่งทาง  
หรือ กดปุม  เพื่อใหกลองหาโฟกัส
อัตโนมัติตามปกติ  
จอภาพ LCD จะมืดไปช่ัวขณะ เน่ืองจาก
ระบบหาโฟกสัอัตโนมัติทํางาน 
จอภาพ LCD จะกลับมาแสดงภาพอีกครั้ง 
เมื่อปลอยละนิ้วที่กดปุมชัตเตอร 
 

 

 

 
ระบบโฟกัสแบบเดี่ยว AF-S และโฟกัสตอเน่ือง AF-C จะทํางานตามปกติ 
 
หากตองการใช M แมนนวลโฟกัส ผูใชก็ยังคงสามารถปรับแหวนโฟกัสที่เลนสเพื่อหาโฟกัสไดดวยตนเอง 
 
แปนกด 8 ทิศก็ยังคงสามารถใชเพื่อเล่ือนเลือกกรอบโฟกัสที่แสดงในภาพไดตามปกติ 
 
 
5. 
 
กดปุมชัตเตอร ลงจนสุดเพื่อล่ันชัตเตอรถายภาพ
กลองจะถายบันทึกภาพตามปกติ 

 

    

 
หากใชโหมดถายภาพตอเน่ือง  หรือ  กลองจะปดจอ LCD ช่ัวคราวในขณะที่กดปุมชัตเตอรถายภาพ 
โดยท่ีอัตราความเร็วถายภาพจะเทาเดิมที่ตั้งไวเหมือนการถายภาพตอเน่ืองปกติ 

 
หมายเหตุ: หากใช Live View ถายภาพแลว แตกลับไมมีภาพ 
 
หลังจากที่ถายภาพในโหมดถายภาพ Live View แลว ผูใชควรตรวจสอบดูภาพท่ีแสดงบนจอ LCD 
เพื่อใหแนใจวาบันทึกภาพไวได เพราะเสียงการทํางานของกระจกตอนที่ลดตัวลง ตอนที่กดปุมชัตเตอร
ครึ่งทาง หรือ ตอนที่กดปุม  อาจจะทําใหเขาใจผิดวามานชัตเตอรไดเปดถายภาพน้ันไปแลว  
 
และในโหมดหาโฟกัสเดี่ยวทีละภาพ AF-S หากกดปุมชัตเตอรลงไปจนสุดโดยที่กลองยังโฟกัสไมได 
กลองก็จะยกเลิก ระบบภาพสด Live View และไมบันทึกภาพใหเชนกัน 
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การใช Live View แบบใชขาตั้งกลอง [Tripod] 
 
1. 
ตั้งกลองบนขาตั้งกลอง  

 

 

  
2. 
กดปุมปลดล็อคที่อยูดานบนของกลอง แลว
หมุนแหวนปรับไปทาง ซาย หรือ ขวา เพื่อ
เลือก ระบบ Live View  ตามที่ตองการ 
 

 
 
3. 
จัดองคประกอบภาพ ในชองมองภาพ  
โดยแปนกด 8 ทิศ เล่ือนเลือกกรอบโฟกัสที่
แสดงในภาพตามปกต ิ
กดปุม   เพื่อหาโฟกัส และวัดคาแสง 
  
กลองจะไมหาโฟกัสโดยการกดปุมชัตเตอรครึ่งทาง !! 

 
4.  
กดปุมชัตเตอรลงจนสุดทาง  
กระจกสะทอนภาพจะถูกยกขึ้น และภาพจะถูก
ถายทอดสดมาที่จอ LCD  
 
ภายในชองมองภาพจะมืด 
 
หากตองการเลิกใช Live View ใหหมุนแหวน
เปลี่ยนระบบถายภาพไปที่โหมดอื่นๆ หรือ  
กดปุม MENU เพื่อเลิกการใช Live View 

 

 

 
5.  
กดปุม  เพื่อซูมขยายดูภาพถายทอดสด Live View ที่แสดงบนจอ LCD ไดถึง 13 เทา 

กดแปน 8 ทิศ เพื่อเล่ือนตําแหนงของสวนที่ตองการขยายดูในภาพ

         
กดปุม  เพื่อยกเลิกการซูมขยายภาพ     และท่ีมุมจอ LCD จะแสดงพื้นที่ที่กําลังถูกขยาย        

 86



 
กดแปน 8 ทิศ เพื่อเล่ือนตําแหนงของกรอบ
โฟกัสไปที่สวนที่ตองการโฟกัสในภาพ 
 
 
กดปุม   เพื่อหาโฟกัส  
จอ LCD จะสวางขึ้นเล็กนอย กรอบโฟกัสที่
เลือกใชจะกระพริบ และติดสวางเปนกรอบสี
เขียว เมื่อหาโฟกัสได และจะติดเปนสีแดง 
หากหาโฟกัสไมได 
 
 
ระบบโฟกัสแบบเดี่ยวทีละภาพ AF-S และ
โฟกัสตอเน่ือง AF-C จะทํางานตามปกติ 
 

 
หากตองการใช M แมนนวลโฟกัส ผูใชก็ยังคง
สามารถปรับแหวนโฟกัสที่เลนสไดดวยตนเองและ
ควรใชปุมซูมขยาย   ชวยในการปรับโฟกัส  

 

 
 
6.  
กดปุมชัตเตอร ลงจนสุดเพื่อล่ันชัตเตอรถายภาพ 
กลองจะถายบันทึกภาพตามปกติ  

 
หากใชโหมดถายภาพตอเน่ือง  หรือ  กลองจะปดจอ LCD ช่ัวคราวในขณะที่กดปุมชัตเตอร 
ถายภาพ โดยท่ีอัตราความเร็วถายภาพจะเทาเดิมที่ตั้งไวเหมือนการถายภาพตอเน่ืองปกติ 
 
หมายเหต:ุ 
ในโหมดหาโฟกัสแบบตอเนื่อง AF-C กลองจะไมหาโฟกัสโดยการกดปุม AF-ON  
ในโหมดหาโฟกัสแบบเดี่ยวทีละภาพ AF-S และแบบตอเนื่อง AF-C ผูใชสามารถจะกดปุมลั่นชัตเตอรถายภาพไดตลอดเวลา 
แมวาจะภาพยั้นยังไมไดโฟกัสก็ตาม 
ระบบหาโฟกัสแบบ Contrast-Detect Autofocus อาจจะใชไมไดผลในกรณีตอไปนี้ 
• กลองไมไดตั้งอยูบนขาตั้ง 
• วัตถุในภาพอยูในแนวนอน 
• วัตถุที่มีสีกลมกลืนกันไปหมด 
• วัตถุที่มีสวนสวางมากในบริเวณที่โฟกัส หรือ อยูใตแสงหลอดไฟ หรือ หลอดนีออน ที่กระพริบ 
• เมื่อใชฟลเตอรแบบดาวประกาาแฉก 
• วัตถุที่มีขนาดเล็กกวากรอบโฟกัส 
• วัตถุที่พื้นลายเปนรูปทรงเรขาคณิตในตัว เชนตึกที่มีหนาตางสี่เหลี่ยม 
• วัตถุที่เคลื่อนที่ 
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การใชงานระบบแสดงภาพสด Live View 
 
ในบางกรณี กรอบโฟกัสที่เลือกใชจะติดสวางเปนกรอบสีเขียว แมวากลองยังหาโฟกัสไมได 
เลนสแบบมีมอเตอรในตัว (AF-S) จะใชไดผลดีกวาเลนสแบบอื่นๆ 
ผูใชสามารถเลือกใหแสดงขอมูล ลงบนภาพที่แสดงในจอ Live View ได โดยการกดปุม   
 

 
(แตจะไมแสดงหากใชโหมดซูมขยายภาพ)                              (แตจะไมแสดงหากใชโหมดซูมขยายภาพ) 
 
 
วงกรอบโฟกัสจะแสดงเฉพาะในโหมด Live View แบบมือถือกลองเทาน้ัน 
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หมายเหตุ: 
 
• ในบางกรณีที่ใชระบบ Live View ถายภาพใตแสงไฟจากหลอดฟลูออรเรสเซนท แสงไฟจากหลอด

ไอปรอทหลอดไอโซเดียม อาจจะทําใหจอภาพ LCD ที่แสดงภาพ Live View มีแถบสวาง banding 
เกิดใหเห็นได แถบสวางที่เห็นเหลานี้จะไมปรากฏในภาพที่กลองบันทึกไว  

•  
• หรือเมื่อหมุนแพนกลอง หรือ ใชถายภาพที่มีแสงไฟเคลื่อนไหวในภาพดวยความเร็ว ก็อาจจะเกิด

แถบแสงปรากฏในจอ Live View ขึ้นไดเชนกัน 
 
• ควรหลีกเล่ียงการใช Live View ถายภาพที่มีดวงอาทิตย หรือ แหลงแสงที่มีความสวางมากๆ เพราะ

อาจจะทําใหเกิดจุดสวางคางคาบนจอ LCD ที่แสดงภาพ Live View ได หรือ เกิดความเสียหายกับ
วงจรภายในเซ็นเซอรรับภาพได 

 
• กลองจะระงับและยกเลิกการใชระบบ Live View ทันที ที่เลนสกลองถูกถอด 
 
• ระบบ Live View จะใชไดนานไมเกิน 1 ชม. (60 นาที) 

   
 
• เมื่อใชัระบบ Live View ตัวกลองจะรอนขึ้นมาเล็กนอย ทําใหเกิดจุดสีรบกวน Noise หรอืสีเพี้ยนใน

ภาพได กลองจะปดตัวเองโดยอัตโนมัติ หากมีอุณหภูมิสูงเกิ นกวาที่กําหนด โดยจะแสดงตัวเลขนับ
ถอยหลัง 30 วินาทีกอนที่จะปดตัวเอง  ในพื้นที่ๆที่มีอากาศรอน กลองอาจจะแสดงตัวเลขนับถอย
หลังทันทีที่เปดใชัระบบ Live View ก็ได 

 
• ควรใชฝาปดชองมองภาพ DK-5 เพื่อปองกันแสงรบกวนระบบวัดแสงในกระโหลกของกลอง 
 
• ใชรายการคําสั่งเฉพาะ d9 สําหรับตั้งหนวงเวลา 1 วินาทีกอนลั่นชัตเตอรเพื่อลดความไหวสะเทือน 
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การปรับความสวางขอจอภาพ LCD เมื่อใชระบบ Live View 
 

ผูใชสามารถสั่งปรับความสวางขอจอภาพ LCD เมื่อใช
ระบบ Live View ไดโดยการกดปุม  

 
จากนั้นก็ กดแปน ขึ้นบน  หรือ  ลงลาง เพื่อปรับ
ความสวาง 
 
กดปุม  อีกครั้ง เพื่อยกเลิกการปรับความสวางของจอ 
 
 
ความสวางของจอภาพ LCD ที่แสดงแบบ Live View  
จะไมมีผลหรือเกี่ยวของใดๆกับภาพจริงที่ถายบันทึกไว 

 
 
 
การตอแสดงภาพทางจอ HDMI เมื่อใชระบบ Live View 
เมื่อตอสาย HDMI กับกลอง ในระบบ Live View  
จอ LCD ของกลองจะมืด แตจะถายทอดภาพไปที่จอภาพท่ีตอเช่ือมดวยสาย HDMI แทน 
 

 
 
 
 
การตอสายลั่นชัตเตอร (รีโมท) 
หากใชสายลั่นชัตเตอรกับกลอง การกดสวิทชสายลั่นครึ่งทาง นานกวา 1 วินาที จะเปนการสั่งใหกลองใชระบบ 
หาโฟกัส Contrast Detection และหากกดลั่นชัตเตอรลงทีเดียวเลยเลย กลองจะถายภาพโดยไมปรับโฟกัสให 
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สําหรับใชชวยถายภาพตวัเอง หรือ ชวยลดอาการเบลอจากความสั่นสะเทือนที่เกิดจากการกด
ปุมชัตเตอร ควรใสกลองกับขาตั้งกลอง หรือต้ังกลองบนพื้นที่ราบเรียบไดแนวระดับ 
 
1. 
กดปุมปลดล็อคที่อยูดานบนของกลอง แลว
หมุนแหวนปรับไปทาง ซาย หรือ ขวา เพื่อ
เลือกระบบนับถอยหลัง   ตามที่ตองการ 
 

 
 

  
2.  
ตรวจดูโหมดหาโฟกัส และดูวาภาพไดโฟกัส 
เพราะในโหมดหาโฟกัสเดี่ยว AF-S กลองจะ
ล่ันชัตเตอรได ก็ตอเมื่อหาโฟกัสไดแลว 
 
 
 
 

 
 
 
ดันคันโยกปดมานชองมองภาพเพื่อปองกันแสง
จากดานหลังกลอง สองยอนเขาไปในชองมอง
ภาพ แลวรบกวนระบบวัดแสงในกลอง 

 
3.  กดปุมชัตเตอรครึ่งทางใหกลองหาโฟกัส แลวกดลงไปจนสุดเพื่อเริ่มนับถอยหลัง 10 วินาที * 

 
                                                                                        * (Default คาปรยิายทีถู่กตั้งมาจากโรงงาน) 
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การใชงานระบบไทมเมอรนับเวลาถอยหลัง 
 

• หากใชโหมดชวยถายภาพ P, S, A, ใหใชฝาปด DK-5 (ยกเวนการใชโหมดถายภาพ M ที่ไมตองใสก็ได) 
 
• หากเปดใชแฟลช ใหรอจนกวาแฟลชจะใหสัญญาณพรอมใช 
     เพราะหากเปดใชในระหวางนับถอยหลัง กลองจะยกเลิกการนับถอยหลังทั้งหมด 
 
• กดปุมชัตเตอรครึ่งทางใหกลองหาโฟกัส แลวกดลงไปจนสุดเพื่อเริ่มนับถอยหลัง 10 วินาที  
     กลองจะสงเสียงบี้ปเตือน และ ไฟชวยโฟกัสจะติดกระพรบิ และสวางตอเน่ืองที่ 2 วินาทีกอนที่- 
     -กลองจะล่ันชัตเตอร 
 
• หากกลองหาโฟกัสไมได ระบบไทมเมอรนับถอยหลังจะไมทํางาน 

 
• การระงับหรือยกเลิกการนับถอยหลัง ทําไดโดยหมุนแปนเปล่ียนโหมดถายภาพ, ปดสวิทชกลอง Off  
     กลองจะกลับไปใชโหมดถายภาพแบบเดี่ยวทีละภาพ หรอื ตออเน่ืองที่กําลังใชกอนหนานี้ 

 
• ในโหมด M หากตั้งความเร็วชัตเตอรที่  กลองจะใชความเร็วชัตเตอร 1/5 วินาที  

 
• ใชรายการคําสั่งเฉพาะ c3 สําหรับตั้งกําหนดนับเวลา 2 วิ., 5 วิ., 10 วิ. (คาปริยาย) หรือ 20 วินาที 

 
• ใชรายการคําสั่งเฉพาะ d1 สําหรับตั้งกําหนดการทํางานของสัญญาณเสียงบี้บ กอนชัตเตอรจะล่ัน 
 
รายการคําสัง่เฉพาะ d1 
 
เครื่องหมาย  สัญญาณเสียงบ้ีบ  
จะแสดงในจอคําสั่ง LCD 

 
 
 
รายการคําสั่งเฉพาะ 

d1 
สัญญาณเสียงบ้ีบที่จะเลือกใชได 

  High  
ระดับเสียงดัง 

  Low 
ระดับเสียงเบา 

 
เปดเสียงสัญญาณปปเตือน ในระหวางนับถอยหลัง  
(กลองจะไมสงเสียงเตือน หากตั้งรายการคําสั่งเฉพาะ a2 ไว
ที่ Release - ลั่นชัตเตอรโดยไมตองรอโฟกัสใหไดกอน) 

OFF ปด ปด – ระงับการใชเสียง  
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สําหรับใชชวยลดอาการเบลอในภาพ จากความสั่นสะเทือนที่เกิดจากการยกตัวของกระจกสะทอน
ภาพในกลอง และควรใชรวมกับการใสกลองกับขาตั้งกลอง  
 
1. 
กดปุมปลดล็อคที่อยูดานบนของกลอง 
แลวหมุนแหวนปรับไปทาง ซาย หรือ ขวา 
เพื่อเลือกระบบนับถอยหลัง  ตามที่
ตองการ 
 

 

 

  
2.  
จัดองคประกอบภาพ, ปรบัโฟกัส, วัดแสง 
 
แลวกดปุมชัตเตอรลงจนสุดกลองจะยก
กระจกขึ้น 
 
 

 

 

เมื่อกระจกถูกยกขึ้นแลว ชองมองภาพจะมืด และกลองจะหาโฟกัส, วัดแสง ไมได 
 
3.  
กดปุมชัตเตอร ลงใหสุดทางอีกครั้ง  
เพื่อเปดมานชัตเตอร ถายภาพ 
 
  
ควรกดปุมชัตเตอรอยางนิ่มนวล หรือใชสายลั่นชัตเตอรเพื่อลดแรงสั่นสะเทือนจากการกดปุมชัตเตอร 

 
 
หมายเหตุ: 
 

• หากไดยกกระจกขึ้นไปแลว แตไมกดปุมชัตเตอรถายภาพ กลองจะถายภาพใหเองใน 30 วินาที  
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กลอง D700 มีความไวแสง ISO 200 ถึง 3200  โดยปรับเปนขั้นๆละ 1/3 สตอป ( 1/3 EV) 
แตยังสามารถปรับใหต่ํากวา ISO 200 หรือ สูงกวา ISO 3200 ไดในกรณีพิเศษ 
 
 
1. 
กดปุม ISO ที่อยูดานบนกลอง 
แลวหมุนแหวนควบคุมหลัก 
ปรับไปทาง ซาย หรือ ขวา เพื่อ
เลือกคา ISO ตามที่ตองการ 
 

 

 
 
คาความไวแสง ISO จะปรากฏแสดงในจอคําสั่งและชองมองภาพ 

 
 

ความไวแสงที่สูงมากขึ้น ก็สามารถถายภาพในสภาพแสงนอยๆได 

 
ตัวอยางภาพที่คาความไวแสง ISO 6400 

 
 
การตั้งคาความไวแสงทําไดอีกวิธี โดยเลือกรายการ ISO จากในชุดรายการคําสั่งถายภาพ Shooting Menu 
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คาความไวแสง ISO ที่มีใหเลือกใชได 
 
กลอง D700 จะตั้งความไวแสงไดตั้งแต 200-3200 ใชรายการคําสั่งเฉพาะ b1 สําหรับตั้ง 
กําหนดระดับขั้นของคาความไวแสง ISO ไดดังน้ี 
 
รายการคําสั่งเฉพาะ b1 คาความไวแสง ISO ที่จะเลือกใชได 

 
1/3 Step 

ระดับขั้นละ 1/3 สตอป * 

 
Lo 1, Lo 0.7, Lo 0.3, 200, 250, 320, 400, 500, 
640, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 
3200, 4000, 5000, 6400, Hi 0.3, Hi 0.7, Hi 1 
 

 
1/2 Step 

ระดับขั้นละ 1/2 สตอป 

 
Lo 1, Lo 0.5, 200, 280, 400, 560, 800, 1100, 
1600, 2200, 3200, 4500, 6400, Hi 0.5, Hi 1 
 

 
1 Step 

ระดับขั้นละ 1 สตอป 
 

 
Lo 1, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, Hi 1, Hi 2 

                                                                     * (Default คาปริยายที่ถูกตัง้มาจากโรงงาน) 
 
 
การตั้งคาความไวแสง ISO ในกรณีพิเศษ 
 
คาความไวแสงสูงมาก Hi 0.3 – Hi 2 
Hi 0.3 (เทียบเทา ISO 8000)  
Hi 1 (เทียบเทา ISO 12500) 
Hi 2 (เทียบเทา ISO 25600) 
การตั้งคาความไวแสงสูงๆ เชน ISO 1600 จะทําใหเกิดจุดสี (Noise) รบกวนในภาพ 
ใชรายการคําสั่ง [High ISO NR] ในรายการคําสั่ง Shooting Menu สําหรับลดจุดสีรบกวนในภาพได 
 
คาความไวแสง Lo 0.3 – Lo 1 
LO 0.3 (เทียบเทา ISO 160)  
LO 0.7 (เทียบเทา ISO 125) 
LO 1 (เทียบเทา ISO 100) 
การตั้งคาความไวแสงต่ําๆ เชน ISO 100 จะลดความเปรียบตาง (คอนทราส) ของภาพลงกวาปกติ 
แนะนําใหใชคาความไวแสง ISO 200 หรือ สูงกวา 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ผูใชสามารถตั้งใหกลองปรับคาความไวแสงแบบอัตโนมัติ ISO -Auto ตามสภาพแสงขณะนั้นได 
และหากใชแสงแฟลชในกลองชวยถายภาพ กลองจะปรับกําลังแสงแฟลชใหเ องโดยอัตโนมัติ 

 
นอกจากนี้ ผูใชยังสามารถกําหนดเพดานคา ISO ของคาความไวแสงอัตโนมัติ Auto ISO ที่กลองจะ
ใชได แตคาความไวแสงต่ําสุดของคา ISO Auto จะถูกต้ังมาจากโรงงานไวที่ ISO 200 
 
ในโหมดชวยถายภาพ A และโปรแกรม P กลองจะปรับคาความไวแสงใหสูงขึ้นก็ตอเมื่อสภาพแสง 
แวดลอมที่ใชถายภาพต่ําเกินไป หรือ เมื่อตองใชความเร็วชัตเตอรขั้นต่ําตามที่ผูใชกําหนดใหไว  
 
 
คําสั่งปรับความไวแสงอัตโนมัติ ISO-Auto จะแสดงใหเห็นบนจอคําสั่ง LCD และใชชองมองภาพ 

 
 
 
ทุกครั้งที่กลองปรับคาความไวแสง คําสั่ง ISO-Auto ที่แสดงจะกระพริบเตอืนใหทราบ  
 
 
หมายเหตุ: 
 
เมื่อใชคาความไวแสงสูง จะทําใหเกิดจุดสี (Noise) รบกวนในภาพ ใหใชรายการคําสั่ง [High ISO NR] 
ที่อยูในรายการคําสั่ง Shooting Menu สําหรับลดจุดสีรบกวนในภาพ 
 
และหากบริเวณฉากหนา (foreground) ติดอันเดอร (under exposure) ดูมืดเกินไปเพราะฉากหลัง- 
-ที่สวางกวา แนะนําใหใชแฟลชชวยฟลอิน หรือ ใชคารูรับแสงที่กวางขึ้นชวยได 
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ระบบการวัดคาแสงของกลองจะเปนตัวกําหนดความมืด-สวางในภาพถายของกลอง 
 

ระบบวัดแสง    คําอธิบายการใชงาน 
 

3D มาตริกซสี ll 

   

 
 
ใชไดดีสําหรับการถายภาพทั่วๆไป   
วัดคาแสงถายภาพจาก ทัง้บริเวณสวนที่มืดและสวาง,  
สี,ระยะโฟกสั, และองคประกอบในภาพโดยรวมทั้งหมด 

 
แบบเฉลี่ยหนักกลาง 

 
 

 
กลองจะวัดแสงทั่วทั้งภาพ แตจะเนนนํ้าหนักการวัดท่ีบริเวณ
วงกลม 8 มม. ตรงกลางภาพ (ใชคําสั่ง b5 สําหรบัเปลี่ยนขนาด) 

 
การวัดแสงแบบนี้เหมาะสําหรับการถายภาพบุคคล พอรเทรท 
หรือ เมื่อใชกับฟลเตอรที่มีคา filter factor เกิน กวา  1x 

 
แบบเฉพาะจุด 

 
 

 
กลองจะวัดแสงตรงเฉพาะในวงจุด 3 มม. (หรือราว 2% ของพืน้ที่
ภาพท้ังหมด) จุดท่ีวัดแสงนี้จะอยูตรงกลางกรอบโฟกัสอันที่ผูใช
เลือก ทําใหสามารถวัดแสงตรงตัวแบบที่เยื้องจากตรงกลางกรอบ
ภาพได    ถาใชเลนสไมมี CPU * หรือ ใชโหมดการเลือกกรอบหา
โฟกัสแบบอัตโนมัติ (Auto-area AF) กลองจะวัดแสงตรงที่กรอบ
โฟกัสอันกลางเทานั้น 

 
การวัดแสงแบบนี้เหมาะสําหรับการถายภาพที่ตัวแบบ ที่มีฉากหลัง

สวางมากหรือมืดมากกวาปกติ  
• ถาใชเลนสไมมี CPU ใหปอนคาทางยาวโฟกัส และคารูรับแสงกวางสุดของเลนส  

ที่รายการคําสั่ง Non CPU Lens ใน Shooting Menu จะชวยใหระบบวัดแสงไดแมนยําขึ้น 
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การเลือกระบบการวัดแสง 
 
การเลือกระบบการวัดแสงทําไดโดย หมุนแหวนไปตําแหนงเคร่ืองหมายที่ตองการ 

 

 
 

ระบบการวัดแสงแบบ 3D มาตริกซสี ll (Color 3D Matrix ll) จะใชเซ็นเซอรแบบสามสี RGB  
(แดง-เขียว-นํ้าเงิน) ที่มี 1005 สวน รวมทั้งใชขอมูลระยะทาง (มีเฉพาะในเลนสแบบ G หรือ D) 
ประกอบการวัดเพื่อใหไดคาวัดแสงที่แมนยํา  
 
เลนสอื่นๆที่มี CPU ก็จะวัดแสงในระบบ มาตริกซส ีll Color Matrix ll 
 
สําหรับเลนสอื่นๆที่ไมมี CPU เมื่อปอนคาทางยาวโฟกัส และคารูรับแสงกวางสุดของเลนส 
ที่รายการคําสั่ง Non CPU Lens ใน Shooting Menu ก็จะวัดแสงในระบบ Color Matrix  
 
แตหากไมไดใสขอมูลเลนส ก็จะวัดแสงในระบบเฉลี่ยหนักกลาง Center Weighted ใหเทานั้น 
ระบบวัดแสง Matrix อาจจะ ไมใหผลตามที่ตองการ เมื่อใชกับการล็อคการวัดแสง หรือ การปรับ- 
-ชดเชยแสง แตก็แนะนําใหใชไดในกรณีทั่วๆไป 
                        
 
หมายเหตุ: 
 
• ใชรายการคําสั่งเฉพาะ b5 สําหรับกําหนดวงพื้นที่ตรงกลางภาพ สําหรับการวัดแบบเฉลี่ยหนักกลาง 
 
• ใชรายการคําสั่งเฉพาะ b6 สําหรับจูนปรับระบบวัดแสงทั้งสามแบบของกลอง ได +/- 1 สตอป 
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สําหรับใชควบคุมการตั้งคาตางๆที่ใชในการถายภาพ เชนความเร็วชัตเตอร, คารูรับแสง ในการ
ถายภาพ กลอง D700 มีใหเลือก 4 โหมดคือ P โหมดโปรแกรมอัตโนมัติ, S โหมดกําหนดคา
ความเร็วชัตเตอร, A โหมดกําหนดคารูรับแสง และ M โหมดผูใชกําหนดเอง  
 
โหมดชวยถายภาพ คําอธิบายการใชงาน 

 
Programmed Auto 
โปรแกรมอัตโนมัต ิ

กลองจะวัดแสง แลวเลือกใชคาความเร็วชัตเตอร, คารูรับแสง ตาม
ความเหมาะสมตามสภาพแสงในขณะนั้น  
ใชสําหรับการถายภาพอยางรวดเร็ว ที่ไมมีเวลาเตรียมตัวนัก 

 
Shutter Priority Auto 
โหมดความเร็วชัตเตอร 

ผูใชกําหนดคาความเร็วชัตเตอรที่ตองการ กลองจะวัดแสง แลว
เลือกใชคารูรับแสง ที่เหมาะสมกับสภาพแสงขณะนั้น 
ใชสําหรับควบคุมความเคลื่อนไหวที่ปรากฏในภาพ 

 
Aperture Priority Auto 
โหมดคารูรบัแสง 

ผูใชกําหนดคาคารูรับแสงที่ตองการ กลองจะวัดแสง แลวเลือกใช
คาความเร็วชัตเตอร ที่เหมาะสมกับสภาพแสงขณะนั้น 
ใชสําหรับควบคุมควาามคมชัดของ ตัวแบบ, ฉากหนาและ ฉาก
หลังที่ปรากฏในภาพ เชนภาพถายบุคคลหรือภาพวิวทิวทัศน 

 
Manual 

โหมดแมนนวล 

ผูใชกําหนดเลือกใช คาความเร็วชัตเตอร และ คารรูับแสงเพื่อการ
สรางสรร งานภาพที่ตองการ หรือ ใชโหมด  เพื่อเปด
มานชัตเตอรคางไวนานเทาที่ตองการ 

    
ถาใชเลนสที่มี CPU และแหวนปรับคารูรับแสง  
ใหหมุนแหวนตั้งคารูรับแสงไปที่แคบสุด (คา f/มากที่สุด) ของเลนส  

 
 
 
เมื่อใสเลนสแบบที่ไมมีชิพ CPU (Non-CPU lenses) กลองจะใชวัดแสงไดเฉพาะในโหมด  และ   

หากตั้งกลองในโหมด  หรือ  กลองจะเปลี่ยนไปใชโหมด  ใหเอง พรอมกับกระพริบเตือน 

ในจอคําสั่ง LCD และ แสดง  กระพรบิเตือนในชองมองภาพ  
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วิธีตั้งโหมดควบคุมการถายภาพ 
 
กดปุม MODE และหมนุแหวนคําสัง่หลัก เพือ่เลือกโหมดชวยถายภาพ  P, S, A, M  

 
 
 

วิธีการใชปุมตรวจระยะชัดลึก 
 
เมื่อตองการตรวจดูผลของคารูรับแสงที่ทําใหเกิดระยะ
ความชัดลึกปรากฏในภาพ ใหกดปุมตรวจระยะชัดลึกท่ี
อยูดานหนากลอง 
 
กลองหรี่รูรับแสงในเลนสใหเหลือเทาที่คารูรับแสงที่

กลองไดเลือกไวในโหมด  หรือ  หรือเทาที่ผูใชได
เลือกไวในโหมด  หรือ  
 
ผูใชก็สามารถตรวจดูบริเวณตางๆของภาพ ในชองมอง
ภาพวา อยูในระยะชัดลึกท่ีตองการหรือไม 

 

 
หมายเหตุ: 
 

• ใชรายการคําสั่งเฉพาะ e4 สําหรับตั้งใหปุมน้ีทํางานไฟแฟลชดูเงา Modeling Flash เมื่อใช 
          -รวมกับแฟลช SB-900, SB-800, SB-600, SBR200 หรือแฟลชรุนที่มีระบบ CLS  

 
• ใชรายการคําสั่งเฉพาะ b2 สําหรับตั้งคาแสงขั้นละก่ีสตอป สําหรับคารูรับแสงและความเร็วชัเตอร 

 
• ใชรายการคําสั่งเฉพาะ f7 สําหรับตั้งกําหนดหนาที่การทํางานของแหวนควบคุมหลักและรอง 
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โหมดชวยถายภาพแบบโปรแกรมอัตโนมัติ  
 
การถายภาพดวยโปรแกรมควบคุมอัตโนมัติ  กลองจะวัดแสง แลวเลือกใชคาความเร็วชัตเตอร, คารูรับแสง 
ตามความเหมาะสมตามสภาพแสงในขณะนั้น ใชสําหรับการถายภาพอยางรวดเร็ว ที่ไมมีเวลาเตรียมตัวนัก 
 
วิธีเลือกโหมด P 
 
1.  กดปุม MODE และหมุนแหวนคําสั่งหลัก เลือกโหมดชวยถายภาพ P ใหแสดงที่จอ LCD 

 
 
2. จัดองคประกอบภาพ แลวกดปุมชัตเตอรถายภาพ 

 
คารูรับแสง f/10 

ความเร็วชัตเตอร  1/400 วินาที 
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โหมดชวยถายภาพดวยโปรแกรมควบคุมอตัโนมัติแบบผันแปรคาได P* Flexible Program 
 
ตอเน่ืองจากโหมดถายภาพโปรแกรมควบคุมอัตโนมัติ P น้ัน
กลองเลือกใชคาความเร็วชัตเตอร, คารูรับแสง ตามสภาพแสง   
 
ผูใชสามารถที่ปรับแตงผันแปร (flexible) คาความเร็วชัตเตอร, 
คารูรับแสง ที่กลองเลือกมาให โดยการหมุนแปนควบคุมหลัก 
ซาย-ขวา เพือ่ใหไดภาพตามแบบที่ตองการไดดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อเลือกใชโหมดโปรแกรมควบคุมอัตโนมัติแบบผันแปรคาไดน้ี 

จะมีเครื่องหมาย  แสดงในจอคําสั่ง LCD  
 
 

 

 
เชน กลองเลือกใช คารูรับแสง F/2.8 ที่คาความเร็วชัตเตอร 1/2500 วินาที 
ผูใชสามารถที่ปรับแตงผันแปรเปลี่ยนไปใช คารูรับแสง F/22 ที่ความเร็วชัตเตอร 1/60  เพื่อลดระยะชัด
ลึกในภาพ (ทั้งสองภาพน้ีจะมีความสวางในภาพเหมือนกัน แตมีสวนความคมชัดในภาพไมเหมือนกัน) 
 

 
                          คารูรบัแสง f/2.8                                         คารูรับแสง f/22 
              ความเร็วชัตเตอร  1/4000 วินาที                         ความเร็วชัตเตอร  1/80 วินาที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 102



โหมดถายภาพแบบกําหนดความเร็วชัตเตอร  
 
ผูใชกําหนดคาความเร็วชัตเตอรที่ตองการ กลองจะวัดแสง แลวเลือกคารูรับแสงที่เหมาะสมกับสภาพแสงขณะนั้น 
 
วิธีเลือกโหมด S  
1.  กดปุม MODE  
และหมุนแหวนคําสั่งหลัก เลือกโหมด
ชวยถายภาพ S ใหแสดงที่จอ LCD 
 

 
2. หมุนแปนควบคุมหลัก เลือกคาความเร็วชัตเตอรที่ตองการ ใหแสดงในจอคําสั่ง LCD 
    เลือกไดตั้งแต 30 วินาที  จนถึง 1/8000 วินาที     

 
 
           ผูใชสามารถเลือก คาความเร็วชัตเตอรสูงๆ เพื่อหยุดความเคลื่อนไหวของตัวแบบ 
            หรือ เลือก คาความเร็วชัตเตอรต่ําๆ เพื่อใหดูเกิดความเคลื่อนไหวในภาพ 

 
3. จัดองคประกอบภาพ, หาโฟกัส, วดัแสง กดชัตเตอรถายภาพได 
 
หากมีเครื่องหมาย  กระพริบในจอ LCD  ใหเปลี่ยนไปที่โหมดถายภาพ M แมนนวลสําหรับการตัง้  
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โหมดถายภาพแบบกําหนดคารูรับแสง  
 
ผูใชกําหนดคารูรับแสงที่ตองการ กลองจะวัดแสง แลวเลือกคาความเร็วชัตเตอรที่เหมาะสมกับสภาพแสงขณะนัน้ 
 
วิธีเลือกโหมด A  
 
 
1.  กดปุม MODE  
และหมุนแหวนคําสั่งหลัก เลือกโหมด
ชวยถายภาพ A ใหแสดง ที่จอ LCD 
 

 

 
2. หมุนแปนควบคุมหลัก เลือกคารูรับแสงที่ตองการ ใหแสดงในจอคําสั่ง LCD 

 
ผูใชสามารถเลือกใชคารูรับแสงเพื่อใหภาพมีความคมชัดมากหรือนอย ทั้งดานหนาและฉากหลัง 
คารูรับแสงนอย เชน F/2.8 (รรูับแสงเปดกวาง) = ระยะชัดลึกนอย ทําให 
ดานหนาและหลังของตัวแบบดูพราเบลอ  
คารูรับแสงมาก เชน F/22 (รูรับแสงหรี่ปดแคบ) = ระยะชัดลึกมาก ทําให 
ดานหนาและหลังของตัวแบบดูคมชัดเจน 

 
             คารูรับแสงหรี่แคบ ( F/32)                                            คารูรับแสงเปดกวาง ( F/2.8)     
 
3. จัดองคประกอบภาพ, หาโฟกัส, วดัแสง กดชัตเตอรถายภาพได 
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เลนสแบบไมมีชิพ CPU (Non CPU Lens) 
 
 
เมื่อใสเลนสแบบไมมีชิพ CPU (เลนสแมนนวลโฟกัส) 
และผูใชไดใสขอมูลเลนส (คารูรับแสงที่เลนสเปดไดกวาง
สุด) กลองจะแสดงคารูรับแสงของเลนสตามที่ผูใชปรับที่
แหวนตั้งรูรับแสงบนจอคําสั่ง LCD  
คารูรับแสงที่แสดงจะแสดงใหใกลเคียงคาที่ผูใชตั้งที่สุด 
 
 
หากผูใชไมไดใสขอมูลเลนส กลองจะแสดง  ตามดวย
จํานวนคลิกสตอป และแสดง คารูรับแสงที่เปดกวางที่สุด

ของเลนสน้ันจะแสดงเปน  ในจอ LCD และ ในชอง
มองภาพ 
 
ในกรณีน้ีผูใชตองอานคารูรับแสง จากแหวนปรับคารูรับแสง
ที่ตัวเลนสเอง 
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โหมดถายภาพแบบผูใชกําหนดคาแสงเอง  
 
ผูใชกําหนดทั้ง คาความเร็วชัตเตอร และ คารูรับแสง เองตามที่ตองการ  
 
วิธีเลือกโหมด M 
 
1.  กดปุม MODE  
และหมุนแหวนคําสั่งหลัก เลือกโหมด 
ถายภาพ M ใหแสดงที่จอ LCD 
 

 
2.ผูใชตั้ง คารูรับแสง โดยการหมุนแหวนควบคุมรอง (ดานหนา)  
และต้ัง คาความเร็วชัตเตอร โดยการหมุนแหวนควบคุมหลัก (ดานหลัง) ตั้งแต 30 -1/8000 วินาที  
หรือเลือก  เพื่อเปดมานชัตเตอรคางไวไดนานตามที่ตองการ 

 
การวัดแสง ทําไดโดยการสังเกตุแถบ + 0 - แสดงคาวัดแสงวาแถบเลื่อนไปในทางใด  

(+..........0..........–) 
สวางกวา......พอด.ี.....มดืกวา 

3. จัดองคประกอบภาพ, หาโฟกัส, วดัแสง กดชัตเตอรถายภาพได 
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หมายเหตุ: ผูใชสามารถใชคําสั่งเฉพาะ f12 กําหนดใหแถบมาตรวัดแสดงในแบบ + 0 – หรือ – 0 + ก็ได 
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การถายภาพโดยเปดมานชัตเตอรคางไวเปนเวลานาน Long Time Exposure Mode 
ในโหมด M เมื่อปรับความเร็วชัตเตอรไปจนสุดจะพบเครื่องหมาย  กลองจะเปดมานชัตเตอร 
คางไวเพื่อใหบันทึกแสงเปนเวลานาน เทาที่กดปุมชัตเตอรแชคาไว 
ใชสําหรับถายภาพดาว, ไฟรถวิ่ง หรือ อาคารบานเรือน, พลุในเวลากลางคืน โดยเปดมานชัตเตอรคางไว 
เพื่อใหบันทึกแสงเปนเวลานาน  
ควรใชขาตั้งกลอง และ รีโมท หรือสายตอชวยลั่นชัตเตอรถายภาพ 
 
วิธีตั้งชัตเตอร  ในโหมด M - Manual 
 
1. ตั้งรายการคําสั่งเฉพาะ d9 Exposure delay mode ไปที่ On เพื่อหนวงเวลาการเปดมานชัตเตอร 1 วินาที 
    เพื่อปองกันการสั่นไหวจากการกดปุมชัตเตอร 
 
2.  กดปุม MODE  
และหมุนแหวนคําสั่งหลัก เลือกโหมด 
ถายภาพ M ใหแสดงที่จอ LCD 
 

 
3. ผูใชหมุนแหวนควบคุมรอง (ดานหนากลอง)  
    เลือก  แสดงที่จอคําสั่ง LCD 

 
4. กดชัตเตอรแชคาไว เพื่อใหมานชัตเตอรเปดคางไว 
5.  ปลอยปุมชัตเตอร เพื่อใหมานชัตเตอรปด 

 
เปดชัตเตอรนาน 35 วินาทีม คารูรับแสง F/25 
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หมายเหตุ:  

o การเปดมานชัตเตอรคางไวเพื่อใหบันทึกแสงเปนเวลานาน จะทําใหเกิดจุดสี (Noise) รบกวน 
ในภาพได ใหเลือกรายการ Long exp. NR ในชุดรายการคําสัง่ถายภาพ Shooting Menu - 

           -เพื่อใชชวยลดจุดสีรบกวนในภาพได 
 

o การเปดมานชัตเตอรเปนเวลานาน จะเปลืองพลังงานไฟฟาจากถานมาก ใหใชถานที่ชารทใหมๆ หรือ หมอ
แปลงไฟจายไฟ  

 
o ใชรายการคําสั่งเฉพาะ f12 สําหรับสลับตําแหนงของแถบวัดแสง +0 - เปน - 0+ ก็ได 

 
 

o เมื่อใชคาความเร็วชัตเตอรต่ํา(เปดนาน) กวา 1 วนิาที 
กลองจะใ คําสั่ง Long Exposure Noise Reduction 
เพื่อลดจุดสีรบกวนในภาพ โดยจะแสดง  
กระพริบเตือนบนจอคําสั่ง LCD จนกวาจะจัดการลดจุด
สีรบกวนเรียบรอย  

 
o หากใชโหมดถายภาพตอเน่ือง ความเร็วถายภาพจะ

ลดลง หากปดกลองขณะที่กลองกําลังจัดการภาพนั้น
จะไมถูกลดจุดสีรบกวนใหเลย 
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ใชล็อคคาแสงสําหรับจัดองคประกอบในภาพใหม หลังจากที่ไดวัดคาแสงไปแลว 
 
1. ใชระบบวดัแสงแบบเฉล่ียหนักกลาง หรือ  
แบบเฉพาะจุด  
 
ระบบวัดแสงมาตริกซ อาจจะใหผลที่ไมตองการได หากใช
ระบบวัดแสงเฉลี่ยหนักกลาง ใหเลือกกรอบโฟกัสที่ตรงกลาง
ภาพ 

 

 

 

2. ล็อคคาแสงที่วัดได 
 
จัดตําแหนงใหตัวแบบอยูตรงกลางเฟรมภาพ  
1. กดปุมชัตเตอรเบาๆครึ่งทาง หาโฟกัส  
2. กดปุม AE-L/AF-L เพื่อล็อคคาแสงที่วัดได 
 
ตรวจดูไฟยืนยันโฟกัส และไฟสัญญาณ AE-L  ยนืยันการล็อค
คาแสง ติดสวาง ในชองมองภาพ 
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3. จัดองคประกอบภาพใหมตามที่ตองการ 
    กดปุมชัตเตอรลงสุดทาง ถายภาพได 

 
 
หมายเหตุ: 
 

• เมื่อใชการวัดแสงแบบเฉพาะจุด  กลองจะวัดแสงตรงเฉพาะจุดตรงกลางขนาด 3 มม. ตรงกลาง 
          ของกรอบโฟกัส (1 ใน 51 กรอบที่ถูกเลือกใช) 
 

• เมื่อใชการวัดแสงแบบเฉล่ียหนักกลาง  กลองจะเนนการวัดแสงที่พื้นที่วงกลม 8 มม. ตรงกลางภาพที่
เห็นในชองมองภาพ 

 
• เมื่อกลองถูกลอคคาวัดแสงไวแลว (ขณะท่ีกดปุม AE-L/AF-L แชไว) ผูใชสามารถปรับเปล่ียนโหมดชวย

ถายภาพได โดยคาแสง EV ที่ถูกล็อคไวจะไมถูกเปล่ียนแปลงใดๆทั้งสิ้น ไดดังน้ี 
• S - โหมดความเร็วชัตเตอร เปลี่ยนความเร็วชัตเตอรและคารูรับแสงได (เหมือนใช P*) 
• A - โหมดคารูรับแสง เปลี่ยนคารูรับแสงได 

 
• ผูใชสามารถดูความเร็วชัตเตอร และ คารูรับแสงที่ได จากจอแสดงในชองมองภาพ  

 
• ผูใชจะไมสามารถเปลี่ยนระบบการวัดแสงได ในขณะที่กลองยังล็อคคาแสงอยู (ขณะที่กดปุม AE-L/AF-L 

แชคาไว)  
 

• ใชรายการคําสั่งเฉพาะที่ c1 สําหรับกาํหนดการกดปุมชัตเตอรครึ่งทางคาไวทําหนาที่ล็อคคาแสงได 
 

• ใชรายการคําสั่งเฉพาะที่ f7 สําหรับกาํหนดหนาที่การทํางานของปุม AE-L/AF-L   
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บางครั้งการจัดองคประกอบภาพในบางลักษณะสภาพแสง ทําใหมีความจําเปนที่จะตอง 
ปรับชดเชยใหกับคาแสงที่กลองวัดได  การชดเชยแสงถายภาพจะมีผลเฉพาะในโหมดชวยถายภาพ P, S, A เทานั้น
 
ในโหมด M ที่ผูใชตั้งคาแสงเอง การตั้งชดเชยแสงจะมีผลตอการแสดง 0 ของมาตรวัดแสง แตจะไมสงผลใดๆ
ทั้งสิ้นกับคารูรับแสงและคาความเร็วชัตเตอรที่ผูใชตั้งไว 
 
 
การใชงาน 
 
กดปุม  พรอมกับหมุนแปนควบคุม
หลัก 
ไปทาง ซาย (+) หรือ ขวา (-) 
 
(ตัวเลข 0 ทีม่าตรวัดแสงจะกระพริบ
เตือน) 
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คาชดเชยแสงสามารถตั้งได -5 EV (อันเดอร: มืดกวาปรกติ) จนถึง +5 EV (โอเวอร: สวางกวาปรกติ) 
โดยการปรับตั้งไดเปนขั้นๆละ 1/3 สตอป 
 
ภาพตัวอยางการตั้งชดเชยคาแสงถายภาพ  

 
 
 
เมื่อผูใชตั้งคาชดเชยแสงจะมีเครื่องหมาย  ในจอคําสั่ง LCD และตัวเลขคาชดเชยจะกระพริบเตือน 
 

 
 
คาชดเชยแสง จะไมกลับเปนศูนย 0.0 แมวาจะ ปด-เปด Off/On สวิทชกลอง 
 
หากผูใชตองการใหคาชดเชยเปน 0.0 ตามเดิม ทําไดโดยการกดปุม  และหมุนแหวนควบคุมไปที่  
 
 
 
หมายเหตุ: 
• ใชรายการคําสั่งเฉพาะ b3 เลือกปรับคาชดเชยเปนขั้นๆได ขั้นละ 1/3, 1/2 หรือ 1 สตอป  
 
• ใชรายการคําสั่งเฉพาะ b4 ตั้งคาชดชเยแสง โดยท่ีไมตองกดปุม   ก็ได  
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กลอง D700 มีระบบถายภาพครอมแสงใหโดยอัตโนมัติ 3 แบบคือ ครอมแสงธรรมดา, ครอมแสงแฟลช,  
และครอมแสงสมดุลยสีขาว WB White Balance 
 
การถายภาพครอมแสงธรรมดา และ ครอมแสงแฟลช จะเปนการถายภาพตอเน่ืองกัน 3-5 ภาพ 
โดยแตละภาพจะถูกปรับใหมีแสงในภาพตางกัน ทําใหผูใชสามารถเลือกภาพตามที่ตองการไดภายหลัง 
 
สวนการถายภาพครอมแสงสมดุลยสขีาว WB White Balance กลองจะเพียงครั้งเดียว แลวจะสรางไฟล 
ภาพขึ้นใหม โดยแปรเปลี่ยนคาสมดุลยสีขาวในแตละภาพใหตางกัน 
 
การถายภาพครอมแสงใชสําหรับถายภาพที่มีเวลาเตรียมการนอย ไมสามารถตรวจเช็คสภาพแสงไดทัน 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ: 
 
• การถายภาพครอมแสง กลองจะปรับทั้งคาแสงถายภาพ และ กาํลังแสงแฟลช  
 
• ใชรายการคําสั่งเฉพาะ e5 เลือกระบบครอมแสง  

 
• ใชรายการคําสั่งเฉพาะ f5 กําหนดใหปุม  ใชสําหรับครอมแสงอัตโนมัติก็ได  

 
• ใชรายการคําสั่งเฉพาะ f6 กําหนดใหปุมเช็คชัดลึก ทําหนาที่เสมือนปุม  ก็ได  

 
• ใชรายการคําสั่งเฉพาะ f7 กําหนดใหปุม  ทําหนาที่เสมือนปุม  ก็ได  

 
• การกําหนดปุมอื่นใหทําหนาที่แทนกัน อาจะมีขอจํากัดบาง 
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การใชระบบครอมแสงธรรมดาและ ครอมแสงแฟลช 
 
 
1. 
 
ใชรายการคําสั่งเฉพาะ e5 เลือกระบบครอมแสง 
  
AE & Flash: ครอมแสงธรรมดาและแสงแฟลช,  
AE only: ครอมเฉพาะคาแสงถายภาพ 
Flash only: ครอมเฉพาะกําลัวแสงแฟลช 
WB bracketing: ครอมแสงสมดุลยสขีาว   
 
 

 
 

 
 

 
2. 
กดปุม  พรอมกับหมุนแปนควบคุมหลัก 
ไปทาง ซาย (+) หรือ ขวา (-) 
เลือกจํานวนภาพที่ตองการถายครอมแสง  
 

 
 
 
 

 ตัวเลขที่จอ LCD จะแสดงเตือน 

 

เครื่องหมาย  แสดงในจอ LCD ดานบน และ  แสดงเตือนในชองมองภาพ
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3. 
กดปุม  พรอมกับหมุนแปนควบคุมรอง sub command dial 
ไปทาง ซาย (+) หรือ ขวา (-) 
เลือกคาแสงที่ตองการ                                                                       แสดงกระพริบเตือน 

 
ผูใชสามารถเลือกคาครอมแสงเปนขั้นๆได ขั้นละ 1/3, 1/2 หรือ 1 สตอป 
 
ในจอคําสั่ง LCD จะแสดง 
คําสั่งครอมแสงอัตโนมัติที่ใช, จํานวนภาพ และลําดับของภาพที่จะถายแบบถูกครอมแสงไวดังน้ี 
 

 
หมายเหตุ: 

 
• ใชรายการคําสั่งเฉพาะ b2 เลือก คาครอมแสงได 1/3, 1/2 หรอื 1 สตอป 

 
• ใชรายการคําสั่งเฉพาะ e7 เลือก การจัดลําดับภาพที่จะถายในแบบครอมแสง 
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4. 
จัดองคประกอบภาพตามที่ตองการ 
กดปุมชัตเตอรลงสุดทาง เริ่มถายภาพได 

  
 
ในระหวางทําการถายภาพครอมแสง กลองจะทําการถายภาพทีละภาพ 
และปรับคาแสงถายภาพ หรือ กําลังแฟลช ในแตละภาพตามที่ถูกโปรแกรมมาโดยอัตโนมัติ  
 
ผูใชสามารถตั้งชดเชยแสงใหเพิ่มหรือลดไดอยางอิสระ 
ซึ่งจะทําใหสามารถเพิ่มชวงการครอมแสงไดเปน +/-5 สตอป  
 
 
ในจอคําสั่ง LCD จะแสดงลําดับของภาพที่จะถายแบบถูกครอมแสงไวโดย 
เมื่อถายภาพในลําดับใดไปแลว แทงก็จะหายไปดวย 
เชน เมื่อถายภาพที่ O (ปกติ) ไปแลว แทงที่ช้ีตําแหนงที่ O ก็จะหายไป 
 

 
 
 
ตัวอยางลําดับภาพที่ถูกถายครอมแสง 

 
 
 
 
เมื่อตองการยกเลิกการครอมแสง 
เมื่อตองการยกเลิกการครอมแสง ใหกดปุม  พรอมกับหมุนแปนควบคุมหลัก   
จนกวาตัวเลขบอกจํานวนภาพครอมแสง จะเปน  และไมมี  แสดงในจอคําสั่ง LCD  
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ขอแนะนําการใชงานระบบถายภาพครอมแสง 
 
ในโหมดถายภาพเดี่ยวทีละภาพ, นับเวลาถอยหลัง, หรือใชรีโมทลั่นชัตเตอร กลองจะถายครอมแสง 
 1 ภาพตอการกดชัตเตอร หรือกดปุมรีโมทแตละครั้ง 
 
ในโหมดถายภาพตอเน่ือง ทั้งแบบความเร็วต่ํา Cl และความเร็วสงู Ch กลองจะถายภาพครอมแสงตอเน่ือง 
จนครบจํานวนภาพที่ตั้งไว แลวจึงหยุดถายภาพ ตองกดปุมชัตเตอรใหมจึงเริ่มถายชุดตอไดอีกครั้ง 
 
โหมดโปรแกรมอัตโนมัติ P-Program กลองจะครอมแสงโดยการปรับทั้งความเร็วชัตเตอรและคารูรับแสง  
 
โหมดกําหนดความเร็วชัตเตอร S-Shutter จะถายครอมแสงโดยการปรับแปรคารูรับแสง 
 
โหมดกําหนดความเร็วคารูรับแสง A-Aperture และ M Manual จะครอมแสงโดยแปรคาความเร็วชัตเตอร 
 
หากเปดใชระบบคาความไวแสงอติโนมัติ ISO-Auto กลองจะปรับแปรคา ISO เพื่อใหสามารถถายครอมได 
 
ใชรายการคําสั่งเฉพาะ e6 เลือก การจัดการวาจะใหกลองใชตัวแปรอะไรสาํหรับถายครอมแสง 
 
เมื่อผูใชถายภาพครบตามจํานวนที่ตองการแลวระบบถายภาพครอมแสงก็จะกลับไปเริ่มลําดับใหมอีกครั้ง 
 
หากปดสวิทชกลอง OFF ในระหวางถายภาพครอมแสง กลองจะถายครอมแสงตอเมื่อเปดสวิทช ON อีกครั้ง 
 
หากในระหวางถายภาพครอมแสง หากการดความจํามีเน้ือท่ีไมพอสําหรับไฟลภาพ หรอืปดสวิทชกลอง Off 
กลองจะหยุดพักการถายภาพ และจะถายภาพครอมแสงตอไปตามลําดับไดทันที่ที่ปลี่ยนใสการดใหม หรือเปด
สวิทช ON อีกครั้ง 
 
 
คําสั่งครอมแสงที่ใชครั้งลาสุดจะถูกเก็บไว จนกวาจะถูกเรียกกลับมาใชในคําสั่ง  ครั้งตอไป 
 
การรีเซ็ทระบบครอมแสง สามารถทาํไดโดยการรีเซ็ทแบบกดปุมสองปุมพรอมกัน 
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การถายภาพครอมแสงสมดุลยสขีาว WB (White Balance bracketing) 
 
1.  
 
ใชรายการคําสั่งเฉพาะ e5 เลือกระบบครอมแสง 
WB bracketing: ครอมแสงสมดุลยสขีาว   
 

 
 

 

  
 

 
2. 
 
กดปุม  พรอมกับหมุนแปนควบคุมหลัก 
ไปทาง ซาย (+) หรือ ขวา (-) 
เลือกจํานวนภาพที่ตองการถายครอมแสง  
 

 
 
 
เครื่องหมาย  และ แถบชี้ตําแหนงครอม WB แสดงในจอ LCD ดานบนกลอง 
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3. 
 
กดปุม  พรอมกับหมุนแปนควบคุมรอง sub command dial 
ไปทาง ซาย (+) หรือ ขวา (-) 
เลือกคาแสง WB ที่ตองการจะถายครอม 

หนวยของคา White Balance เรียกวา mired  
ผูใชสามารถเลือกไดวาตองการครอมทีละ 1 ขั้น 1 (5 mired), 2 ขั้น (10 mired), หรือ 3 ขั้น (15 mired) 
แถบดานซาย B [หากคา B เพิ่มมากขึ้น จะเปนการเพิ่มสีนํ้าเงิน (Blue)]  
แถบดานขวา A [หากคา A เพิ่มมากขึ้น จะเปนการเพิ่มสีสม (Amber)] 

 
ตัวอยาง การครอมแบบทีละ 1 ขั้นแสดงตามตารางขางลางนี้  
 
ในจอคําสั่ง LCD จะแสดง 
คําสั่งครอมแสง WB ที่ใช, จํานวนภาพ, คา WB และลําดับของภาพที่จะถายแบบถูกครอมแสง WB ดังน้ี 
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4. 
 
จัดองคประกอบภาพตามที่ตองการ 
กดปุมชัตเตอรลงสุดทาง เริ่มถายภาพได   
 
ในระหวางทําการถายภาพครอมแสง กลองจะล่ันชัตเตอรถายภาพเพียงครั้งเดียว 
จากนั้นจะปรับไฟลภาพ และสรางสําเนากอปปไฟลภาพ ขึ้นตามจํานวนที่ตองการ 
โดยในแตละภาพจะมีคาสมดุลยสีขาวตางๆกัน ตามที่ถูกโปรแกรมมาโดยอัตโนมัติ  
 
ผูใชสามารถปรับตั้งคาสมดุลยสีขาวซึง่จะทําใหเพิ่มชวงการครอมแสง WB ไดละเอียดมากขึ้น  
 
หากการดความจํามีเน้ือท่ีไมพอสําหรบัสําเนากอปปไฟลภาพท่ีจะสรางใหม   
กลองสงสัญญาณ  กระพริบเตือน ในจอคําสั่ง LCD และ ชองมองภาพ  
ปุามชัตเตอรกลองจะไมทํางาน จนกวาจะเปลี่ยนใสการดใหม ที่มีเน้ือท่ีพอเพียงสําหรับไฟลภาพ 
 

 
 
 
ขอแนะนําการใชงานระบบถายภาพครอมสมดุลยแสงสีขาว White Balance Bracketing 
 
เมื่อตองการยกเลิกการครอมแสง ใหกดปุม  พรอมกับหมุนแปนควบคุมหลัก   
จนกวาตัวเลขบอกจํานวนภาพครอมแสง จะเปน  และไมมี  แสดงในจอคําสั่ง LCD 
 
คําสั่งครอมแสง WB ที่ใชครั้งลาสุดจะถูกเก็บไว จนกวาจะถูกเรียกกลับมาใชในคําสั่ง  ครั้งตอไป 
 
การรีเซ็ทคําสั่งครอมแสง  สามารถทําไดโดยการรีเซ็ทแบบกดปุมสองปุมพรอมกัน 
 
หากสั่งกลองใหบันทึกไฟลภาพแบบ NEF (RAW) จะใชคําสั่งครอมแสง  ไมได 
 
คําสั่งครอมแสง  จะถูกยกเลิก หากใชไฟลภาพแบบ NEF (RAW)+JPEG (fine, normal, basic) 
 
คาครอมแสง WB มีผลกับ เฉดสีนําเงิน-สีสม ในภาพเทานั้น ไมมีผลกับเฉด สีเขียว-ชมพ ู
 
หากเปดใชตั้งเวลาถายภาพลวงหนา กลองจะสรางสําเนาไฟลภาพแบบ  ใหเชนกัน 
 
หากกลองกําลังสรางไฟลภาพ WB แลวปดสวิทชกลอง OFF กลองจะเขียนไฟลตอไปจนครบแลวจึงจะปด 
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เพื่อใหไดภาพถายที่ เปนสีธรรมชาติของวัตถุน้ันๆ เลือกใชคาสมดุลยแสงสีขาว (White Balance)  
ที่ตรงกับ แสงที่ใชในการถายภาพน้ัน  
 
คําสั่งคาสมดุลยแสงสีขาว 

(White Balance) 
อุณหภู มิแสง 

K 
คําอธิบายการใชงาน 

 
 

 
(อัตโนมัต)ิ  

 

 
 

3500 - 
8000 * 

คาสมดุลยแสงสีขาว WB จะถูกปรับโดยอัตโนมัติจากตัว
เซลวัดแสงสี RGB ขนาด 1005 สวนรวมทั้งจากขอมูลแสง
จากจอรับภาพ CMOS เอง  
เพื่อใหไดผลดีที่สุดควรใชเลนส Type G หรือ D และหาก
ใชแฟลช SB-800 หรือ 600 คาสมดุลยแสงสีขาว WB 
จเปนไปตามสภาพแสงแวดลอมขณะนั้น  

(Default คาปรยิายที่ถูกตั้งมาจากโรงงาน)
 

 
แสงหลอดเผาไสทังสเตน 

 

 
7000 * 

 
ใชเมื่อสภาพแสงถายภาพเปนแสงจากหลอดแบบเผาไส
ทังสเตน (ใหแสงไฟสีสมเหลือง) 

 
แสงหลอดเรืองแสง   

 ใชเมื่อสภาพแสงถายภาพเปนแสงจากหลอดเรืองแสง 
(ฟลูออเรสเซนท) โดยแบงยอยออกเปน 7 แบบ 

 
หลอด ไอโซเดียม 

2700 * แสงจากหลอดเรืองแสงแบบไอโซเดียม ที่มักพบเห็นใน
สนามกีฬา หรือ สนามแขงขันในรม 

 
หลอด วอรมไวท 

 
7000 * 

แสงจากหลอดเรืองแสงแบบวอรมไวท  
ใชในบานเรือน จะใหสีขาวนวลออกเหลือง 

 
หลอด ขาว 

3700 * แสงจากหลอดเรืองแสงแบบธรรมดาทั่วไป (หลอดผอม) 
ใชในบานเรือน จะใหสีขาวนวล 

 
หลอด ขาวฟา 

4200 * แสงจากหลอดเรืองแสงแบบคูลไวท 
ใชในรานอาหาร หรือ รานคา จะใหสีขาวนวลออกฟา 

 
หลอด ขาว 

5000 * แสงจากหลอดเรืองแสงแบบเดยไวท 
ใชในอาคาร สํานักงาน จะใหสีขาวเหมือนแดด 

 
หลอด ขาว 

6500 * แสงจากหลอดเรืองแสงแบบเดยไลท 
ใชในงานจัดแสดง พิพิธภัณท จะใหสีขาวนวลออกฟา 

 

 
หลอด ไอปรอท 

7200 * แสงจากหลอดเรืองแสงแบบไอโซเดียม ที่มักพบเห็นใน
โรงงาน หรือ อุตสาหกรรม 

  
แสงแดดกลางแจง 

5200 * ใชเมื่อสภาพแสงถายภาพเปนแสงแดดจากดวงอาทิตย 

                                                                                                  * (เปนเพียงคาโดยประมาณเทานัน้) 
 
 
 

 122



 
คําสั่งคาสมดุลยแสงสีขาว 

(White Balance) 
อุณหภู มิแสง 

K 
คําอธิบายการใชงาน 

 
แสงไฟแฟลช 

5400 * ใชเมื่อสภาพแสงถายภาพเปนแสงไฟแฟลชถายภาพ 

 
แสงทองฟาเมฆมาก 

6000 * ใชเมื่อสภาพแสงถายภาพเปนแสงธรรมชาติในวันที่ฟา
หลัว หรือ มีเมฆมาก 

 
แสงในที่รมเงา 

8000 * ใชเมื่อสภาพแสงถายภาพเปนแสงธรรมชาติใตชายคา 
หรือ ในที่รมเงา 

 
 

2500-
10000 * 

หากผูใชทราบอุณหภูมิแสงที่ใชถายภาพ 

 
Pre set Manual 
ผูใชปรับตั้งเอง 

 ใชเมื่อสภาพแสงถายภาพเปนแสงจากแหลงอื่นๆ หรือ  
สภาพแสงผสมจากหลายแหลง ผูใชๆวัตถุสีขาว หรือ 
สีเทา สําหรบัทําการวัดและตั้งคา WB เอง 

                                                                                                    * (เปนเพียงคาโดยประมาณเทานั้น) 
 
ควรใชคาสมดุลยแสงสีขาวอัตโนมัติ Auto WB สําหรับการถายภาพทั่วไป  
หรือ ใหปรับเลือกจากคําสั่งตามตารางขางบน หรือ ใชแบบเลือกปรับเองตามสภาพแสงขณะนั้น 
 
การตั้งคาสมดุลยแสงสีขาวทําไดโดย  
 
1. เลือกจากรายการคําสัง่ White Balance ในชุดรายการคําสั่งถายภาพ Shooting Menu หรือ 
 
2. กดปุม WB พรอมกับหมุนแหวนควบคุมหลัก เลือกตามสัญลักษณคาสมดุลยสีขาวทีแ่สดงในจอ LCD ดานบน 
 

 
 
หมายเหตุ: 
• *คาอุณหภูมิของสี (Color Temperature) คือความยาวคลื่นของ หรือสีที่มองเห็นของแสงที่ถูก 

เปลงออกมาจากแหลงกําเนิดเมื่อแหลงน้ันๆถูกทําใหมีอุณหภูมติามที่กําหนด 
โดยท่ัวๆไป แหลงกําเนิดแสงสีขาวจะมีอุณหภูมิราว 5,000-5,500 K (เคลวิน) แหลงกําเนิดแสงสี 
อื่นๆที่มีอุณภูมิต่ํากวานี้ก็จะใหแสงโทนสีเหลืองสมหรือแดง และหากแหลงกําเนิดมีอุณหภูมิสูงกวานี้ 
ก็จะใหแสงเหลือบสีฟาเจือปน 
 

• สีของแสงที่ตามองเห็นไดจะขึ้นอยูกับปจจัยอื่นๆ และแลวแตบุคคลดวย 
 

• ในกรณีที่ใชแสงแฟลชขนาดใหญในสตูดิโอ ใหปรับแตงโดยการใช WB Fine Tuning อีกครั้ง 
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การปรับแตงคาสมดุลยแสงสีขาว WB เพื่อใหไดสีในภาพที่แมนยํามาก ขึ้นทําไดโดย  
กดปุม  WB ที่ดานบนกลอง พรอมกับหมุนแปนควบคุมรอง sub command dial  
หรือ ทําดังน้ี 
 
1. 
ในชุดรายการคําสั่งถายภาพ Shooting Menu 
เลือกจากรายการคําสั่ง White balance 
กดแปน   ขวา  
เลือกคําสั่งคาสมดุลยแสงสีขาว ที่ตองการ
ปรับแตง 
 

 
 

 
 

 
 
2.  
 
กดแปน 8 ทิศ เพื่อเล่ือนจุดสมดุลยสขีาว ไปใน
ทิศทางของแกนเฉดสี ที่ตองการปรับแตง  
แกนสีเขียว green (G) 
แกนสีชมพู magenta (M) 
แกนสีนํ้าเงิน blue (B)  
และ แกนสีสม amber (A) 
 
 
  

 
 
แกนตั้งปรับความสมดุลย สีเขียว-ชมพู  (green-magenta) แกนนอนปรับความสมดลุย สีสม-นํ้าเงิน (amber-blue) 
การปรับจุดสมดุลยสี จึงเหมือนกับการใสฟลเตอรแกสี color compensation (CC) filters ที่เลนส 
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3. 

กดปุม   เพื่อบันทึกคาปรับแตง WB  
และออกจากรายการคําสัง่ 
 
เมื่อไดปรับแตงคาสมดุลยสีขาว บนแกน A-B แลว 
กลองจะแสดงเครื่องหมาย  บนจอคําสั่ง LCD  

 

 
 
หมายเหตุ: 
 
• การปรับแตงคาสมดุลยสขีาวเปนเพียง การปรับสดัสวนการผสมสีเทานั้น ไมใชการผล 

เชน ผูใชเลือกคาสมดุลยสีขาวเปน (หลอดไฟทังสเตน )หากปรับแตงคา WB ไปทาง 
สีนํ้าเงิน B-Blue จนสุด ภาพก็จะออกไปทางโทนเย็น แตไมไดเปล่ียนภาพเปนสีนํ้าเงิน 

 
• หนวยของการปรับคาสมดุลยสีเรียกวา mired ซึ่ง เปนผลจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิสี K 

โดยคิดจากอุณหภูมิเริ่มตนและท่ีถูกเปลี่ยนแปลงไป  
เชน การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิสีจาก 4000 K–7000 K (ตางกัน of 1000 K) =83 mired 
และ 7000 K–6000 K (ตางกัน of 1000 K) = 24 mired 

 
การปรับจุดสมดุลยสี จึงเหมือนกับการใสฟลเตอรแกสี color compensation (CC) filters ที่เลนส 

 
การปรับแตงคาสมดุลยแสงสีขาว WB (Fine tuning White Balance)  
กดปุม  WB ที่ดานบนกลอง พรอมกับหมุนแปนควบคุมรอง ซาย/ขวา ไดขัน้ละ 5 mired 
หมุนไปทางซาย A เพิ่มสีสม A- Amber หมุนไปทางขวา B ปรับเพิ่มสนํีาเงิน B-Blue  
                                                                                          โดยจะแสดงบน LCD ดังน้ี 

 
 
 125



 
 

 
 
ผูใชสามารถเลือกใชคาอุณหภูมิแสง K ไดโดยตรง ในชุดรายการคําสั่งถายภาพ Shooting Menu 
โดยคําสั่ง White balance แลวเลือกหัวขอคําสั่ง  Choose Color temp.  
 
 
กดปุม  WB ที่ดานบนกลอง พรอมกับหมุนแปนควบคุมรอง เพื่อเลือกคาอุณหภูมิแสง K ที่ตองการ 
 

 
 
 
หมายเหตุ: 
 
• การปรับแตงคําสั่งคาสมดุลยแสงสีขาวโดยผูใชตั้งอุณหภูมิแสง K เอง อาจจะใหผลที่ไมแนนอนนัก 

-เมื่อใชกับแสงแฟลชสตูดิโอขนาดใหญ หรือใชกับหลอดเรืองแสงแบบฟลูออเรสเซนท เน่ืองจากแหลง- 
     -แสงทั้งสองแบบนี้มีอุณหภูมิแสงที่ไมแนนอน  
      ในกรณีทั้งสองนี้ใหใช  หรือ  
       หรือ ปรับแตง WB Fine Tuning อีกครั้ง  หรือ ใช WB Pre set เพื่อวัดและกําหนดคาสมดุลยสีขาวเอง 
 
• การกดปุม  WB ที่ดานบนกลอง พรอมกับหมุนแปนควบคุมรอง เพื่อเลือกคาอุณหภูมิแสง K จะเปนการ 

เปลี่ยนคา K ที่ตั้งไวในหัวขอคําสั่ง  Choose Color temp. ไปดวย 
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เมื่อใชสภาพแสงถายภาพที่เปนแสงจากแหลงที่ไมทราบแนนอน หรือ สภาพแสงผสมจากหลายแหลง 
ผูใชสามารถตั้งคาสมดุลยแสงสีขาวโดยใชสีขาว หรือ สีเทากลางอางอิง ตั้งคา Preset WB ดวยตวัเอง 
ได 2 วิธีดังน้ี 
 

วิธีการ คําอธิบายการเปรียบเทยีบคา Preset WB 
Direct Measurement 
วิธีวัดหาคาสีขาวโดยตรง 

โดยการใชวัตถุอางอิง สีขาว หรือ สีเทากลาง วางใหในแหลงแสง
ที่จะใชถายภาพโดยตรง   แลวใชกลองวัดโดยตรง 

Copy from Photograph 
วิธีเปรียบเทียบสีจากภาพ 

โดยการใชภาพที่ถายเก็บในการดความจํา หรือ ใชภาพ NEF 
(RAW) วัดเทียบสีจากภาพที่มีอยูแลว ในการดความจํา                 
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กลอง D700 สามารถจดจําคา preset สีขาวที่ผูใชวัดเองได 5 แบบ ตั้งแต d-0 ถึง d-4  
รวมทั้งสามารถใสขอความชวยเตือน เพื่อเลือกใชไดในสถานการณแสงตางๆกัน 
 
การกําหนดคา WB ใหกับ d-1, d-2, d-3, และ d-4 ทําได 2 แบบคือ 
1. ใชวัด WB โดยตรงแลว สง WB ที่วัดไดโอนไปเก็บไวที่ d-1, d-2, d-3 หรือ d--4 
2. ใช WB จากภาพที่ถายเก็บในการดความจํา แลวสงโอนคา WB น้ันไปเก็บที่ d-1, d-2, d-3 หรือ d—4 
 

 
หมายเหตุ: 
คา WB preset ที่ผูใชเก็บไวใน d-1 ถึง d-4 แลว จะมีผลบังคับใชกับทุก Bank ทั้งหมดคือ A, B, C, D  
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การตั้งคาสมดุลยแสงสีขาวดวยตวัผูใชเอง Preset WB Manual  
 
 
1. 
 
วางวัตถุ สีขาว หรือ สีเทากลาง ในสภาพ
แสงที่ใชถายภาพ  
กลองจะปรับแสงเพิ่มขึ้นให 1 สตอป (EV) 
หากใชโหมด M-Manual ใหตั้งมาตรวัด
แสงไปที่   
 
  
 
2.  
 
กดปุม  WB ที่ดานบนกลอง พรอมกับหมุนแปนควบคุมหลัก Main Command Dial 
จนกระทั่งแสดง  บนจอคําสั่ง LCD 

 
 
 
3.  
 
ปลอยแลวกดปุม WB อีกครั้ง จนมีคําวา 

 ปรากฏกระพริบในจอ LCD ดานบน 
และสัญลักษณ  จะกระพรบิทั้งในจอ 
LCD และชองมองภาพ แสดงวากลอง
พรอมจะทําการวัด 
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4.  
 
หันกลองไปทางวัตถุสีขาวที่อยูในแหลง
แสงที่จะใชถายภาพ 
เล็งในชองมองภาพ ใหเห็นวัตถุสีขาวเต็ม
กรอบภาพทั้งหมด 
กดปุมชัตเตอร 1 ครั้ง (โดยไมจําเปนตอง
โฟกัส) หากตองการยกเลิกการวัด Preset 
ใหกดปุม WB  
  

 
5.  
 
หากกลองวัดสีขาว WB ไดแลว ก็จะแสดง   

 กระพริบ บนจอ LCD ดานบน 
และแสดง   ในชองมองภาพ นาน 6* 
วินาที แลวจะยกเลิกการวัด 

 
 
แตหากกลองวัดสี WB ไมได ก็จะแสดง      

 กระพริบ บนจอ LCD ดานบน 
และ  ในชองมองภาพ นาน 6 
วินาที ใหกลับไปทําตามขอ 4 ใหมอกีครั้ง 
 
 
 

 
 
6.  
 
หากตองการใชคา WB preset ไวตอไป 
กดปุม  WB ที่ดานบนกลอง พรอมกับหมุน
แปนควบคุมหลัก Main Command Dial 
จนกระทั่งแสดง d-0 บนจอคําสั่ง LCD 
 
  

หมายเหตุ 
 
• คา WB preset ที่วัดไวครั้งลาสุดจะแทนที่คา d-0 เดิมโดยอัตโนมัติ และกลองจะใช

คา d-0 จากการวัดครั้งลาสุด หากไมมีการวัดใหมกอนหนานี้ กลองจะใชคา WB ที่ 
5200 K (แสงแดดกลางแจง) ตามที่ถูกต้ังมาจากโรงงาน 

• ผูใชสามารถใช d-0 ทํา WB preset  แลวสงคา WB preset ที่วัดได ไปโอนเก็บไวที่ 
d-1, d-2, d-3 หรือ d-4 เพื่อใชอางอิงตอไปได 

• ใชรายการคําสั่งเฉพาะ c2 กําหนดเวลาที่จะใหกลองกระพริบคําสั่ง WB preset  
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การโอนคา WB preset d-0 ที่วัดไดไปโอนเก็บไวที่ d-1, d-2, d-3 หรือ d—4 เพื่อใชอางอิงตอไป 
 
 
1. 
 
ในหนารายการคําสั่ง White balance 
เลือกรายการ PRE : Preset manual 
แลวกด  ขวา  
 
 

 
 
2.  
 
ใชปุม 8 ทิศ เลือกชอง d-1, d-2, d-3, 
หรือ d-4 เพือ่ใชโอนคา d-0 ที่จะสงไป
จัดเก็บไว 
 
กดตรงกลางแปนกด 8 ทิศ 1 ครั้งเพื่อ
ยืนยันชองที่จะใชเก็บคา WB preset 
 
 

 

 

 
3.  
 
 
เลือกรายการ Copy d-0 เพื่อสั่งกอปป 
 

กด   เพื่อยืนยันการกอปป 
 
หาก d-0 มีขอความชวนเตือนความจํา
เขียนกํากับไว ขอความนัน้ก็จะถูกโอนไป
ใหดวย 
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การใชคา WB จากภาพที่ถายไวแลวในกลอง  
 
 
1. 
ในหนารายการคําสั่ง White balance 
เลือกรายการ PRE : Preset manual 
แลวกด   ขวา  เพื่อเขาทํารายการ 
 
 

 
 
2.  
ใชแปน 8 ทิศ เลือกชอง d-1, d-2, d-3, 
หรือ d-4 เพือ่ใชโอนคา d-0 ที่จะสงไป
จัดเก็บไว 
 
กดตรงกลางแปนกด 8 ทิศ 1 ครั้งเพื่อ
ยืนยันชองที่จะใชเก็บคา WB preset 
 
 

 

 
 
3.  
เลือกรายการ Select Image เพื่อสั่งกอปป 
แลวกด   ขวา  เพื่อเขาทํารายการ 
 
 

 
 
4. 
ใชแปน 8 ทิศ เลือกภาพที่ตองการใช
อางอิง 
 

กด  เพื่อใชขยายดูภาพที่ตองการ 
 

 
 
5. 
กดตรงกลางแปนกด 8 ทิศ 1 ครั้งเพื่อสง
กอปปคา WB จากภาพเลือกไว ไปเก็บ 
 
หาก d-0 มีขอความชวนเตือนความจํา
เขียนกํากับไว ขอความนัน้ก็จะถูกโอนไป
ใหดวย 
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6.  
หากตองการเปลี่ยน d-2, d-3, d-4 
 
ไปที่หนารายการ PRE : Preset manual 
 
กด  ขึ้น ไปที่รายการ d-1 ที่กําลังถูก
เลือกใชอยู 
  
แลวกด  ขวา  เพื่อเปล่ียนจาก d-1 ไป 
d-2, d-3, d-4 ตามที่ตองการ 
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การเรียกใชคา WB prerset (d-0, d-1, d-2, d-3, d-4) ที่เก็บไว  
 
 
1. 
 
ในหนารายการคําสั่ง White balance 
เลือกรายการ PRE : Preset manual 
แลวกด   ขวา  เพื่อเขาทํารายการ 
 
 

 
 
2.  
 
ใชแปน 8 ทิศ เลือกชอง d-1, d-2, d-3, 
หรือ d-4 ที่ตองการใชคา WB จากภาพนั้น 
 
กดตรงกลางแปนกด 8 ทิศ 1 ครั้งเพื่อ
ยืนยันชองที่จะใชเก็บคา WB preset 
 
ในขั้นตอนนี้ หากตองการปรับแตงคา WB 

จากภาพที่เลือกไว ใหกดปุม  แทนที่
จะกดตรงกลาง แปน 8 ทิศ 
กลองจะแสดงเมนูรายการปรับแตงคา WB  
(WB Fine Tuning) ใหเลือกปรับแตงได 
 

 
 
 

 

 
3.  
 
 
เลือกรายการ Set เพื่อนยืนยัน รายการ 
แลวกด   ขวา  เพื่อออกจากรายการ 
 
 

 
 
หากตั้ง WB เปน    ไวแลว ผูใชสามารถเลือกคา pre-set WB ที่ตั้งไวลวงหนาในกลองโดยการ 
กดปุม WB และหมุนแหวนคําสั่งรอง เพื่อเลือก d-1, d-2, d-3, หรือ d-4 ทีต่องการ ก็ได 
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การใสขอความชวยเตอืนความจําเขียนกํากับคา WB preset  
 
 
1. 
 
ในหนารายการคําสั่ง White balance 
เลือกรายการ PRE : Preset manual 
แลวกด   ขวา  เพื่อเขาทํารายการ 
 
 

 
 
2.  
 
ใชแปน 8 ทิศ เลือกชอง d-1, d-2, d-3, 
หรือ d-4 เพือ่ใชโอนคา d-0 ที่จะสงไป
จัดเก็บไว 
 
กดตรงกลางแปนกด 8 ทิศ 1 ครั้งเพื่อ
ยืนยันชองที่จะใชเก็บคา WB preset 
 
 

 

 

 
3.  
 
 
เลือกรายการ Edit Comment 
แลวกด   ขวา  เพื่อเขาทํารายการ 
 
 

 
 
4. 
 
ใชแปน 8 ทิศ เลือกตัวอักษรที่ตองการใช 
กดแปน ตรงกลาง เพื่อเขียนตัวอักษร 
 
สําหรับชวยเตือนความจําวา d-1 ถึง d-4  
เปนสภาพแสงชนิดไหน ฯลฯ 
 
 
 

กดปุม  เมื่อเขียนเสร็จ และตองการ
บันทึกขอความ 
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ระบบจัดการควบคุมภาพภายในกลองชวยลดขั้นตอนการทํางาน และทําใหการแบงแจกจายภาพใหกับ 
โปรแกรม หรือ อุปกรณแสดงภาพอื่นๆ (ทีว ีLCD, PC, Mail, Projector ฯลฯ) ทําไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
 
ระบบจัดการควบคุมภาพภายในกลองทําการปรับ ความคมชัด Sharpening, ความเปรียบตาง Contrast, 
ความสวาง Brightness, ความอิ่มเขมของส ีSaturation, และเฉดสี Hue ไดอยางรวดเร็ว รวมทั้งเลือก 
ทําสําเนาคําสั่งเก็บไวเพื่อใชงานครั้งตอไปได หรือ นําไปใชกับกลองที่รองรับระบบ Nikon Picture Control 
ในกลองตัวอื่นๆได หรือ โปรแกรม ที่สนับสนุนระบบควบคุมภาพนี้  
 
ผูใชสามารถเลือกนําระบบจัดการควบคุมภาพ Nikon Picture Control ไปใชงานดังน้ี 
 

• เลือกใชคําสั่งระบบควบคุมภาพ  Nikon Picture Control ที่มีในกลองโดยตรง 
 

• เลือกดัดแปลงคําสั่ง ระบบควบคุมภาพ Nikon Picture Control ตามที่ตองการ 
 

• สรางคําสั่งควบคุมภาพ Picture Control ใชเฉพาะตัวผูใชเอง (Custom Picture Control) 
 

• แบงแจกจาย คําสั่งควบคุมภาพ Picture Control ไปดาวนโหลดลงใชกับกลองตัวอื่นๆ 
 

• บริหารจัดการ เปลี่ยนช่ือคําสั่ง, ลบคาํสั่งควบคุมภาพ Picture Control ตามตองการ 
 
 
หมายเหตุ: 
ความแตกตางระหวาง ระบบควบคุมภาพ Nikon Picture Control กับระบบควบคุมภาพ 
เฉพาะตัว Custom Picture Control มีดังน้ี 
 
ระบบจัดการแตงภาพ Picture Control ที่จัดทําใหโดย Nikon เรียกวา Nikon Picture Control ซึ่งจะให 
มากับกลอง หรือ ดาวนโหลดไดที่เวปไซด Nikon 
ระบบดัดแปลงภาพเฉพาะตัว Custom Picture Control เปนการดัดแปลงระบบคําสั่ง Nikon Picture  
Control ซึงผูใชอาจจะสรางและแบงแจกจายกันใหผูใชระบบอุปกรณ หรือ ซอฟแวร รุนเดียวกัน ;) 
 

เพิ่มเติม  
 
Nikon ไดเพิ่มคําสั่งควบคุมภาพใหในรายการคําสั่ง Picture Control  
เพื่อทําใหภาพที่ถายดวยกลอง D700 และ D3 มีลักษณะโทนสีเดียวกันกับกลอง D2X และ D2Xs 
คําสั่ง Picture Control ที่เพิ่มขึ้นเรียกวา 

• D2XMODE1 : ใชกับภาพสี ใหความนุมนวลของสีผิว 
• D2XMODE2 : ใชกับภาพสี ที่ผูใชตองการปรับแตงภายหลังโดยเฉพาะ 
• D2XMODE3 : ใชสําหรับ เนนความสดใสในภาพวิวทิวทัศน เรงสีเขียว และ สีนํ้าเงิน 
• Landscape: ใชสําหรับถายภาพวิวทิวทัศน 
• Portrait: ใชสําหรับถายภาพบุคคล 

 
ผูใชกลอง D700 สามารถดาวนโหลด คําสั่งควบคุมภาพเพิ่มเติมไดที่น่ี  Nikon Picture Control
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การใชระบบจัดการควบคุมภาพ Nikon Picture Control 
คําสั่งระบบจัดการควบคุมภาพ Nikon Picture Control ในกลองมีใหเลือกใช 4 แบบคือ 
 

คําสั่งควบคมุภาพ คําอธิบาย 
 

 
จัดการควบคุมภาพแบบมาตรฐาน ปรับปรุงภาพทั่วๆไปใหดูดีขึ้น 

 
 

จัดการควบคุมภาพใหดูเปนธรรมชาติ ปรับปรุงภาพภาพนอยที่สุด 
สําหรับภาพที่ผูใชตองการนําไปดัดแปลงควบคุมทีหลัง 

 
 

จัดการควบคุมภาพแบบเนนความสดใส คลายการอัดภาพจาก
สไลด  สําหรับภาพที่ผูใชตองการเนนเลนสีหลักๆของแมสี 

 
 

จัดการควบคุมภาพใหเปนภาพสีเดี่ยวโมโนโครม (ขาว-ดํา) 

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

 
 
2.  
 
ใชแปน 8 ทิศ เลือก คําสัง่ควบคุมภาพ 

กด  เพื่อยืนยันรายการ 
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กดปุม  กลองจะแสดงตารางน้ําหนัก 
ของคําสั่งควบคุมภาพเปรียบเทียบสัมพันธ 
กับคาควบคุมภาพตัวอื่นๆ 
  
(หากเลือกคําสัง โมโนโครม ขาว-ดํา 
ตาราง จะแสดงเฉพาะแกนน้ําหนักของ 
คาคอนทราส เทานั้น) 
 
แกนแนวตั้งจะเปน คาคอนทราส 
แกนแนวนอนจะเปน ความอิ่มตัวของสี 
 
   
หากตองการเลือกคําสั่งควบคุมภาพอื่นๆ 
ใหกดปุม   หรือ   

จากนั้นกด  ขวา  แลวก็กดปุม   
 

ภาพแสดงจุดตําแหนงของคําสั่งแตงภาพทั้ง 4 
ที่สัมพันธกับ คอนทราส และ ความอิ่มตัวของสี 
 

ภาพขยายแสดงตารางความสัมพันธของคําสั่งควบคุมที่เลือกใชและคําสั่งควบคุมอื่นๆ  

 
 

เมื่อกดปุม  คําสั่งควบคุมภาพจะแสดงในหนาขอมูลถายภาพบนจอ LCD ดานหลัง 
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การปรับแตงคาตางๆในคําสั่งจัดการแตงภาพ Nikon Picture Control  
 
 
ผูใชสามารถดัดแปลงคําสั่งควบคุมภาพ  
Nikon Picture Control ที่มีอยู แลว ได 
ตามที่ตองการ 
 
ใชสําหรับปรับแตงภาพใหเกิดบรรยากาศ
ในภาพ หรือ สรางสรรอารมณในภาพ 
 
  

 
1.  
 
ใชแปน 8 ทิศ เลือก คําสัง่ควบคุมภาพ 
กด  ขวา เพื่อทํารายการ 
 
 

 

 
 
2.  
 
กด   ขึ้น หรอื  ลง เลือกหัวขอ 
 
กด     ขวา หรือ  ซาย เลือกคาที่จะ
ปรับลด หรือ ปรับเพิ่มคาควบคุมภาพ 
 

 

 
 
3.  

กด   เพื่อยืนยันการดัดแปลง 
 

 

คําสั่งควบคุมที่ถูกดัดแปลงจากคาเดิมที่โรงงานตั้งมาจะมีเครื่องหมายดอกจันทร   ตอทายกํากับไว 
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หัวขอคําสั่งแตงภาพ คําอธิบาย การใชงาน 
 
 

Quick adjust 
 

 
เลือกปรับคาตั้งแต -2 ถึง +2 เพื่อเพิม่ หรือ ลดผล
ของคําสั่งควบคุมภาพน้ัน เชน Vivid +1 จะเรงสีใน
ภาพใหสดใสขึ้น  แตไมสามารถจะใช รวมกับคําสั่ง
ควบคุมภาพสีธรรมชาติ Nl และ โมโนโครม ขาว-ดํา 
ได 
 

 
Sharpening 
ความคมชดั 

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

 
 
 
Contrast 
คอนทราส 

 
เลือก A สําหรับการปรับคอนทราสอัตโนมัติตามชนิด
ลักษณะของภาพ  หรือเลือกปรับเอง -3 (ลดลง) 
จนถึง +3 (เพิ่มขึ้น) เชน ปรับลดลงเพื่อลดความ
กระดางของแสงเมื่อถายภาพบุคคลพอรเทรทกลาง
แดด หรือ เพิ่มคอนทราส เพื่อถายภาพวิวในวันที่
ทองฟามืดครึ้ม หรือ ฟาหลัว Hazy 
 

 
 
All Picture Controls 
ใชไดกับภาพทุกชนิด 

 
Brightness 
ความสวาง 

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

 
 
Saturation 
ความอิ่มเขมสี 

 
ปรับแตงความอิ่มเขมของสีในภาพ ทําใหสีดูสดใสชัด
ขึ้น เลือก A สําหรับการปรับอัตโนมัติ ตามชนิด
ลักษณะของภาพ หรือเลือกปรับเอง -3 (ลดความ
เขมสีลง) จนถึง +3 (เพิม่ความเขมสขีึ้น)   
 

 
Manual Adjustments 
non monochorme 
only 
 
ใชกับภาพสีเทานั้น 

 
 
Hue เฉดส ี
 

 
เลือกปรับเฉดสีเอง -3 (ทําใหสีแดงดูเปนสีมวง, 
เขียวเปนนํ้าเงิน, เขียวเปนเหลือง) จนถึง +3 (ทาํให
สีแดงเปนสม, เขียวดูเปนนํ้าเงิน, นํ้าเงินออกไปมวง) 
 

 
Filter effect 
ฟลเตอร 
 

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

 
Manual Adjustments 
monochrome only 
 
ใชกับภาพโมโนโครม
เทานั้น  

 
Toning 
โทนส ี
 

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



 
 
คําสั่งควบคมุภาพอัตโนมัติ A-Auto 
 
 
เลือก A-Auto สําหรับควบคุม คอนทราส และ 
ความอิ่มเขมสีในภาพถายทั่วๆไป 
เพื่อใหไดผลดีที่สุดควรใชเลนสแบบ G หรือ D
 
คําสั่งควบคุมภาพอัตโนมัติจะแสดงใหเห็น ใน
ตารางน้ําหนักคาควบคุมภาพ โดยมีสเีขียว
แสดงเปนกรอบ 

 

 
 
 

 
 

 
 

กดปุม  กลองจะแสดงตารางน้ําหนัก 
ของคําสั่งควบคุมภาพที่กําลังใชเปรียบเทียบ
สัมพันธกับคาควบคุมภาพตัวอื่นๆ 
 
กดปุม  อีกครั้งเพื่อออกจากรายการ 
 
  
หมายเหตุ:  
ภาพท่ีแสดงขางบนนี้เปนภาพที่ผูเขียนทําขึ้นเพื่อแสดง รายละเอียดตารางในจอภาพ LCD เทานั้น 
ภาพของจริงจะเปนฉากหลังสีดํา ไมใชสีเทาตามที่แสดงขางบน 

 
 

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

Y Yellow 
O Orange 
R Red 

แตงเรงคอนทราสในภาพ หรือใชลดความสวางในภาพเชนทองฟาเมื่อ
ถายภาพวิว   สีสมใหคอนทราสมากกวาสีเหลือง, และสีแดงใหคอน- 
-ทราสมากกวาสีสม 

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

 
 
2. 
 
เลือก Save/edit 
กด   ขวา  เพื่อเขาทํารายการ  

 
 
3. 
 
เลือกคําสั่งควบคุมที่กําลังใชอยู 
กด   ขวา  เพื่อเขาทํารายการ 
 
หรือตองการ Save ไวโดยไมมีการ

เปลี่ยนแปลงอีก ใหกด   เพื่อขามไปที่
ขั้นที่ 5 ไดเลย  

 
 
4. 
 
ปรับคาคําสั่งควบคุมภาพตามที่ตองการ 
หากตองการยกเลิก ใหกดปุม  
 

หากดัดแปลงคาคําสั่งเสร็จแลว ใหกด  
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5.  
 
เลือกชองท่ีเก็บคําสั่ง Picture Control ที่
ถูกดัดแปลงแลว 
เลือกไดจาก C-1 ถึง C-9   
 
กด   ขวา  เพื่อยืนยันชองคําสั่งที่เก็บ 
  
 
 
6.  
 
จอ LCD จะแสดงหนาตางใหพิมพใสช่ือ 
 
โดยตามปกติ กลองจะตั้งช่ือใหกับคําสั่งที่
ถูกดัดแปลงโดยผูใชโดยการใสเลข 2 
หนวยใหอัตโนมัติ เชนจะแสดง Vivid-02 
 
     

 

หากผูใชตองการเปลี่ยนช่ือใหม ใหกดปุม    
และ กด     ขวา หรือ  ซาย  
เพื่อเลือกตําแหนงใสตัวอักษร (cursor) ในชองใสช่ือคําสั่งควบคุมภาพ 
 
ใชแปนกด 8 ทิศ สําหรับเลือกตัวอักษรจากชองเลือกตัวอักษร  
กดตรงกลางแปนกด 8 ทิศ สําหรับเลือกตัวอักษรที่ตองการ 
 
หากตองการลบตัวอักษร ในชองใสช่ือคําสั่ง ใหกดปุม  
ชองใสช่ือคําสั่งจะใสช่ือได 19 ตัวอักษร มากกวาน้ีก็จะไมแสดง 

 
 

 

 

เมื่อเปล่ียนช่ือคําสั่งเสร็จแลว ใหกด  
 
ช่ือคําสั่งควบคุมภาพใหมจะปรากฏแสดง 
ในหนา Set Picture Control  
 

 
 

 
 
หากตองการเปลี่ยนช่ืออีก 
ใหเลือกใชหัวขอรายการ Rename เพื่อกลับไปที่
ขั้นตอนที่ 6. 
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เมื่อเรียกใชคําสั่งที่ดัดแปลงสรางขึ้นมา  
ช่ือคําสั่งควบคุมภาพเดิม จะแสดงที่มุมบน ขวามอื  
เพื่อบอกใหทราบวาคําสัง่ที่ดัดแปลงสรางใหมถูก
ดัดแปลงมาจากคําสั่งเดิมอะไร  
 
การรีเซ็ท Reset เมนูรายการกลอง จะไมมีผลใดๆ
กับคําสั่งควบคุมภาพที่สรางขึ้นใหม   
 
 

 
 

 
การแบงแจกจาย คําสั่งควบคุมภาพ Picture Control ไปดาวนโหลดลงในกลอง 
 
ผูใชสามารถสรางคําสั่งควบคุมภาพเฉพาะตัว Custom Picture Control จากโปรแกรม ViewNX หรือ 
Capture NX แลวโอนลงใสในกลอง หรือ สรางจากในกลองเก็บลงในการดความจํา เพือ่โอนไปใชกับ 
กลองตัวอื่นๆ หรือ โปรแกรมที่รองรับระบบ Picture Control ไวใชตอไปได    
 
การโหลดคาํสั่งควบคุมภาพ Picture Control ลงไปที่กลอง 
 
 
1. 
 
ในหนารายการ Manage Picture Control 
เลือก Load/Save 
แลวกด   ขวา  เพื่อเขาทํารายการ 
 

 
 
2. 
 
เลือก Copy to camera 
กด   ขวา  เพื่อทํารายการ  
เพื่อกอปปคําสั่งควบคุมภาพลงใสกลอง 
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3. 
 
เลือกคําสั่งควบคุมที่อยูในการด 
กด   ขวา  เพื่อเขาทํารายการกอปป 
 
หรือตองการ Save ไวโดยไมมีการ

เปลี่ยนแปลงอีก ใหกด   เพื่อขามไปที่
ขั้นที่ 5 ไดเลย 
 

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

 
 
2. 
 
เลือกชองที่เก็บคําสั่ง Picture Control ที่
จะถูกกอปป ไปเก็บในการดความจํา 
 
กด   ขวา  เพื่อทํารายการ 

 

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

กด   เพื่อสั่งทํารายการ และสิ้นสุดการ
กอปป 
   

 

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

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

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

 
 
2. 
 
เลือกชองที่เก็บคําสั่ง Picture Control ที่
จะเปล่ียนช่ือ 
 
กด   ขวา  เพื่อทํารายการ 

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

กด   เพื่อสั่งทํารายการ และสิ้นสุดการ
กอปป 
   

 

 

 
หมายเหตุ 
 
• คําสั่งควบคุมภาพที่ถูกดัดแปลง หรือ สรางดวยตัวผูใช (Custom Picture Control) เทาน้ัน  

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

 
 
2. 
 
เลือกชองที่เก็บคําสั่ง Picture Control ที่
จะลบทิ้ง 
 
กด   ขวา  เพื่อทํารายการ 

 
 
3.  
 
กลองจะถามยืนยันใหลบคําสั่งทิ้ง? 
 

กด   เพื่อสั่งลบคําสั่งควบคุมภาพทิ้ง 
   

 
 
หมายเหตุ 
 
• คําสั่งควบคุมภาพที่ถูกดัดแปลง หรือ สรางดวยตัวผูใช (Custom Picture Control) เทาน้ัน  

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

 
 
2. 
 
เลือกคําสั่ง Delete from Card 
 
กด   ขวา  เพื่อทํารายการ 

 
 
3.  
 
เลือกชองท่ีเก็บคําสั่งควบคุมภาพในการด 
กด   ขวา  เพื่อทํารายการ 
 
 
 
 
กด   ขวา  เพื่อดูรายละเอียดการแตง
ภาพของหัวขอคําสั่งน้ัน 
 

กด   เพื่อสั่งลบคําสั่งควบคุมภาพทิ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลองจะถามยืนยันใหลบคําสั่งทิ้ง? 
 

กด   ซ้ําอีกครั้งเพื่อยืนยันใหลบคําสั่ง
ควบคุมภาพทิ้ง 
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ระบบควบคุมการใหแสง Active D-Lighting จะชวยรักษารายละเอียดในสวนเงา และ สวนสวาง  
สําหรับการถายภาพที่ตองการคอนทราสปานกลาง ในที่ๆสภาพแสงแวดลอมถายภาพไมเอื้ออํานวยให 
เชน ถายภาพกลางแสงแดด, ภาพท่ีมีประตูหนาตางที่สวางมียอนแสง หรือในรมนอกสถานที่  
 
ตัวอยางภาพที่ใชระบบควบคุมการใหแสง เพิ่มความสวางที่ตัวแบบ Subject ในภาพ 
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การเรียกใชระบบควบคุมการใหแสง Active D-Lighting 
 
 
1. 
 
ในหนาชุดรายการคําสั่ง Shooting Menu 
เลือกรายการ Active D-Lighting 
 
แลวกด   ขวา  เพื่อเขาทํารายการ 
 

 
 
2. 
 
เลือกระดับควบคุมการใหแสงที่จะใช 
High, Normal, หรือ Low 
 

กด   เพื่อสั่งทํารายการ และสิ้นสุดการ 

 
 
หมายเหตุ: 
 
การใชคําสั่งควบคุมการใหแสง Active D-Lighting จะเพิ่มเวลาสําหรับการเขียนบนทึกไฟลภาพ 
เน่ืองจากกระบวนการจัดการภาพที่เพิ่มขึ้นมา  
 
เพื่อเพิ่มความแมนยํา ควรใชกับระบบวัดแสงแบบมาตริกซ (  Matrix) 
 
แมวาคาแสงถายภาพจะถกูลดลงเล็กนอยเพื่อรักษารายละเอียดในสวนสวาง (highlight)  
และในสวนเงา (shadow) หรือสวนกลางมิดโทน (mistune) ในภาพ แตภาพจะไดรับการ 
ปรับแตงจะทําใหภาพไมดูมืดเกินไป (อันเดอร) โดยอัตโนมัติ   
• คําสั่งควบคุมการใหแสง Active D-Lighting อาจจะทําใหเกิดแถบเสนในภาพที่ใชความไวแสงสูงๆ 
• คําสั่งควบคุมการใหแสง Active D-Lighting จะใชไมไดที่คาความไวแสงสูงกวา Hi 0.3 
• คําสั่งปรับแตงคาความสวาง Brightness และคาคอนทราส Contrast จะใชไมได 

• จากหนาเมนูคําสั่งถายภาพที่แสดงบนจอ LCD (โดยการกดปุม ) ผูใชสามารถใชคําสั่งควบคุม
การใหแสง Active D-Lighting ไดโดยตรง 

 
ความแตกตางระหวาง “Active D-Lighting” และ “D-Lighting” 
การใชคําสั่งควบคุมการใหแสง Active D-Lighting จะปรับคาแสง “กอน” ที่จะทําการถายภาพ 
เพื่อใหไดคาแสงที่พอดีกับสภาพแสง และ เหมาะสมกับชวงความตางระหวางสวนที่มืดท่ีสุดและ 
สวนที่สวางที่สุด (Dynamic Range) แตระบบ D-Lighting ที่อยุในรายการคําสั่งแตงภาพ  
Retouch Menu จะปรับภาพ ใหลงตัวในชวงความตางระหวางสวนที่มืดท่ีสุดและสวนที่สวางที่สุด  
(Dynamic Range) “หลังจาก” ที่ถายภาพไปแลว 
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ระบบการใหสี หรือ การใชรหัสสีในภาพ Color Space จะเปนตัวกําหนดวาจะใหสีในภาพอยางไร 
เลือกระบบการใหสีตามลักษณะที่ตองการใชแสดงภาพ 
หัวขอรายการดัดแปลง คําอธิบาย การใชงาน 

 * 
 

เลือกระบบใหสี Color Space แบบ sRGB สําหรับใชแสดงภาพหรืออัด
ภาพท่ีตองการความสะดวกรวดเร็ว ไมตองการปรับแตงนัก 

 
 

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

       * (Default คาปรยิายทีถู่กตั้งมาจากโรงงาน) 
 
1. 
ในหนาชุดรายการคําสั่ง Shooting Menu 
เลือกรายการ Active D-Lighting 
 
แลวกด   ขวา  เพื่อเขาทํารายการ 
 

 
 
2. 
เลือกระดับการใหแสงเทียมที่จะใช 
High, Normal, หรือ Low 
 

กด   เพื่อสั่งทํารายการ  
และ ออกจากหนารายการ 

 
ระบบการใหสี Color Space เปนการแปลคาสีตางๆใหเปนระบบคาทางตัวเลขทางคณิตศาสตร  
เพื่อใชในการเก็บบันทึกเปนไฟลตัวเลข (ไฟลดิจิตอล) 
ระบบการแปลใหสี Color Space แบบ sRGB ถูกใชอยางกวางขวางที่สุด สวนระบบ Adobe RGB 
มักจะถูกนําไปใชกับงานแตงเติมภาพ, สิ่งพิมพ หรอื การพานิชย   
 
เมื่อตองการถายบันทึกภาพ และแสดงหรืออัดภาพที่ตองการความสะดวกรวดเร็ว ไมตองการปรับ 
-แตงนักจึงแนะนําใหใชระบบการใหส ีColor Space แบบ sRGB เพราะถึงแมวา Adobe RGB 
จะนําไปใชไดผลอยางเดียวกันก็ตาม แตผลสีที่แสดงในจอภาพอาจจะดูไมสดใสเหมือนกับ sRGB ได 
 
เมื่อเลือกระบบใหสี Adobe RGB กับไฟลภาพ JPEG จากกลอง D700 ไฟลน้ันจะมีคุณสมบัติที่รองรับ 
ตามมาตรฐาน EXIF 2.21 และ DCF 2.0 และจะทําใหเครื่องพิมพภาพท่ีรองรับมาตรฐาน EXIF 2.21  
และ DCF 2.0 เดียวกันนี้พิมพภาพ ภาพท่ีไดจะใหสีไดอยางถูกตอง  
หากเครื่องพิมพภาพหรืออัดภาพที่ใชไมสนับสนุนมาตรฐาน EXIF 2.21 และ DCF 2.0 ใหเลือก 
ไปใช ระบบการแปลใหสี Color Space แบบ sRGB  
ไฟลบันทึกภาพแบบ TIFF จะมีไฟล ICC บันทึกระบบสี Color Space ไวในตัวไฟลเอง 
โปรแกรมแตงภาพ View NX หรือ Capture NX จะเลือกใชระบบใหสีโดยอัตโนมัติ เมื่อเปดดูภาพที่ 
-ถายดวยกลอง D700 
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กลอง D700 มีแฟลชภายในขนาดไกดนัมเบอร 17/56 (เมตร/ฟุต) ที ่ISO 200  
โดยมีมุมใหแสงเทียบเทามุมรับภาพของเลนส 24 มม. (ฟอรแมท FX) หรอื 16 มม. (ฟอรแมท DX) 
โดยสนับสนุนการทํางานแฟลชในโหมด i-TTL อัตโนมัติ  เหมาะสําหรับถายภาพในสภาพแสงนอย, 
ถายภาพในกลางวัน หรือ ถายภาพยอนแสง หรือ ใชเพิ่มประกายตา สําหรับกลองดิจิตอล 
 
แฟลชในโหมด i-TTL อัตโนมัติ มีใหเลือกใช 2 แบบดังน้ี 
 
i-TTL balanced fill-flash for digital SLR: 
โหมดแฟลชแฟลช i-TTL สมดุลยแสงแวดลอมสําหรับกลองดิจิตอล 
 
แฟลชที่กลองจะยิงแสงแฟลชนําทาง (preflashes) กอนที่จะยิงแสงแฟลชหลักท่ีใชถายภาพ   
ตัวเซ็นเซอรวัดแสงและสี แบบ RGB 1005 สวนที่ในกลองจะวัดแสงแฟลชนําทาง (preflashes)ที่
สะทอนกลับมา จะประเมนิ สภาพแสงแวดลอม และระยะหาง (ที่ไดจากเลนส)  แลวปรับแตงกําลังสอง
สวางของแฟลชใหพอเหมาะสม ไดปริมาณแสงแฟลชสมดุลยกับปริมาณแสงแวดลอม และฉากหลัง
ในภาพ แนะนําใหเลนสแบบ G และ D สําหรับชวยในการหาระยะทางแฟลช และหากใชเลนสแบบไม
มีชิพ CPU กลองก็จะอาศัยขอมูลเลนสที่ผูใชปอนใหกลอง 
แฟลชระบบนี้จะไมสามารถใชกับโหมดวัดแสงแบบเฉพาะจุด (spot metering) ได 
 
Standard i-TTL flash for digital SLR: 
โหมดแฟลช i-TTL อัตโนมัติแบบมาตรฐานสําหรับกลองดิจิตอล 
 
แฟลชที่กลองจะปรับกําลังสองสวางใหแสงในภาพที่ออกมาพอดีเฉพาะที่ตัวแบบ โดยไมคํานึงสภาพ
แสงแวดลอม หรือ ฉากหลัง เหมาะสําหรับใชถายภาพเวลากลางคืน หรือ การถายภาพท่ีตองการเนนที่
การใหแสงแฟลชตัวแบบคงที่สม่ําเสมอ, แยกจากฉากหลัง หรือ เมื่อมีการตั้งคาชดเชยแสงถายภาพ 
แฟลชระบบนี้จะทํางานโดยอัตโนมัติหากเลือกใชโหมดวัดแสงแบบเฉพาะจุด (spot metering)  
 
 
หมายเหตุ: 
 
• แฟลชในโหมด i-TTL อัตโนมัติจะใชที่คาความไวแสง ISO 200 - 6400  
• หากตั้งคาความไวแสง ISO ที่สูงกวา 6400 หรือ ต่ํากวา 200 อาจจะทําใหคาแสงแฟลชผิดพลาดได 
• ใชรายการคําสั่งเฉพาะ e1 ตั้งกําหนดความเร็วชัตเตอรที่จะใหทํางานสัมพันธกับแฟลชได 
• ใชรายการคําสั่งเฉพาะ e2 ตั้งกําหนดความเร็วชัตเตอรขั้นต่ําสดุท่ีจะใหทํางานสัมพันธกับแฟลชได 
• ใชรายการคําสั่งเฉพาะ e3 ตั้งกําหนดการทํางานในรูปแบบแฟลชสั่งงาน Commander ใชกับ 

ระบบ CLS แฟลชพวงแบบไรสาย remote  
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วิธีใชแฟลชหัวกลอง 
 
1. 
 
หมุนแหวนเลือกระบบวัดแสง 
ใชโหมดวัดแสงแบบมาตริกซ Matrix  
หรือ แบบเฉลี่ยหนักกลาง  เมื่อตองการ
ใชโหมดแฟลช i-TTL balanced fill-
flash โหมด i-TTL อัตโนมัติแบบฟลอิน 
(ลบเงา) 
 
หากใชโหมดวัดแสงแบบเฉพาะจุด กลอง
จะใช Standard i-TTL (i-TTL อัตโนมัติ
แบบมาตรฐาน) 
 

 
 

 

 
2. 
 
กดปุม  ปลดหัวแฟลช ใหยกขึ้น    
 
 
 
 
 
 
 
เครื่องหมายแฟลชพรอมใชงาน  จะตดิ
สวางแสดงในชองมองภาพ 

 
 
3. 
 

กดปุม  ที่ดานบนกลอง พรอมกับหมนุ
แปนควบคุมหลัก Main Command Dial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จนกระทั่งแสดง เครื่องหมายโหมดแฟลช  
ที่ตองการจะแสดงบนจอคําสั่ง LCD  
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4. ตรวจดู ความเร็วชัตเตอร และ คารรูับแสง ดังน้ี 
 
โหมดชวยถายภาพ ความเร็วชตัเตอร คารูรับแสง 

 
กลองจะตั้ง ความเร็วชัตเตอรใหเอง 
ตั้งแต 1/250 - 1/60 วินาที ¹ ² 

 
ผูใชตั้ง ความเร็วชัตเตอร  
ตั้งแต 1/250 - 30 วินาที ¹  

 
กลองจะเลือก คารูรับแสงใหเอง 
 

 
กลองจะตั้งความเร็วชัตเตอรใหเอง  
ตั้งแต 1/250 -1/60 วินาที ¹ ² 

 
ผูใชตั้ง ความเร็วชัตเตอรเอง  
ตั้งแต 1/250 - 30 วินาที ¹  

 
ผูใชตั้งคารูรับแสง ³ เอง 
 

 
¹  ในบางกรณีกลองอาจจะใชความเร็วชัตเตอรต่ําถึง 30 วินาที กับแฟลชความเร็วชัเตอรต่ํา (slow) 
    หรือแฟลชมานชุดหลัง หรือ แฟลชความเร็วชัเตอรต่ํา (slow) และลดตาแดง 
 
²  ผูใชตั้งความเร็วชัตเตอรไดสูงถึง 1/8000 เมื่อใชกับแฟลชภายนอก SB-900, SB-800 และ SB-600 
    และใชรายการคําสั่งเฉพาะ e1 ดวยรายการคําสั่ง [1/320 s (Auto FP)] หรือ [1/250 s (Auto FP)]  
 
³  ระยะสองสวางของแฟลชขึ้นอยูกับ คารูรับแสง และ ความไวแสง ISO ใหดูตารางระยะแฟลช 
    ในหนาถัดไป   
 
หากกดปุมตรวจระยะชัดลึก แฟลชกลองจะปลอยแสงแฟลชกระพริบชวยสองดูเงา (modeling preflash) 

 
5. 
 
จัดองคประกอบภาพตามที่ตองการ กดปุมชัตเตอรลงสุดทาง เริ่มถายภาพได 
 
หากแสงแฟลชสวางไมพอ ดวงไฟรปูแฟลช  ในชองมองภาพจะกระพริบ 
เตือนนาน 3 วินาทีหลังจากที่ถายภาพไปแลว เพื่อเตือนวาภาพอาจจะอันเดอร หรือ มืดได 
ใหแกไขโดยเดินเขาหาตัวแบบเพื่อลดระยะทางแฟลช หรือ ปรับคารูรับแสงใหเปดกวางมากขึ้น 
 
 
• หลังจากที่แฟลชแลว ใหกดหัวแฟลชลงเก็บ 
       เพื่อประหยัดไฟจากถานแบตเตอรี่ 
 

 
• แฟลชหัวกลอง สามารถใชกับเลนสทุกรุนที่มีชิพ CPU ความยาวโฟกัสตั้งแต 24-300 มม. (เลนส FX) 
• แตแสงแฟลชในกลอง อาจจะครอบคลุมมุมรับภาพไดไมทั่วถึง เมื่อใชกับเลนสบางรุน หรือ เลนส 

   ที่ใสบังแสง (ฮูด) ขนาดใหญ รวมทั้งที่บังแสง (ฮูด) อาจจะบังแสงไฟชวยหาโฟกัส/ลดตาแดงได 
• หากใชโหมดถายภาพตอเน่ือง แฟลชจะติดสวางเฉพาะภาพแรกเทานั้น 
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• หากใชแฟลชถายภาพตอเน่ืองนานๆ ปุมกดชัตเตอรจะถูกตัดการทํางานเพื่อใหหลอดแฟลชพักช่ัวคราว 



โหมดแฟลช Flash Modes 
กลอง D700 มีโหมดแฟลชใหเลือกใชดังน้ี 
 

คําสั่งโหมดแฟลช คําอธิบาย การใชงาน 
 

 
Front-curtain 

sync 
มานชัตเตอรชุดแรก 

 
ใชสําหรับถายภาพทั่วๆไป  หากใชในโหมดถายภาพ P และ A  
กลองจะเลือกใชความเร็วมานชัตเตอรไปที่ 1/60 จนถึง 1/250 วินาที
ใหเอง   (หากใชแฟลช SB 600/800/R200 และต้ังคําสั่งเฉพาะ e1 ที่ 
1/250 s Auto FP ก็จะใชความเร็วชัตเตอรได 1/60 - 1/8000 วินาที) 
 

 

 
Red-eye 
reduction 

แฟลชลดอาการตาแดง 

 
แฟลชจะยิงแสงจากไฟชวยโฟกัสนําไปกอนนาน 1 วินาที กอนยิง
แฟลชหลัก และล่ันชัตเตอร เพื่อทําใหมานตาหดขยายลง ลดอาการ
ตาแดงจากแสงสะทอนของแฟลชแตเน่ืองจากแฟลชจะมีการหนวง
เวลา 1 วินาที จึงไมเหมาะกับการถายภาพที่มีการเคลื่อนไหว  
และไมควรขยับกลองไปมาในระหวางถายภาพ 

 

  
Red-eye 

reduction with 
slow sync 

แฟลชความเร็วชัตเตอรต่ํา + 
ลดอาการตาแดง 

 
 
กลองและแฟลชจะทํางานรวมกัน แบบใชความเร็วชัตเตอรต่ํา และ 
แฟลชยิงแสงจากไฟชวยหาโฟกัสนําทางลดตาแดง  
โหมดแฟลชนี้จะมีใหใชเฉพาะในโหมดถายภาพ P และ A ควรใชขา
ตั้งกลองเพื่อลดอาการเบลอจากกลองสั่นไหว   

 

  
Slow sync 

แฟลชความเร็วชัตเตอรต่ํา  
 

 
กลองและแฟลชจะทํางานรวมกัน แบบใชความเร็วชัตเตอรต่ํา (ถึง 30 
วินาที) เพื่อบันทึกท้ังตัวแบบ และ แสงฉากหลังในเวลากลางคืน 
หรือ สภาพแสงเลือนลาง โหมดแฟลชนี้จะมีใหใชเฉพาะในโหมด
ถายภาพ P และ A ควรใชขาตั้งกลองเพื่อลดอาการภาพเบลอจาก
กลองสั่นไหว 

 

 
Rear-curtain sync 

แฟลชมานชัตเตอรชุดหลัง 
 
 

 

 
เมื่อใชแฟลชในโหมดสัมพันธมานชัตเตอรชุดหลังใช ในโหมด
ถายภาพ S และ M กลองจะรอและยิงแสงแฟลชในจังหวะกอนที่
มานชัตเตอรจะปด เพื่อสรางเสนแสงเปนทางตามดานหลังตัวแบบ
ในภาพ ควรใชในโหมดถายภาพ P และ A  หากตองการ ความสวาง
ทั้งตัวแบบ และ ฉากหลัง  
โหมดแฟลชมานชุดหลังน้ีจะใชไมไดผลกับชุดไฟแฟลชสตูดิโอ   
 
ผูใชสามารถใชโหมดแฟลชมานชัตเตอรชุดหลังน้ี รวมกันกับ 
แฟลชความเร็วชัตเตอรต่ํา slow sync ได 

 
  

       * (Default คาปรยิายทีถู่กตั้งมาจากโรงงาน) 
หากตองการตั้งความเร็วชัตเตอรใหคงที่ ในโหมดชวยถายภาพ S-Shutter หรือ M-Manual ในขณะที่ใช 
กับแฟลช ใหหมุนแหวนควบคุมหลักต้ังความเร็วชัตเตอรสุดทาย คือถัดไปจาก (30 วิ. หรือ  bulb) ซึ่งจะม ี
เครื่องหมาย X แสดงใหเห็นในคําสั่งจอ LCD และชองมองภาพ  
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สัญลักษณเครื่องหมายโหมดแฟลชตางๆที่แสดงในจอ LCD  
 
สัญลักษณเครื่องหมายเหลานี้ใชแสดงถึงโหมดแฟลชตางๆ เมื่อใชแฟลชหัวกลอง (Built-in)  
และเมื่อใชแฟลชเสริม (Optional) เชน SB-900, SB-800 ฯลฯ เสียบใชงานที่ฐานแฟลชหัวกลอง  
 

 
 
¹  ใชไดเฉพาะกับแฟลช SB-900 และ SB-800 เทานั้น 
²  ใชรายการคําสั่งเฉพาะ e3 ตั้งกําหนดการทํางานในรูปแบบแฟลชสั่งงาน Commander  
    กับระบบ CLS แฟลชพวงแบบไรสาย remote  
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การปรับชดเชยแสงแฟลชเปนการปรับกําลังแสงของแฟลช ผูใชสามารถเลือกคาชดเชยแสงแฟลช
ไดตั้งแต -3 EV สตอป (ตัวแบบมืดลง) จนถึง +1 EV (ตัวแบบสวางขึ้น) โดยเลือกเปนขั้นๆละ 1/3 
สตอป ไดดังน้ี 
 

กดปุม  ที่ดานบนกลอง พรอมกับ
หมุนแปนควบคุมหลัก Sub Command 
Dial 
 
 
 
 
 
 
 
จนกระทั่งแสดงเครื่องหมาย   
และ คาชดเชยแสงแฟลช   
จะแสดงบนจอคําสั่ง LCD และแสดงใน
ชองมองภาพ 
 
 
 
เครื่องหมายคําสั่งชดเชยแสงแฟลช  

 น้ีก็ยังคงแสดงคางอยูเพื่อเตือนให
ทราบวาแฟลชถูกต้ังคาชดเชยแสง
แฟลชไว 
 
 
 
 
การตั้งคาชดเชยแสงแฟลชเปน – ลบ 
จะทําใหตัวแบบในภาพดูมืดลง หรือ ใช
ลดแสงสะทอนจากแฟลชในภาพ 
 
 
การตั้งคาชดเชยแสงแฟลชเปน + บวก 
จะทําใหตัวแบบในภาพดูสวางขึ้น 
 

หากตองการยกเลิก การชดเชยคาแสงแฟลช ใหแฟลชกลับมาที่กําลังแสงปรกติ 
ใหกดปุม  และหมุนแปนควบคุมรองกลับมาที่  เพือ่ยกเลิกคําสั่งชดเชยแสงแฟลช 
การปดสวิทชกลอง On-Off จะไมทําใหคาชดเชยแสงแฟลชกลับไปที่ O 
หมายเหตุ:  
1. เมื่อตอแฟลชภายนอก SB-900,800,600,400,SB-R200 กับกลอง ผูใชก็ยังสามารถปรับตั้งชดเชยแสงแฟลชได  
2. ใชรายการคําสั่งเฉพาะ b3 ตั้งกําหนดคาชดเชยแสงแฟลชไดเปนขั้นๆละ 1/3, 1/2 หรือ 1 EV (สตอป) 
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การตั้งล็อคคาแสงแฟลช FV Lock 
การล็อคคาแสงแฟลช เปนการสั่งใหกลองฉายแสงแฟลชในปริมาณคงที่ เทาๆกันทุกครั้ง ไมมีการ
เปลี่ยนแปลง 
เมื่อผูใชจัดคาแสงแฟลชไดพอดีแลว  เมื่อล็อคคาแสงแฟลชแลว ก็สามารถเปลี่ยนการจัดภาพอยางไรก็
ได โดยท่ีตัวแบบไมตองอยูที่กลางกรอบภาพอีกตอไป 
ในขณะที่ล็อคคาแสงแฟลชอยู หากผูใชเปลี่ยนคาความไวแสง ISO หรือ คารูรับแสง แฟลชก็จะปรับ
กําลังใหเอง ทําใหแสงแฟลชเทากันสม่ําเสมอกันทุกภาพ 
 
วิธีตั้งล็อคคาแสงแฟลช 
 
1. ใชรายการคําสั่งเฉพาะ f4 ตั้งกําหนดใหปุม  
Function ทําหนาที่ล็อคคาแสงแฟลช 
 
 

 
 
2. กดปุม  ปลดหัวแฟลช ใหยกขึ้น 

 
 
3. จัดภาพ โดยใหตัวแบบ อยูตรงกลางกรอบ ใน
ชองมองภาพ  
 
กดปุมชัตเตอรเบาๆ ครึ่งทาง ใหกลองจับโฟกัส 
 
ตรวจดูไฟยืนยันโฟกัส ตดิสวางในชองมองภาพ 
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4. กดปุม  แฟลชจะฉายแสงแฟลชชวงสั้นๆนํา
ทาง (preflashes) 
กลองจะเริ่มวัดแสงแฟลชนําทางที่สะทอนกลับมา 
เพื่อใชคํานวน หาคาแสงแฟลชหลัก ที่เหมาะสม
พอดี ที่จะใชถายภาพ 
 
เมื่อแฟลชคิดคาแสงแฟลชที่เหมาะสมไดแลว ก็จะ
ล็อคคาแฟลชนี้ไว 
 
และเมื่อล็อคคาแสงแฟลชไว แลว จะมีเครื่องหมาย 

 ปรากฏแสดงในจอคําสั่ง LCD           

 
 

 
 
และมีเครื่องหมาย   แสดงเตือน ใหเห็นในชองมองภาพ 

 
 
 
5. จัดองคประกอบภาพใหม ตามที่ผูใชตองการ 

 
 
6. กดปุมชัตเตอรลงไปจนสุด ล่ันชัตเตอร ถายภาพ 
หากตองการถายภาพใหม ก็กดปุมชัตเตอรซ้ําได โดยไมตองกดปุม  ล็อคคาแสงอีก 
 
 
7. กดปุม  เพื่อปลดล็อค คาแสงแฟลช 
ตรวจดูวา ไมมีเครื่องหมาย  แสดงในจอ LCD และ 
ไมมีเครื่องหมาย  เตือนล็อค คาแฟลช แสดงในชองมองภาพอีก 
 
หมายเหต:ุ 
1. ตองใหตั้งคําสั่งเฉพาะ e3 ไปที่ TTL เทานั้น จึงจะการล็อคคาแสงแฟลช กับแฟลชหัวกลองได  
2. ผูใชจะสามารถตั้งล็อคคาแสงแฟลช FV Lock เมื่อตอกลองกับแฟลชภายนอก SB-900/800/600/400/R200 ได 
    ตั้งตัวแฟลชไปที่โหมด TTL (กับแฟลชรุน SB-900 และ 800 ก็ยังสามารถใชโหมด AA ไดดวย) 
    ในขณะที่ล็อคคาแสงแฟลชอยู แฟลชจะปรับกําลังแฟลชใหเอง เมื่อมีการเลื่อนปรับเลนสซูมหัวแฟลชดวย 
3. หากมีการตั้งคําสั่งเฉพาะ e3 ไปที่ Commander Mode (สําหรับใชแฟลชในกลองสั่งงานแฟลชพวงไรสาย) 
    ผูใชก็ยังตั้งลอคคาแสงแฟลช FV Lock ได เมื่อใชสั่งงานกับแฟลชภายนอก SB-900/800/600/R200 ได ถา.... 
    1. แฟลชกลุม A หรือ B อยูที่ตั้งโหมดแฟลช TTL หรือ 
    2. แฟลชพวงไรสายทั้งหมดเปนแฟลช SB-900 หรือ SB-800 ที่ตั้งอยูในโหมด TTL หรือ AA ดวย 
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พื้นที่ๆวัดแสงแฟลชเพื่อล็อคคาแสงแฟลช FV Lock เมื่อใชกับแฟลชภายนอก (เชน SB-900/800/600) 
 

แฟลชที่ใช โหมดแฟลช พื้นที่วัดแสง 
i-TTL วงพื้นที่ 5 มม. ตรงกลางเฟรมภาพ  

แฟลชเดี่ยวตัวเดียว 
 

AA พื้นที่ที่มิเตอรวัดแสงแฟลชได 

i-TTL พื้นที่ทั่วทั้งหมดของเฟรมภาพ 
AA 

 
แฟลชพวงหลายตัว 

 A (แฟลช มาสเตอร) 
พื้นที่ที่มิเตอรวัดแสงแฟลชได 

 
ใชรายการคําสั่งเฉพาะ f6 ตั้งกําหนดใหปุม เช็คชัดลึก หรือ ปุม AE-L/AF-L ทําหนาที่ล็อคคาแสงแฟลช 
ใชรายการคําสั่งเฉพาะ f7 ตั้งกําหนดใหปุม AE-L/AF-L ทําหนาที่เสมือนปุม  ในการล็อคคาแสงแฟลช 
 
รายการคําสัง่เฉพาะ e1 : ผูใชกําหนดความเร็วชัตเตอรที่จะใชกับแฟลช 
 

คําสั่ง คําอธิบาย การใชงาน 
1/320 s (Auto FP) ระบบแฟลชความเร็วชัตเตอรสูง (FP high-speed) กับแฟลชSB-

600/800/R200 ถาใชแฟลชรุนอื่นก็จะใชความเร็วชัตเตอรไดเพียง 
1/320 วิ.  ในโหมด P และ A กลองจะแสดงความเร็วชัตเตอรที่ 
1/320 วิ. และเปดใชแฟลชความเร็วสูง (FP high-speed) ใหเอง 

1/250 s (Auto FP) ระบบแฟลชความเร็วชัตเตอรสูง (FP high-speed) กับแฟลช SB-
600/800/R200 ถาใชแฟลชรุนอื่นจะใชความเร็วชัตเตอรไดเพียง 
1/250 วิ.  ในโหมด P และ A กลองจะแสดงความเร็วชัตเตอรที่ 
1/250 วิ. และเปดใชแฟลชความเร็วสูง (FP high-speed) ใหเอง 

1/250 s * (default) ใชแฟลชที่ความเร็วชัตเตอร 1/250 วินาที 
1/200 s ใชแฟลชที่ความเร็วชัตเตอร 1/200 วินาที 
1/160 s ใชแฟลชที่ความเร็วชัตเตอร 1/160 วินาที 
1/125 s ใชแฟลชที่ความเร็วชัตเตอร 1/125 วินาที 
1/100 s ใชแฟลชที่ความเร็วชัตเตอร 1/100 วินาที 
1/80 s ใชแฟลชที่ความเร็วชัตเตอร 1/80 วินาที 
1/60 s ใชแฟลชที่ความเร็วชัตเตอร 1/60 วินาที 

                                                                               * (Default คาปรยิายทีถู่กตั้งมาจากโรงงาน) 
ระบบแฟลชความเร็วชัตเตอรสูง (FP high-speed) ทําใหกลองสามารถยิงแฟลชที่ความเร็วชัตเตอรสูงๆ 
เพื่อใชสําหรับถายภาพที่ตองการระยะชัดลึกมากๆ 
แฟลชหัวกลองจะใชความเร็วชัตเตอรกับแฟลชไดสูงสุดท่ี 1/320 วิ. ในคําสั่ง 1/320 s (Auto FP) 
หากจะใชความเร็วชัตเตอรที่สูงกวา 1/320 วิ. (1/8000-1/320) จะตองใชแฟลช SB-900/800/600/R200 ดวย 
ระยะฉายแสงของแฟลชจะลดลงเมื่อคําสั่งแฟลชความเร็วชัตเตอรสูง (FP high-speed) 
ตารางแสดง คาความไวแสง ISO ที่มีผลตอคาไกดนัมเบอร GN (Guide No.)  
เมื่อต้ังคาความไวแสง ISO ใหสูงขึ้น ก็จะมีผลให คาไกดนัมเบอร GN (Guide No.) สูงขึ้น 
ในอัตรา x ตามตอไปน้ี 

  คาความไวแสง ISO 
  400 800 1600 3200 

ตัวคูณ GN x1.4 x2 x2.8 x4 
เชน เลนส 14 มม.  
แฟลชหัวกลอง ที่ ISO 200 มีคาไกดนัมเบอร 17/56 = 17 เมตร / 56 ฟุต  
เมื่อตั้งเปน ISO 400  มีคาไกดนัมเบอร 17/56 (x1.4) = 23 เมตร / 78 ฟุต  
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รายการคําสั่งเฉพาะ e2 : ผูใชกําหนดความเร็วชัตเตอรขั้นต่ําที่จะใชกับโหมดแฟลช Slow sync. 
 
ใชคําสั่งสําหรับกําหนดความเรวชัตเตอร ที่จะใชในโหมดแฟลชความเร็วต่ํา (slow sync.), 
แฟลชมานชุดหลัง, หรือ แฟลชลดตาแดง ในโหมดชวยถายภาพ P และ A  
ความเร็วชัตเตอรอาจจะนานถึง 30 วินาที ในโหมดชวยถายภาพ S และ M  
หรือ เมื่อใชรวบกับโหมดแฟลชความเร็วต่ํา,  (slow sync.), แฟลชความเร็วต่ํา 
+ลดตาแดง, แฟลชความเร็วต่ํา + มานชัตเตอรชุดหลัง 1/60 จนถึง 30 วินาที  
 
 
รายการคําสั่งเฉพาะ e3 : ผูใชตั้งกําหนดโหมดแฟลชที่จะใชกับแฟลชหัวกลอง 
 

คําสั่ง คําอธิบาย การใชงาน 

 
TTL อัตโนมัติ * 

กําลังแสงแฟลชจะถูกปรับโดยอัตโนมัติ ตามลักษณะการถายภาพใน
ขณะนั้น  (ดรูายละเอียดของ i-TTL) 

 
Manual แมนนวล 

กําลังแสงแฟลชจะถูกปรับตั้งโดยผูใชเอาเอง 
ตั้งแต 1/128 ถึง เต็มกําลัง ของไกดนัมเบอร 

 
แฟลชกระพริบ 

แฟลชจะยิงแสงแฟลชกระพริบเเปนหวงจังหวะ ในทันทีที่กลองเปด
มานชัตเตอร  ทําใหเกิดเปนภาพที่ดูเหมือนภาพถายซอนกัน 

 
แฟลชสั่งการ 

ใชรวมกับแฟลชภายนอกตัวอื่น  โดยใชแฟลชหัวกลองควบคุมสั่ง
การแฟลชตัวอื่นๆทํางานใหแสงแฟลชตามที่ตองการ 

                                                                             * (Default คาปริยายที่ถูกตั้งมาจากโรงงาน) 
 
หากตั้งใชแฟลชในโหมด  หรือ  
จะมีเครื่องหมาย  กระพรบิ ปรากฏแสดงในจอคําสั่ง LCD และในชองมองภาพ 

เมื่อกดปุม  เพื่อเรียกดูหนาเมนูคําสั่งถายภาพที่แสดงบน
จอ LCD ผูใชจะสามารถดูคําสั่งโหมดแฟลช ไดทันที 
 

 
 
 
   
เมื่อใชกลอง D700 กับแฟลช SB-400 
ผูใชจะสามารถเลือกโหมดแฟลชไดเพียง 2 โหมด คือ TTL และ M 
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แฟลชกระพริบ Repeating Flash 
 
   

ในหนาคําสั่ง  Repeating Flash 
 
 
กด   ขึ้น หรอื  ลง เลือกหัวขอ 
 
กด     ขวา หรือ  ซาย เลือกคาที่จะปรับ
ลด หรือ ปรบัเพิ่ม 
 

 
 

คําสั่ง คําอธิบาย การใชงาน 
Output เลือกกําลังแฟลช ตั้งแต 1/128 ถึง ¼ ของไกดนัมเบอร 

 
Times 

จํานวนครั้งที่จะใหแฟลชกระพริบ  
จํานวนครั้งที่แฟลชจะปรากฏในภาพ จะขึ้นกับความเร็วชัตเตอร และ 
ความถี่  ดังน้ัน จํานวนครั้งที่แสงแฟลชกระพริบทีป่รากฏจริงอาจจะ
ต่ํากวาที่ตั้งไวได 

Frequency ความถี่ของจํานวนแฟลชที่ยิง ครั้งตอวินาที 
 
เน่ืองจากแฟลชมีกําลังจํากัดจํานวนครั้งที่แฟลชจะสามารถกระพริบได  
จะขึ้นกับอัตรากําลังแฟลชที่เลือกใช   เชน ที่ 1/16 จะกระพริบได 2-10 ครัง้ 
ที่ 1/128 จะกระพริบได 2-10, 15, 20, 25, 30 หรือ 35 ครั้ง 

 
 
จํานวนครั้งที่จะปรากฏในภาพ = ความถี่ x ความเร็วชัตเตอร เชน 
หากตองการใหแฟลชกระพริบในภาพ 5 ครั้ง = ตั้งความถี่ 5 x ความเร็วชัตเตอร 1 วินาที 
หากตองการใหแฟลชกระพริบในภาพ 10 ครั้ง = ตั้งความถี่ 5 x ความเร็วชัตเตอร 2 วินาที  
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แฟลชสั่งการ Commander mode 
 
ผูใชสามารถใชแฟลชภายในที่หัวกลอง ควบคุมสัง่งานแฟลชภายนอก SB-900/800/600, SB-R200  
ในแบบไรสายไดสูงสุด 2 กลุม (A และ B ) โดยในแตละกลุม มีแฟลชไมควรเกิน 3 ตัว  
     

ในหนาคําสั่ง Commander mode 
 
กด     ขวา หรือ  ซายเลือกโหมดแฟลช 
และ คาชดเชยแสงแฟลช ที่ตองการใหแฟลช
ตัวกลองและตัวแฟลชพวงใช 
 
กด   ขึ้น หรอื  ลง 
เลือกคาที่จะปรับลด หรือ ปรับเพิ่ม  
  
 

คําสั่ง คําอธิบาย การใชงาน 
แฟลช กลอง  
Built-in Flash 

เลือกโหมดแฟลชสําหรับแฟลชหัวกลอง 

 TTL โหมดแฟลช i-TTL อัตโนมัติ  
ตั้งคาชดเชยแฟลชได +3.0 ถึง -3.0 เปนขั้นๆละ 1/3 สตอป 

 M ผูใชปรับตั้งกําลังแสงแฟลชเอาเอง 
ตั้งแต 1/128 ถึง เต็มกําลัง ของไกดนัมเบอร 

  ไมตองยิงแสงแฟลชถายภาพ โดยแฟลชจะยิงเพียงแสงแฟลชนํา
ทาง preflashes ใชสําหรับวัดแสง กอนที่จะถายภาพเทานั้น  

แฟลช พวง กลุม A 
Group A 

เลือกโหมดแฟลชสําหรับแฟลชพวงในกลุม A (Group A) 

 TTL โหมดแฟลช i-TTL อัตโนมัติ  
ตั้งคาชดเชยแฟลชได +3.0 ถึง -3.0 เปนขั้นๆละ 1/3 สตอป 

 AA แฟลชคารูรับแสงอัตโนมัติ (ใชไดเฉพาะกับ SB-800)  
ตั้งคาชดเชยแฟลชได +3.0 ถึง -3.0 เปนขั้นๆละ 1/3 สตอป 

 M ผูใชปรับตั้งกําลังแสงแฟลชเอาเอง 
ตั้งแต 1/128 ถึง เต็มกําลัง ของไกดนัมเบอร 

        สั่งใหแฟลชในกลุมน้ีไมตองยิงแสงแฟลช 
Group B เลือกโหมดแฟลชสําหรับแฟลชพวงในกลุม B (Group B) 

ใชคําสั่งโหมดแฟลชตามที่ตองการ คลาย กลุม A 
Channel เลือกชอง 1-4 เปนชองสัญญาณสื่อสารกับแฟลชพวง  

แฟลชในกลุมเดียวกัน ตองตั้งไปที่ชองเดียวกัน 
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วิธีใชแฟลชสั่งการ Commander mode 
 
 
1. 
ตั้งโหมดแฟลชสําหรับแฟลชหัวกลอง  
และต้ังคาชดเชยแฟลช ที่ตองการ 

 
 
2. 
ตั้งโหมดแฟลชสําหรับแฟลช กลุม A 
และต้ังคาชดเชยแฟลชที่ตองการ 

 
 
3. 
ตั้งโหมดแฟลชสําหรับแฟลช กลุม B 
และต้ังคาชดเชยแฟลชที่ตองการ 

 
 
4. 
เลือกชองสัญญาณสื่อสาร CH 1 – 4  

 
 
5.  

กด   เพื่อสั่งทํารายการ  
และ ออกจากหนารายการ 
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6. 
จัดองคประกอบภาพ และจัดแสงแฟลช  
สังเกตุ ระยะหาง และ มมุใหแสงแฟลชสูงสุด ตามที่แสดงในภาพขางลาง 
ควรตั้งใหแฟลชพวงหันตัวเซ็นเซอรจับแสงแฟลช หันเขาหากลองเสมอ (ดูคูมือแฟลช) 

 
 
7. 
เปดแฟลชพวงไปที่ ON และต้ังแฟลชพวงเปน  
Remote รีโมท  
และต้ังกลุม และชองสัญญาณ CH ประจํากลุม
ใหตรงกับกลุมในที่กลอง (ดูคูมือแฟลช) 
 

 
(ภาพตวัอยางจากแฟลช SB-900) 

 
8. 
กดปุม  ปลดหัวแฟลช ใหยกขึ้น    
 
 
แมวาจะตั้งคําสั่ง  ไมยิงแสงแฟลชหัวกลอง
ไวก็ตาม เพราะ กลองจะยิงแสงแฟลชนําทาง
เพื่อใชในการวัดแสง  
 
  
 
9. 
จัดองคประกอบภาพ เครื่องหมายแฟลชพรอม
ใชงาน  จะตดิสวางแสดงในชองมองภาพ 
และไฟพรอมที่ตัวแฟลชพวงวาพรอมใชงานได 
กดปุมชัตเตอรลงสุดทาง ถายภาพได 
 
ผูใชสามารถเลือก ใชระบบการล็อคคาแสง
แฟลช FV Lock หากตองการล็อคคาแสงแฟลช
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หมายเหตุ: 
 
หากตั้งแฟลชหัวกลองไปที่คําสั่ง  (ไมยิงแสงแฟลชถายภาพ) เครื่องหมายแฟลชพรอม  จะ
ไมแสดงในชองมองภาพ 
 
เมื่อใชโหมดแฟลชสั่งการ Command Mode หากมีการตั้งคาชดเชยแสงแฟลชที่แฟลชหัวกลองไว
กอนหนานี้แลว (จากการกดปุม  ที่ดานบนกลอง พรอมกับหมนุแปนควบคุมหลัก Sub 
Command Dial) กลองจะสมทบคาชดเชยแสงแฟลชนี้ที่ถูกต้ังไวเดิมบวกเพิ่มเขารวมลงกับคําสั่ง
ชดเชยแสงจากโหมดแฟลชสั่งการ Command Mode ทั้งในกลองเอง, กลุม A และกลุม B ดวย   
 
กลองจะแสดงเครื่องหมายเตือนวามีการตั้งคาชดเชยแสง  คางไวในจอคําสั่ง LCD และในชอง
มองภาพ หากไมตองการปรับคาชดเชยแสง ใหกดปุม  แลวหมุนแหวนตั้งใหเปน  
 
ควรจัดวางตําแหนงแฟลชพวง โดยไมใหแฟลชพวงสองเขาหาหนาเลนสกลอง หรือ หันเขา 
เซ็นเซอรแสงแฟลชตัวอื่นๆโดยตรง เพราะอาจจะทําใหรบกวนการวัดแสงแฟลชได 
 
เพื่อปองกันไมใหแฟลชนําทางวัดแสง preflashes จากแฟลชหัวกลองปรากฏในภาพ เมื่อถายภาพ
ในระยะใกลๆ ควรเลือกใชคาความไวแสงต่ําๆ หรือ ใชคารูรับแสงสูงๆ (รูรับแสงหรี่แคบ) หรือใชแผน
บังแสงแฟลช SG-31R ชวยบังแฟลชหัวกลอง โดยเฉพาะในโหมดแฟลชมานชัตเตอรชุดหลัง 
 
หลังจากจัดวางตําแหนงแฟลชพวงแลว ควรทําการถายภาพทดสอบแสงเสมอ 
 
จํานวนแฟลชพวงในแตละกลุม ไมควรเกิน 3 หนวย มากกวาน้ีระบบแฟลชอาจจะมึนได 
 
 
 
 
รายการคําสัง่เฉพาะ e4 : ใช ปด – เปด ระบบไฟสองดูเงาจากแสงแฟลช โดยใชปุมเช็คระยะชัดลึก 
 
รายการคําสัง่เฉพาะ e5 : ผูใชเลือกกําหนดระบบถายภาพครอมแสง วาจะใหครอมเฉพาะแสงถายภาพ, 
       แสงแฟลช, หรือ ทั้งสองอยาง หรือ ครอมคาสมดุลยสีขาว WB  
       (ดูรายละเอียดในบทการถายภาพครอมแสง) 
 
ตารางความสัมพันธระหวางความไวแสง ISO, คารูรับแสง และระยะสองแสงแฟลชหัวกลอง 
 

คาความไวแสง ISO ระยะสองสวาง 
200 400 800 1600 3200 6400 เมตร ฟุต 
1.4 2 2.8 4 5.6 8 1.0 - 8.5 3.2 - 27.9 
2 2.8 4 5.6 8 11 0.7 - 6.1 2.3 - 20.0 

2.8 4 5.6 8 11 16 0.6 - 4.2 2.0 - 13.8 
4 5.6 8 11 16 22 0.6 - 3.0 2.0 -  9.8 

5.6 8 11 16 22 32 0.6 - 2.1 2.0 - 6.9 
8 11 16 22 32 - 0.6 - 1.5 2.0 - 6.9 
11 16 22 32 - - 0.6 - 1.1 2.0 - 3.7 
16 22 32 - -  0.6 - 0.8 2.0 - 2.6 

ระยะทํางานของแฟลชหัวกลองต่ําที่สุดที่ 60 ซม. (2.0 ฟุต) 
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ขอจํากัดการใชงานของแฟลชหัวกลอง (Built-in flash) 
แฟลชหัวกลอง (Built-in flash) ถูกออกแบบใหกับเลนสที่มี CPU ตั้งแต 24 ถึง 300 มม. (เลนส FX) 
ควรถอด กระบังแสง (ฮูด) ที่หนาเลนสออกอนใชแฟลชหัวกลอง เพราะตัวฮดูอาจจะบังแสงแฟลชได 
 
แฟลชหัวกลองมีระยะการทํางานต่ําสุดที่ 60 ซม. (2ฟุต) ดังน้ันจึงไมสามารถใชงานกับเลนสถายภาพ 
-ระยะใกล (มาโคร) ได   
และในบางกรณีแฟลชหัวกลองจะไมสามารถสองสวางครอบคลุมหมดทั่วทั้งภาพได ตามตารางนี้ 
 

เลนส ตําแหนงซูม ระยะแฟลชใกลสุด 
AF-S DX 12–24 มม. f/4G ED 18 มม. 0.6 ม./2 ฟ.  

 AF-S DX 17–55 มม. f/2.8G ED  20 มม. 1.5 ม./4 ฟ. 11 น. 
AF-S 17–35 มม. f/2.8D ED 28 มม. 1.0 ม./3 ฟ. 3 น. 
AF 18–35 มม. f/3.5–4.5D ED 24 มม. 1.0 ม./3 ฟ. 3 น. 
AF 20–35 มม. f/2.8D  24 มม. 1.0 ม./3 ฟ. 3 น. 
PC-E 24 มม. f/3.5D ED 24 มม. 1.5 ม./4 ฟ. 11 น. 
AF-S 24–70 มม. f/2.8G 35 มม. 1.0 ม./3 ฟ. 3 น. 
AF-S 24–120 มม. f/2.8D ED 24 มม. 1.0 ม./3 ฟ. 3 น. 

 
 
 
 

 

AF-S 28–70 มม. f/2.8D ED 35 มม. 1.5 ม./4 ฟ. 11 น. 
 
เมื่อใชแฟลชหัวกลองกับเลนส AF-S 14–24มม. f/2.8G ED แสงแฟลชหัวกลองจะไมสามารถ 
สองสวางครอบคลุมหมดทั่วทั้งภาพได ไมวาจะใชตําแหนงซูมที่เทาใด็ตาม (เพราะตัวเลนสใหญมาก- 
-เลยบังแสงแฟลชหัวกลองไวเกือบหมด) 
 
แฟลชหัวกลอง D700 สามารถใชกับเลนส  AI-S, AI และ AI แบบดัดแปลงได ที่ไมมีชิพ CPU ได 
ตั้งแต 24 ถึง 300 มม. เลนส AI 50–700 มม. f/4.5, เลนส AI ดัดแปลง 50–700 มม. f/4.5,  
เลนส AI-S 50–700 มม. f/4.5 ED ตองใชที่ตําแหนงซูม 135 มม. หรือ มากกวา และ เลนส  
AI 50–700 มม. f/4.5 ED ตองใชที่ตําแหนงซูม 135 มม. หรือ มากกวา จึงจะไมเกิดเงาจากตัวเลนส 
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การใชแฟลชภายนอกกลอง 
กลอง D700 สามารถใชกับแฟลชในระบบ CLS ไดดังน้ี SB-900, SB-800, SB-600, SB-400,  
SB-R200, และ SU-800 โดยมีระบบการทํางานดังน้ี 

แฟลช 
 

 
SB-900 ¹ 

 
SB-800 

 
SB-600 

 
SB-400 

 
SB-R200 ² 

ISO 100 34/111 38/125 30/98 21/69 10/32 Guide No. ³ 
ไกด นัมเบอร ³ ISO 200 48/157 53/175 42/138 30/98 14/49 
เลนสแฟลชซูมอัตโนมัติ 17-200 มม. 24-105 มม. 24-85 มม. 27 มม. 27 มม. 
แผนเลนสชวยกระจายแสง
หนาแฟลช 

12, 14, 17 
มม. 

14, 17 มม. 14 มม. - - 

 
มุมปรับหัวแฟลช 

กม 7 °  
เงย 90° 

หันซาย 180 ° 
หันขวา 180 ° 

กม 7 °  
เงย 90° 

หันซาย 180 ° 
หันขวา 90 ° 

กม 7 °  
เงย 90° 

หันซาย 180 ° 
หันขวา 90 ° 

 
เงย 90° 

 

กม 60 °  
หัน 45°  
จากเลนส 

¹ เม่ือใชแผนเจลฟลเตอรสีทีห่ัวแฟลช SB-900 และตั้งคา WB ที ่Auto กลองจะปรับคาสมดุลยสีขาวตามคาแผนเจลสีโดยอัตโนมตั ิ
² ใชรวมกับแฟลชหัวกลอง SB-900, SB-800 หรือ SU-800 ในโหมด Commander สําหรบัควบคุมการทาํงานในแบบไรสาย 
³ ไกดนัมเบอร เมตร/ฟุต เลนสหัวแฟลชที่ตําแหนง 35 มม. 
 
โหมดแฟลชตางๆที่มีใหเลือกใชได 

ระบบแฟลชไรสายแบบกาวหนา 
แบบ ส่ังงาน 

Commander 
แบบ รีโมท 
Remote 

แฟลช 
 

 
 
โหมดแฟลช 

 
SB-
900 

 
SB-
800 

 
 
 
 

SB-
600 

 
 
 
 

SB-
400 

 
SB-800

 
SU-800 ¹ 

 
SB-
800 

 
SB- 
600 

 
SB-

R200 
i-TTL แฟลช TTL อัตโนมัติ 

แบบสมดุลยแสงแวดลอม 
2 2 3      

AA แฟลช ปรับตามคารรูับ
แสงอัตโนมตั ิ

4 - - 5 5 5 - - 
A แฟลช อัตโนมตัิ ธรรมดา 6 - - 5 - 5 - - 

GN แฟลช GN อัตโนมัต ิ  - - - - - - - 
M แฟลช แมนนวล         

RPT แฟลช แสงกระพริบ  - -     - 
ระบบแฟลชความเร็วชตัเตอรสูง 7 
FP High Speed Sync. 

  -      

ระบบ ล็อคคาแสงแฟลช FV Lock         
ไฟสองชวยหาโฟกัส 8   -   - - - 
ระบบสื่อสารแฟลชอตัโนมัต ิ     - - - - 
REAR แฟลช มานชุดหลัง         

 แฟลช ลดตาแดง     - - - - 
เลนสซูมแฟลช ปรับอัตโนมัต ิ   -  - - - - 
1 เม่ือใช SU-800 สําหรับสั่งงานแฟลชตัวอ่ืนๆ 
2 กลองจะใชระบบแฟลช i-TTL อัตโนมัติธรรมดา เม่ือใชระบบวัดแสงแบบเฉพาะจดุหรือผูใชตั้งที่ตวัแฟลชเอง 
3 เม่ือใชระบบวดัแสงแบบเฉพาะจุด กลองจะใชระบบแฟลช i-TTL อัตโนมัตธิรรมดา 
4 กลองจะเลือกใชแฟลชแบบอัตโนมัติ หากใชกับเลนสแบบที่ไมมี CPU และผูใชไมไดปอนคาเลนสใหกับกลอง 
5 กลองจะเลือกใชแฟลชแบบอัตโนมัติ หากใชกับเลนสแบบที่ไมมี CPU และผูใชไมไดปอนคาเลนสใหกับกลอง 
6 ตั้งทีต่ัวแฟลชเทานั้น 
7 เม่ือผูใชตั้งคาํสั่ง 1/320 (Auto FP) หรือ 1/250 (Auto FP) ที่รายการคําสัง่เฉพาะ e1  
8 ตองใชกับเลนมแบบที่มชีิพ CPU เทานั้น 
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หมายเหต:ุ กลอง SU-800 จะใชสําหรับควบคุมการทํางานแฟลชในแบบไรสายเทานั้น ตวั SU-800 จะไมปลอยแสงแฟลช 



 
การใชกรอบหาโฟกัสอัตโนมัติและแฟลชภายนอก 
 

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

 
 
 
 
การใชแฟลชภายนอกกลองรุนอื่นๆ 
 
กลอง D700 สามารถใชกับแฟลชรุนอื่นๆได โดยมีระบบการทาํงานดังน้ี 

 
แฟลช 

 
 
 
 
โหมดแฟลช 

 
SB-80DX, 
SB-28DX, 
SB-28, SB-26, 
SB-25, SB-24 

 
 
SB-50DX 

 
SB-30, 
SB-27 ¹, 
SB-22S,  
SB-22, SB-20 
SB-16B,  
SB-15 
 

 
SB-23, 
SB-29 ², 
SB-21B ² ,  
SB-29S ² 
 

A แฟลช อัตโนมัติธรรมดา  -  - 
M แฟลช แมนวล     

 แฟลช กระพริบ  - - - 
REAR แฟลช มานชุดหลัง     
1 ใหตั้งที่ตัวแฟลชไปที่โหมด A กอนจึงจะใชงานได 
2 เลนสออตโตโฟกัสที่ใชไดมีเพียง AF –Micro 60 มม. 105 มม. และ 200 มม. เทานั้น 
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การถายภาพซอน เปนการถายภาพ 2 -10 ครั้ง ซอนกันลงไปกลายเปนภาพๆเดียว  
ภาพท่ีไดจะมีคุณภาพสีดกีวา การซอนที่ทําดวยโปรแกรมแตงภาพภายนอกปกติ 
เพราะกลองจะใชขอมูลไฟลภาพแบบ RAW โดยตรง 
 
วิธีการถายภาพซอน 
ในระบบนี้ที่ถูกต้ังจากโรงงาน หากไมมีการใชงานถายภาพใดๆ กลองจะล่ันชัตเตอรถายภาพเอง 
และยุติการถายภาพซอนภายใน 30 วินาที   ใหใชรายการคําสัง่เฉพาะ c4 เพื่อต้ังเวลาใหมได 
 
 
1. 
 
ในหนาชุดรายการคําสั่ง Shooting Menu 
เลือกระบบถายภาพซอน Multiple exposure 
  
แลวกด   ขวา  เพื่อเขาทํารายการ 
 

 
2. 
 
กดเลือกรายการ Number of Shots   
แลวกด   ขวา  เพื่อเขาทํารายการ 
 

 
3. 
 
กด   ขึ้น หรอื  ลง 
เลือกจํานวนภาพที่จะถายซอน 2 – 10 ภาพ 
 

กดแปน   ขวา เขาทํารายการตอไป 
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4. 
 
กลองจะกลับมาหนารายการ Multi Exposure 
เลือกระบบ Auto gain ชวยปรับภาพ 
 
แลวกด   ขวา  เขาทํารายการ 
 

 
 
 
5. 
 
กด   ขวา  เลือก ON 
เปดระบบ Auto gain ชวยปรับภาพ 
 

กด   เพื่อสั่งทํารายการ  
และ ออกจากหนารายการ 
 
 
 

 

 
 

หัวขอคําสั่ง คําอธิบาย การใชงาน 
 

ON * 
เปดใชระบบปรับ Gain ความสวางในภาพอัตโนมัติ ซึงจะปรับ
ตามจํานวนภาพที่ถูกถายลงซอนกัน เชน คาเกน ½ สําหรับภาพ
ซอน 2 ภาพ และ คาเกน 1/3 สําหรับภาพซอน 3 ภาพ ฯลฯ 

OFF ปด ไมใชงาน แนะนําใหเลือกเปน OFF ไมใชงาน หากภาพที่จะ
ถายซอนมีฉากหลังที่ดํามืด ไมมีแสงสวาง 

                                                                  * (Default คาปริยายทีถู่กตั้งมาจากโรงงาน) 
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6. 
 
เลือก Done เมื่อเสร็จการตั้งคาถายภาพซอน 

กด   เพื่อสั่งทํารายการ  
และ ออกจากหนารายการ 
 
กลองจะแสดงเครื่องหมาย  แสดงเตือน 
บนจอคําสั่ง LCD ใหทราบวาพรอมใชงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หากตองการยกเลิก การถายภาพซอนให 
ไปที่หนารายการ เลือก Reset  

แลวกด   เพือ่ยุติการถายภาพซอน  
 
 

 
 
7.  
 
จัดองคประกอบภาพ 
กดปุมชัตเตอรลงสุดทาง ถายภาพได 
 
 

 

 

หากตั้งโหมดถายภาพตอเน่ือง (ทั้งแบบ Cl ความเร็วต่ํา และ Ch ความเร็วสูง) กลองจะถายภาพตอ- 
เน่ืองกันไปจนครบจํานวนที่ตั้งเอาไวในรวดเดียว (กดปุมชัตเตอรแชไว) 
 
หากตั้งโหมดถายภาพเดี่ยวทีละภาพ กลองจะถายภาพ 1 ครั้ง ตอ การกดปุมชัตเตอร 1 ครั้ง 
ผูใชตองไลกดปุมชัตเตอรตามจํานวนภาพ จนครบจํานวนที่ตั้งเอาไว 
 
ในระหวางการถายภาพซอน กลองจะแสดง 
   กระพริบเตือนบนจอคําสั่ง LCD จนกวาจะ
ครบจํานวนภาพ  แลวเครือ่งหมาย  กจ็ะ
หายไป คําสัง่จึงถายภาพซอนเปนอันยุติ 
 
หากตองการถายภาพซอนอีก ใหเริ่มตนที่
ขั้นตอน 1 – 7 ใหมอีกครั้ง 
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หมายเหตุ: 
 
ในระหวางที่กําลังใชการถายภาพซอน  
 
• ไมควรเปลี่ยนการดความจํา, หรือ ปดสวิทชการทํางานของกลอง 
 
• ระบบถายทอดภาพสด Live View จะไมสามารถใชงานได  
 
• ผูใชจะไมสามารถตั้งกลองใหถายภาพครอมแสงได, จะไมสามารถฟอรแมทการดความจํา 

หรือเปล่ียนคําสั่งที่ใชถายภาพ ยกเวนคําสั่งในหนารายการถายภาพซอน และ ไมสามารถเปลี่ยน- 
คาสมดุลยสขีาวไดและไมสามารถยกกระจกขึ้น (ทําความสะอาด) หรือ ถายภาพอางอิงตรวจดูฝุนได  
จนกวาจะถายภาพซอนครบหมดทุกภาพแลว 

 
• ขอมูลการถายภาพ EXIF ที่กํากับบนไฟลจะเปนขอมูลการถายของภาพแรกที่ถายเทานั้น 
 
• ถาผูใชเปดคําสั่งถายภาพดวยการตั้งเวลา Interval Timer ไวกอนหนานี้แลว กลองจะถายภาพตาม 

กําหนดเวลาที่ถูกต้ังไวใหจากคําสั่งระบบตั้งเวลา แตจะถายภาพตามจํานวนที่ถูกระบุในคําสั่งถายภาพ- 
-ซอน Multiple Exposure เทานั้น (กลาวคือ กลองจะไมทําตามคําสั่งจํานวนภาพของคําสั่งตั้งเวลา 
ถายภาพ Interval timer)  
และเมื่อถายภาพครบจํานวนแลว กลองจะยุติการทํางานและยกเลิกการทํางานของทั้งสองคําสั่ง 

 
• การสั่งยกเลิกการใชงานระบบถายภาพซอน จะยกเลิกการใชงานระบบตั้งเวลาถายภาพดวยเชนกัน 
 
 



 
 
 
ในระหวางที่กําลังการถายภาพซอน  
หากตองการยกเลิกกลางทาง 
 
ไปที่หนารายการ Multiple exposure  
เลือก Cancel 

แลวกด   เพือ่ยุติการถายภาพซอน  
 

 

 
 

 
ถายกเลิกการถายภาพซอน ในระหวางที่กําลังการถายภาพ  
กลองจะซอนภาพใหตามจํานวนภาพที่ถายภาพไปแลว และถา Auto Gain ถูกเปดไวที่ On  
กลองจะปรับคาความเขม (Gain) ของแตละภาพใหตามจํานวนภาพที่ซอนกันโดยอัตโนมัติ 
 
 
กลองอาจจะยกเลิกการถายภาพซอนไดเอง ในกรณีดังตอไปน้ี 
 
• ไมมีการถายภาพนานกวา 30 วินาที กลองจะปดมิเตอรวัดแสงดวยตัวเอง 
 
• ผูใชกดปุม Reset ทั้งสองปุมพรอมกัน 
 
• ผูใชปดสวิทชกลอง Off 
 
• ถานแบตเตอรี่ในกลองหมดไฟฟา 
 
• ภาพท่ีกําลังถายซอนถูกลบทิ้งไป 
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กลอง D700 สามารถถายภาพตามกาํหนดเวลาที่ตั้งไวลวงหนาดวย Interval Timer 
 
 
1. 
 
ในหนาชุดรายการคําสั่ง Shooting Menu 
เลือกระบบถายภาพแบบกําหนดเวลาลวงหนา 
Interval timer shooting 
  
แลวกด   ขวา  เพื่อเขาทํารายการ 
 

 

 
 
2. 
 
กดตั้งเวลาที่จะเริ่มทําการ ถายภาพ 
แลวกด   ขวา  เพื่อเขาทํารายการ 
 
Now : คือเริ่มถายภาพทันทีหลังจากโปรแกรม
เวลาเสร็จ กลองจะเริ่มถายภาพใน 3 วินาที 
หากเลือก Now ใหขามไปที่ขั้นตอนที่ 4. เลย 
 
 
Start Time : คือต้ังเวลานาฬิกาที่จะใหกลอง
เริ่มทําการถายภาพ เชน 18.00 น. 
หากเลือก Start time ใหไปที่ขั้นตอนที่ 3. 
 
 

 
 
 

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

 
ตัวอยาง: ตั้งใหเริ่มถายภาพแรกที่ 10.05 น. 

 

 
4. 
 
ตั้งชวงเวลาในระหวางแตละคาบ 
 
กด     ขวา   ซาย  
เลือกชอง ช่ัวโมง นาที วินาที  
 
กด   ขึ้น หรอื  ลง 
เลือกคาที่จะปรับลด หรือ ปรับเพิ่ม 
 
 

 
ตัวอยาง: ตั้งใหทิ้งชวงเวลา 1.00 นาที ระหวางคาบ 
เชน ถาย 1 ภาพในคาบแรกที่ 10.05 น. 

 
หมายเหตุ: หากตั้งใชความเร็วชัตเตอรที่นานกวาชวงเวลาของแตละภาพ กลองจะไมถายภาพนั้นให 
               เชน หากตั้งใชความเร็วชัตเตอร 20 วินาที แตตั้งชวงเวลาของแตละคาบนาน 10 วินาที 
               กลองจะไมถายภาพใดๆทั้งสิ้น 
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5. 
 
กด     ขวา   ซายเลือกชองจํานวนภาพ  
 
กด   ขึ้น หรอื  ลง 
เลือกคาที่จะปรับเพิ่ม หรอื ลดจํานวน 
 
 
เชน ในภาพขวามือ 
ชวงคาบเวลา = 3    
จํานวนภาพแตละชวงคาบ = 2  
จํานวนภาพถายรวมทั้งหมด = 3x2 = 6 ภาพ 
 
กลาวคือ กลองจะถายภาพทั้งหมด 3 ชุด 
ในแตละชุดจะมี 2 ภาพ  
รวมภาพที่จะได เทากับ 6 ภาพ 

  
6. 
 
เริ่มทําการถายภาพแรกของคาบแรก 

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

แลวกด  กลองจะกลับไปท่ีเมนูรายการปกติ 

 
 
 
ตัวอยาง: ตั้งใหทิ้งชวงเวลา 1.00 นาที  
เชน ถาย 2 ภาพในคาบแรกที่เวลา 10.05 น.  
คาบตอไปจะถาย 2 ภาพที่เวลา 10.06 น. และ คาบ
ตอไปจะถาย 2 ภาพท่ีเวลา 10.07 น. 
รวม 3 คาบๆละ 2 ภาพ เปนทั้งหมด 6 ภาพ 

 
กลองจะแสดงขอความเตือนในจอ LCD 1 นาทีกอนที่ถายภาพในแตละคาบ และจะแสดงเตือน หาก 
กลองไมสามารถถายภาพตอไปได เชน ความเร็วชัตเตอรนานกวาชวงเวลาของแตละคาบ 
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ควรปดมานที่ชองมองภาพ เพื่อปองกันแสง
รบกวน ระบบวัดแสงในกลอง 

 
 

 
 
หมายเหตุ: 
 
ในระหวางที่กําลังถายภาพตามกําหนดเวลาที่ตั้งไว 
 
• หากการดความจําเต็ม กลองจะพักการถาพภาพช่ัวคราว ใหลบภาพที่ไมตองการออก  

หรือ ปดสวิทชกลอง เปลี่ยนการด แลวกลองก็จะถายตอไป  
• หากใชระบบถายภาพครอมแสงกับคําสั่งถายภาพตามกําหนดเวลานี้ กลองจะถายภาพ 
     ครอมใหตามจํานวนที่ใหครอมแสงในแตละคาบแทน ไมวาจะตั้งไวกี่ภาพในคําสั่งคาบ/ภาพก็ตาม 
• หากใชระบบถายภาพครอมแสงสมดุลยสีขาว WB กลองจะถายภาพเดียว ในแตละคาบ 

แลวสรางสําเนาไฟลภาพตามจํานวนที่กําหนดไวในคําสั่ง ครอมแสงสมดุลยสีขาว WB 
 

• กลองจะแสดงเครื่องหมาย  แสดงในจอคําสั่ง LCD  
 
และในชวงวินาทีกอนที่จะถายภาพในคาบถัดไป 
กลองจะแสดงแสดงจํานวนคาบที่เหลืออยู  
และ จํานวนภาพที่ยังเหลืออยู ในชองแสดง
ความเร็วชัตเตอร และ ชองแสดงคารูรับแสง 
 
หรือหากผูใชตองการดู จํานวนคาบ และ จํานวน
ภาพ ที่ยังเหลืออยู ใหกดแตะปุมชัตเตอรเบาๆ
ครึ่งทาง 
 

 

 

• หากตองการดูคาตางๆที่ตั้งไว ใหไปที่หนาคําสั่ง Interval timer shooting 
     กลองจะแสดง เวลาที่เริ่มถายภาพ, จํานวนคาบ และ จํานวนภาพที่ตั้งไว 
 
การพักการถายภาพช่ัวคราวทําไดโดย 
 

• ใหเลือก Pause แลวกด  เพื่อพักการ
ถายภาพช่ัวคราว 

 
 
 

 

 
• เมื่อใชคําสั่ง  ถายทอดภาพสด Live View,   นับเวลาถอยหลัง,หรือ  ยกกระจก 
• ปดสวิทชกลอง Off เพื่อเปลี่ยนการดความจํา 
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เมื่อตองการดําเนินการถายภาพตอไป 
 
• ใหเลือก Restart  

     แลวกด  เพื่อดําเนินการถายภาพตอไป 

 
 
กลองจะยุติการทํางานของคําสั่งถายภาพตามกําหนดเวลา 
• เมื่อถานแบตเตอรี่มีกําลังไฟไมพอ หรอื ใกลหมด 
• เมื่อผูใชกดเลือก Off ในหนาคําสั่งรายการ Interval timer 
• เมื่อกดปุม  และปุม  พรอมๆกันแชไวนานกวา 2 วินาทีรีเซ็ทคําสั่งตางๆกลอง 
• เมื่อผูใชเปลี่ยนคาครอมแสง Bracketing  
• เมื่อสิ้นสุดการถายภาพตามกําหนดเวลา กลองจะกลับไปสูการทํางานตามปกติ 
 
หมายเหตุ: 
 
กลองจะไมถายภาพ หากหนวยความจําชั่วคราวเต็ม (Buffer full) หรือ การดความจําเต็ม  
หรือ เมื่อกลองหาโฟกัสไมได ในโหมดโฟกัสเดี่ยว (AF-S Single servo focus) 
 
กลองจะไมถายภาพ หากหนวยความจําชั่วคราวเต็ม (Buffer full) หรือ การดความจําเต็ม  
หรือ หากกลองหาโฟกัสไมได ในโหมดโฟกัสเดี่ยว (AF-S Single servo focus) 
 
กลองจะถายตามจํานวนที่กําหนดไวตามคําสั่งที่ตั้งไวเสมอ ไมวาจะใชโหมดถายภาพเดี่ยว S 
หรือ ตอเน่ือง (CL ความเร็วต่ํา และ CH ความเร็วสงู)  
ใชเรายการคําสั่งเฉพาะ d4 กําหนดอัตราความเร็วในการถายภาพ 
 
ในระหวางชวงคาบ ผูใชสามารถเรียกดูภาพท่ีบันทึกไวได หรือ เปลี่ยนคําสั่งไดตามตองการ 
จอ LCD จะปดตัวเองใน 4 วินาที กอนที่จะเริ่มถายภาพในชวงคาบตอไป 
 
คําสั่งการถายภาพตามกาํหนดเวลา มีผลบังคับใชรวมทั้งหมดใน Bank A, B, C, D 
 
เมื่อมีการรีเซ็ทคําสั่งในกลอง จะมีผลกับคําสั่งถายภาพตามกําหนดเวลา Int. timer ดังน้ี 
• เวลาเริ่มตน : Now 
• ชวงคาบ : 00:01:00 (1 นาที)  
• จํานวนคาบ : 1 คาบ 
• จํานวนภาพในคาบ : 1 ภาพ 
• การเริ่มตน : Off ปด 
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กลอง D700 สามารถใชกับเลนสที่ไมมีชิพ CPU เชน เลนสแมนนวลโฟกัส หรือเลนสกระจกเงาได  
โดยผูใชปอนใสคาทางยาวโฟกัส และ คารูรับแสงที่เปดกวางที่สุดของเลนส ใหกลองไดทราบ 
ทําใหผูใชสามารถใชประโยชนจากเลนสที่ไมมีชิพ CPU ไดเสมือนหนึ่ง เปนเลนสที่มี CPU เชน 
 
• หากใสคาทางยาวโฟกัสใหกับกลองๆจะปรับเลนสซูมที่หัวแฟลช ใหเหมาะสมกับเลนสถายภาพทีใ่ช 
โดยใชไดกับแฟลช SB-900, SB-800 และ SB-600 
 
• คาทางยาวโฟกัส * จะแสดงในขอมูลภาพถายของภาพที่ถูกเรียกแสดง (จะมีเครื่องหมาย * บอก) 
 
• คารูรับแสงที่เลือกใชจะแสดงในชองมองภาพและจอคําสั่ง LCD  
 
• แฟลชจะปรับกําลังแสงแฟลชใหเอง เมื่อมีการปรบัคารูรับแสงที่กลอง 
 
• สามารถใชโหมดวัดแสงแบบ มาตริกซสี  color matrix (เพื่อใหไดผลดีที่สุด อาจจะใชระบบวัดแสง 
เฉล่ียหนักกลาง หรือ แบบเฉพาะจุด ชวยดวยเมื่อใชกับเลนสบางชนิด เชน เลนสกระจก Reflex-Nikkor  
 
• เพิ่มความแมนยําใหกับระบบวัดแสงแบบเฉลี่ยนหนักกลาง และ แบบเฉพาะจุด รวมทัง้ เมื่อใชรวมกับ 
ระบบแฟลชลมดุลยแสงแวดลอม i-TTL balanced fill-flash  
 
เมื่อทําการปอนคาทางยาวโฟกัส และ คารูรับแสงที่เปดกวางที่สุดของเลนสหกับกลอง 
เลือกคาทางยาวโฟกัส หรือ คาทางยาวโฟกัสใกลเคียงที่สุด เชนเลนส 45 มม. ปอนคา 50 มม. 
หากเปนซูมเลนส ใหเปลี่ยนคาที่ปอนทุกครั้งที่ปรับแหวนซูมเลนส รวมทั้งคารูรับแสงที่อาจจะเปลี่ยนไปดวย 
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วิธีใชกับเลนสที่ไมมีชพิ CPU 
 
 
1. 
 
ในหนาชุดรายการคําสั่ง Shooting Menu 
เลือก Non-CPU lens data 
  
แลวกด   ขวา  เพื่อเขาทํารายการ 
 

 
 

 
 
2. 
 
กด  ซาย หรอื    ขวา   
เลือกหมายเลขประจําเลนส  
 
ผูใชสามารถสั่งใหกลองจดจําเลนสที่ไมมีชิพ 
CPU โดยระบุหมายเลขไดตั้งแต 1 ถึง 9   
(กลองจะจําเลนสได 9 ตัว) 
 

 

 
 
3. 
 
กด  ซาย หรอื    ขวา   
เลือกคาทางยาวโฟกัส ตัง้แต 6 ถึง 4000 มม. 
 

 
 
4. 
กด  ซาย หรอื    ขวา   
เลือกคารูรับแสงที่เปดกวางสุดของเลนส f/1.2 
ถึง f/22 
 
 
หากใชเทเลคอนเวอรเตอร ใหใสคา f/ รวมลง
ไปเชน หากใช TC-20 EII กับเลนส f/1.4 
ก็ใหใสคารูรับแสงเปน 2x f/1.4 = f/2.8 
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5.  
 
เลือก Done 

แลวกด  เพื่อบันทึกคาไวเรียกใชงานตอไป 

 
 
 
 
 
วิธีเรียกใชคาเลนสที่ไมมีชิพ CPU ที่บันทึกไวในกลอง 
 
ใชรายการคําสั่งรายการเฉพาะ f5 กําหนดปุม  ใหทํางานกับแหวนควบคุมหลัก (คําสั่ง + 
command dials) หรือผูใชสามารถใชคําสั่งรายการเฉพาะ f6 สําหรับกําหนดหนาที่น้ีใหปุมเช็คระยะ
ชัดลึก หรือ ใชคําสั่งรายการเฉพาะ f7 สําหรับกําหนดหนาที่น้ีใหปุม AE-L/AF-L ก็ไดเชนกัน 
 
กดปุมที่เลือกกําหนดไว พรอมกับหมนุแหวนคําสั่งหลัก  main command dial 
หมายเลขประจําเลนสที่ผูใชกําหนดไว และ ขอมูล ทางยาวโฟกัส และ คารรูบัแสง 
จะแสดงปรากฏบนจอคําสั่ง LCD  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 184



 
การปรับแตงจุดโฟกัสเลนส 
กลองสามารถจดจําคาปรับแตงจุดโฟกัสไดสําหรบัเลนสออตโตโฟกัส 12 เลนส 
โดยท่ัวไปแลว ไมแนะนําใหปรับ นอกจากจะพบวามีความจําเปนเทานั้น 
 
1. 
 
ในหนาชุดรายการคําสั่ง Set Up Menu 
เลือก AF fine tune 
  
แลวกด   ขวา  เพื่อเขาทํารายการ 
 

 
 

 
หัวขอคําสั่ง คําอธิบายการใชงาน 

   AF fine tune 
(On/Off) 

• [On] เปด ใชระบบปรับแตงจุดโฟกัส 
• [Off] ปด ไมใชระบบปรับแตงจุดโฟกัส (คาทีถู่กตั้งมาจากโรงงาน-ปด) 

 
Saved value 

 
 
 
กด   ขึ้น หรอื  ลง 
ปรับขึ้น [+20] ออกไป 
ปรับลง [-20] เขาหากลอง 
 
กลองจะบันทึกคาปรับแตง
จุดโฟกัสของเลนส AF ให
เอง แตไมเกิน 12 เลนส 
 
 
 

 
Default กลับไปใชคาเดิมที่กอนจะถูกปรับแตงสําหรับเลนสน้ัน 

List 
Saved value 

กด   ขึ้น หรอื  ลง เพื่อเลือก
เลนส ที่ถูกบันทึกไวในกลอง   หาก
ตองการลบคาปรับแตงโฟกัส ใหเลือก
เลนส แลวกด ปุม  เพื่อลบออกไป  
หากมีเลนสซ้ําแบบกัน  2 ตัว ใหกด 
ขวา ใหแสดงเลข 2 ตัวสดุทายของเลข
ประจําตัวเลนส (SN-ซีเรยีลนัมเบอร) 
เพื่อเลือกเลนสตัวที่ตองการ  

 
2. 
 
กด OK ออกจากหนารายการคําสั่ง 
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กลอง D700 สามารถตอกับอุปกรณเครื่องบอกตําแหนงจากสัญญาณดาวเทียม GPS ที่ใชรูปแบบ
สัญญาณตอเช่ือมตามมาตรฐาน NMEA 2.01 หรือ 3.01  โดยตอรับเขาที่ชองเสียบปลั้ก 10 ขา 
ดานหนากลอง ผานทางกลองแปลงสัญญาณ MC-35 (อุปกรณพิเศษ ขายแยกตางหาก) 
 
การตอเช่ือมจะทําใหกลองเขียนพิกัดตําแหนงของผูถายภาพลงไปในไฟลภาพ ในขณะที่ถายภาพ 
การตอเช่ือมนี้ไดผานการทดสอบแลวกับเครื่อง Garmin eTrex และ Garmin Geko series ซึ่ง 
มีชองตอเช่ือมสัญญาณแบบ D-sub 9-pin connector และควรตรวจดูคูมือการใช GPS และ MC-
35 กอนทําการติดต้ัง ใหตั้งอัตราสงสัญญาณท่ี NMEA mode (4800 baud)  
 

 
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่น่ี  
คูมือการใชงาน MC-35  
เครื่องรับ GPS ที่ผานการทดสอบแลววารองรับการทํางานกับกลอง Nikon
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http://www.nikonusa.com/pdf/manuals/MC-35.pdf
http://nikonasia-en.custhelp.com/cgi-bin/nikonasia_en.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=5030&p_created=1158138849&p_sid=dafY-gTi&p_accessibility=0&p_redirect=&p_lva=&p_sp=cF9zcmNoPTEmcF9zb3J0X2J5PSZwX2dyaWRzb3J0PSZwX3Jvd19jbnQ9MTQmcF9wcm9kcz0wJnBfY2F0cz0wJnBfcHY9JnBfY3Y9JnBfc2VhcmNoX3R5cGU9YW5zd2Vycy5zZWFyY2hfbmwmcF9wYWdlPTEmcF9zZWFyY2hfdGV4dD1ncHM*&p_li=&p_topview=1


 
เมื่อทําการตอเช่ือมแลว หากกลองไดรับสัญญาณ
ตําแหนง GPS กลองจะแสดงเครื่องหมาย  ในจอ
คําสั่ง LCD  
 
ไฟลภาพท่ีถูกบันทึกในขณะที่ตอเช่ือมสัญญาณ จะถูก
เพิ่มหนารายการขอมูลเพิม่ขึ้นอีกหน่ึงหนา โดยระบุ
ตําแหนงพิกัดเสนรุง (แลตติจูด), เสนแวง (ลองติจูด), 
ความสูง, เวลามาตรฐานสากล UTC และ ทิศทางที่
ถายภาพ  
 
หากการตอเช่ือมขาดหายไปเกิน 2 วินาที 
เครื่องหมาย  จะหายไปแลวจะยกเลิกการเขียน
ตําแหนงลงในภาพ 
 

 
 

 

 
ขอมูลพิกัดตําแหนง GPS จะถูกบันทึกลงไปในไฟล
ภาพก็ตอเมื่อจอ LCD แสดงคําสั่ง มเีครื่องหมาย  
กอนที่จะทําการถายภาพ  
 
หากเครื่องหมาย   กระพริบ จะแสดงวาเครื่องรับ 
GPS กําลังทําการคนหาสัญญาณจากดาวเทียม หาก
ถายภาพในขณะที ่  กําลังกระพริบ กลองจะไม
เขียนตําแหนงในไฟลภาพให 

 

 

 
หัวขอคําสั่งในรายการคําสั่ง GPS ในหนาชุดรายการคําสั่ง Set Up 
• [Auto meter off]: ปดมิเตอรวัดแสงโดยอัตโนมัติ 

หัวขอคําสั่ง คําอธิบายการใชงาน 
  Enable * เปดใชงาน กลองจะปดมิเตอรระบบวัดแสงโดยอัตโนมัติตามเวลาที่กําหนด  

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

Disable ปด ไมใชงาน มิเตอรระบบวัดแสง จะทํางานตลอดเวลา  
กลองบันทึกพิกัดตําแหนง GPS ไดตลอดเวลา นานเทาที่มีการตอรับได 

                                                                                            * (Default คาปรยิายทีถู่กตั้งมาจากโรงงาน) 
• [Position]: เรียกแสดงตําแหนงตําแหนงพิกัดเสนรุง (แลตติจูด), เสนแวง (ลองติจูด), 
ความสูง, เวลามาตรฐานสากล UTC และ ทิศทางที่ถายภาพ ที่ไดรับจากเครื่อง GPS โดยตรง 
คําสั่งน้ีจะใชไดก็ตอเมื่อทําการตอเช่ือมเรียบรอยแลว และเครื่องหมาย  ในจอ LCD แสดงคําสั่ง 
 
การแสดงทศิ 
หากเครื่องรับพิกัด GPS มีเข็มทิศไฟฟาในตัว 
กลองจะบันทึกทิศทางการถายภาพ เมื่อผูใชเล็ง
เครื่องรับ GPS ไปในทิศทางเดียวกันกับที่ถายภาพ 
 
ควรใหกลองอยูหางจากเครื่องประมาณ > 20 ซม. 
 
เวลาที่บันทึกลงไฟลภาพ จะเปนเวลามาตรฐาน 
UTC ซึ่งอาจจะไมตรงกับนาฬิกาในกลอง 
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กดปุม  เพื่อเรียกแสดงภาพที่บันทึกไว 
ใหแสดงบนจอ LCD ดานหลังกลอง     
 

 
ปุมคําสั่งตางๆที่ใชสําหรับการจัดการเรียกแสดงภาพ 

 
 
ใชคําสั่ง Rotate Tall สําหรับแสดงภาพที่ถายในแนวตั้ง 

 
 
ใชรายการคําสั่งเฉพาะ c4 : ผูใชกําหนดวาจะใหแสดงภาพไดนานเทาใด  
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เมื่อตองการ ปุมคําสั่ง คําอธิบาย 
 
ดูภาพอ่ืนๆที่เก็บไวในการด 

 

 
กด  ซาย หรอื    ขวา   
เลือกดูภาพตามลําดับกอนหลัง  
 

 
ดูขอมูลการถายภาพน้ัน 

 

 
กด   ขึ้น หรอื  ลง 
เลือกดูขอมูลในการถายภาพ 

 
เรียกดูภาพแบบกลุม  
 Thumbnail 
 

 

 

 
เรียกดูภาพเปนกลุมๆละ 4 หรือ 9 ภาพ 
Thumbnail (ตามตัวอยางขางลาง) 

 
ซูมขยายใหญ 

 

 
 

 
ซูมขยายดสูวนตางๆในภาพ 

 
ลบภาพทิ้ง 

 

 
 

 
กลองจะถามใหกดปุม  ซ้าํเพื่อลบภาพทิ้ง 

 
ล็อคภาพ ปองกันการถูกลบทิ้ง 

 

 
 

 
ล็อคภาพไว ปองการภาพถูกลบทิ้งโดยไมตั้งใจ
กดปุม  ซ้ําเพื่อปลดล็อค 

 
ออกจากหนาแสดงภาพ 
กลับไปที่โหมดถายภาพ 

 

 

 
ปดการแสดงภาพ  
กลับไปที่โหมดถายภาพ 

 
เรียกแสดงรายการคําสั่ง 

 

 
 

 
เรียกแสดงรายการคําสั่งอื่นๆในชุดรายการ 

 
 
กดปุม  เรียกแสดงภาพเปนกลุมๆละ 4 – 9 ภาพ 
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ขอมูลภาพถายจะมีทั้งหมด 9 หนา  
 
กด   ขึ้น หรอื  ลง 
เลือกดูขอมูลในการถายภาพ  
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ขอมูลไฟลภาพ 
 

 
1 แสดงคําสั่งล็อคภาพ ปองกันถูกลบทิ้ง/แตง 
2 แสดงวาภาพไดถูกแตงเพิ่ม Retouch 
3 กรอบโฟกัสที่ใช ¹  
4 วงกรอบพื้นที่หาโฟกัส 
5 เลขที่ไฟลภาพ/จํานวนไฟลทั้งหมด 
6 ชื่อไฟลภาพของภาพที่กําลังแสดง 
7 ชนิดไฟลภาพ  

8 ขนาดของภาพ 
9 ฟอรแมทที่ใชถายภาพ ² 
10 ตรารับรองภาพตนฉบับ  
11 เวลา ที่ถายภาพนั้น 
12 วันที่ ที่ถายภาพนั้น 
13 ชื่อโฟรเดอรที่เก็บไฟลภาพ 
   
 
 

¹ จะแสดงเมื่อใชคําสั่ง Focus point ในรายการคําสั่งโหมดแสดงภาพ Display เทานั้น  
² จะแสดง  เมื่อใชคําสั่ง Image area ในรายการคําสั่งถายภาพ Shooting menu เทานั้น  
    และจะแสดง  สีเหลือง หากใชฟอรแมท DX ในการถายภาพ 
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แสดงสวนที่สวางเกินไป Highlight ¹ 
 

 
 

1 แสดงคําสั่งล็อคภาพ ปองกันถูกลบทิ้ง/แตง 
2 แสดงวาภาพไดถูกแตงเพิ่ม Retouch 
3 กระพริบแสดงสวนที่ส างเกินไป Highlight ² ว 

4 ชื่อโฟรเดอรที่เก็บไฟลภาพ – เลขที่ไฟลภาพ ³ 
5 ชองสี Channel ที่กําลังถูกแสดงอยู ² 
6 แสดงวา หนานี้ใชแสดงสวนที่สวางเกินไปใน

ภาพ Highlight  
 

¹ จะแสดงเมื่อใชคําสั่ง Highlight ในรายการคําสั่งโหมดแสดงภาพ Display เทานั้น  
² บริเวณ Highlight ในภาพจะกระพริบ เตือนวาบริเวณนั้นสวางเกินไปกวาจะบันทึกได 

กดปุม พรอมกับ กด  ซาย หรือ    ขวา  เพื่อเลือกดูวาชองสัญาณสีใดที่สวางเกินไป 

                     
 

 
³ จะแสดงเปนสีเหลือง หากใชฟอรแมท DX ในการถายภาพ 
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แสดงขอมูลแมสี และ ฮิสโตแกรม Histogram ¹ 

 

  
 

1 แสดงคําสั่งล็อคภาพ  
2 แสดงวาภาพไดถูกแตงเพิ่ม Retouch 
3 กระพริบแสงงสวนที่สวางเกินไป Highlight ²  
4 หมายเลขโฟรเดอร / ไฟลภาพ 
5 ฮิสโตแกรม รวมทั้ง 3 ส ีRGB ³ 

แกนตั้ง แสดง จํานวนพิกเซล 
แกนนอน แสดง ปริมาณความสวางของ
พิกเซล  
(ดูวิธีการอานฮิสโตแกรมในหนาตอไป)  

6 ชองสัญญาณสี Channel ที่กําลังแสดงอยู 
7 ชองสัญญาณสีแดง Red Channel  
8 ชองสัญญาณสีเขียว Green Channel  
9 ชองสัญญาณสีนํ้าเงิน Blue Channel   

วิธีเลือกดูสวนที่สวาง Highlight ของชองสีรวม RGB หรือ แยกแตละชองสี  
กดปุม   พรอมกับ กด  ซาย หรือ    ขวา   

 
 
¹  จะแสดงเมื่อใชคําสั่ง RGB Histogram ในรายการคําสั่งโหมดแสดงภาพ Display เทานั้น 
²  บริเวณ Highlight ในภาพจะกระพริบ เตือนวาบริเวณนั้นสวางเกินไปกวาจะบันทึกได 
³  จะแสดงเปนสีเหลือง หากใชฟอรแมท DX ในการถายภาพ 
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ตัวอยางภาพ และ วิธีการอาน ฮิสโตแกรม (Histogram) ของภาพ 
 
 
 
ภาพสวางปกติ กราฟ ฮสิโตแกรม จะ 
แสดงกระจายตัวสม่ําเสมอ และเปน
กลุมตรงกลาง 

 
 
 
ภาพมืดกวาปกติ กราฟ ฮิสโตแกรม 
จะแสดงเอียงไปเกาะกลุมกันที่ทาง
ดานซาย 

 
 
ภาพสวางกวาปกติกราฟ ฮิสโตแกรม 
จะแสดงเอียงไปเกาะกลุมที่ทาง
ดานขวา 

 
 
การเพิ่มคาแสงจะมีผลทําใหกลุมพิกเซล ในตารางฮิสโตแกรมขยับไปทางขวามากขึ้น  
และการลดคาแสงจะมีผลทําใหกลุมพิกเซล ในตารางฮิสโตแกรมขยับไปทางซาย มากขึ้นเชนกัน 
กลุมพิกเซลจะเปนเครื่องชวยชี้วา คาวัดแสงที่ใชถายภาพเปนอยางไร โดยเฉพาะหากมองเห็นภาพ 
ถายในจอ LCD ไดไมถนัดนัก เพราะแสงสวางที่รบกวนรอบขาง 
 
อน่ึง, ภาพแทงกลุมพิกเซลในตารางฮิสโตแกรมที่แสดงในกลองเปนพียงการประมาณเทานั้น 
และอาจจะแตกตางกับตารางฮิสโตแกรมที่แสดงจากโปรแกรมแตงภาพตางๆในจอคอมพิวเตอรตั้งโต็ะ 
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ขอมูลภาพถาย หนาที่ 1 (Shooting Data) ¹ 

 
1 แสดงคําสั่งล็อคภาพ  
2 แสดงวาภาพไดถูกแตงเพิ่ม Retouch 
3 MTR = ระบบวัดแสงที่ใช 

SPD = ความเร็วชัตเตอรที่ใช 
AP.= คารูรับแสงที่ใช  

4 EXP. MODE = โหมดถายภาพที่ใช 
ISO = คาความไวแสง 

5 คาชดเชยแสงถายภาพ ที่ใช 
EXP.TUNING = คาปรับแตงระบบวัดแสง 

6 ทางยาวโฟกัส ที่ใช 
7 เลนสที่ใช 
8 ระบบโฟกัส และ ระบบ VR   

9 ระบบแฟลชที่ใช 
โหมดแฟลชที่ใช 
คาชดเชยแสงแฟลชที่ใช 
โหมดแฟลชสัมพันธมานชัตเตอร ที่ใช 

10 แฟลชหัวกลองสั่งการ Commander mode 
แฟลชพวง กลุม A และกลุม B ที่ใช 
คาชดเชยแสงแฟลชที่ใช 

11 ช่ือกลองที่ใชถายภาพ 
12 หมายเลขโฟรเดอร / ไฟลภาพ ²  

 
ตัวอยางการอานขอมูลจากภาพดานบน 
 
1 ภาพถูกล็อคไว  ปองกับการลบหรือแตงเพิ่ม 
2 แสดงวาภาพไดถูกแตงเพิ่ม Retouch 
3 ระบบวัดแสงที่ใช = มาตริกซ 

ความเร็วชัตเตอรที่ใช = 1/8000 วิ. 
คารูรับแสงที่ใช = f/4.8 

4 โหมดถายภาพที่ใช = P โปรแกรมอัตโนมัติ  
คาความไวแสง = 200 

5 คาชดเชยแสงถายภาพ = +1.3 สตอป 
คาปรับแตงระบบวัดแสง = มาตริกซฺ +5/6  

6 ทางยาวโฟกัส ที่ใช = 35 มม. 
7 เลนสที่ใช = 24-120 /3.5-5.6 
8 ระบบโฟกัส = S โฟกัสเดี่ยวทีละภาพ 

ระบบ VR = On เปด.=hระบบ VR  

9 ระบบแฟลชที่ใช = แฟลชหัวกลอง 
โหมดแฟลชที่ใช = TTL 
คาชดเชยแสงแฟลชที่ใช = +1.3 
โหมดแฟลชสัมพันธมานชัตเตอร = แฟลช 
ลดตาแดง + ความเร็วชัตเตอรต่ํา slow 

  
10 แฟลชหัวกลองสั่งการ Commander mode 

แฟลชหัวกลอง = TTL +3.0  
แฟลชพวง กลุม A = TTL + 3.0  
แฟลชพวง กลุม B  = Off ปด ไมใช 
แฟลชพวง กลุม C = Off  ปด ไมใช 

11 กลอง D700 
12 โฟรเดอร 100 – เลขท่ีไฟล 1  

¹  จะแสดงเมื่อใชคําสั่ง Data ในรายการคําสั่งโหมดแสดงภาพ Display เทานั้น 
²  จะแสดงเปนสีเหลือง หากใชฟอรแมท DX ในการถายภาพ 
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ขอมูลภาพถาย หนาที่ 2 (Shooting Data) ¹ 

 
 
1 แสดงคําสั่งล็อคภาพ 
2 แสดงวาภาพไดถูกแตงเพิ่ม Retouch 
3 คาสมดุลยสขีาว WB และคาปรับแตง ที่ใช 
4 คาระบบสี  
5 คําสั่งควบคุมภาพ 
6 คําสั่งปรับแตงภาพ 
7 คําสั่งเรงความคมชัด ที่ใช  

8 คําสั่งปรับคอนทราส ที่ใช 
9 คําสั่งปรับความสวางภาพ ที่ใช 
10 คําสั่งปรับความอื่มสี ที่ใช 
11 คําสั่งปรับเฉดสี ที่ใช 
12 กลองที่ใชถายภาพ 
13 ช่ือหมายเลขโฟรเดอรและไฟลภาพ ²  

 
 
 
¹  จะแสดงเมื่อใชคําสั่ง Data ในรายการคําสั่งโหมดแสดงภาพ Display เทานั้น 
²  จะแสดงเปนสีเหลือง หากใชฟอรแมท DX ในการถายภาพ 
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ขอมูลภาพถาย หนาที่ 3 (Shooting Data) ¹ 

 
 
 
1 แสดงคําสั่งล็อคภาพ 
2 แสดงวาภาพไดถูกแตงเพิ่ม Retouch 
3 คําสั่งลดจุดสีรบกวน Noise Reduction  
4 คําสั่ง ควบคุมการใหแสง Active D-Lighting 
5 คําสั่งขจัดเงามืดท่ีมุมขอบภาพ Vignette  

6 คําสั่งจัดแตงภาพ Retouch ที่ใช 
7 ขอความกํากบัภาพ 
8 กลองที่ใชถายภาพ 
9. ช่ือหมายเลขโฟรเดอรและไฟลภาพ ² 
   

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

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

6 คําสั่ง Vignette CTRL: ปกติ Normal 
7 ขอความกํากบัภาพ : SPRING HAS COME 

SP RING HAS COME. 3636 
8 กลองที่ใชถายภาพ : NIKON D700 
9. ช่ือหมายเลขโฟรเดอร-ไฟลภาพ : 100-1   

 
 
¹  จะแสดงเมื่อใชคําสั่ง Data ในรายการคําสั่งโหมดแสดงภาพ Display เทานั้น 
²  จะแสดงเปนสีเหลือง หากใชฟอรแมท DX ในการถายภาพ 
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ขอมูลภาพถาย หนาที่ 4 (Shooting Data) ¹ 
 

 
 
 
1 แสดงคําสั่งล็อคภาพ 
2 แสดงวาภาพไดถูกแตงเพิ่ม Retouch 
3 ช่ือผูถายภาพ (ที่บันทึกลงในกลอง) ³  

4 ขอความลิขสิทธิ์ภาพ ³ 
5 กลองที่ใชถายภาพ 
6 ช่ือหมายเลขโฟรเดอร-ไฟลภาพ ²  

 
¹  จะแสดงเมื่อใชคําสั่ง Data ในรายการคําสั่งโหมดแสดงภาพ Display เทานั้น 
²  จะแสดงเปนสีเหลือง หากใชฟอรแมท DX ในการถายภาพ 
³  ผูใชเปนผูโปรแกรมขอความ โดยใชคําสั่ง Copyright Information ในชุดรายการคําสั่งเตรียมกลอง Set up menu 
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ขอมูล GPS (ถามีการตอเชื่อมกับเครื่องรับ GPS ขณะที่ถายภาพ) ¹ 
 

 
 
 
 
1 ภาพถูกล็อคไว  ปองกับการลบหรือแตงเพิ่ม 
2 แสดงวาภาพไดถูกแตงเพิ่ม Retouch 
3 คาแลตติจูด (เสนรุงที่)  
4 คาลองติจูด (เสนแวงที่)  
5 ความสูง  

6 เวลาสากล UTC 
7 ทิศทางที่ถายภาพ ¹ 
8 กลองที่ใชถายภาพ  
9 ช่ือหมายเลขโฟรเดอร-ไฟลภาพ ²  

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

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

เสนแวงที่ 139 องศา 43.696 ตะวันออก 
5 ความสูง 35 เมตร   

6 วันเวลาสากล UTC: ว.15 ด. 07 ป. 2008 
     เวลา                  10:02:27 น. 

7 ทิศทางที่ถายภาพ: 105.07 องศา 
8 กลองที่ใชถายภาพ : NIKON D700 
9 ช่ือหมายเลขโฟรเดอร-ไฟลภาพ : 100-1  

 
¹  จะแสดงเมื่อใชตอกับและไดรับสัญญาณจากเครื่อง GPS เทานั้น 
² จะแสดงเมื่อเครื่อง GPS มีเข็มทิศในตัวเทานั้น 
³ จะแสดงเปนสีเหลือง หากใชฟอรแมท DX ในการถายภาพ 
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แสดงขอมูลภาพถายโดยรวม (1) 

 
 
1 หมายเลขโฟรเดอร/ไฟลภาพ 
2 ภาพถูกล็อคไว  ปองกับการลบหรือแตงเพิ่ม 
3 กลองที่ใชถายภาพ 
4 แสดงวาภาพไดถูกแตงเพิ่ม Retouch 
5 ตารางฮิสโตแกรม 
6 คาความไวแสง ISO ที่ใช * 
7 ทางยาวโฟกัสเลนส ที่ใช 
8 ตอเช่ือมเครื่องรับ GPS   

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

 
ตัวอยางขอมูลภาพดานบน 
 
1 หมายเลขโฟรเดอร/ไฟลภาพ: 1/10 
2 ภาพถูกล็อคไว  ปองกับการลบหรือแตงเพิ่ม 
3 กลองที่ใชถายภาพ = NIKON D700 
4 แสดงวาภาพไดถูกแตงเพิ่ม Retouch 
5 ตารางฮิสโตแกรม  
6 คาความไวแสง ISO = 200 * 
7 ทางยาวโฟกัสเลนส = 35 มม. 
8 ตอเช่ือมเครื่องรับ GPS   

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

 
* คาความไวแสง ISO จะแสดงเปนสีแดงหากเปดใชระบบปรับคาความไวแสงอัตโนมัติ Auto ISO  
 
 
 
 
 
 

 200



 
แสดงขอมูลภาพถายโดยรวม (2) 
 

 
 
17 คาคําสั่งควบคุมภาพ Picture control 
18 คาคําสั่งใหแสงเพิ่ม Active D-Lighting 
19 ช่ือและนามสกุล ของไฟลภาพ 
20 ชนิดของไฟลภาพ 
21 ขนาดของภาพ 
22 ฟอรแมทเฟรมภาพ FX/DX * 
23 ตรารับรองภาพตนฉบับ (authentication)  

24 เวลาที่ถายภาพ 
25 วันที่ที่ถายภาพ 
26 หมายเลขโฟรเดอรที่เก็บภาพ 
27 คาสมดุลยสขีาว WB 

อุณหภูมิแสง 
คาปรับแตง WB 
วัดสมดุลยแสงสีขาว 

28 ระบบส ี 
 
ตัวอยางขอมูลภาพดานบน 
  
17 คําสั่ง Picture control Standard/ปกติ  
18 คําสั่ง Active D-Lighting ต่ํา/Low  
19 ช่ือไฟลภาพ DSC_0001.JPG 
20 ชนิดของไฟลภาพ Normal/บีบอัดปานกลาง 
21 ขนาดของภาพ 4288x2848 พิกเซล 
22 ฟอรแมทเฟรมภาพ FX (36x24) 
23 ตรารับรองภาพตนฉบับ (authentication)  

24 เวลาที่ถายภาพ 10:02:27 น. 
25 วันที่ที่ถายภาพ: วันที่ 15 เดือน 07 ป 2008 
26 หมายเลขโฟรเดอรที่เก็บภาพ 
27 คาสมดุลยสขีาว WB : อัตโนมัติ Auto 

อุณหภูมิแสง : 10000 K 
คาปรับแตง WB : อัตโนมัติ Auto +6 
วัดสมดุลยแสงสีขาว : M ผูใชวัดเอง 

28 ระบบส ี: AdobeRGB  
 
* จะแสดง  เมื่อใชคําสั่ง Image area ในรายการคําสั่งถายภาพ Shooting menu เทานั้น  
    และจะแสดง  สีเหลือง หากใชฟอรแมท DX ในการถายภาพ 
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วิธืแสดงภาพถายดวยจอแสดงภาพแบบความละเอียดสูง 
 
1.  ปดสวิทชกลอง Off กอนตอสาย HDMI เสมอ 

 
2. ตอสาย HDMI (High Definition Media Interface) 

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

 

 
คําสั่ง คําอธิบาย การใชงาน 

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

                                        * (Default คาปรยิายทีถู่กตั้งมาจากโรงงาน) 
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การตอเช่ือมกลอง D700 และ คอมพิวเตอรสวนบุคคล ทําไดโดยผานทางสายตอ UC-E3 ที่ใหมาดวย  
ใชสําหรับโอนไฟลภาพ หรือ ปอนคาคําสั่ง บังคับควบคุมการทํางานถายภาพ  ผานทางสาย USB 
 
1. ปดสวิทช OFF กลองกอนที่ตอสาย USB 
             ไปเขาเครื่องคอมพิวเตอร  

 
2. การตอเช่ือมควรตอสาย USB กับเครื่องคอมฯโดยตรง เทานั้น ไมควรใชปลั้กพวง Hub Ports  

 
 
3. เปดกลอง ON เครื่องคอมฯจัตรวจพบและใชโปรแกรม Nikon Transfer *  
    โอนไฟลใหโดยอัตโนมัติ  

 
 
* โปรแกรม Nikon Transfer จะแถมมาใหในแผน CD ที่มากับกลอง 
 
คําเตือน: ไมควรปดกลอง OFF หรือ ถอดสายตอเช่ือม USB ในระหวางที่กําลังถายโอนไฟลภาพ 

   กอนถอดหรือใสสายเชื่อมตอกับเครื่องคอมฯ ควร ปดสวิทชที่กลองกอนทุกครั้ง   
     และใชคําสั่ง Safely Remove Hardware ทุกครั้งที่เลิกทําการเชื่อมตอกับเครื่องคอมฯ 
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การตอเชือ่มกลอง D700 และ คอมพิวเตอรสวนบุคคล แบบไรสาย Wireless 
 
การตอเช่ือมกลอง D700 และ คอมพิวเตอรสวนบุคคล แบบไรสาย Wireless และ Ethernet Networks 
ทําไดโดยผานทางเครื่องสงแบบกริป WT-4 ซึงทําใหผูใชสามารถควบคุมการทํางานของกลองถายภาพ 
ดวยโปรแกรมควบคุมบังคับกลอง Camera Control Pro 2 จากเครื่องคอมฯจากระยะไกลได  
 
กริป WT-4 จะมีโหมดการทํางานใหเลือกใชไดดังน้ี 
 
โหมดคําสั่ง การทํางาน 

Transfer mode ถายโอนไฟลภาพท่ีเก็บในกลอง ไปที่เครื่องคอมฯ หรือ ftp เซริฟเวอร 
Thumbnail 
Select mode 

เลือกและเรียกดูภาพท่ีเครื่องคอมฯกอน แลวจึงจะสั่งถายโอนไฟลภาพท่ี
เลือกไว ใหโอนจากกลองไปที่เครื่องคอมฯ ทีหลัง 

PC mode ใชโปรแกรมควบคุมบังคับกลอง Camera Control Pro 2 จากเครื่องคอมฯ
Print mode สั่งพิมพภาพโดยตรง ดวยเครื่องพิมพภาพท่ีอยูบนเครือขายเดียวกัน 
โปรแกรมควบคมุบังคับกลอง Camera Control Pro 2 จะถูกแยกขายตางหาก  
 
เกี่ยวกับกริปเครื่องสง WT-4A, B, C, D, E 
 
กริปเครื่องสง WT-4 มี 5 แบบคือ A, B, C, D, E ซึ่งจะมีชองสัญญาณสื่อสารตางกัน  
ควรศึกษาคูมือ WT-4 ในรายละเอียดการใชงานอีกครั้ง 
 
กอนใชกริป WT-4 ใหปรับตั้งคําสั่ง USB ไปที่ MTP/PTP กอนเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
คําสั่งในชุดรายการจัดแตงภาพถาย (Retouch Menu) ชวยใหการจัดการตัดแตงภาพสะดวกรวดเรว็  
กลองจะกอปปสรางภาพสําเนาขึ้นใหใหม โดยไมทําใหตนฉบับ เสียหาย และจะปรับแตง 
ภาพท่ีสรางใหม ตามรายการคําสั่งที่มีใหเลือกใชดังน้ี  
 

คําสั่ง คําอธิบาย การใชงาน 

 
ใชเพิ่มแสงที่ตัวแบบในภาพที่ถายยอนแสง 

 
ใชลดอาการตาแดงที่เกิดจากแสงแฟลช 

 ใชตัดแตงขนาดภาพ 

 ใชสรางภาพแบบภาพสีโทนเดี่ยว 

 ใชสรางภาพเสมือนถายผานฟลเตอร 

 ใชเรงขับความอิ่มเขมของสีในภาพ 

 ใชสรางภาพซอน 

ใชเทียบภาพถาย 2 ภาพแบบขางเคียงกัน 
                                     
วิธีใชคําสั่งจัดแตงภาพ Retouch 
 
 
1.  
 
กดปุม  เพื่อเรียกแสดงภาพที่บันทึกไว 
ใหแสดงบนจอ LCD ดานหลังกลอง   
 
กด  ซาย หรอื    ขวา   
เลือกภาพตามที่ตองการ  
  
 
2. 
 
กด OK เขาสูหนารายการ Retouch  
 
เลือกรายการแตงภาพที่ตองการ 
แลวกด   ขวา เพื่อทํารายการ 
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3. 
 
เลือกคําสั่งแตงภาพที่ตองการ 
 
หากตองการยกเลิก ใหกดปุม  กลับที่
หนาแสดงภาพตามเดิม 
 

 
 
4.  
 
กด OK เพื่อใชคําสั่งจัดแตงภาพ 
 
กลองจะสรางสําเนาภาพขึ้นมาใหม และ
จัดแตงภาพตามคําสั่งที่เลือก 
 
สําเนาภาพที่สรางใหมจะมีเครื่องหมาย 

 แสดงใหเห็น เมื่อเรียกดูภาพบนจอ 
LCD 
 

 
 

 

 
หมายเหตุ: 
 
ไฟล (ภาพสาํเนา) ที่ถูกสรางจากคําสั่งตัดแตง  ขึน้มาใหม จะไมสามารถถกูแตงไดอีก 
 
คําสั่ง ใหสวางเพิ่ม D-lighting, ลดอาการตาแดง, ฟลเตอร, ปรับโทนสี  ไมสามารถใชไดกับภาพ 
ที่บันทึกดวยคําสั่งโมโนโครม  
 
คําสั่งจัดแตงภาพสามารถใชไดซ้ํากับภาพสําเนาที่แตงแลว และคุณภาพของภาพที่ไดจะลดลง 
  
ภาพสําเนาที่ถูกแตง (ยกเวนคําสั่งตัดแตงภาพ  และ ซอนภาพ Overlay) จะมีขนาด 
เดียว และใชอัตราบีบอัดเดียวกัน กับตนฉบับ 
 
หากตนฉบับเปนไฟล NEF(RAW) สําเนาภาพที่สรางใหมจะเปนไฟล JPEG fine Large,  
หากตนฉบับเปนไฟล TIFF (RGB) สําเนาภาพที่สรางใหมจะเปนไฟล JPEG fine และมี 
ขนาดภาพเทาตนฉบับ  
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คําสั่ง D-Lighting (เสมือนแสงแฟลช) 
 
ใชสําหรับแตงภาพที่ถายยอนแสง หรือ ตัวแบบดูมืดเกินไป 

 
 
 
 
 
 
 
กด   ขึ้น หรอื  ลง 
เลือกปรับความสวางตามที่ตองการ 
 

กด  เพื่อสรางภาพสําเนา ภาพใหมที่จะ
ถูกปรับความสวางในภาพและเก็บลงการด
ความจําตอไป 
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คําสั่ง Trim (ตดัแตงขนาดภาพ) 
 
ใชสําหรับตัดแตงขอบภาพลดขนาดภาพ 

 
ขนาดที่ตองการตัด หรือ แตงขนาดภาพจะถูกแสดงดวยกรอบในภาพ ดวยคําสั่งตอไปน้ี 
 

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

 

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

เปลี่ยนตําแหนง กรอบ 

 

 
กดแปน 8 ทิศ เพื่อปรับเลื่อนตําแหนงของ- 
กรอบตัดแตงในภาพ 
 

ลองดูภาพท่ีตัดแตงแลว 

 

 
 
กดตรงกลางแปน 8 ทิศ เพื่อดูทดสอบ ลองดู 
ผลของภาพที่ถูกตัดแตงแลว  

สั่งทํารายการ ตัดกรอบ  กลองจะทําสํา เนาไฟลใหมที่ขอบถูกตัดแตงแลว 
 
หากไฟลภาพท่ีสรางตนฉบับ NEF (RAW), NEF (RAW) + JPEG, หรือ TIFF (RGB) 
ภาพสําเนาที่สรางดวยคําสั่งตัดแตงน้ีจะเปนไฟล JPEG fine  
หากตนฉบับเปนไฟล JPEG สําเนาไฟลภาพท่ีถูกตัดขอบแลวจะมีอัตราบีบอัดเชนเดียวกับ JPEG ตนฉบับ 
 
ตารางแสดงอัตราสวนภาพ และขนาดภาพ 
อัตราสวนภาพ ขนาดภาพ 

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

 
 
 
กด   ขึ้น หรอื  ลง 
เลือกปรับความเขมตามที่ตองการ 
 

กด  เพื่อสรางภาพสําเนาใหมที่จะถูก
ปรับใหปนภาพสีเดี่ยว โมโนโครมและ
เก็บลงการดความจําตอไป 
 
 
 
 
คําสั่งแตงภาพ ฟลเตอรเสมือน (Filter Effect) 
 
ใชสรางภาพเสมือนถายผานฟลเตอร 
 

คําสั่ง คําอธิบาย การใชงาน 
 

Skylight 
 
ทําใหภาพดูเสมือนใสฟลเตอร 
Skylight (ลดสีนํ้าเงิน ในภาพ) 
ผูใชสามารถเรียกดูผลทดสอบสี
ดูกอนได 
 
หากตองการยกเลิก ใหกดปุม  

Warm filter ใหภาพดูเสมือนใสฟลเตอรโทนอุน (สีอมแดง) 
ผูใชสามารถเรียกดูผลทดสอบสีดูกอนได 
หากตองการยกเลิก ใหกดปุม   

 

หากชอบใจ ใหกด  เพื่อสรางภาพสําเนา และเก็บลงการดความจําตอไป 
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คําสั่งแตงภาพ ปรับแตงส ี(Color Balance) 
 
ใชแปนกด 8 ทิศ กดเปล่ียนยายคาสมดุลของสี บนตารางแมสี  ทําใหสีตางๆในภาพเปลี่ยนแปลงไป 
ผลที่เปลี่ยนไปของภาพจะแสดงบนจอภาพใหเห็น  รวมทั้งฮิสโตแกรมสีแดง, เขียว, นํ้าเงิน  
 

 
 

กด  เพื่อสรางสําเนาไฟลภาพใหมและเก็บลงการดความจําตอไป 
 

หากตองการสรางไฟล JPEG จากภาพตนฉบับที่เปน NEF (RAW) ใหกดปุม   โดยไมตองปรับแตงสี  
ภาพสําเนาที่สรางดวยคําสั่งตัดแตงน้ีจะเปนไฟล JPEG fine Large 
 
คําสั่งซอนทับภาพ (Image Overlay) 
 
คําสั่งซอนทับภาพ (Image Overlay) เปนคําสั่งสาํหรับรวมภาพ NEF (RAW) 2 ภาพเปนภาพเดียว 
ซึ่งสะดวกกวาการใชโปรแกรมภายนอก และใหคุณภาพดีกวาเพราะใชขอมูลดิบ NEF โดยตรง 
สําเนาไฟลภาพที่ถูกสรางขึ้นมาใหมจกาการรวมซอนทับภาพ จะสามารถเลือกจัดเก็บในทุกขนาด 
และสามารถเลือกเก็บเปน NEF (RAW) ก็ได 
 
 
1.  
จากหนารายการ Retouch  
เลือกคําสั่ง Image overlay 
กด  ขวา  เริม่ทํารายการ 
 
จอจะแสดง Image 1 สําหรับ ใสภาพแรก 
 

 
 
2. 

กด    กลองจะแสดงไฟลภาพ 
NEF(RAW) ที่บันทึกไว  
 
(ไฟล JPEG จะไมแสดง) 
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3.  
กดแปน 8 ทิศ เลือกภาพที่ตองการ 

หากตองการซูมดูภาพขยาย ให กด  
 
 
เลือกภาพแรกไดแลว 

กด   เพื่อทํารายการตอไป  
 
4. 
 
ภาพท่ีเลือกจะถูกแสดงที่ชอง Image 1 
 
 

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

 

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

 

 
7. 
กด  ซาย หรอื    ขวา   
เลือกเปล่ียนชอง Preview ดูผลภาพ 
ในชอง Preview จะมีคําสั่งใหเลือก 
Overlay = ลองดูภาพกอน 
Save = ซอนและเก็บบันทึกไดเลย 
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8.  
 
กด   ขึ้น หรอื  ลง  
หากเลือก Overlay แลวกด OK  
กลองจะแสดงภาพที่ซอนกันแลวใหดูกอน 
 
หากพอใจก็กด OK เพื่อ Save เก็บ
บันทึกภาพที่ซอนนี้ลงการดความจําไดเลย 
 
หากไมพอใจ หรือตองการปรับแตงใหม 
ใหกดปุม  เพื่อกลับไปที่หนาคําสั่ง 
Image Overlay ตามเดิม 
 

 

 
9. 
 
เมื่อพอใจในภาพซอนแลว กด OK 
กลองจะสรางไฟลใหม และบันทึกภาพ
ซอนลงในการดความจํา 
 
  

 
เมื่อกลองสรางภาพซอนขึ้นมาแลว กลองจะแสดงภาพซอนที่สรางใหเห็นบนจอ LCD ดานหลังทันที 
 
ตัวอยางภาพที่นํามาซอน และภาพซอนที่ถูกสรางขึ้นใหม 

 
 
การซอนภาพ Image Overlay ตางกับการถายภาพซอน Multiple Exposure ที่การซอนภาพ 
เปนการนําภาพที่บันทึกไวแลวในการดความจําซอนทับกันสรางเปนภาพใหมเก็บบันทึกในการด 
หากตองการใหภาพใหมที่ซอนกันเปนไฟลแบบ NEF (RAW) ใหใชไฟล NEF ซอนกัน 2 ภาพ 
 
ภาพท่ีจะนํามาซอนกันไดตองเปนไฟลภาพแบบ NEF (RAW) ที่ถายดวยกลอง D700 เทานั้น 
และตองเปนไฟลที่มี bit-depth เดียวกัน (12 bit หรือ 14 bit เหมือนกัน) 
 
ขอมูลการถายภาพเชนความเร็วชัตเตอร, คารูรับแสง, คาชดเชยแสงที่ใช ฯลฯ ของภาพซอนที่ถูกสรางขึ้นใหม  
จะถูกนํามาจากขอมูลของไฟลภาพแรก Image 1 เทานั้น 
 
ไฟลภาพซอนที่ถูกสรางและเก็บไวจะ ถูกบันทึกไวในแบบ ไฟล JPEG fine Large 
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คําสั่ง เทียบเคียงภาพ Side-by-Side Comparison 
 
ใชสําหรับเปรียบเทียบภาพสําเนาที่สรางขึ้นและภาพตนฉบับแบบขางเคียงกัน 
 
 
1.  
 
ใชแปน 8 ทิศ เลือกไฟลภาพสําเนาที่
ตองการ 
 

กด  เพื่อเรียกหนาคําสั่ง Retouch 
 
หมายเหตู: ตองเปนภาพที่มีเครื่องหมาย 

 (ภาพสําเนา) ติดกํากับอยูดวยเทานั้น 
 

 
 

 

 
2. 
 
เลือกคําสั่ง Side-by-side comparison 
 

กด  เพื่อทํารายการ 
 
  

 
 
3.  
 
กลองจะแสดงภาพตนฉบับ 
เทียบเคียง กับภาพสําเนาที่ถูก
สรางจากคําสั่ง Retouch เดิม 
 
กด  หรือ  เลือกภาพ 

กดปุม  เพื่อขยายดูภาพ 
 
หากเปนภาพซอน 
กด  หรือ  เพือ่ดูภาพที่
นํามาซอนกัน 
 

กด  เพื่อไปที่หนาแสดงภาพที่
เลือกไว 
 
กด  เพื่อยุติรายการ  
กลับไปที่หนาแสดงภาพ 
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เพื่อใหไดผลดีที่สุด ควรใชกลอง D700 กับเลนสแบบ Type G หรือ แบบ Type D 
เลนสแบบมีขั้วไฟฟา CPU และ แบบ Type G และ แบบ Type D สังเกตุไดดังน้ี 

 
 
กลอง D700 สามารถรองรับการทาํงานกับเลนสไดดังนี ้

 
คําอธิบาย: 
1.  เลนสแบบ IX (ที่ใชกับกลองฟลม APS รุน Pronia) จะใชกับกลอง D700 ไมได 
2.  ระบบลดความไหวสะเทือน VR ใชได หากเลนสมีระบบ VR  
3.  ระบบวัดแสงเฉพาะจุด ใชได (วัดแสงตรงที่จุดโฟกัสที่เลือกใช)  
4.  ใชไมไดกับเลนส แบบปรับองศาระนาบภาพ (Shifting and Tilting) 
5.  ระบบวัดคาแสง และ คาแสงแฟลช จะทํางานไมถูกตอง เมื่อใชกับเลนสแบบปรับองศาภาพ (Shifting 
     and tilting) หรือเมื่อใชคารูรับแสงอื่นๆ ที่ไมใชคารูรับแสงกวางสุดของเลนสน้ัน 
6. ใชไดเฉพาะในโหมดถายภาพ M แมนนวล (ผูใชตองตั้งคาแสงเอง) เทานั้น  
7. ใชไดกับเลนส AF-I และ AF-S บางรุนยกเวนเลนสตามตารางขางลางนี้ 
8.  ใชกับระบบเลนสที่ทําใหมีคารูรับแสงจริง (Effective Aperture) อยางต่ํา F/ 5.6 
9.  หากใชกับเลนส AF 80–200 mm f/2.8, AF 35–70 mm f/2.8,  
     AF 28–85 mm f/3.5–4.5, หรือ AF 28–85 mm f/3.5–4.5 
     ขณะที่ซมูภาพที่ระยะโฟกัสใกลสุด ภาพในชองมองภาพอาจจะปรากฏไมคมชัดท้ังๆที่กลองแสดงไฟ 
     โฟกัสไดแลว ใหใชการปรับโฟกัสดวยมือ และใชภาพท่ีเห็นในชองมองภาพในการปรับโฟกัสแทน 
10. ใชไดกับเลนสที่มีคารูรับแสงอยางนอย F/ 5.6 

 214



 215

 
 
เลนสเสริมทางยาวโฟกัส (Teleconverter) ไมสามารถใชรวมกับเลนส AF-I และ AF-S ดังตอไปนี้ 
 
• AF-S VR Micro 105 mm f/2.8G ED ¹ • AF-S VR 200 mm f/2G ED 
• AF-S VR 700 mm f/2.8G ED  • AF-S 700 mm f/2.8D ED II 
• AF-S 700 mm f/2.8D ED   • AF-I 700 mm f/2.8D ED 
• AF-S 700 mm f/4D ED ²   • AF-S 400 mm f/2.8D ED II 
• AF-S 400 mm f/2.8D ED    • AF-I 400 mm f/2.8D ED 
• AF-S 500 mm f/4D ED II ²  • AF-S 500 mm f/4D ED ² 
• AF-I 500 mm f/4D ED ²    • AF-S 600 mm f/4D ED II ² 
• AF-S 600 mm f/4D ED ²   • AF-I 600 mm f/4D ED ² 
• AF-S VR 70–200 mm f/2.8G ED  • AF-S 80–200 mm f/2.8D ED 
• AF-S VR 200–400 mm f/4G ED ² • AF-S NIKKOR 400 mm f/2.8G ED VR 
• AF-S NIKKOR 500 mm f/4G ED VR ² • AF-S NIKKOR 600 mm f/4G ED VR ² 

 
¹ ระบบออตโตโฟกัส จะใชงานไมได (ตองปรับโฟกัสดวยมือเอง) 
² ระบบออตโตโฟกัส จะใชงานไมได เมื่อใชกับเทเลคอนเวอรเตอร TC-17E II/TC-20 E II  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เลนสแบบไมมีชิพ CPU (Non CPU Compatible Lens) 

 
 
1. เลนสบางรุนไมสามารถใชงานได (ดูตารางขางลาง) 
2. ตองตั้งกลองในแนวตั้ง จึงจะใสเลนสกับกลองได จากนั้นจะใชกลองในแนวนอนก็ได 
      เลนส AI-S 80-200 f/2.8 ED อาจจะหมุนไมไดเพราะติดความสูงของกลอง 
      เมื่อใสกบัเลนส AI 200-400 f/4.5 จะเปล่ียนฟลเตอรไมได ใหถอดเลนสออกจากกลองกอน 
3. ใชไดกับเลนสที่มีคารูรับแสงอยางนอย F/ 5.6 
4. ใชได เมื่อปอน คารูรับแสงที่เปดกวางที่สุดของเลนส ใหกับกลอง ผานทางคําสั่ง Non CPU Lens Data  
      กลองจะแสดงคารูรับแสงในชองมองภาพ และ จอแสดง LCD ดานบน 
5. ใชได ก็ตอเมื่อปอนคาทางยาวโฟกัส และ คารรูบัแสง ใหกับกลอง ผานทางคําสั่ง Non CPU Lens Data  
     หรือเปล่ียนไปใชระบบ วัดแสงเฉลี่ยหนักกลาง หรือ วัดแสงเฉพาะจุด หากตองการ 
6. จะวัดคาแสงไดแมนยําขึ้น หากปอนคาทางยาวโฟกัส และ คารูรับแสง ของเลนส ใหกับกลอง  
     ผานทางรายการคําสัง่ Non CPU Lens Data กอนที่จะใชงาน 
7. ใชไดเมื่อใชในโหมดแมนนวล M และต้ังความเร็วชัตเตอรไวต่ํากวา 1/125 วินาที 
8.  ไฟยืนยันระยะโฟกัสในชองมองภาพ ใชไมไดกับเลนส แบบปรับองศาภาพ (Shifting and Tilting) 
9.  กอนที่จะวัดคาแสงได ใหหรี่รูรับแสงลงกอน จากนั้นจึงจะทําการวัดแสง  
     ในโหมด A Aperture ใหหรี่รูรับแสงลงกอนดวยแหวนล็อคคารูรับแสง  และใชปุม AE-L ลอคคาวัดแสงไว 
      กอนที่จะทําการปรับเอียงองศาการรับภาพ ในโหมด M Manual ใหหรี่รูรับแสงลงกอนปรับองศาระนาบภาพ 
10. ตองตั้งชดเชยแสง หากใชกับเลนส AI 28–85 mm f/3.5–4.5, AI 35–105 mm f/3.5–4.5,  
      AI 35–135 mm f/3.5–4.5, หรือ AF-S 80–200 mm f/2.8D ใหดูคูมือการใชงานเลนสเสริม Teleconverter 
11. ใชไดกับเลนสที่มีคารูรับแสงอยางนอย F/ 5.6 
12. ตองใชกับทอเสริม PK-12 หรือ PK-13 หรือ อาจจะตองใช PB-6D 
13. ใหหรี่รูรับแสงลงกอน เพื่อทําการวัดแสง  
      ในโหมด A Aperture ตั้งคารูรับแสงดวยแหวนปรับโฟกัส จากนั้นใหวัดคาแสงกอนที่จะถายภาพ 
       หากใชแทน PF-4 ก็ตองใชแทนจับกลอง PA-4 
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เลนสและอปุกรณ ที่ไมสามารถใชกับกลอง D700 มีดังตอไปนี ้
 
• เลนสแบบ Non-AI  
• เลนสเสริมทางยาวโฟกัส TC-16AS (AF) 
• เลนสแบบที่ตองใชหนวยโฟกัส AU-1 (400 mm f/4.5, 600 mm f/5.6, 800 mm f/8, 1200 mm f/11) 
• เลนสตาปลา Fisheye (6 mm f/5.6, 8 mm f/8, OP 10 mm f/5.6) 
• เลนส 21 mm f/4 (รุนเกา) 
• แหวนตอระยะ K2  
• เลนส ED 180–600 mm f/8 (หมายเลขที่ 174041–174180) 
• เลนส ED 360–1200 mm f/11 (หมายเลขที่ 174031–174127) 
• เลนส 200–600 mm f/9.5 (หมายเลขที่  280001–700490) 
• เลนส สําหรับกลอง F3AF (80 mm f/2.8, 200 mm f/3.5, เลนสเสริม TC-16 Teleconverter) 
• เลนส PC 28 mm f/4 (หมายเลขที ่180900 หรือกอนหนานี้) 
• เลนส PC 35 mm f/2.8 (หมายเลขที่ 851001–906200) 
• เลนส PC 35 mm f/3.5 (รุนเกา) 
• เลนสกระจกเงาสะทอน 1000 mm f/6.3 Reflex (รุนเกา) 
• เลนสกระจกเงาสะทอน 1000 mm f/11 Reflex (หมายเลขที่ 142361–147000) 
• เลนสกระจกเงาสะทอน 2000 mm f/11 Reflex (หมายเลขที่ 200111–200310) 
 
 
การใชคําสั่ง Non-Cpu Lens Data ในชุดรายการคําสั่งถายภาพ Shooting Menu 
เมื่อใชรายการคําสั่ง Non CPU Lens Data ทําการปอนคาทางยาวโฟกัส และ คารูรับแสงกวางสุด- 
-ของเลนส ก็จะทําใหเลนสที่ไมมีหนวย CPU ทํางานไดเสมือนเปนเลนสแบบมีหนวย CPU 
 
หากผูใชไมใสปอนคาเลนสใหกับกลอง ระบบวัดแสงสีแบบมาตริกซเฉล่ียทั้งภาพ Color Matrix Metering 
-จะใชงานไมได และหากตั้งระบบวัดแสงไวที่มาตริกซ กลองจะเปลี่ยนไปใชวัดแสงแบบเฉลี่ยหนักกลางแทนทันที 
 
เลนสที่ไมมีหนวย CPU จะใชไดกับโหมดชวยถายภาพ A-Aperture และ M-Manual เทานั้น 
การปรับคารรูับแสงทําไดโดยปรับที่แหวนปรับคารูรับแสงทายเลนส 
หากผูใชไมระบุคารูรับแสงในรายการคําสั่ง Non-Cpu Lens Data กลองจะแสดงจํานวนคาสตอปจากที่เปดจากคารู
รับแสงกวางสุดแทน 
 
คารูรับแสงที่ใชจริงจะดูไดจากที่แหวนปรับคารูรับแสงที่ดานทายเลนสเทาน้ัน 
หากผูใชโหมดชวยถายภาพ P-Programmed หรือ S Shutter Speed กลองจะเปลี่ยนไปใชโหมดชวยถายภาพ A-
Aperture และในจอ LCD ที่แสดงโหมดชวยถายภาพจะวาง แตมีตัว A แสดงในชองมองภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การตรวจอายุใชงานของถานแบตเตอรี ่
 
ผูใชสามารถตรวจสอบการใชงานของถานแบตเตอรี่ ทั้งที่อยูในกลอง D700 ไดดังน้ี 
 
ในหนาชุดรายการคําสั่งจัดเตรียมกลอง Set Up Menu
เลือกคําสั่ง Battery info 
กด  ขวา  เริม่ทํารายการ 
 
 

 
ขอมูลการใชงานของถานแบตเตอรี่ที่ใชอยูในกลอง 
และ ในกริป MB-D10 (หากกําลังใชอยู) จะถูกแสดงที่
จอ LCD แสดงภาพดานหลังกลอง 

 

 

 
 

หัวขอรายการ คําอธิบาย การใชงาน 
Bat. Meter แสดงกําลังไฟฟาวาในถานฯที่ใชมีไฟฟาเหลืออยูอีกก่ีเปอรเซ็นต 
Pic. Meter แสดงจํานวนครั้งที่มานชัตเตอรถูกเปด-ปด ดวยถานกอนนี้ ตั้งแตถูก

ชารทครั้งลาสุด (กลองอาจจะทําการเปด-ปด มาน ชัตเตอรโดยที่
ไมไดถายภาพก็ได เชน ขณะทําการวดัคาสมดุลยสีขาว)  

Calibration 
 

หวขอรายการนี้จะแสดงเฉพาะเมื่อใช กริป MB-D10 รวมกันกับถาน 
EN-EL4 หรือ EN-EL4a เทานั้น  

 แสดงวาถานกอนนี้ไดผานวงรอบการใชงาน/รีชารท มาก 
ควรทําการคาลิเบรต สอบเทียบคาเพื่อใหกลองอานคาการใชงานได
แมนยํามากขึ้น กอนที่จะทําการชารทครั้งตอไป 

 ยังไมตองคาลิเบรต สอบเทียบคาการใชงาน 
Charging life 
 

กลองจะแสดง แถบมาตรวัด 5 ขีด (0-4) เพื่อช้ีแสดงประสิทธภิาพ
ของถานกอนที่ใชอยูน้ัน  
0 แสดงวาถานนั้นยังคงมีประสิทธิภาพท่ีดีที่สุด 
4 แสดงวาถานนั้นสิ้นสุดอายุการใชงานแลว ใหซื้อกอนใหม 
 

หมายเหตุ: อุณหภูมิมีผลตอการวัดประสิทธิ ภาพ หากอุณหภูมิลดลง 5 องศาเซลเซียส  
               อาจจะมีผลใหขีดช้ีลดต่ําลงชั่วคราว ควรชารทที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียสขึ้นไป 
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ผูใชสามารถตรวจการใชงานของถานทั้งที่อยูในกลอง D700 และกริป MB-D10 ไดดังนี ้
 
หากกลอง D700 มีกริป MB-D10 ติดตั้งและ กําลังใชอยู  
ขอมูลการใชงานของถานแบตเตอรี่ที่ใชอยูในกลอง และ 
ในกริป MB-D10 จะถูกแสดงที่จอ LCD แสดงภาพดานหลัง
กลอง 
 
 
 
 
 

 
ขอมูลที่แสดงเมื่อใชกริป MB-D10 มีดังนี้ 
ชนิดของถานในกริป Bat. meter Pic. meter Calibration Charging life 

EN-EL3e       -  
EN-EL4a/EN-EL4      
ถาน AA 8 กอน  - - - 
 
จํานวนภาพถายกับถานที่ใช 
 
จํานวนภาพที่ถายไดจะขึ้นอยูกับชนิดของถานที่ใช, อุณหภูมิใชงาน และสภาพของถานแบบนั้น 
จํานวนภาพที่วัดไดเมื่อเปรียบเทียบตามมาตรฐาน CIPA วัดไดดังน้ี 
 
• CIPA standard 1 

 
EN-EL3e (ในกลอง): ประมาณ 1000 ภาพ 
EN-EL3e (กริป MB-D10): ประมาณ 1000 ภาพ 
EN-EL4a (กริป MB-D10): ประมาณ 1900 ภาพ  
ถาน AA 8 กอน (กริป MB-D10): ประมาณ 700 ภาพ 

• Nikon standard 2 

 
EN-EL3e (ในกลอง): ประมาณ 2500 ภาพ 
EN-EL3e (กริป MB-D10): ประมาณ 2500 ภาพ 
EN-EL4a (กริป MB-D10): ประมาณ 4300 ภาพ 
ถาน AA 8 กอน (กริป MB-D10): ประมาณ 1000 ภาพ 

หมายเหต:ุ  
1. มาตรฐาน CIPA วัดที่ 23° C/73.4° F (±2° C/3.6° F) ใชเลนส AF-S VR 24–120 มม. 
f/3.5–5.6 G ED ภายใตเง่ือนไขดังนี้: เลนสปรับจากจุดโฟกัสใกลสุดไปที่จุดอนันต (อินฟนีตี้) 
และถายภาพ 1 ครั้งทุกๆ 30 วินาที ดวยคาการถายภาพปริยาย default มาตรฐานจากโรงงาน 
และสลับกับการยิงแสงแฟลชในภาพ 1 ครั้ง โดยไมใชระบบถายทอดภาพสดจากเซ็นเซอร (Live view) 
 
2. มาตรฐาน Nikon วัดที่ 23° C/73.4° F (±2° C/3.6° F) ใชเลนส AF-S VR 70-200 มม. 
f/2.8 G ED ดวยเงื่อนไขดังนี้: ไฟลภาพแบบ JPEG บีบอัดมาตรฐาน, ขนาดกรอบภาพ , 
ความเร็วชัตเตอร 1/250 วินาที, กดปุมชัตเตอรแขไว 3 วินาที ใหเลนสปรับจากจุดอนันต (อินฟนีตี้)  
มาที่จุดโฟกัสใกลสุด วนไปกลับ 3 ครั้ง, แลวถายภาพแบบตอเนื่องกัน 6 ภาพ, แลวเปดดูภาพ 
นาน 5 วินาทีจึงปดจอภาพ รอจนระบบวัดแสงกลองไดปดอัตโนมัติลงแลว แลวจึงวนกลับไปเริ่มตนใหม  
 
การใชงานของถานแบตเตอรี่จะลดลงในกรณีดังตอไปน้ี 
• เปดดูภาพบนจอแสดงภาพ • ใชความเร็วชัตเตอรต่ําๆ 
• กดปุมชัตเตอรแชคา งไว • ใชกริปเครื่องสงไรสาย WT-4 
• ใชระบบลดความไหวสะเทือน VR  • ใชระบบหาโฟกัสอัตโนมัติติดตอกันซ้ําๆ 
• ใชไฟลบันทึกภาพแบบ NEF (RAW) หรือ TIFF (RGB)  
เพื่อยืดอายุการใชงานของถาน ควรหมั่นตรวจดูขั้วถานวาหนาสัมผัสสะอาด ไมมีรอยเปอน 
และชารทถานทันทีที่ทําไดหลังจากใชงาน เพราะถานจะสูญเสียกําลังไฟฟาขณะไมถูกใชงาน 
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สายเชื่อมตออุปกรณพเิศษเแบบตางๆ 
 
กลอง D700 จะมีปลั้กแบบ 10 ขั้ว โดยมีฝาปดกันฝุน 
วิธีตอ ใหเสียบปลั้ก 10 ขา ใหตรงรองที่กําหนด (จุดสี
ขาว) และหมุนเกล่ียวปลั้ก ลงไปจนสุด 
 
 
 
 
การตอเช่ือมกับอุปกรณเสริมแบบตางๆ  
เพื่อใชควบคุม หรือ ประกอบการถายภาพ ทําไดดังน้ี  

 
อุปกรณ การใชงาน ความยาวสาย 

สายตอชัตเตอร 
MC-22 
Remote Cord 

สายตอปล้ักสีนํ้าเงิน, สีเหลือง, สีดํา สําหรับใชตอ
กับอุปกรณล่ันชัตเตอรที่สั่งงานดวยเสียงหรือระบบ
อิเล็คโทรนิคสอื่นๆ 

1 เมตร 
(3 ฟ. 3 น.) 
 

สายลั่นชัตเตอร 
MC-30  
Remote Cord 

สายลั่นชัตเตอร เพื่อชวยลดความไหวสะเทือนของ
กลองจากการกดปุมชัตเตอร หรือ เมื่อถายภาพ
แบบใชความเร็วชัตเตอรนานๆ 

80 ซม. 
(2 ฟ. 7 น.) 
 

สายลั่นชัตเตอร 
MC-36  
Remote Cord 
 
 

สายลั่นชัตเตอร แบบตั้งเวลาได มีแสงสวางใน
ตัวเอง หรือ ตั้งใหเปดมานชัตเตอรคาง (Bulb)ได 
โดยมีเสียงบอกเตือนทุกๆ 1 วินาท ี
ใชชวยลดความไหวสะเทือนของกลองจากการกด
ปุมชัตเตอร หรือ เมื่อถายภาพแบบใชความเร็วชัต
เตอรนานๆ หรือ ตั้งเวลาลวงหนา 

85 ซม. 
(2 ฟ. 9 น.) 
 

สายตอพวง 
MC-21  
Extension Cord 

ใชสําหรับตอพวงเสริมความยาวใหกับอุปกรณอื่นๆ 
เชน ML-3, MC 20, 22, 23, 25, 30, หรือ 36 
(ควรใช MC-21 เพียง 1 ทอดเทานั้น) 

3 เมตร 
(9 ฟ. 10 น.) 
 

สายตอเช่ือมระหวาง
กลอง 
MC-23 
Connecting Cord 

ใชตอกลองใหถายภาพไดพรอมๆกัน 2 กลอง 40 ซม. 
(1 ฟ. 4 น.) 

สายตอแปลง 
MC-25 
Adapter Cord 
 

ดานนึงเปนปลั้ก 10 ขา อกีดานเปนปลั้ก 2 ขา ใช
ตอเช่ือมกับอุปกรณควมคุมระยะไกล เชน เครื่อง
วิทยุ MW-2, เครื่องตั้งเวลา MT-2 
intervalometer, และโมดูลควบคุม ML-2 
 

20 ซม. 
(8 น.) 
 

สายตอเครื่องรับพิกัด 
GPS MC-35 
GPS Adapter Cord 

ใชตอรวมกับสายสงสัญญาณเครื่องรับพิกัด GPS  
ที่ผูผลิตเครื่อง GPS กําหนด 

35 ซม. 
(14 น.) 
 

เครื่องรับสง
อินฟราเรด 
ML-3  
Modulite Remote 
Control Set 

เครื่องรับสงอินฟราเรด สาํหรับสั่งล่ันชัตเตอร 
ไดไกลถึง 8 เมตร 
 

– 
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แฟลชและอุปกรณเสรมิ 
 
กลอง D700 สามารถใชกับอุปกรณไดอยางหลากหลายดวยชองเสียบขาแฟลชที่หัวกลอง 

 
 
 
และชองปล้ัก PC sync. สําหรับตอกับแฟลชภายนอกรุนตางๆ 
 
รองเสียบขาแฟลชที่หวักลอง 
ใชสําหรับใสอุปกรณพิเศษอ่ืนๆ หรือ ตอกับ
แฟลชภายนอกโดยไมตองใชสายตอแฟลช 
และมีรูล็อคนิรภัยสําหรับยึดขาแฟลช 
เชน SB-800, SB-600 และ SB-400 ไมให
เล่ือนหลุดออกมา ขณะกมหรือเงยตัวกลอง 

 
ชองปลั้ก PC sync.  
ใชสําหรับตอสายแฟลชภายนอกแบบอื่น 
และไมควรใชปลั้กน้ีตอกับแฟลชภายนอก 
พรอมกันกับแฟลชที่หัวกลอง ในขณะที่กําลัง
แฟลชแบบสัมพันธมานชัตเตอรชุดหลัง 

 
 
 
หมายเหตุ: 
หากใชสาย PC. sync. ตอแฟลชภายนอก ควรตรวจสอบดูวาแฟลชใชไฟฟาในระบบไมเกิน 250 V.  
หากเกินกวาน้ี อาจจะทําใหวงจรภายในกลองเสียหายได 
 
คาความไวแสง ISO Sensitivity 
เมื่อใชแฟลช SB-800, SB-600, หรอื SB-400พรอมกับคําสั่งความไวแสงอัตโนมัติ auto ISO  
กลองจะปรับเลือกใชคาความไวแสงใหเหมาะกับระดับแสงแฟลชใหเองโดยอัตโนมัติ ซึ่งอาจจะ 
ทําใหตัวแบบและฉากหนาดูมืด เมื่อใชความเร็วชัตเตอรต่ํา, ในสภาพแสงกลางแจง,หรือ หาก 
มีฉากหลังที่สวางๆ ในกรณีน้ีใหเปลี่ยนไปใชแฟลชโหมดอื่นๆที่ไมใชแฟลชความเร็วชัตเตอรต่ํา 
หรือ เลือกใชคารูรับแสงที่กวางขึ้น 
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การทําความสะอาดกระจก เซ็นเซอรรับภาพ 
เซ็นเซอรรับภาพที่รับแสงจากเลนสถายภาพจะมีกระจกฟลเตอร (low pass filter) ปดหนาอยู 
สําหรับปองกันการเดิดเสนซ้ําซอน moiré  ในภาพที่มีลายเสนริ้วๆ  
ผูใชสามารถใชคําสั่ง ในหนารายการ Set Up ทําความสะอาดกระจกฟลเตอรน้ีไดตามที่ตองการ 
หรือ ตั้งใหทําความสะอาดอัตโนมัติ ตอนปด หรือ เปดกลอง 
 
1.  
 
เพื่อใหไดผลดีที่สุด  
ควรจัดวางกลองในแนวนอน ไดระนาบ 
 

 
2. 
 
ในหนาชุดรายการคําสั่ง Set Up  
เลือก Clean image sensor  
 
กด ขวา เพื่อเขารายการ 
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3.  
 
เลือกคําสั่ง Clean now 
 
กด ขวา เพื่อทํารายการ 
 
 
 
 
 
 
กลองจะแสดงขอความ  
Cleaning image sensor 
ในระหวางที่กําลังทําความสะอาด 
 
 
 
 
 
เมื่อทําความสะอาดเสร็จ  
กลองจะแสดงขอความ Done เสร็จแลว 
 
 
 

 
 
การตั้งใหทําความสะอาดอัตโนมัติ ตอนปด หรือ เปดกลอง 
 
1.  
 
ในหนารายการ Clean image sensor  
เลือกคําสั่ง Clean at startup/shutdown 
 
กด ขวา เพื่อทํารายการ 
 
 
  
2. 
 
กลองจะแสดงรายการใหเลือกทํา 
เลือกรายการที่ตองการ  
 

กด  เพื่อสั่งทํารายการตอไป 
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คําสั่ง คําอธิบาย การใชงาน 

 Clean at Startup ทําความสะอาด เมื่อเปดสวิทชกลอง กอนใชงาน 

 Clean at shutdown ทําความสะอาด เมื่อปดสวิทชกลอง หลังใชงาน 

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

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

กด  เพื่อสั่งทํารายการตอไป 
 

 

 
2. 
 
กลองจะแสดงขอความบอกวิธีการ 
ใหถายภาพ พื้นเรียบๆสีขาว ที่ 
วางหางจากเลนสประมาณ 10 ซม.  
และต้ังโฟกัสไปที่อินฟนีตี้ 
 
 

 
 

 
 
3.  
 
จอ LCD แสดงคําสั่ง rEF ใหถายภาพ 
 

 
หมายเหตุ: ตองถายภาพอางอิงเงาฝุน กอนที่จะถายภาพปกติ โปรแกรม NX จึงจะลบเงาฝุนได 
หากถายภาพปกติกอนที่จะถายภาพเงาฝุน โปรแกรม NX จึงจะไมสามารถลบเงาฝุนใหได 
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4. 
 
จัดภาพ พื้นเรียบๆสีขาว ไมมีรอย 
วางหางจากเลนสประมาณ 10 ซม.,  
ตั้งโฟกัสไปที่อินฟนีตี้,  
ควรใหพื้นสีขาวเรียบๆน้ัน เต็มทั้งเฟรม 
ที่เห็นในชองมองภาพ 
 
กดปุมชัตเตอรลงไปจนสุดใหกลอง
ถายภาพ หากกลองไมสามารถถายภาพได 
เพราะแสงมากหรือนอย เกินไป กลองจะ
แสดงขอความเตือนบอกใหปรับคาแสง
แลวถายภาพใหม 
 

 
 
 

 

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

 

 
ภาพอางอิงฯน้ีจะมีช่ือตอทายวา *.NDF และจะไม
แสดงใหเห็นเมื่อเรียกดูภาพ แตจะแสดงใหเห็นตาม 
ที่แสดงดานบนนี้เทาน้ัน 

 

 226



 
การตั้งใหทาํความสะอาดเซ็นเซอรรับภาพ ดวยตัวเอง 
 
หากเซ็นเซอรรับภาพ มีผงฝุนติดแนน จนไมสามารถทําความสะอาดดวยระบบฯ ในตัวกลองเองได 
ผูใชสามารถทําความสพอาดดวยตัวเอง แนะนําใหใชบริการของศูนยในการทําความสะอาดแบบนี้ 
 
1.  
 
ตรวจเช็คระดับกําลังไฟฟาในแบตเตอรี่กลองวาใชถานชารทใหมๆ   
หรือมีไฟเหลือ  อยางนอย 60 %  
หรือใชหมอแปลงไฟบาน EH-5a เพื่อชวยใหมีกําลังไฟฟาพอเพียง 
 
2. 
 
ในหนาชุดรายการคําสั่ง Set Up  
เลือก Lock mirror up for cleaning  
 
หากถานฯมีกําลังไฟตํ่ากวา 60%  
กลองจะไมใหทํารายการคําสั่งน้ี 
 

กด  เพื่อสั่งทํารายการตอไป 
 

 

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

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

 
 
6.  
 
หากมีใชลูกยางบีบเปาเบาๆไลฝุน 
 
หามใชลูกยางแบบมีแปรง หรือ แตะโดน
เซ็นเซอร หากไมแ ใจ สงศูนยบริการทันที 
 
 
 

 

 
7.  
 
ปดสวิทชกลองไปที่ OFF เพื่อลดกระจก
ปดมานชัตเตอร ใสฝาปดบอรดี้ หรือ เลนส
เขาที่เดิม 
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เครื่องหมายและสัญลักษณเตือนตางๆที่แสดงในจอคําสั่ง LCD, ชองมองภาพ, 
หรือ จอแสดงภาพมีดังน้ี 
 
เครื่องหมายเตือน 

จอคําสั่ง 
LCD 

ในชอง
มองภาพ 

 
ปญหาที่เกิดขึ้น 

 
วิธีการแกไขเบื้องตน 

 
 

(กระพรบิ) 

แหวนปรับคารูรับแสงที่เลนสไมได
ปรับไปที่รูรับแสงที่แคบที่สุด 

หมุนแหวนปรับคารูรับแสงที่เลนส
ไปที่รูรับแสงที่แคบที่สุด  
(คา f/- มากที่สุด) 

  ถานใกลหมดไฟฟา เตรียมถานกลองใหม 
 
 

 
(กระพรบิ) 

 
 

 
 

 
(กระพรบิ) 

• ถานหมดไฟฟาแลว 
 
• ถานใชไมไดแลว 
 
• ใชถานที่ไมใชถานแทในกลอง 

หรือในกริป MB-D10 

• ถอดชารทไฟใหม 
 
• ติดตอศูนย หรือ ใชถานใหม 
 
• เปลี่ยนถานใหม 
 

 
(กระพรบิ) 

 
- 

 
นาฬิกาในกลองยังไมไดถูกต้ัง 

 
ตั้งนาฬิกาในกลองใหม 

 
- ใชเลนสแบบไมมี CPU และยัง

ไมไดปอนขอมูลทางยาวโฟกัส 
และคารูรับแสงกวางสุดของเลนส
ใหกับกลอง 

ปอนขอมูลทางยาวโฟกัส และคารู
รับแสงกวางสุดของเลนสใหกับ
กลอง 

 
- 

 
(กระพรบิ) 

กลองไมสามารถหาโฟกัสได ปรับหาโฟกัสดวยตัวผูใชเอง 

 

 

 
มีแสงถายภาพมากเกินไป  
ภาพท่ีไดจะสวางเกินไป (โอเวอร) 
 

• ลดคาความไวแสง ISO ลง  
• ใชฟลเตอร ND ชวยลดแสง 
• เพิ่มความเร็วชัตเตอรใหสูงขึ้น 
• หรี่รูรับแสงใหเล็กลง  

 

 

 
มีแสงถายภาพนอยเกินไป  
ภาพท่ีไดจะมืดเกินไป (อันเดอร) 
 

• เพิ่มคาความไวแสง ISO ขึ้น 
• ใชแฟลช ใหแสงชวยถายภาพ 
• ลดความเร็วชัตเตอรใหสูงขึ้น 
• เปดรูรับแสงใหกวางขึ้น  

 
(กระพรบิ) 

ผูใชเลือก  ในโหมด
ถายภาพแบบตั้งความเร็วชัตเตอร 
(S Shutter Priority) 

เปลี่ยนไปใชความเร็วชัตเตอรอื่น 
หรือ ใชโหมดถายภาพ M  
แมนนวล 

 
(กระพรบิ) 

 
(กระพรบิ) 

แฟลชที่ใชไมสนับสนุนการทํางาน
แบบ i-TTL หรือ ไมไดถูกต้ังไปที่ 
โหมดแฟลช i-TTL 

 
ตั้งแฟลชไปที่ โหมดแฟลช i-TTL 
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เครื่องหมายเตือน 

จอคําสั่ง 
LCD 

ในชอง
มองภาพ 

 
ปญหาที่เกิดขึ้น 

 
วิธีการแกไขเบื้องตน 

 
-  

(กระพรบิ) 

หากกระพริบนาน 3 วินาทีหลังที่
ถายภาพ แสงแฟลชที่ใชถายภาพ
อาจจะไมพอ ทําใหภาพท่ีถาย
ออกมาดูมืดได 

ตรวจดูภาพท่ีเพิ่งถายไปใจอแสดง
ภาพ แลวปรับแตงแกไข เชน รน
ระยะถายภาพเขาไปใกลขึ้น 

  
การดความจํา เต็ม ไมมีที่เพียงพอ
สําหรับเก็บไฟลภาพ หรอื ตัวเลข
ลําดับภาพถูกใชหมดแลว 

• ลดขนาดภาพลง 
• ลบภาพที่ไมตองการทิ้งไปบาง 
• เปลี่ยนการดความจําใหม 

 

 

 
มีความผิดพลาดเกิดในกลอง 
 

 
กดล่ันชัตเตอร หรือหากเกิดซ้ําๆ
กันบอยๆใหสงศูนยบริการ 
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เครื่องหมายเตือน 

จอแสดง
ภาพ LCD 
(ดานหลัง) 

จอคําสั่ง 
LCD 

(ดานบน) 

 
ปญหาที่เกิดขึ้น 

 
วิธีการแกไขเบื้องตน 

 
No memory 
card. 

 
 

 
กลองหาการดความจําไมพบ 

 
ปดสวิทชกลอง แลวตรวจดู 
ถอดเปลี่ยนใสการดความจํา 

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

 
 

 
(กระพรบิ) 

 
• กลองไมสามารถใชการดน้ีได 
 
 
• กลองไมสามารถสรางโฟร

เดอรใหมในการดน้ีได 

 
• เปลี่ยนใชการดท่ี Nikon 

รับรองแลว 
• ถอดการดออกมา ทําความ

สะอาดขั้ว และการดวา
เรียบรอยดีหรือไม 

• ลบภาพทิ้ง หรือ ถอดเปลี่ยน
การดใหม 

This card is 
not 
formatted. 
Format the 
card. 

 

 
(กระพรบิ) 

 
การดน้ียังไมไดถูกฟอรแมท 

 
ฟอรแมท หรอื ถอดเปลี่ยนการด
ใหม 

Folder 
contains no 
images. 

 
- 

ไมมีไฟลภาพถูกเก็บไวใน 
โฟรเดอรน้ี 

เปลี่ยนเลือกโฟรเดอรใหม หรือ 
เปลี่ยนการดใหม 

All images 
are 
hidden. 

 
- 

ไฟลภาพถูกคําสั่งใหซอนเอาไว เปลี่ยนเลือกโฟรเดอรใหม หรือ 
เลือกคําสั่ง Hide image แลว 
เลือก Reveal all pictures 

File does 
not 
contain 
image 
data. 

 
 
- 

ไฟลภาพถูกดัดแปลงดวย
โปรแกรม หรือ คอมพิวเตอร หรือ 
กลองยี่หออ่ืนๆ หรือไฟลภาพ
เสียหาย จนไมสามารถแสดงได 

 
กลองไมสามารถแสดงภาพได 
ถอดเปลี่ยนการดใหม 

Cannot 
select 
this file. 

 
- 

ไมสามารถจดัแตงภาพ Retouch 
ไฟลภาพเหลานี้ในการดได 

กลองไมสามารถจัดแตงภาพ 
Retouch ไฟลภาพท่ีมาจาก
อุปกรณอื่นๆได 
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ผูใชสามารถ ดึงรายการคาํสั่งตางๆที่ใชบอยๆ มาสรางเปนชุดรายการคําสั่งสวนตัว เพื่อความสะดวก 
และรวดเร็วในการเรียกใชคําสั่งปรับแตงตางๆ โดยไมตองกระโดดหรือคนการตามหนาชุดคําสั่งตางๆ 
เขนหนารายการ Playback, ชุดคําสั่งถายภาพ (Shooting), ชุดคําสั่งเฉพาะตัว Custom Settings,  
ชุดคําสั่งจัดเตรียมกลอง (Setup), และ ชุดคําสั่งถายภาพจัดแตงภาพ Retouch menus 
 
ผูใชสามารถรวบรวมคําสัง่ ที่ใชบอยๆจากที่ตางๆมาไวที่ ชุดรายการคําสั่งสวนตัว (My Menu) ไดดังน้ี 
1. 
ในหนาชุดรายการคําสั่ง My Menu  
เลือก Add items 
 
กด   ขวา เพื่อเขาทํารายการ 
 

 
2. 
กลองจะแสดงชุดรายการคําสั่งใหเลือก 
 
กด   ขึ้น หรอื  ลง 
เลือกชุดรายการคําสั่งหลัก 
  
กด   ขวา เพื่อเปดหนาชุดรายการคําสั่ง
ที่ตองการ 
  
3. 
กลองจะแสดงรายการคําสั่งทั้งหมด 
 
กด   ขึ้น หรอื  ลง 
ใหเลือกคําสั่งที่ตองการเรียกใชบอยๆ 
 

กด  เพื่อเลือกคําสั่งอันตอไป 
 

 
4. 
เมื่อเลือกแลว  ก็จะมีเครือ่งหมาย  
แสดงวาคําสั่งรายการนั้นไดเก็บลงท่ี
รายการ My menu เรียบรอยแลว  
 
ใชขั้นตอนที่ 2-3 สําหรับเก็บคําสั่งตอไป
ตามที่ตองการ 
 
หากคําสั่งใดที่ใชไมได จะมีเครื่องหมาย 

 แสดงเตือนใหทราบ 
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การรีเซ็ท คาํสั่งการทํางาน ทั่วๆไปอยางรวดเรว็ (Quick Reset) 
 
เมื่อกดปุม  และปุม  พรอมๆกันแชไว
นานกวา 2 วินาที จะเปนการรีเซ็ทคําสั่งตางๆ
ภายในกลอง ใหกลับไปใชคําสั่งเดิมตามที่ถูก
ตั้งมาจากโรงงาน 
 
ที่ทั้ง 2 ปุมน้ีจะมีจุดสีเขียวแตมไวใหเปนที่
สังเกตุได 
 
การกดปุมรีเซ็ททั้งสองนี้ จะไมมีผลกับคําสั่งที่
ผูใชตั้งไวแลวในชุดรายการคําสั่งเฉพาะ 

 
คําสั่งที่ถูกรีเซ็ท คาที่ตั้งจากโรงงาน 

(Default) 
กรอบโฟกัส ตรงกลาง 

โหมดชวยถายภาพ P โปรแกรมอัตโนมัติ 
โหมดชวยถายภาพ P* ปด–ไมใชงาน 

คาชดเชยแสง ปด–ไมใชงาน 
สวิทชล็อคคาแสง 

 AE hold 
ปด–ไมใชงาน  ¹ 

 

คําสั่งที่ถูกรีเซ็ท คาที่ตั้งจากโรงงาน 
(Default) 

ระบบครอมแสง ปด ² 
โหมดแฟลช   มานชุดแรก 

คาชดเชยแสงแฟลช ปด–ไมใชงาน 
ระบบล็อคคาแสงแฟลช ปด–ไมใชงาน 
ระบบถายภาพซอน ปด–ไมใชงาน  

¹ ไมมีผลกับคําสั่งที่ตั้งไวแลวในรายการเฉพาะที่ f7 (กําหนดหนาที่การทํางานใหปุม AE-L/AF-L) 
² จํานวนภาพครอมแสงจะถูกต้ังกลับไปเปนศูนย (0) คาครอมแสง/แฟลชถูกต้ังไปที่ 1 สตอป (EV) 
   รวมทั้งคาครอมสมดุลยสีขาว WB 
 
คําสั่งตางในชุดคําสั่งถายภาพ Shooting Menu ตามตารางขางลางนี้ ก็จะถูกรีเซ็ทดวยเชนกัน 

คําสั่งที่ถูกรีเซ็ท คาที่ตั้งจากโรงงาน 
(Default) 

Image Quality 
ชนิดไฟลภาพ 

JPEG Normal  
JPEG มาตรฐาน 

Iamge Size 
ขนาดภาพ  

L-Large  
ขนาดใหญ   

คําสั่งที่ถูกรีเซ็ท คาที่ตั้งจากโรงงาน 
(Default) 

คาสมดุลยสขีาว WB อัตโนมัติ * 
คาอุณหภูมิแสง 5000 K 

คาความไวแสง ISO 200  

                                                                                               * ระบบปรับแตง WB จะปด ไมใชงาน 
 
หากมีคําสั่ง Picture Control ที่ดัดแปลงไวเก็บอยูในกลอง คําสั่งน้ันก็จะถูกรีเซ็ทไปใชคาจากโรงงานดวยเชนกัน 
 
การรีเซ็ท Reset ดวยการกด 2 ปุมแชไว น้ี จะมีผลกับ Bank คําสั่งที่ผูใชกําลังใชอยูในขณะนั้นเทานั้น  
และจะไมมีผลกับ Bank อื่นๆ  
(เชน ผูใชกําลังใช Bank A อยู และทําการรีเซ็ท แบบ 2 ปุม คําสั่งตางๆจะถูกรีเซ็ทเฉพาะใน Bank A เทานั้น  
แตจะไมมีผลกับ Bank B, C หรือ D) 
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การรีเซ็ท ชุดรายการคําสั่งถายภาพ (Reset - Shooting Menu) 
 
 
ในหนารายการชุดคําสั่งถายภาพ 
(SHOOTING MENU) เมื่อใชคําสั่ง Reset 
shooting menu จะเปนการรีเซ็ทคําสั่งที่
ใชสําหรับการถายภาพตางๆภายในกลอง 
ใหกลับไปใชคําสั่งเดิมตามที่ถูกต้ังมาจาก
โรงงาน 
 
 

 
การรีเซ็ท Reset ชุดรายการคําสั่งถายภาพ Shooting Menu น้ี จะมีผลกับ Bank คําสั่งที่ผูใช
กําลังใชอยูในขณะนั้นเทานั้น และจะไมมีผลกับ Bank อื่นๆ  
(เชน ผูใชกําลังใช Bank A อยู และทําการรีเซ็ท Shooting Menu ก็จะทําใหคําสั่งถายภาพ ถูกรี
เซ็ทเฉพาะใน Bank A เทานั้น แตจะไมมีผลกับ Bank B, C หรือ D) 
 

คําสั่งที่ถูกรีเซ็ท 
Reset 

คาที่ตั้งจากโรงงาน 
(Default) 

การตั้งชื่อไฟล [File naming] DSC 
ตั้งขนาดไฟลภาพ [Image quality] ไฟล JPEG normal 
ตั้งขนาดกรอบภาพ [Image size] กรอบขนาด Large  
ฟอรแมทเฟรมภาพ [Image Area FX/DX]  
 ปรับเฟรมภาพอัตโนมัติ [Auto DX crop] เปด On 
 เลือกเฟรมภาพ Choose image area ฟอรแมท FX (36x24) 
การบีบอัดไฟล [JPEG compression] แบบเนนขนาดไฟล Size priority 
กําหนดขนาดไฟล [NEF (RAW)]  

[Type] ไฟลบีบอัดแบบไมมีการสูญเสีย ขอมูล 
Lossless compressed 

 

[NEF (RAW) bit depth] ไฟลแบบ 12 บิท 12-bit 
คาสมดุลยสีขาว[White balance] อัตโนมัติ Auto 

Fine tuning  ปด Off  
[Choose color temp.] 5000 องศาเคลวิน (5000K) 

คาควบคุมภาพ [Picture Control] มาตรฐานปกติ Standard 
คําสั่งกําหนดรหัสสี [Color space] รหัสสี sRGB 
คําสั่งใหแสง [Active D-lighting] ปด Off 
คําสั่งลดจุดสีรบกวน [Long exp. NR] ปด Off 
คําสั่งลดจุดสีรบกวน [High ISO NR] ปกติ Normal 
คําสั่งคาความไวแสง [ISO sensitivity]  

คาความไวแสง [ISO sensitivity] 200  
ความไวแสงอัตโนมัติ [ISO auto] ปด Off 

คําสั่งดูภาพสดจากเซ็นเซอร [Live view]  
โหมดดูภาพ [Live view mode] มือถือ Hand-held  
โหมดถายภาพ [Release mode] ถายเดี่ยวทีละภาพ Single frame 

คําสั่งถายภาพซอน [Multiple exposure] Reset ¹ 
คําสั่งตั้งเวลาถายภาพ [Interval timer shooting] Reset ² 
1. การรีเซท็คําสั่งถายภาพซอน [Multiple exposure] จะมผีลกับทุก Bank (Bank A, B, C, D) 
2.การรีเซ็ทคําสั่งตั้งเวลาถายภาพ [Interval timer shooting] จะมีผลกับทกุ Bank และจะยุติการถายภาพตามกําหนดเวลาทันท ี
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การรีเซ็ท ชุดรายการคําสั่งเฉพาะตัวผูใช (Reset - Custom Menu) 
 
 
ในหนารายการชุดคําสั่งเฉพาะตัว
(CUSTOM SETTING MENU) เมื่อใช
คําสั่ง Reset Custom setting  จะเปนการ
รีเซ็ทคําสั่งที่ใชผูใชตั้งกําหนดไวใช
เฉพาะตัวกับกลองตัวนั้น ใหกลับไปใช
คําสั่งเดิมตามที่ถูกต้ังมาจากโรงงาน 
 
 

 
การรีเซ็ท Reset ชุดคําสั่งเฉพาะตัว(CUSTOM SETTING MENU) น้ี จะมผีลกับ Bank คําสั่งที่
ผูใชกําลังใชอยูในขณะนั้นเทานั้น และจะไมมีผลกับ Bank อื่นๆ  
(เชน ผูใชกําลังใช Bank A อยู และทําการรีเซ็ท Shooting Menu ก็จะทําใหคําสั่งถายภาพ ถูกรี
เซ็ทเฉพาะใน Bank A เทานั้น แตจะไมมีผลกับ Bank B, C หรือ D) 
 

คําสั่งที่ถูกรีเซ็ท 
Reset 

คาที่ตั้งจากโรงงาน 
(Default) 

a1 AF-C Mode Priority 
ในโหมดหาโฟกัสตอเนื่อง 

Release 
กดปุมลั่นชัตเตอรไดเลย 

a2 AF-S Mode Priority 
ในโหมดหาโฟกัสเดี่ยว 

Focus 
ตองโฟกัสไดกอน จึงจะลั่นชัตเตอรได 

a3 Dynamic AF area 
กําหนดจํานวนกรอบสําหรับใชหาโฟกัสอัตโนมัติ 

9 points 
9 กรอบโฟกัส  

a4 Focus tracking with lock-on 
กําหนดการหาโฟกัส 
สําหรับติดตามการเคลื่อนไหว 

Normal 
ปกติ 

a5 AF Activation  
การทํางานของปุม AF-ON 

Shutter/AF-ON 
ใชปุมชัตเตอร หรือ ปุม AF-ON ก็ได 

a6 AF Point Illumination 
การสวางของกรอบโฟกัส 

Auto 
สวางโดยอัตโนมัติเมื่อแสงนอย 

a7 Focus point wrap-around 
การเปลี่ยนตําแหนงกรอบโฟกัส 

No wrap 
การเลือกกอบโฟกัสแบบไมวน 

a8 AF point selection  
เลือกกรอบที่จะใชสําหรับการหาโฟกัส 

51 points 
เลือกใชทั้ง 51 กรอบได 

a9 Built-in AF-assist illuminator 
 การใชไฟชวยหาโฟกัส 

On 
เปด ใชงาน 

a10 AF-ON for MB-D10 
การใชปุม AF-ON บนกริป MB-D10 
และแปนควบคุมรอง Sub-command dial  

AF-ON 
เปด ใชงานปุม AF-ON 
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คําสั่งที่ถูกรีเซ็ท 
Reset 

คาที่ตั้งจากโรงงาน 
(Default) 

b1 ISO sensitivity step value 
ตั้งระดับขั้นของความไวแสง 

1/3 step 
ขั้นละ 1/3 สตอป 

b2 EV steps for exposure ctl. 
ตั้งระดับขั้นของคาแสงถายภาพ 

1/3 step 
ขั้นละ 1/3 สตอป 

b3 Exp Comp/Fine Tune 
ตั้งระดับของคาชดเชยแสง 

1/3 step 
ขั้นละ 1/3 สตอป 

b4 Easy exposure compens. 
ตั้งวิธีชดเชยคาแสงแบบงาย 
(ดวยแปน Command Dial) 

Off 
ปด ไมใชงาน 

b5 Center weight area 
b5 ตั้งขนาดของวงวัดแสง (เฉลี่ยหนักกลาง) 

 Ø 12 mm 
วงกลมขนาด 12 มม. 

Fine tune exposure 
ตั้งคาแสงแบบละเอียด 

 

 ระบบวัดแสงแบบมาตริกซ 0 
 ระบบวัดแสงเฉลี่ยหนักกลาง 0 

b6 

 ระบบวัดแสงเฉพาะจุด 0 
c1 Shutter-release butt. AE-L 

c1 กําหนดการทํางานของปุมลั่นชัตเตอร 
Off 
ปด ไมใชงาน 

c2 Auto meter-off delay 
c2 กําหนดเวลาปดเครื่องวัดแสง 

6 s 
6 วินาที 

c3 Self-Timer 
c3 กําหนดเวลานับถอยหลัง 

10 s 
10 วินาที 

c4 Monitor-Off กําหนดเวลาปดจอแสดงภาพ  
 Playback แสดงภาพที่ถาย 10 s (10 วินาที) 
 Menus รายการเมนูตางๆ 20 s (20 วินาที) 
 Shooting info display ขอมูลถายภาพ 10 s (10 วินาที) 

c4 

 Image review แสดงภาพที่เพิ่งถาย 4 s (4 วินาที) 
d1 Beep  

ตั้งเสียงเตือน 
High 
เสียงดังมาก 

d2 Viewfinder grid display 
ตั้งตารางในชองมองภาพ 

Off 
ปด ไมใชงาน 

d3 Viewfinder Warning  
แสดงคําเตือนในชองมองภาพ 

On 
เปด ใชงาน 

d4 Shooting Speed 
ตั้งความเร็วถายภาพ  (ในโหมด CL) 

3 fps 
3 ภาพตอวินาที 

d5 Max. continuous release  
จํานวนถายภาพตอเนื่อง 

100 
100 ภาพ 

d6 File Number Sequence 
กําหนดเลขลําดับไฟลเก็บภาพ 

On 
เปด ใชงาน 

d7 Shooting info display  
ขอมูลในชองมองภาพ 

Auto 
อัตโนมัติ 

d8 LCD illumination 
กําหนดการใชแสงชวยสองดู จอ LCD  

Off 
ปด ไมใชงาน 

d9 Exposure delay mode 
ตั้งหนวงเวลา 1.0 วิ. กอนมานชัตเตอรจะเปด   

Off 
ปด ไมใชงาน 

d10 MB-D10 Batteries 
เลือกชนิดของถานMB-D200 

LR6 (AA alkaline) 
ถานแบบอัลกาไลน  

d11 Battery order  
กําหนดลําดับการใชงานแบตเตอรี ่ 

Use MB-D10 batteries first 
ใชถานในตัวกริป MB-D10 กอน 
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คําสั่งที่ถูกรีเซ็ท 
Reset 

คาที่ตั้งจากโรงงาน 
(Default) 

e1 Flash Sync Speed 
กําหนดความเร็วชัตเตอรที่สมัพันธกับแฟลช 

1/250  over 
ที่ 1/250 วินาที หรือ มากกวา 

e2 Flash Shutter Speed  
กําหนดความเร็วชัตเตอรขั้นต่ําที่จะใชกับแฟลช 

1/60 s 
ที่ 1/60 วินาที 

e3 Flash cntrl for built-in flash 
กําหนดโหมดแฟลชหัวกลอง 

TTL (TTL-Through The Lens) 
วัดแสงแฟลชผานเลนส  

e4 Modeling Flash 
ตั้งระบบไฟสองดูเงา 

On 
เปด ใชงาน 

e5 Auto bracketing set 
ตั้งระบบถายภาพครอมแสง แบบอัตโนมัติ 

AE & flash 
ครอมแสงทั้งคาแสง และ คาแสงแฟลช 

e6 Auto bracketing (Mode M) 
ตั้งระบบถายภาพครอมแสง อัตโนมัติ (โหมด M)  

Flash/speed 
ครอมทั้งแสงแฟลช และ ความเร็วชัตเตอร 

e7 Bracketing order 
ตั้งลําดับภาพครอมแสง 

MTR > under > over 
คาแสงปกติ>คาแสงนอย>คาแสงมาก 

f1 Switch  
สวิทชเปดไฟดูจอ LCD 

LCD Backlight 
เปดเฉพาะที่จอ LCD ดานบน 

Multi selector center button 
ตั้งหนาที่ปุมกลาง แปนสี่ทิศ 

 

 [Shooting mode] ในโหมดถายภาพ center focus point เลือกกรอบโฟกัสกลาง 

 
f2 

 [Playback mode] ในโหมดแสดงภาพ Thumbnail on/off เปด/ปด แสดงกลุมภาพ 
f3 Multi-Selector 

ตั้งหนาที่แปนสี่ทิศ 
Do nothing 
ไมตองทําอะไรเลย 

f4 Photo info / Playback 
กําหนดวิธีเรียกดูขอมูลภาพ 

Info /Playback 
แสดงขอมมูลถายภาพ/เรียกแสดงภาพ 

FUNC Button 
กําหนดหนาที่ให ปูม FUNC. 

 

 [FUNC. button press] None ยังไมตองทําอะไรเลย ใหผูใชตั้งเอง 

 
f5 

 [FUNC. button+dials] Auto bracketing ครอมแสงอัตโนมัติ 
Assign preview button 
กําหนดหนาที่ปูมเช็คระยะชัดลึก (DOF Preview) 

 

 [Preview button press] Preview ตรวจดูระยะชัดลึกในภาพ 

 
f6 

 [Preview+command dials] None ยังไมตองทําอะไรเลย ใหผูใชตั้งเอง 
Assign AE-L/AF-L button 
กําหนดหนาที่ให ปุมล็อคแสง/โฟกัส  AE-L/AF-L

 

 [AE-L/AF-L button press]  AE/AF lock ล็อคคาแสงและล็อคโฟกัส 

 
f7 

 [AE-L/AF-L+command dials]  None ยังไมตองทําอะไรเลย ใหผูใชตั้งเอง 
Shutter spd & aperture lock 
ตั้งล็อคความเร็วชัตเตอรและคารูรับแสง 

 

 Shutter speed lock ล็อคความเร็วชัตเตอร Off ปด ไมใชงาน 

 
f8 

 Aperture lock ล็อคคารูรับแสง Off ปด ไมใชงาน 
Customize command dials 
กําหนดหนาที่แปนควบคุมหลัก (ดานหลังกลอง) 

 

 [Reverse rotation] No ไมตองการ 
 [Change main/sub] Off ปด ไมใชงาน 
 [Aperture setting] Sub-command dial ใชแหวนควบคุมรอง 

 
f9 

 [Menus and playback] Off ปด ไมใชงาน 
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f10 Release button to use dial  
ปุมและแปนหมุนตางๆ 

No 
ไมตองการ 

f11 No Memory Card? 
หากไมไดใสการดความจํา? 

Enable release 
ใหใชปุมกดชัตเตอรได 

f12 Reverse indicators  
การแสดงเครื่องหมาย 
วัดแสง อันเดอร และ โอเวอร 

 
ตามปกติแบบที่แสดง 
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Basic Set up Menu  
รายการกําหนดการใชงานขั้นพื้นฐานของกลอง                   

        * เปนคาที่ถูกตั้งมาจากโรงงาน                    
หัวขอคําสั่ง 
• ตัวเลือก  

ความหมาย และ คําอธิบายการใชงาน 

Format 
การฟอรแมทการดความจํา 
 • No 
 • Yes 

การฟอรแมทเพื่อลบภาพที่เก็บไวทั้งหมด เพื่อจัดระเบียบเก็บภาพ
ชุดใหม 
 • No   ไม ไมตองการฟอรแมท 
 • Yes  ใช ตองการฟอรแมทลางการด 
 

LCD Brightness 
ตั้งความสวางจอแสดงภาพ 
 • OK 
 • -3 to +3 

 
ตั้งความสวางของจอแสดงภาพ LCD ดานหลัง 
 • OK  ใชไดแลว 
 • ปรับใหมืด -3  ถึง +3  สวางกวาปกติ 
 

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

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

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

Lock mirror up for cleaning  
ยกกระจกขึ้นคางไวเพื่อทําความสะอาด 
• Start  

 
ยกกระจกสะทอนภาพขึ้น แลวคางไว เพือ่เช็ดจอรับภาพ CMOS 
 • เริ่ม เปด ยกกระจกคางไว เพื่อเปาทําความสะอาดจอ CMOS 
 

Video Mode 
สัญญาณภาพวีดีโอ 
 • NTSC * 
 • PAL 

 
 ตั้งสัญญาณภาพวีดีโอ ที่จะตอจากกลอง ไปแสดงบนโทรทัศน 
 • NTSC แบบอเมริกา * 
 • PAL    แบบยุโรป 
 

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

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

World Time  
ตั้งเวลาตามสวนตางๆของโลก  
 • Time zone 

Select 
 • Date 

Date set  
Time set  

 • Date format 
yy/mm/dd 
mm/dd/yy 

 
 ตั้งนาฬิกา ใหบอกเวลาตามสวนตางๆของโลกที่ใชงาน 
 •  ตั้งโซนเวลา 

เลือกโซนเวลาที่ตองการ 
 • วันที่ 

ตั้งวันที่  
ตั้งเวลา  

 • ตั้งรูปแบบแสดงวันที่ 
ป/เดือน/วันที่ 
เดือน/ป/วันที่ 
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dd/mm/yy 
 • Daylight saving time 

Off 
On 

วันที่/เดือน/ป 
 • ตั้งเวลาประจําฤดูรอน 

ปด ไมใช 
เปด ตั้งเวลาประจําฤดูรอน 

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

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

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

Text entry 
 • Attach comment 

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

เลือกตัวอักษร สําหรับแตงประโยคขอความ 
• ติ้กเพื่อเริ่มใสขอความกํากับลงในไฟลภาพ 

Auto Image Rotation 
กลับภาพเปนแนวตั้งเอง 
  
 • On * 
 • Off 

 
กําหนดใหกลองแสดงภาพที่ถายเปนแนวตั้งใหเอง เมื่อใชกลอง 
ถายภาพนั้นในแนวตั้ง 
 • เปด ใชงาน * 
 • ปด   ไมใชงาน 
 

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

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

Battery Info 
ขอมูลการใชไฟแบตเตอรี่ 
 • Battery meter 
 • Picture meter  
 • Charging life 

 
สําหรับแสดงขอมูลการใชงานถานแบตเตอรี่เทานั้น 
 • มาตรวัดไฟฟาคงเหลือในถานไฟฟา 
 • มาตรวัดจํานวนภาพที่ถายไปแลว จากถานกอนนี้ 
 • แสดงวงจรชีวิตของถาน 0 = ถานใหม, 4 = ถานใกลหมดอายุ 
 

Wireless transmitter  
ระบบสั่งงานและสงไฟลภาพแบบไรสาย 

Image authentication   
ระบบยืนยัน ภาพตนฉบับ 
 • On 
 • Off * 

 
ระบบใสรหัสลงในไฟลภาพเพื่อยืนยันวาเปนไฟลภาพตนฉบับ 
 • On  เปด ใชงาน 
 • Off  ปด ไมใชงาน * 
 

Save/load settings  
การบันทึกคาตางๆที่ตั้งไวแลว 
 • Save settings 
 • Load settings  

 
ใชบันทึกคาตางๆที่ตั้งไว เพื่อโอนไปใชกับกลอง D700 ตัวอื่นๆ 
 •  ใหจดบันทึกคาตางๆในกลองที่ไดตั้งไวแลว 
 •  ใหเอาคาตางๆในกลองที่ไดบันทึกไว ออกมาใช 

GPS   
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การใชงานรวมกับเครื่อง GPS 
 • Auto meter off 
 • Position  
 

คําสั่งการใชงานรวมกับเครือ่งหาตําแหนงดวยดาวเทียม GPS 
 • ปดพักการใช GPS พรอมกับระบบวัดแสงกลอง โดยอัตโนมัติ 
 • แสดงพิกัดตําแหนงจากเครื่อง GPS   
 

Virtual horizon  
ระบบแสดงเสบขอบฟาเสมือน 
• (Display) 

  
ระบบแสดงแนวระนาบเสบขอบฟาเสมือน บนจอ LCD 
• (เปดแสดงใหเห็น) 

Non-CPU lens data  
กําหนดเลนสแมนนวลโฟกัส ที่จะใชกับ
กลอง  
 • Done 
 • Lens number (1 - 9) 
 • Focal length (6 - 4000) 
 • Max aperture (F1.2 - F22)  

 
ขอมูลเลนสแมนนวลโฟกัส ที่จะใชกับกลอง เพื่อใหตัววัดแสง
ทํางานได 
• ปอนคาเลนสเสร็จเรียบรอยแลว 
• กําหนดหมายเลขประจําเลนส (หมายเลข 1 ถึง 9)  
• คาทางยาวโฟกัสของเลนส (6 – 4000 มม.) 
• คารูรับแสงกวางสุดของเลนสที่ใช (F/1.2 ถึง F/22) 
 

AF fine tune  
การปรับแตง ระบบหาโฟกัสอัตโนมัติ 
 • AF fine tune (On/Off) 

Off 
On 

 • Saved value (+/- 20)  
 • Default (+/- 20) 
 • List saved values 
  

 
 คําสั่งปรับแตง การหาโฟกัสอัตโนมัติ 
 • เริ่มทําการปรับแตงการหาโฟกัส 

Off ปด ไมใช 
On เปด เริ่มทําการปรับแตง 

 • บันทึกคาปรับแตงที่หาไวได (+/- 20)  
 • คาปรับแตงปกติ (+/- 20) 
 • แสดงคาปรับแตงที่บันทึกไวทั้งหมด  
 

Firmware Version  
โปรแกรมควบคุมกลอง  
• Version No. 

A 1.00 
B 1.00  

 
สําหรับแสดงขอมูลของโปรแกรมควบคุมกลอง (เฟริมแวร) 
• หมายเลขลาํดับรุนโปรแกรมเฟริมแวรของกลอง  

A 1.00 
B 1.00 
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Shooting Menu  
ชุดรายการคําสั่งการถายภาพ 
                                                                                               * เปนคาที่ถูกตั้งมาจากโรงงาน  
หัวขอคําสั่ง 
• ตัวเลือก  

ความหมาย และ คําอธิบายการใชงาน 

Shooting Menu Bank 
รายการชุดคําสั่ง 
 • A * 
 • B 
 • C 
 • D 
 • Rename 

Text entry 

                                                                               
กําหนดชุดคําสั่งถายภาพ 4 ชุด สําหรับการถายภาพแบบตางๆ          
• ชุด A *  
• ชุด B 
• ชุด C 
• ชุด D 
• เปลี่ยนชื่อชุด  

ใสชื่อใหมตามตัวอักษรภาษาอังกฤษ 
Reset Shooting Menu  
รีเซ็ท – รายการชุดคําสั่งการถายภาพ 
 
 • Yes 
 • No 

 
 สั่งใหกลองใชคาตางๆในรายการคําสั่งการถายภาพตามที่ถูกตั้งมา
จากโรงงาน (ดูรายการ *)   
 • Yes  ใช  ใหกลับไปเหมือนเดิมตามที่ถูกตั้งมาจากโรงงาน 
 • No  ไมตองการ 

Active Folders 
โฟรเดอรสําหรับเก็บไฟลภาพ 
 • New 
 • Select folder 

 
ตั้งกําหนดใหกลองสรางโฟรเดอรใหมสําหรับใชเก็บไฟลภาพ 
• New สรางโฟรเดอรขึ้นมาใหม 
• Select folder เลือกโฟรเดอรที่มีอยูแลวในรายการ 
 

File Naming 
การกําหนดตัง้ชื่อไฟลลภาพ 
 • File Naming 

Text entry 

 
การกําหนดชือ่นําไฟลภาพ  (ถูกตั้ง DSC___  มาจากโรงงาน) * 
• ตั้งชื่อนําไฟลภาพใหมตามที่ตองการ 

ใสชื่อใหมตามตัวอักษรภาษาอังกฤษ 
 

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

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

Image Size 
กรอบขนาดของภาพ 
 • Large * 
 • Medium 
 • Small 

 
การกําหนดกรอบขนาดภาพ - กวางxยาว / จํานวนพิกเซลในภาพ 
•  4256 x 2832 / 12.0 M  (ใหญ ขนาด 12.2 ลาน พิกเซล) * 
•  3284 x 2120 /  6.7 M (กลาง ขนาด 6.7 ลาน พิกเซล) 
•  2128 x 1416 /  3.0 M (เล็ก  ขนาด 3.0 ลาน พิกเซล) 
 

Image Area 
พื้นที่ขนาดจอรับภาพภาพ 
• Auto DX crop 

On * 
Off 

 • Choose image area  
FX format (36x24) * 
DX format (24x16) 

 
กําหนดขนาดพื้นที่รับภาพของเซ็นเซอรที่ตองการใช                    
• กําหนดพื้นที่รับภาพในขนาด DX โดยอัตโนมัติเมื่อใชเลนส DX  

เปด ใชอัตโนมัติ * 
ปด ไมใช 

 • เลือกขนาดพื้นที่รับภาพ  
ใชขนาด FX format (36x24) * 
ใชขนาด DX format (24x16) 

 242



 
JPEG Compression  
อัตราบีบอัดขนาดไฟลลภาพ 
 • Size priority * 
 • Optimal quality  

 
เลือกอัตราการบีบอัดเพื่อยอลดขนาดของๆไฟลภาพ JPEG  
 • Size priority เนนที่การบีบอัดลดขนาดไฟลภาพ * 
 • Optimal quality  เนนคุณภาพใหสมสวนกับการยอขนาดไฟล
 

NEF (RAW) recording  
การจัดการไฟลภาพดิบ NEF (RAW) 
 • Type  

Lossless compressed * 
Compressed 
Uncompressed 

 • NEF (RAW) bit depth  
12-bit * 
14-bit 

 
เลือก ลักษณะรูปแบบไฟลภาพดิบ (RAW) ที่จะบันทึกลงในการด 
 • ลักษณะ 

 บีบอัดแบบไมสูญเสียรายละเอียดในภาพ * 
 บีบอัดลดขนาดไฟลลงใหเล็กที่สุด 
 ไมตองบีบอัดลดขนาดไฟล 

 • รูปแบบ NEF (RAW)  
แบบ 12-bit  (12 บิทตอจุดพิกเซล) * 
แบบ 14-bit (14 บิทตอจุดพิกเซล) 

ขอสังเกตุ: ไฟลภาพแบบ NEF (RAW) เมื่อบันทึกที่ 14 บิท จะมี
ขนาดใหญกวาแบบ 12 บิท อยูประมาณ 35% และทําใหความเร็วใน
การถายภาพลดลงเหลือ 2.5 ภาพตอวินาที  

White Balance 
คาสมดุลยแสงสีขาว 
 • Auto * 
 • Incandescent 
 • Fluorescent 
 • Direct Sunlight 
 • Flash 
 • Cloudy 
 • Shade 
 • Choose color temp. 
 • Preset manual 

 
กําหนดเลือกใชคาสมดุลยสีขาว ในสภาพแสงตอไปนี้ 
 • Auto อัตโนมัติ ตามตาราง A-B, G-M  และเลนสที่ใช * 
 • Incandescent เมื่อใชแสงจากหลอดไฟฟาแบบเผาไสทังสเตน 
 • Fluorescent เมื่อใชแสงจากหลอดไฟฟาแบบหลอดเรืองแสง 
 • Direct Sunlight เมื่อใชแสงจากดวงอาทิตยโดยตรง 
 • Flash เมื่อใชแสงจากแสงไฟแฟลช 
 • Cloudy เมื่อใชแสงธรรมชาติ สภาพทองฟาเมฆมาก 
 • Shade เมื่อใชแสงธรรมชาติ ในที่ๆมีรมเงา 
 • ปรับตามอุณหภูมิแสงที่ตองการตั้งแต 2500 K - 10000 K 
 • Program WB ผูใชตั้งปรับวัดเองตามสภาพแสงที่มีในขณะนั้น 
 

Set Picture Control  
เลือกรูปแบบลักษณะการแตงภาพ  
• Standard 

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

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

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

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

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

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

• ภาพสีสรรสดใส ตามปกติถูกตั้งไวที่ Default (4, 0, 0, 0, 0)  
Quick adjust (-2 ถึง +2) 
ความคมชัด (A, 0 ถึง 9) 
คาคอนทราส (A, -3 ถึง +3) 
ความสวาง (-1 ถึง +1) 
ความเขมอิ่มของสี (A, -3 ถึง +3) 
โทนเฉดสี (-3 ถึง +3) 
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 • Monochrome 
Sharpening (A, 0 to 9) 
Contrast (A, -3 to +3) 
Brightness (-1 to +1) 
Filter (Off, Y, O, R, G)  
Toning (10 options)  

 • [custom] 

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

 • ตั้งแบบเฉพาะตามที่ผูใชตองการ [custom] 
 

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

                                                                              สราง
ชุดคําสั่งเพื่อใชสําหรับควบคุมการแตงภาพของตัวผูใชเอง 
 • แกไข หรือ เซฟเก็บลงไวในการดความจํา  
 • เปลี่ยนชื่อคําสั่งควบคุมการแตงภาพ 
 • ลบทิ้ง 
 • เรียกใช หรอื เซฟ คําสั่ง แตงภาพของตัวผูใชเอง                       

Color Space 
รหัสระบบสีของไฟลลภาพ  
 • sRGB * 
 • Adobe RGB  

  
การกําหนดรหัสระบบสีของไฟลลภาพ ในการแสดงภาพ 
 • ใชรหัสสีแบบมาตรฐาน sRGB ทั่วๆไป * 
 • ใชรหัสสีของ Adobe RGB   
 

Active D-Lighting  
คําสั่งใหเพิ่มความสวางในภาพยอนแสง  
 
 • Enhanced 
 • Normal 
 • Moderate 
 • Off  * 

 
ใชสําหรับเพิ่มความสวางใหกับตัวแบบหลักในภาพที่ถายยอนแสง 
(เสมือนวาใชแสงแฟลชชวยในการถายภาพ)  
 • ปรับเรงความสวางมากที่ตัวแบบ 
 • ปรับเรงความสวางทั่วไป 
 • ปรับเรงความสวางเล็กนอย 
 • ปด ไมใชงานเลย  * 
 

Vignette Control  
คําสั่งใหเพิ่มความสวางในภาพยอนแสง 
 
 • High  
 • Normal * 
 • Low  
 • Off 

 
การกําจัดอาการมุมขอบภาพมืด และ ใชกํากับไฟลภาพ NEF บอก
โปรแกรม Capture NX ให แกอาการขอบมุมภาพมืดโดยอัตโนมัติ  
 •  เปดใช แกใหขอบภาพสวางมากกวาปกติ 
 • เปดใช แกใหขอบภาพสวางปานกลาง * 
 • เปดใช แกใหขอบภาพสวางเล็กนอย 
 •  ปด ไมใชเลย  
 

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

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

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

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

LO 1 
LO 0.7 
LO 0.3 
200 * 
250 
320 
400 
500 
640 
800 
1000 
1250 
1600 
2000 
2500 
3200 
HI 0.3 
HI 0.7 
HI 1.0 

 • ISO sensitivity auto control 
On / Off * 
Maximum sensitivity 

400 
800 
1600 
3200 
HI 1 * 

Minimum shutter speed 
1/250 - 1 sec 

 

 
  
กําหนดคาความไวแสงใชงาน  (ดูรายการคําสั่งเฉพาะ b2 ดวย) 
• ISO 

LO 1 
LO 0.7 
LO 0.3 
200 * 
250 
320 
400 
500 
640 
800 
1000 
1250 
1600 
2000 
2500 
3200 
HI 0.3 
HI 0.7 
HI 1.0 

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

400 
800 
1600 
3200 
HI 1 * (เทียบเทา 6400) 

กําหนดชวงคาความเร็วชตัเตอรใหใชได 
1/250 - 1 วินาที 

Live view 
คําสั่งแสดงภาพสดบนจอ LCD    
• Live view mode 

Hand-held 
Tripod 

 • Release mode  
Single frame 
Continuous low-speed  
Continuous high-speed  

 
คําสั่งแสดงภาพสดจากเซ็นเซอรรับภาพ CMOS โดยตรง 
• สั่งแสดงภาพสดจากจอรับภาพ CMOS โดยตรง 

แบบใชมือจับกลอง  - ระบบหาโฟกัสแบบ Phase detect AF 
แบบใชขาตั้งกลอง - ระบบหาโฟกัสแบบ Contrast detect AF 

 • โหมดการลัน่ชัตเตอรถายภาพ  
ลั่นชัตเตอรถายทีละภาพ 
ถายภาพตอเนื่องความเร็วต่ํา   
ถายภาพตอเนื่องความเร็วสูง 

 
Multiple Exposure  
การซอนภาพที่จะถาย 
 • Done 
 • Number of shots 

2 - 10  
 • Auto gain 

On  
Off  

 
การซอนภาพที่จะถาย สามารถเลือกซอนกันไดตั้งแต 2-10 ภาพ 
 • ตั้งคาเสร็จส้ินเรียบรอยแลว พรอมใชถายภาพซอน 
 • ตั้งจํานวนภาพที่จะถายซอน 

2 - 10  
 • ตั้งความสวางอัติโนมัติ 

On เปด ใช  (กลองจะตั้งความสวางของแตละภาพให
เหมาะสม) 

Off  ปด  ไมใช 
  



 
Intvl Timer Shooting 
การถายภาพตามชวงเวลาที่กําหนด 
 • Start  

Now 
Start time  

 • Interval  
[hh:mm:ss] 

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

 • Start  
Off 
On 

 
ตั้งกลองใหถายภาพตามเวลาและจํานวนภาพที่กําหนดไวลวงหนา   
 • Start เริ่มถายภาพแรกเมื่อไหร 

Now เริ่มถายภาพทันที กลองจะเริ่มถายภาพแรกใน 3 วินาที 
Start time ตั้งนาฬิกา สําหรับเริ่มถายภาพเมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว 

 • Interval ตั้งชวงระยะเวลาถายภาพ ใหหางนานเทาไหร 
[ชม:นาที:วินาที]  

 • Select Intvl*Shots ตั้งคาบ และ จํานวนภาพถายในแตละคาบ 
[จํานวนคาบ] x [จํานวนภาพใน 1 คาบ] = จํานวนภาพทั้งหมด 

 • Start  เริ่ม 
Off  ปด (ใชสําหรับปดระบบ หรือ หยุดการทํางานชั่วคราว) 
On  เปด (เริ่มทํางาน ใหนับเวลาได) 
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Playback Menu  
ชุดรายการแสดงภาพถายที่บันทึกเก็บไวในการดความจํา 
                                                                                               * เปนคาที่ถูกตั้งมาจากโรงงาน  
หัวขอคําสั่ง 
• ตัวเลือก  

ความหมาย และ คําอธิบายการใชงาน 

Delete 
ลบไฟลภาพทิ้ง 
 • Selected 
 • All 
 

                                                                                    
เลือกภาพที่ตองการลบทิ้งจากการด                                             
• Selected  เลือกลบทิ้งเปนภาพๆไป 
• All           ลบทิ้งทั้งหมดทุกภาพ                                              

Playback Folder 
เลือกโฟรเดอรที่จะใชดูภาพ 
 • ND700 
 • All 
 • Current 

  
เลือกโฟรเดอรที่จะใชดูหรือใหแสดงไฟลภาพ 
 • เลือกดูเฉพาะโฟรเดอรที่สรางจากกลอง D700 เทานั้น 
 • ดูหมดทุกโฟรเดอร ที่อยูในมาตรฐาน DCF 
 • โฟรเดอรลาสุดที่กําลังใชบันทึกภาพ 

Hide Image 
ซอนไฟลภาพที่เก็บไว  
 • Select / set 
 • Deselect all? 

 
 เลือกซอนภาพที่เก็บไว โดยไมใหแสดงบนจอ LCD ของกลอง 
 • เลือกภาพ / เริ่ม 
 • ยกเลิก ไมเลือกเลย  
 

Display Mode 
รูปแบบการแสดงภาพบนจอ LCD 
 • Basic photo info  

Highlights 
Focus point  

 • Detailed photo info  
RGB Histogram 
Data 

 
ติ้กเลือกรูปแบบการแสดงขอมูลของไฟลลภาพบนจอ LCD 
 • เลือกใหแสดงขอมูลภาพแบบพื้นฐาน   

แสดงสวนที่สวางเกินกวา CMOS จะบันทึกไดในภาพ 
บริเวณจุดโฟกัส ที่ไดเลือกใช ในภาพ 

 • เลือกใหแสดงขอมูลภาพแบบในรายละเอียด 
ฮิทโตแกรม สีแดง/เขียว/น้ําเงิน (กราฟความสวางตอพิกเซล) 
ขอมูลการถายภาพทั้งหมดในการถายภาพนั้น 

Image Review 
แสดงภาพที่เพิ่งถาย 
 • Off * 
 • On  

  
แสดงภาพที่เพิ่งจะถูกบันทึกลาสุด หลังจากกดปุมชัตเตอร 
 • ปด ไมตองแสดง * 
 • เปด ใหแสดงทุกครั้งที่กลองบันทึกภาพ 
 

After Delete 
หลังจากลบภาพทิ้งไปแลว 
 • Show next * 
 • Show previous 
 • Continue as before 

  
กําหนดการทํางานขั้นตอไป หลังจากที่กดปุม Delete ลบภาพไปแลว 
 • ใหแสดงภาพที่บันทึกไวถัดไป * 
 • ใหแสดงภาพที่บันทึกกอนหนาภาพที่ลบไป 
 • ใหแสดงภาพถัดไป ตามทิศทางที่ดูกอนหนานี้ 
 

Rotate Tall 
กลับภาพแนวตั้งอัตโนมัติ 
 • On * 
 • Off  

 
กําหนดใหกลองกลับภาพแนวตั้งโดยอัตโนมัติ เมื่อตั้งกลองในแนวตั้ง 
 • เปด ใหกลับภาพเปนแนวตั้งโดยอัติโนมัติ * 
 •  ปด  ไมตองกลับภาพ 
 

Slide Show 
ใหกลองทยอยแสดงภาพ 
 • Start 

 247

 • Frame Interval 
2 sec 
3 sec 
5 sec 
10 sec 

 
ตั้งใหกลองทยอยแสดงทีละภาพ เปนชวงจังหวะ 
 • เริ่ม แสดงภาพ 
 • ชวงระยะเวลาที่แสดงแตละภาพ 

2  วินาที 
3  วินาที 
5  วินาที 
10 วินาที 
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Print Set (DPOF) 
กําหนดภาพที่จะพิมพ 
 • Select / set 
 • Cancel Order 

 
เลือกภาพที่จะพิมพ เมื่อตอกลองกับเครื่องพิมพภาพ มาตรฐาน DPOF 
 • กดเลือกภาพ / เริ่ม  (หากไฟลลภาพ NEF ก็จะใชระบบนี้ไมได) 
 • ยกเลิก ไมพิมพเลย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Retouch Menu  
ชุดรายการคําสั่งปรับแตงภาพสําเร็จรูปภายในตัวกลอง  
(กลองจะสรางไฟลภาพขึ้นใหใหม โดยจะยังเก็บไฟลภาพตนฉบับเดิมไวในการดบันทึกภาพ)                

                                                                                                              * เปนคาที่ถูกตั้งมาจากโรงงาน  
หัวขอคําสั่ง 
 • ตัวเลือก  

ความหมาย และ คําอธิบาย 

 D Lighting 
ตั้งชดเชยภาพที่ถายยอนแสง 
 •   High 
 •   Normal 
 •   Low  

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

Red-eye correction 
ปรับแกอาการตาแดงจากแสงแฟลช  
• Select image  

                                                                               
ปรับแกตาแดง ใชไดเฉพาะกับภาพที่ใชแสงแฟลชถายภาพเทานั้น     
• เลือกภาพทีเ่ก็บบันทึกไวในการด                   

Trim 
ตัดขอบเพื่อลดขนาดภาพ 
 • Select image 

Zoom / Scroll 
Aspect 

 
Crop ครอปตัดขอบเพื่อลดขนาดภาพใหเล็กลง 
 • Select image เลือกภาพที่เก็บบันทึกไวในการด                   

 ซูมขยายภาพ / กวาดดูบริเวณขอบภาพที่ถูกตัดออกไป 
 Aspect เลือกอัตราสวน ดานกวาง/ดานยาว ของขนาดกรอบ 

Monochrome 
ทําใหเปนภาพสีเดี่ยวแบบโมโนโครม 
 • Black-and-white   

Select image  
 • Sepia  

Select image  
 • Cyanotype  

Select image 

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

เลือกภาพที่เก็บบันทึกไวในการด 
 • Sepia ภาพโทน สีซีเปย 

เลือกภาพที่เก็บบันทึกไวในการด 
 • Cyanotype ภาพโทนฟอก สีคราม ฟา-ขาว 
   เลือกภาพที่เก็บบันทึกไวในการด 

Filter effects  
ทําใหเสมือนใสฟลเตอรสี 
 • Skylight  

Select image  
 • Warm filter 

Select image 
 

  
ปรับแตงเรงสีในภาพใหดูเหมือนใสแผนกรองแสงฟลเตอรถายภาพ   
 
• Sky light เสมือนใชฟลเตอรสีชมพูออน (ลดสีฟาในบริเวณรมเงา) 

เลือกภาพที่เก็บบันทึกไวในการด 
• Warm filter เสมือนใชฟลเตอรชมพูสม (ทําใหภาพดูอุนขึ้น) 

เลือกภาพที่เก็บบันทึกไวในการด 
Color balance   
ปรับแตงโทนสีในภาพ 
• Select image  

Color wheel 

 
ปรับแตงโทนสีในภาพ ตามวงแมสี 
• เลือกภาพที่เก็บบันทึกไวในการด 

แสดงวงแมสี เพื่อปรับการใหน้ําหนักสี 
Image overlay  
การทําภาพซอนกัน 
• Image 1  

Image 
Thumbnail  (single)  

Gain (x0.1 - x2.0)  
 • Image 2  

Image 
Thumbnail (single)  

Gain (x0.1 - x2.0)  
 • Preview 
 

 
ใชไดเฉพาะไฟลภาพที่บันทึกไวแบบ NEF เทานั้น 
• Image 1 เลือกภาพแรก 

Image 
Thumbnail  เลือกไฟลภาพ * ที่เก็บบันทึกไวในการด  

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

Image 
Thumbnail เลือกภาพยอย * ที่เก็บบันทึกไวในการด 

Gain (x0.1 - x2.0) ปรับความเขมจางของภาพที่ซอนทับ 
  • Preview ตรวจดูภาพทดลองที่นํามาซอนกันแลว 
 
* ใชไดเฉพาะกับไฟลภาพที่บันทึกไวในแบบ RAW (NEF) เทานั้น 
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My Menu  
ชุดรายการคําสั่งสวนตัวของผูใช  
เพื่อใชสรางเปนชุดรายการเมนูคําสั่งตามความพอใจสวนตัวของผูใชแตละคนเอง                   

                                                                                                              * เปนคาที่ถูกตั้งมาจากโรงงาน  
หัวขอคําสั่ง 
 • ตัวเลือก  

ความหมาย และ คําอธิบาย 

Add items   
เลือกหัวขอรายการ 
 
• Select image  

Playback menu  
Shooting menu  
Custom setting menu 
Setup menu  
Retouch menu 

 
เลือกหัวขอรายการคําสั่งที่ตองการ เพื่อนําไปสรางเปนชุดรายการ
คําสั่งสวนตัวของผูใชเอง 
 • Select image เลือกหัวขอ 

เลือกหัวขอจาก Playback menu  
เลือกหัวขอจาก Shooting menu  
เลือกหัวขอจาก Custom setting menu 
เลือกหัวขอจาก Setup menu  
เลือกหัวขอจาก Retouch menu 

Remove items  
ลบหัวขอรายการออกไป 
 • Select item to remove 

 
ลบหัวขอรายการที่ไมตองการออกไป จากชุดคําสั่งสวนตัว 
 • เลือกหัวขอที่ตองการนําออกไป 

Rank items  
จัดอันดับความสําคัญของหัวขอรายการ 
 • Select item to re-order 
 

 
เรียงจัดอันดับของหัวขอรายการคําสั่งตามที่ผูใชตองการ 
 • เลือกหัวขอที่ตองการจัดเรียงตําแหนงบน-ลาง 
 

Choose tab 
เลือกหัวขอชุดรายการ 
 • My menu 
 • Recent settings 
 

 
 เลือกหัวขอชุดรายการที่จะใหแสดงเมื่อกดปุม Menu 
 • ใหตรงไปที่ My menu กอนเสมอ 
 • ใหกลับไปที่รายการหัวขอคําสั่งที่ใชครั้งลาสุดเสมอ 
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Custom Settings Menu (a: Autofocus) 
รายการคําสั่งเฉพาะ (หัวขอ a: ระบบหาโฟกัสอัตโนมัติ) 
                        * เปนคาที่ถูกตั้งมาจากโรงงาน 
หัวขอคําสั่ง 
• ตัวเลือก  

ความหมาย และ คําอธิบายการใชงาน 

a1 AF-C Mode Priority 
a1 ในโหมดหาโฟกัสตอเนื่อง  
 • Release  * 
 • Release + focus  
 • Focus 
 

ในโหมดหาโฟกัสแบบตอเนื่อง ผูใชสามารถเลือกกําหนดให
กลองลั่นชัตเตอรไดเมื่อ                                                            
• กดปุมลั่นชัตเตอร  * 
• กดปุมลั่นชัตเตอรและกลองหาโฟกัสไวไดแลว  
• เมื่อกลองจับโฟกัสไดอยางชัดเจนแลวเทานั้น 

a2 AF-S Mode Priority 
a2 ในโหมดหาโฟกัสเดี่ยวทีละจุด 
 • Focus * 
 • Release  
 

ในโหมดหาโฟกัสแบบทีละจุด ผูใชสามารถเลือกกําหนดใหกลองลั่น
ชัตเตอรไดเมือ่  
 • Focus  เมื่อกลองจับโฟกัสไดอยางชัดเจนแลวเทานั้น * 
 • Release ใหกลองลั่นชัตเตอรทันทีที่กดปุมชัตเตอร  

a3 Dynamic AF area 
a3 กําหนดจํานวนกรอบสําหรับใชหาโฟกัส
อัตโนมัติ 
 • 9 points  * 
 • 21 points 
 • 51 points 
 • 51 points (3D-tracking) 

  
ผูใชสามารถกําหนดวาจะเลอืกใชกรอบสําหรับหาโฟกัสได 
 
 • 9 กรอบ * 
 • 21 กรอบ 
 • 51 กรอบ 
 • 51 กรอบ (รวมทั้งการติดตามโฟกัสแบบ 3D-tracking) 
 

a4 Focus tracking with lock-on 
a4 กําหนดการหาโฟกัส 
สําหรับติดตามการเคลื่อนไหว 
 • Long  
 • Normal * 
 • Short 
 • Off 
 

 
เลือกกําหนดการติดตามหาโฟกัส หากวัตถุเคลื่อนที่ออกไป หรือ ปรับ
ความไวในการปรับโฟกัสติดตามตัววัตถตุอไป 
 
 •  ใชเวลายาวนานกวาปกติ (ปรับโฟกัสตามไปชาๆ) 
 •  ปรับโฟกัสตามไปปกติ * 
 •  ใชเวลาสั้นกวาปกติ (ปรับโฟกัสตามอยางรวดเร็ว) 
 •  ปด ไมใชงาน ไมตองรอ ใหกลองหาโฟกัสใหมทันที

a5 AF Activation  
a5 การทํางานของปุม AF-ON
 • Shutter / AF-ON * 
 • AF-ON Only 

  
ตั้งใหกลองเริ่มหาโฟกัส 
 •  เมื่อ กดปุมชัตเตอร หรอื กดปุม AF-ON * 
 •  เมื่อ กดปุม AF-ON เทานั้น 
 

a6 AF Point Illumination 
a6 การสวางของกรอบโฟกัส 
 • Auto * 
 • Off  
 • On 

  
การสวางของกรอบโฟกัสในชองมองภาพ 
 • Auto * แสดงโดยอัติโนมัติ หรือ เมื่อมีแสงนอย * 
 • Off       ปด ไมใช ไมตองแสดง    
 • On       เปดใช ไมวาสภาพแสงจะเปนอยางไร     
        

a7 Focus point wrap-around 
a7 การเปลี่ยนตําแหนงกรอบโฟกัส 
 • No wrap * 
 • Wrap 

 
การเปลี่ยนตําแหนงของกรอบโฟกัสในชองมองภาพ เมื่อใชแปน 4 ทิศ 
 • เมื่อกดไปจนสุดกรอบ ตองกดยอนกลับที่เดิม * 
 • เมื่อกดไปจนสุดกรอบ ใหหมุนวนไปแสดงอีกดานหนึ่ง      

a8 AF point selection  
a8 เลือกกรอบที่จะใชสําหรับการหาโฟกัส 
 • 51 points * 
 • 11 points 
 

 
กําหนดจํานวนกรอบที่จะใชสําหรับการหาโฟกัส 
 • 51 กรอบ * 
 • 11 กรอบ 
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a9 Built-in AF-assist illuminator 
a9 การใชไฟชวยหาโฟกัส 
 • On * 
 • Off 

 
กําหนดการใชงานของไฟสองชวยหาโฟกัส 
 • On * เปดใชงาน ตามสภาพแสงที่มี *  
 • Off    ปด ไมใชงานเลย       
 

a10 AF-ON for MB-D10 
a10 การใชปุม AF-ON 
 • AF-ON *   
 • AE/AF-L lock  
 • AE lock (reset on rel.) 
 • AE lock (hold) 
 • AF lock only 
 • Same as FUNC button 

 
ตั้งกําหนดหนาที่การทํางานของปุม AF-ON ที่อยูบนกริป MB-D10 
 • ใหทํางานเสมือนปุม AF-ON บนตัวกลอง * 
 • ใหทํางานเสมือนปุม AF-ON บนตัวกลองเทานั้น 
 • ใหทํางานเสมือนปุม AE Lock  และ รีเซ็ท หากคลายนิ้วที่กดได 
 • ใหทํางานเสมือนปุม AE Lock และคงคางคาแสงที่วัดไดไว  
 • ใหทํางานเฉพาะการล็อคโฟกัสเทานั้น  
 • ใหทํางานเสมือนปุม FUNC  บนตัวกลอง 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Custom Settings Menu (b: Metering/Exposure) 
รายการคําสั่งเฉพาะ (หัวขอ b: ระบบวัดแสง /คาแสงถายภาพ) 
                        * เปนคาที่ถูกตั้งมาจากโรงงาน 
หัวขอคําสั่ง 
• ตัวเลือก  

ความหมาย และ คําอธิบายการใชงาน 

b1 ISO sensitivity step value 
b1 ตั้งระดับขั้นของความไวแสง 
 • 1/3 step * 
 • 1/2 step 
 • 1 step 

 
ตั้งระดับขั้นความละเ อียดของความไวแสง ISO 
 • 1/3 step * ขั้นละ 1/3 สตอป ( 3 คลิก = 1 สตอป ) 
 • 1/2 step    ขั้นละ ½ สตอป ( 2 คลิก = 1 สตอป ) 
 • 1 step       ขั้นละ 1 สตอป ( 1 คลิก = 1 สตอป ) 
 

b2 EV steps for exposure ctl. 
b2 ตั้งระดับขั้นของคาแสงถายภาพ 
 • 1/3 step * 
 • 1/2 step 
 • 1 step 

  
ตั้งระดับขั้นความละเ อียดของคาวัดแสง 
 • 1/3 step * ขั้นละ 1/3 สตอป ( 3 คลิก = 1 สตอป ) 
 • 1/2 step    ขั้นละ ½ สตอป ( 2 คลิก = 1 สตอป ) 
 • 1 step       ขั้นละ 1 สตอป ( 1 คลิก = 1 สตอป ) 
 

b3 Exp Comp/Fine Tune 
b3 ตั้งระดับของคาชดเชยแสง 
 • 1/3 step * 
 • 1/2 step 
 • 1 step 

  
ตั้งระดับขั้นความละเ อียดของคาชดเชยแสง 
 • 1/3 step * ขั้นละ 1/3 สตอป ( 3 คลิก = 1 สตอป ) 
 • 1/2 step    ขั้นละ ½ สตอป ( 2 คลิก = 1 สตอป ) 
 • 1 step       ขั้นละ 1 สตอป ( 1 คลิก = 1 สตอป ) 
 

b4 Easy exposure compens. 
b4 ตั้งวิธีชดเชยคาแสงแบบงาย 
     (ดวยแหวน Command Dial) 
  • On (Auto reset)  
  • On 
  • Off * 
  

 
การตั้งวิธีชดเชยคาแสงแบบรวดเร็ว ดวยแหวน 
ควบคุมคําสั่งหลัก Command Dial 
 • On (Auto reset)  (ปรับกลับไปที่ 0 เอง ทันที่ที่ถายภาพเสร็จ)  
 • On   เปด ใหใชงาน (เพียงหมุนแปน คาชดเชยแสงจะเปลี่ยนทันที)
 • Off *  ปด ไมใชงาน  
 

b5 Center weight area 
b5 ตั้งขนาดของวงวัดแสง 
     (เฉลี่ยหนักกลาง) 
 • 6 mm 
 • 8 mm * 
 • 10 mm 
 • 13 mm 
 • Average 

 
ตั้งขนาดของวงวัดแสง   
(สําหรับโหมดวัดแสงเฉลี่ยหนักกลาง Center weighted)                   
• 6 mm   วงกลมขนาด 6 มม. 
• 8 mm * วงกลมขนาด 8 มม. (เลนส MF จะเปนคานี้ตลอดเวลา) 
• 10 mm วงกลมขนาด 10 มม. 
• 13 mm วงกลมขนาด 13 มม. 
•  Average ปรับวัดแสงเฉลี่ยทั้งเฟรมภาพ 
 

b6 Fine tune exposure 
b6 ตั้งคาแสงแบบละเอียด 
• Yes  

Matrix metering 
Center-weighted 
Spot metering  

 • No * 
 

 
ตั้งคาแสงอยางละเอียดใน มาตริกซ, เฉพาะจุด หรือ เฉลี่ยหนักกลาง 
 • Yes   เปด ใหใชงาน (กลองจะใหตั้งคาแสง ขั้นละ 1/6 สตอป) 

ระบบวัดแสงแบบมาตริกซ 
ระบบวัดแสงเฉลี่ยหนักกลาง 
ระบบวัดแสงเฉพาะจุด 

 • No*   ปด ไมใชงาน 
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Custom Settings Menu (c: Timers/AE&AF Lock) 
รายการคําสั่งเฉพาะ (หัวขอ c: ระบบตั้งเวลา/ ปุมล็อคคาวัดแสง และ โฟกัส)   

* เปนคาที่ถูกตั้งมาจากโรงงาน 
หัวขอคําสั่ง 
• ตัวเลือก  

ความหมาย และ คําอธิบายการใชงาน 

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

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

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

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

c3 Self-Timer delay 
c3 กําหนดเวลานับถอยหลัง 
 • 2 s 
 • 5 s 
 • 10 s * 
 • 20 s 

  
กําหนดเวลานับถอยหลัง (ไทมเมอร)  กอนที่จะลั่นชัตเตอร 
 •   2 วินาที 
 •   5 วินาที 
 • 10 วินาที* 
 • 20 วินาที 
 

c4 Monitor-Off delay 
c4 กําหนดเวลาปดจอแสดงภาพ 
 • 10 s 
 • 20 s * 
 • 1 m 
 • 5 m 
 • 10 m 

  
กําหนดเวลาปดจอแสดงภาพ LCD ดานหลัง  
 •  10 วินาที  
 •  20 วินาที *   
 •    1 นาที 
 •    5 นาที 
 •   10 นาที 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Custom Settings Menu (d: Shooting/Display) 
รายการคําสั่งเฉพาะ (หัวขอ d: ระบบชวยถายภาพ และ แสดงภาพ) 
          * เปนคาที่ถูกตั้งมาจากโรงงาน 
หัวขอคําสั่ง 
• ตัวเลือก  

ความหมาย และ คําอธิบายการใชงาน 

d1 Beep  
d1 ตั้งเสียงเตือน  
 • High * 
 • Low  
 • Off  

ตั้งระดับความดังของสัญญาณเสียงเตือน 

 • High * เตอืนเสียงดัง * 
 • Low    เตือนเสียงคอย 
 • Off      ปด ไมใหเสียงเตือน   

d2 Viewfinder grid display 
d2 ตั้งตารางในชองมองภาพ                      
• Off * 
• On 

ตั้งใหกลองแสดงตารางในชองมองภาพ   

 • Off *   ปด ไมแสดงตารางในชองมองภาพ * 
 • On      เปด แสดงตารางในชองมองภาพ      

d3 Screen tips 
d3 แสดงขอมูลความชวยเหลือในจอ LCD 
 • On * 
 • Off 

แสดงขอมูลความชวยเหลือ (help)                                         

• On *    เปด แสดงสัญญลักขณเตือน ในชองมองภาพ*      
• Off       ปด  ไมแสดงสัญญลักขณเตือน ในชองมองภาพ      

d4 Shooting Speed 
d4 ตั้งความเร็วถายภาพ 
     (ในโหมด CL) 

 • 7 fps 
 • 6 fps 
 • 5 fps 
 • 4 fps 
 • 3 fps * 
 • 2 fps 
 • 1 fps 

  

 ตั้งความเร็วถายภาพ เมื่อใชในโหมดความเร็วต่ํา CL 

 • 7  ภาพตอวินาที 
 • 6  ภาพตอวินาที 
 • 5  ภาพตอวินาที 
 • 4  ภาพตอวินาที 
 • 3  ภาพตอวินาที * 
 • 2  ภาพตอวินาที 
 • 1  ภาพตอวินาที 

 
d5 Max. continuous release  
d5 จํานวนถายภาพตอเนื่อง 
 • 1 - 100  

 
ตั้งจํานวนถายภาพแบบตอเนื่องสูงสุด 1 – 100 ภาพ 
 • 1 - 100  

d6 File Number Sequence 
d6 กําหนดลําดับไฟลลเก็บภาพ 
 • On 
 • Off * 
 • Reset 

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

d7 Shooting info display  
d7 ขอมูลที่แสดงในจอ LCD 
 • Auto 
 • Manual 

Dark on light 
Light on dark   

กําหนดเลือกสีตัวอักษรและฉากหลังที่ใชแสดงในจอ LCD 
 ใหเปลี่ยนไปตามสภาพแสงภายนอก 
 •  เปลี่ยนสีโดยอัตโนมัติ 
 •  ผูใชเลือกปรับเปลี่ยนเอง 

Dark on light ตัวอักษรสีเขมบนพื้นสีออน 
Light on dark  ตัวอักษรสีออนบนพื้นสีเขม 

d8 LCD illumination 
d8 กําหนดการใชแสงชวยสองดู 
      จอ LCD ดานบนกลอง  
 • Off * 
 • On 

 กําหนดการใชแสงชวยสองดูในความมืด เมื่อแตะปุมใดๆบนกลอง 
  
  
 • Off *  ปด ไมใชงาน* 
 • On     เปด ไฟสองจอ LCD ดานบนกลอง 
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d9 Exposure delay mode 
d9 ตั้งหนวงเวลาการเปดมานชัตเตอร  
 • Off * 
 • On 

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

d10 MB-D10 Batteries 
d10 เลือกชนิดของถานMB-D200 
 • LR6 (AA, Alkaline) * 
 • HR6 (AA, Ni-MH) 
 • FR6 (AA, Lithium) 
 • ZR6 (AA, Ni-Mn)  

 
 เลือกชนิดของถานในกริป MB-D10 
 • LR6 (AA, Alkaline) * ถานอัลกาไลน* 
 • HR6 (AA, Ni-MH)    ถานเมธัล-ไฮดราย 
 • FR6 (AA, Lithium)   ถานลิเธียม-ไอออน 
 • ZR6 (AA, Ni-Mn)     ถานนิเกิล-แมงกานีส (ถานทั่วๆไป) 
 

d11 Battery order  
d11 กําหนดลําดับการใชงานแบตเตอรี่ 
 • Use MB-D10 batteries first 
 • Use camera battery first  

                                                                                   
กําหนดลําดับการใชงานของถานแบตเตอรี่                                
• ใชไฟจากถานในกริป MB-D10 ใหหมดกอน                            
• ใชไฟจากถานในกลอง ใหหมดกอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Custom Settings Menu (e: Bracketing / Flash) 
รายการคําสั่งเฉพาะ (หัวขอ e: ระบบครอมแสงถายภาพ/ครอมแสงแฟลช) 
          * เปนคาที่ถูกตั้งมาจากโรงงาน 
หัวขอคําสั่ง 
• ตัวเลือก  

ความหมาย และ คําอธิบายการใชงาน 

e1 Flash Sync Speed 
e1 กําหนดความเร็วชัตเตอร 
     ที่สัมพันธกับแฟลช 
 • 1/320 (Auto FP) 
 • 1/250 (Auto FP) 
 • 1/250* 
 • 1/200 
 • 1/160 
 • 1/125 
 • 1/100 
 • 1/80 
 • 1/60 

 กําหนดความเร็วชัตเตอรสูงสุด ที่ใชสัมพันธกับแฟลชได 
 

 • 1/320 วินาที 1/320 วินาที และสูงกวา (โหมด FP-HSS) 
 • 1/250 (Auto FP) 1/250 วินาที และสูงกวา (โหมด FP-HSS) 
 • 1/250* 
 • 1/200 
 • 1/160 
 • 1/125 
 • 1/100 
 • 1/80 
 • 1/60  

e2 Flash Shutter Speed  
e2 กําหนดความเร็วชัตเตอร 
     ขั้นต่ําที่จะใชกับแฟลชได 
  
 • 1/60 s * 
 • 1/30 s  
 • 1/15 s  
 • 1/8 s  
 • 1/4 s  
 • 1/2 s  
 • 1 s 
 • 2 s 
 • 4 s 
 • 8 s 
 • 15 s 
 • 30 s 

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

e3 Flash cntrl for built-in flash 
e3 กําหนดโหมดแฟลชหัวกลอง 

 • TTL * 
 • Manual 

Full 
1/1.3 
1/1.7 
1/2 
1/2.5 
1/3.2 
1/4 
1/5 
1/6.4 
1/8 
1/10 
1/13 
1/16 
1/20 

  
กําหนดใชโหมดแฟลชหัวกลอง (ไกดนัมเบอร 13 ม.ที่ ISO 100) 

• TTL * วัดแสงแฟลชผานเลนส *                                        
• Manual ยิงแสงแฟลชตามที่ผูใชตั้งกําลังความสวางเอง 

Full เต็มกําลงั  
1/1.3 
1/1.7 
1/2 
1/2.5 
1/3.2 
1/4 
1/5 
1/6.4 
1/8 
1/10 
1/13 
1/16 
1/20 
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1/25 
1/32 
1/40 
1/50 
1/64 
1/80 
1/100 
1/128 

 • Repeating flash 
Output  
Times 
Frequency 

 • Commander Mode 
Mode 
Comp. 
Channel 

 

1/25 
1/32 
1/40 
1/50 
1/64 
1/80 
1/100 
1/128 

 • Repeating flash ยิงแสงแฟลชกระพริบ 
Output ตั้งกําลังความสวาง 
Times ตั้งจํานวนครั้งที่จะกระพริบ 
Frequency ตั้งความถี่ของการกระพริบ 

 • Commander Mode ยิงแสงแฟลชสั่งงานใหกับแฟลชภายนอก
Mode โหมดแฟลช TTL, M, A 
Comp. คาชดเชยแสงแฟลชสําหรับแตละชุด 
Channel ชองสัญญาณที่จะใชสั่งแฟลชภายนอก 

หมายเหต:ุ ตั้งแฟลชได 3 จุด คือ แฟลชกลอง และสั่งการแฟลช
ภายนอกได 2 ชุด  A, B  และดวยโหมด ได TTL, M และ AA 

e4 Modeling Flash 
e4 ตั้งระบบไฟสองดูเงาจากแสงแฟลช 
 • On * 
 • Off 

กดปุมเช็คระยะชัดลึก (Depth of Field Preview) เพื่อใหแฟลช
สวาง สําหรับสองดูเงาจากแสงแฟลช 
 • On * เปด ใชงาน 
 • Off    ปด ไมใชงาน 
 

e5 Auto bracketing set 
e5 ตั้งระบบถายภาพครอมแสงอัตโนมัติ 
 • AE & Flash * 
 • AE Only 
 • Flash Only 
 • WB Bracketing 

 
ตั้งระบบถายภาพครอมแสง แบบอัติโนมัติ 
 • AE & Flash * ครอมเฉพาะคาแสงที่วัดได และคาแสงแฟลช *
 • AE Only ครอมเฉพาะคาแสงที่วัดไดเทานั้น 
 • Flash Only ครอมเฉพาะคาแสงแฟลชเทานั้น 
 • WB Bracketing ครอมเฉพาะคาสมดุลยแสงสีขาว WB เทานั้น 
   (ใชไมได หากตั้งระบบเก็บไฟลล NEF/RAW or NEF+JPEG) 
 

e6 Auto bracketing (Mode M) 
e6 ตั้งระบบถายภาพครอมแสง 
     อัตโนมัติ (ใชในโหมด M)  
 • Flash / Speed * 
 • Flash / Speed / Apt. 
 • Flash / Aperture 
 • Flash Only 

 
เมื่อใชในโหมด M และตั้งกลองใหถายภาพครอมแสงอัติโนมัติ 
และตั้ง e5 ไปท่ี AE & Flash หรือ AE Only 
 • กลองจะปรับแฟลช และความเร็วชัตเตอรสําหรับครอมแสง * 
 • กลองจะปรับแฟลช และความเร็วชัตเตอร และ คารูรับแสง 
 • กลองจะปรับแฟลช และ คารูรับแสง ในการถายภาพครอม 
 • กลองจะปรับแสงแฟลช เทานั้น ในการถายภาพครอม 
 

e7 Bracketing order 
e7 ตั้งลําดับภาพครอม 
 • Meter > Under > Over * 
 • Under > Meter > Over 

 
 ตั้งลําดับภาพที่ถูกถายครอมแสง 
 • คาแสงพอดี > คาแสงอันเดอร > คาแสงโอเวอร * 
 • คาแสงอันเดอร > คาแสงพอดี > คาแสงโอเวอร 

 
 
 
 
 
 
 
 

 258



Custom Settings Menu (f: Controls) 
รายการคําสั่งเฉพาะ (หัวขอ f: ระบบควบคุมปุมตางๆของกลอง) 
                           * เปนคาที่ถูกตั้งมาจากโรงงาน 
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หัวขอคําสั่ง 
• ตัวเลือก  

ความหมาย และ คําอธิบายการใชงาน 

f1 LCD light switch  
f1 ตั้งหนาที่ของปุมสองสวาง 
 • LCD backlight 
 • Both 

 
ตั้งกําหนดหนาที่ของปุมเปดไฟสองสวาง 
 • เปดไฟชวยสองจอ LCD backlight ดานบน 
 • เปดไฟชวยสองสวางจอดานบนและดานหลัง  

f2 Multi selector center button 
f2 ตั้งหนาที่ปุมกลาง แปนสี่ทิศ 

• Shooting mode 
Select cent. focus pt ¹ 
Highlight act. focus pt  
Not Used 

 • Playback mode 
Thumbnail On/Off ¹  
Histogram On/Off 
Zoom On/Off 
Choose folder 

                                                                                
ตั้งกําหนดหนาที่ปุมตรงกลาง แปนกด สี่ทิศ ใหทําหนาที่ 

• ในโหมดถายภาพ 
ใหใชกรอบหาโฟกัสอันกลาง * 
 เปดไฟกรอบโฟกัสอันที่ถูกเลือกใช 
ไมตองการใชทําอะไรเลย 

 • ในโหมดแสดงภาพที่ถายไวแลว 
เปด/ปด แสดงภาพยอขนาด Thumbnail *  
เปด/ปด แสดง Histogram  
เปด/ปด ขยายซูมดูภาพที่แสดงอยู                                 
ใชเลือกโฟรเดอรที่ตองการดูภาพที่บันทึกไว 

f3 Multi-Selector 
f3 ตั้งหนาที่แปนสี่ทิศ 
 • Do nothing * 
 • Reset Meter-off Delay 
 • Initiate Autofocus 

  
 
 • ไมตองทําอะไรเลย * 
 • เปดระบบวัดแสง ใหกลองพรอมใชงาน 
 • เริ่มหาโฟกสั เพื่อพรอมใชถายภาพทันที 

f4 Photo info / Playback 
f4 กําหนดวิธีเรียกดูขอมูลภาพ 
 • Info ^v, PB <> * 
 • Info <>, PB ^v 

 
กําหนดวิธีเรียกดูขอมูลภาพ และลําดับภาพ เมื่อใชกับแปน 4 ทิศ 
• กด บน-ลาง ดูขอมูลภาพ ^v, กด ซาย-ขวาดูลําดับภาพ  <> *
• กด ซาย-ขวา ดูลําดับภาพ <>, กด บน-ลาง ดูลําดับภาพ ^v 

f5 Assign FUNC Button 
f5 กําหนดหนาที่ให ปูม FUNC. 
• FUNC button press  

Preview 
FV Lock * 
AE/AF lock 
AE lock only 
AE lock (reset on rel.) 
AE lock (hold) 
AF lock only 
Flash off 
Bracketing burst 
Matrix metering 
Center-weighted mtr.  
Spot metering 
None 

 • FUNC button + dials 
1 step spd / aperture  
Choose non-CPU lens 
Auto bracketing 
Dynamic AF area  
None * 

 
เลือกกําหนดใหปุม FUNC ทําหนาที่ 
• รายการที่ผูใชสามารถเลือกกําหนดปุม FUNC ใหทําได  

เช็คระยะชัดลกึ 
 ล็อคคาแสงแฟลช FV-Lock * 
 ทําหนาที่เหมือนกับเปนปุม AE-L / AF-L 
ล็อคคาวัดแสงเทานั้น 
ล็อคคาวัดแสง (เฉพาะเทาที่กดแชไว)  
ล็อคคาวัดแสง (กด 1 ครั้ง ล็อค และ กด 1 ครั้ง ปลดล็อค) 
ล็อคระยะโฟกัสเทานั้น 
ปดการทํางาน หรือ การใชแสงแฟลชทั้งหมด 
ถายภาพครอม แบบตอเนื่องอยางรวดเร็ว 
เปลี่ยนไปใชระบบวัดแสงแบบมาตริกซ ชั่วคราว (กดแชไว) 
เปลี่ยนไปใชระบบวัดแสงแบบเฉลี่ย ชั่วคราว (กดแชไว) 
เปลี่ยนไปใชระบบวัดแสงแบบเฉพาะจุด ชั่วคราว (กดแชไว) 
ไมตองทําหนาที่อะไรเลย 

 • กดปุม FUNC พรอมกับหมุนแหวนควบคุมคําสั่งหลักดานหลัง 
ปรับความเร็วชัตเตอร และ คารูรับแสง  1 ขั้น สต็อป 
เลือกใชเลนส แบบไมมี ชิพ CPU (non-CPU lens) 
ถายภาพครอมแสง โดยอัตโนมัติ 
เปลี่ยนกรอบหาโฟกัส โดยอัตโนมัติ 
ไมทําหนาที่อะไรเลย * 

 



f6 Assign preview button 
f6 กําหนดหนาที่ให ปูมเช็คระยะชัดลึก 
(DOF Preview) 

 • Preview button press  
Preview  * 
FV Lock 
AE/AF lock 
AE lock only 
AE lock (reset on rel.) 
AE lock (hold) 
AF lock only 
Flash off 
Bracketing burst 
Matrix metering 
Center-weighted mtr.  
Spot metering 
None 

 • Preview button + dials 
1 step spd / aperture  
Choose non-CPU lens 
Auto bracketing 
Dynamic AF area  
None  * 

 
เลือกกําหนดใหปุมเช็คชัดลกึ (ที่อยูดานหนากลอง เหนือปุม 
FUNC) ใหทําหนาที่ 
 
• รายการที่ผูใชสามารถเลือกกําหนดปุมเช็คระยะชัดลึกใหทําได  

เช็คระยะชัดลกึ 
 ล็อคคาแสงแฟลช FV-Lock * 
 ทําหนาที่เหมือนกับเปนปุม AE-L / AF-L 
ล็อคคาวัดแสงเทานั้น 
ล็อคคาวัดแสง (เฉพาะเทาที่กดแชไว)  
ล็อคคาวัดแสง (กด 1 ครั้ง ล็อค และ กด 1 ครั้ง ปลดล็อค) 
ล็อคระยะโฟกัสเทานั้น 
ปดการทํางาน หรือ การใชแสงแฟลชทั้งหมด 
ถายภาพครอม แบบตอเนื่องอยางรวดเร็ว 
เปลี่ยนไปใชระบบวัดแสงแบบมาตริกซ ชั่วคราว (กดแชไว) 
เปลี่ยนไปใชระบบวัดแสงแบบเฉลี่ย ชั่วคราว (กดแชไว) 
เปลี่ยนไปใชระบบวัดแสงแบบเฉพาะจุด ชั่วคราว (กดแชไว) 
ไมตองทําหนาที่อะไรเลย 

 • กดปุม เช็คระยะชัดลึก พรอมกับ หมุนแหวนคําสั่งหลังกลอง 
ปรับความเร็วชัตเตอร และ คารูรับแสง  1 ขั้น สต็อป 
เลือกใชเลนส แบบไมมี ชิพ CPU (non-CPU lens) 
ถายภาพครอมแสง โดยอัตโนมัติ 
เปลี่ยนกรอบหาโฟกัส โดยอัตโนมัติ 
ไมทําหนาที่อะไรเลย * 

 
f7 Assign AE-L/AF-L button 
f7 กําหนดหนาที่ให ปูมล็อคคางแสงและ 
ล็อคโฟกัส AE-L/AF-L 
 • Preview button press  

Preview  * 
FV Lock 
AE/AF lock 
AE lock only 
AE lock (reset on rel.) 
AE lock (hold) 
AF lock only 
Flash off 
Bracketing burst 
Matrix metering 
Center-weighted mtr.  
Spot metering 
None 

 • AE-L/AF-L button + dials 
Choose non-CPU lens 
Auto bracketing 
Dynamic AF area  
None  * 

เลือกกําหนดให ปูมล็อคคาแสง/ล็อคโฟกัส AE-L/AF-L ที่
ดานหลังกลอง ใหทําหนาที่ 
 
• รายการที่ผูใชสามารถเลือกกําหนดปุมเช็คระยะชัดลึกใหทําได  

เช็คระยะชัดลกึ 
 ล็อคคาแสงแฟลช FV-Lock * 
 ทําหนาที่เหมือนกับเปนปุม AE-L / AF-L 
ล็อคคาวัดแสงเทานั้น 
ล็อคคาวัดแสง (เฉพาะเทาที่กดแชไว)  
ล็อคคาวัดแสง (กด 1 ครั้ง ล็อค และ กด 1 ครั้ง ปลดล็อค) 
ล็อคระยะโฟกัสเทานั้น 
ปดการทํางาน หรือ การใชแสงแฟลชทั้งหมด 
ถายภาพครอม แบบตอเนื่องอยางรวดเร็ว 
เปลี่ยนไปใชระบบวัดแสงแบบมาตริกซ ชั่วคราว (กดแชไว) 
เปลี่ยนไปใชระบบวัดแสงแบบเฉลี่ย ชั่วคราว (กดแชไว) 
เปลี่ยนไปใชระบบวัดแสงแบบเฉพาะจุด ชั่วคราว (กดแชไว) 
ไมตองทําหนาที่อะไรเลย 

 • กดปุม AE-L/AF-L พรอมกับ หมุนแหวนคําสั่งดานหลังกลอง 
เลือกใชเลนส แบบไมมี ชิพ CPU (non-CPU lens) 
ถายภาพครอมแสง โดยอัตโนมัติ 
เปลี่ยนกรอบหาโฟกัส โดยอัตโนมัติ 
ไมทําหนาที่อะไรเลย * 
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f8 Shutter spd & aperture lock 
f8 ล็อคคาความเร็วชัตเตอร และ คารูรับแสง 
 
Shutter speed lock 

On 
Off * 

Aperture lock 
On 
Off * 

 
ใชล็อคคาความเร็วชัตเตอร หรือ คารูรับแสง ไวตามที่ผูใชตั้งไว
ไมใหเปลี่ยนไปโดยไมไดตั้งใจ  
ล็อคคาความเร็วชัตเตอร Shutter speed lock 

เปด ล็อคคาไวตลอดเวลา 
ปด ไมตองล็อค  * 

ล็อคคารูรับแสง Aperture lock 
เปด ล็อคคาไวตลอดเวลา 
ปด ไมตองล็อค  *  

 
f9 Customize command dials 
f9 กําหนดหนาที่แหวนควบคุมหลัก 
(ดานหลังกลอง) 
 
• Rotate Direction 

Normal * 
Reverse 

 • Change Main / Sub 
Off * 
On 

 • Aperture Setting 
Sub-command dial  * 
Aperture ring 

 • Menus and Playback 
Off  * 
On 

 
 

เลือกกําหนดให แหวนควบคุมหลัก  (ตรงนิ้ว หัวแมมือขวา 
ดานหลังกลอง) ใหทําหนาที่ 
 
 
• ตั้งทิศทางการหมุนปรับ  

Normal * ตามปรกติ – 0 +  
Reverse   กลับทาง  + 0  –  

 • กําหนดหนาที่แหวนคําสั่งหลัก / รอง (ที่ดานหนากลอง)  
Off * ปด (แหวนหลักคุมความเร็ว/แหวนรองฯคุมรูรับแสง) 
On    เปด (ใหสลับหนาที่กัน) 

 • การตั้งคารรูับแสง 
ตองตั้งจากแหวนควบคุมรอง ดาหนากลองเทานั้น  * 
ใหตั้งจากแหวนปรับรูรับแสงทายเลนสได (ตั้งทีละ 1 สตอป) 

 • กําหนดหนาที่แหวนควบคุมหลัก/รอง ใชแทนแปน 4 ทิศ 
Off   * ปดไมใชแทน 
On เปดใชแทนได  

  หมุนแหวนหลัก = กดแปน 4 ทิศซาย - ขวา 
  หม ุนแหวนรองฯ = กดแปน 4 ทิศ บน - ลง 

f10 Release button to use dial  
f10 ปุมและแปนหมุนตางๆ 
  
 • Yes  
 • No * 
 

 
ตองกดแชไวพรอมกับหมุนแปนสั่งเปลี่ยน (ตามปรกติ) หรือ  
กด 1 ครั้งส่ัง กดอีก 1 ครั้ง ปลอย หรือ แตะปุมชัตเตอรเบาๆ 
 • Yes   เปด ใหใชงาน  
 • No *   ปด ไมใชงาน 

f11 No Memory Card? 
f11 หากไมไดใสการดความจํา? 
 • Release Locked * 
 • Enable Release  

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

f12 Reverse indicators  
f12 การแสดงเครื่องหมาย 
วัดแสง อันเดอร และ โอเวอร 
  
•  + ---- 0 ---- - * 
•   - ---- 0 ---- +  
 

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