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รายการอุปกรณท่ีบรรจุในกลอง 
 
ควรตรวจสอบอุปกรณที่บรรจุในกลอง D90 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 D90  
กลองถายภาพดิจิตอล D90  
 ตัวกลองสวนบน 8 
 ตัวกลองสวนลาง 9 
 ตัวกลองสวนหนา  10 
 ตัวกลองสวนหลัง 11 
 โหมดชวยถายภาพ 12-13 
 จอ LCD แสดงคําสั่ง 1 14 
 จอ LCD แสดงคําสั่ง 2 15 
 ชองมองภาพ 16 
 จอ LCD แสดงภาพและคําสั่ง 1 17 
 จอ LCD แสดงภาพและคําสั่ง 2 18 
 ปุม Info แสดงคําสั่งถายภาพ  19 
 ปุมคําสั่งและแหวนควบคุมคําสั่ง (Command dials) 20-24 
 การใชอุปกรณที่มากับกลอง 25 
 ชุดรายการคําสั่งหลัก 26 
 การใชแปนกดเลือกรายการคําสั่ง 27-28 
 การใชปุม Help ขอความชวยเหลือ 29 
สวนที่ 2 : เริ่มตนใชงานอยางงายๆ  
 วิธีการชารทถาน 30 
 ใสถานลงกลอง 31 
 ใสเลนสกับกลอง 32 
 ตั้งนาฬิกาในกลอง 34 
 การดความจําบันทึกไฟลภาพ  36-38 
 ปรับโฟกัสชองมองภาพ 39 
 เริ่มตนถายภาพขั้นตน 40 
 เรื่มตนดวยโหมดถายภาพอัตโนมัติ 42 
 ปรับโฟกัสและถายภาพ 44 
 การใชแฟลชหัวกลอง Built-in flash  45 
 การใชงานโหมดชวยถายภาพอัตโนมัติแบบดิจิตอล  46-48 
 การใชโหมดแสดงภาพสด LiveView 49-53 
 การเรียกดูภาพท่ีถายบันทึกไว Playback 54 
 การลบไฟลภาพ  55 
 การบันทึกภาพวีดีโอ Movie mode 56 
 การแสดงภาพวีดีโอ Movie playback 58 
สวนที่ 3 : ขอแนะนําคาํสั่งการใชงาน  
ระบบโฟกัส Focus   
 เลือกระบบการโฟกัส 59 
 การเลือกกรอบโฟกัส Auto Focus 60 
 กรอบหาโฟกัสแบบเดี่ยว Singla Piont AF 61 
 กรอบหาโฟกัสแบบวงกวาง 62 
 การล็อคโฟกัส Focus Lock 63 
 การใชปุม AE-L/AF-L 64 
 ไฟสองชวยหาโฟกัส Auto Focus Assisted Light 66 
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 สารบัญ หนา 
 ขอจํากัดการใชงานของระบบหาโฟกัสอัตโนมัติ 67 
 การปรับโฟกัสดวยมือ Manual Focus 68 
 ไฟยืนยันระยะโฟกัส 69 
ชนิดและขนาดของไฟลภาพถาย Image Quality and Sizes  
 ขนาดภาพและชื่อไฟลภาพ 70 
 ตั้งชนิดของไฟลภาพถาย Image Quality 71 
 ตั้งขนาดของกรอบภาพ Image Sizes 72 
 ตารางแสดงจํานวนภาพที่บันทึกได 73 
โหมดการลั่นชัตเตอรถายภาพ Release Mode  
 วิธีตั้งโหมดการลั่นชัตเตอร 74 
 โหมดการลั่นชัตเตอรถายภาพตอเน่ือง 75 
 หนวยความจําชั่วคราว Buffer Memory 76 
 การใชไทมเมอรนับเวลาถอยหลัง Self-Timer Release 77 
 การใชรีโมทสั่งล่ันชัตเตอร Remote release 78 
การใชแฟลชกลอง Built-in flash  
 การใชแฟลชกลองในโหมดชวยถายภาพอัตโนมัติ 80 
 โหมดแฟลช 81 
 วิธีเลือกโหมดแฟลชหัวกลอง 82 
 โหมดแฟลชสัมพันธมานชัตเตอร 83-85 
 แฟลชแสงกระพริบ Repeating Flash 86 
 แฟลชสั่งการไรสาย Commander Mode 87 
 วิธีใชแฟลชสั่งการไรสาย Commander Mode 88-89 
 ขอแนะนําการใชแฟลช 90 
 การล็อคคาแสงแฟลช FV Lock 91-92 
 การใชปุม Fn-Function 93 
 การใชแฟลชภายนอก Optional flash 95 
คาความไวแสง Sensitivity หรือ ISO  
 วิธีตั้งคาความไวแสง ISO 97 
 คาความไวแสง ISO ที่มีใหเลือกใชได 97 
 คาความไวแสงแบบอัตโนมัติ ISO Auto 98 
โหมดชวยควบคุมการถายภาพ Exposure Mode  
 โหมดชวยควบคุมการถายภาพ Exposure Mode ที่มีใหเลือกใชได 99 
 โหมดโปรแกรมควบคุมอัตโนมัติ P – Programmed Auto 101 
 โหมดถายภาพแบบกําหนดความเร็วชัตเตอร S – Shutter Priority Auto 103 
 โหมดถายภาพแบบกําหนดคารูรับแสง A – Aperture Priority Auto 104 
 โหมดถายภาพแบบ ผูใชกําหนดคาแสงเอง  M – Manual 105 
 การเปดมานชัตเตอรนานๆ โหมด B - Bulb 107 
ระบบวัดแสง Metering  
 ระบบวัดแสง Metering 109 
 การล็อคคาวัดแสง AE-Lock 111 
 การชดเชยคาแสงถายภาพ Exposure compensation 113 
 การชดเชยคาแสงแฟลช Flash compensation 114 
 การถายภาพแบบครอมแสง Bracketing 115 
 วิธีตั้งคาครอมแสงถายภาพ AE & Flash Bracketing 116 
 การถายภาพแบบครอมคาสมดุลยแสงสีขาว White Balance Bracketing 118 
 การถายภาพแบบครอม Active D-Lighting  ADL-Bracketing 120 
 ขอแนะนําการถายภาพครอมแสงทั่วๆไป 122 
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สารบัญ  หนา 
คาสมดุลยแสงสีขาว White Balance - WB   
 การตั้ง คาสมดุลยแสงสีขาว WB 124 
 การปรับแตง คาสมดุลยแสงสีขาว WB Fine Tuning 125 
 การตั้ง คาอุณหภูมิแสง Color Temperature 127 
 การตั้ง คาสมดุลยแสงสีขาว ดวยตัวผูใชเอง WB – Preset 128 
 การเก็บบันทึก คาสมดุลยแสงสีขาว WB  131 
 การตั้ง คาสมดุลยแสงสีขาว WB จากภาพที่ถายเก็บไว  132 
 การเรียกใชคา WB prerset (d-0, d-1, d-2, d-3, d-4) ที่เก็บไว 134 
ระบบควบคุมภาพถาย Picture Control  
 ระบบควบคุมภาพถาย Picture Control 136 
 วิธีใชระบบควบคุมภาพถาย Picture Control 137 
 การดัดแปลงคําสั่งจัดการแตงภาพ Picture Control 138 
 คําสั่งควบคุมภาพอัตโนมัติ A-Auto Picture Control 140 
 คําสั่งควบคุมภาพ Filter Effect 142 
 การสร างและเก็บคําสั่งควบคุมภาพ  143 
 การถายโอนคําสั่งควบคุมภาพโหลดลงกลอง 145 
 การถายโอนคําสั่งควบคุมภาพโหลดเก็บลง การดความจํา 147 
 การบริหารจัดการ เปลี่ยนชื่อคําสั่ง, ลบคําสั่งควบคุมภาพ Picture Control 148 
 การลบคําสั่งควบคุมภาพ Picture Control ในกลอง 149 
 การลบคําสั่งควบคุมภาพ Picture Control ในการด 150 
ระบบควบคุมการใหแสง Active D-Lighting  
 ระบบควบคุมการใหแสง Active D-Lighting 151 
 การเรียกใชระบบควบคุมการใหแสง Active D-Lighting 152 
การถายภาพซอน Multiple Exposure  
 วิธีการถายภาพซอน Multiple Exposure 153 
การตอกับอุปกรณเครื่องบอกตําแหนงจากสัญญาณดาวเทียม GPS  
 วิธีตอกับอุปกรณเครื่องบอกตําแหนงจากสัญญาณดาวเทียม GPS 157 
การเรียกแสดงภาพ Playback  
 คําสั่งเรียกแสดงภาพที่ถาย 159 
 การเรียกดูขอมูลถายภาพ 161 
 ขอมูลไฟลภาพ 162 
 แสดงขอมูลแมสี และ ฮิสโตแกรม 163 
 ขอมูลภาพถาย หนาที่ 1 165 
 ขอมูลภาพถาย หนาที่ 2 166 
 ขอมูลภาพถาย หนาที่ 3 167 
 ขอมูล GPS (ถามีการตอเช่ือมกับเครื่องรับ GPS) 168 
 แสดงขอมูลภาพถายโดยรวม (1) 169 
 แสดงขอมูลภาพถายโดยรวม (2) 170 
 การแสดงภาพถายแบบภาพยอขนาด Thumbnails 171 
 การเลือกแสดงภาพที่ถายตามวันที่ปฎิทิน Date 172 
 การซูมขยายดูภาพท่ีแสดงบนจอ LCD  173 
 การลบภาพ Delete  174 
 การแสดงชุดภาพประกอบเสียงเพลง Pictmotion  175 
 คําสั่งตางๆที่ใชสําหรับการแสดงภาพ Pictmotion  176 
 การแสดงชุดภาพ Slide shows  177 
 การแสดงภาพถายดวยจอแสดงภาพแบบ AV  178 
 การแสดงภาพถายดวยจอแสดงภาพแบบความละเอียดสูง HDMI 179 
 การตอเช่ือมกลอง D90 และ คอมพิวเตอรสวนบุคคล PC 180 
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สารบัญ  หนา 
ระบบการใหสี หรือ การใชรหัสสีในภาพ Color Space  
 การเลือกระบบการใหสีในภาพ Color Space 181 
 วิธีใชระบบการใหสี Color Space 181 
ชุดรายการคําสั่งจัดแตงภาพถาย (Retouch Menu)  
 คําสั่งในชุดรายการจัดแตงภาพถาย (Retouch Menu) 182 
 วิธีใชคําสั่งตัดแตงภาพ Retouch  183 
 คําสั่ง D-Lighting (แสงแฟลชเสมือน) 184 
 คําสั่งแกอาการตาแดง Redeye 184 
 คําสั่ง Trim (ตัดแตงขนาดภาพ) 185 
 คําสั่ง แตงภาพแบบโมโนโครม (Monochrome) 186 
 คําสั่งแตงภาพ ฟลเตอรเสมือน (Filter Effects)  187 
 คําสั่งแตงภาพดวยแฉกประกายดาว (Cross screen) 188 
 คําสั่งแตงภาพ ปรับแตงสี (Color Balance) 189 
 คําสั่งยอขนาดภาพ (Small Picture)  189 
 คําสั่งทําภาพทับซอน (Image overlay) 190 
 คําสั่งการแปลงไฟลภาพ NEF (RAW) processing  193 
 คําสั่งแตงภาพแบบรวดเร็ว (Quick Retouch)  194 
 คําสั่งแกไขภาพเอียงใหตั้งตรง (Straigthen)  194 
 คําสั่งแตงเสนขอบภาพใหตรง (Distortion Control)  195 
 คําสั่งปรับแตงภาพเปนภาพเลนสตาปลา (Fisheye)  195 
 คําสั่ง เทียบเคียงภาพ Side-by-Side Comparison 196 
ระบบเลนสถายภาพ  
 เลนสและอุปกรณ ที่สามารถใชกับ D90 ได 197 
 เลนสและอุปกรณ ที่ไมสามารถใชกับ D90 ได 198 
การตรวจสอบการใชงานของถานแบตเตอรี่  
 วิธีตรวจการใชงานของถานทั้งที่อยูในกลอง D90  200 
 วิธีตรวจการใชงานของถานทั้งที่อยูในกลอง D90 และกริป MB-D80 201 
แฟลชและอุปกรณเสริม  
 แฟลชและอุปกรณเสริม 202 
การทําความสะอาดกระจก เซ็นเซอรรับภาพ  
 วิธีการทําความสะอาดกระจก เซ็นเซอรรับภาพ แบบอัตโนมัติ 204 
 การลบเงาฝุนดวยโปรแกรม Capture NX 205 
 การตั้งใหทําความสะอาดเซ็นเซอรรับภาพ ดวยตัวผูใชเอง 206 
เครื่องหมายและสัญลักษณเตือนตางๆ  
 เครื่องหมายและสัญลักษณเตือนตางๆ 209 
การสรางเปนชุดรายการคําสั่งสวนตัว My Menu  
 วิธีสรางเปนชุดรายการคําสั่งสวนตัว My Menu 212 
คําสั่งตางๆที่สามารถเลือกใชไดในโหมดชวยถายภาพโปรแกรมดิจิตอล 213 
การรีเซ็ท คําสั่งการทํางาน  (Quick Reset)  
 การ รีเซ็ท คําสั่งการทํางาน ทั่วๆไปอยางรวดเร็ว (Quick Reset) 216 
 การ รีเซ็ท ชุดรายการคําสั่งเฉพาะตัวผูใช (Reset - Custom Menu) 217 
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สารบัญ  หนา 

ชุดรายการคําสั่งการใชงานขั้นพื้นฐานของกลอง Basic Set Up Menu 220 
ชุดรายการคําสั่งการบันทึกถายภาพ Shooting Menu 222 
ชุดรายการแสดงภาพถายที่บันทึกเก็บไวในการดความจํา Playback Menu 226 
ชุดรายการคําสั่งตัดแตง Retouch 228 
ชุดรายการคําสั่งสวนตัวผูใช My menu 230 
ชุดรายการคําสั่งเฉพาะตัวผูใช Custom Settings Menu   
 รายการคําสัง่เฉพาะ (หัวขอ a: ระบบหาโฟกัสอัตโนมัติ) 231 
 รายการคําสัง่เฉพาะ (หัวขอ b: ระบบวัดคาแสง / ถายภาพ) 232 
 รายการคําสัง่เฉพาะ (หัวขอ c: ระบบตั้งเวลา / ปุมลอคคาวัดแสง และ โฟกัส) 233 
 รายการคําสัง่เฉพาะ (หัวขอ d: ระบบชวยถายภาพ และ แสดงภาพ) 234 
 รายการคําสัง่เฉพาะ (หัวขอ e: ระบบครอมแสงถายภาพ / ครอมแสงแฟลช) 236 
 รายการคําสัง่เฉพาะ (หัวขอ f: ระบบควบคุมปุมตางๆของกลอง) 238 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สวนประกอบ กลองดิจิตอล D90 
 
 

 
ตัวกลองสวนบน 
 

 
 
1. แปนหมุนเลือกโหมดชวยถายภาพ  

8. ปุมกด  เพิ่ม/ลด ชดเชยแสงถายภาพ 
2. หูรอยสายสะพายกลอง 9.  ปุมกดตั้งโหมดวัดแสง 
3. ตําแหนงแสดงระนาบจอ CMOS 10. ปุมกดตัง้ถายภาพเดี่ยว หรือ ตอเน่ือง 
4. ชองเสียบขาแฟลช/อุปกรณเสริม 11. ปุมกดตัง้โหมดหาโฟกัสอัตโนมัติ 
5. ฝาปดชองเสียบแฟลชหัวกลอง BS-1 12. จอแสดงคําสั่ง LCD 
6. สวิทช ปด-เปด  13. แหวน เลือกคําสั่งการทํางานหลัก  

   Main Command Dial 
7. ปุมกดลั่นชัตเตอร  
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ตัวกลองสวนลาง 
 

 
14. ไฟสองชวยระบบหาโฟกัส  
      และ ชวยลดตาแดง  
      และแสดงการนับเวลาถอยหลัง 

20. ขั้วไฟฟาตอเช่ือมกับ CPU ในเลนสถายภาพ
ขั้วไฟฟาตอเช่ือมกับกริป MB-D10 

15. แหวนหมุนควบคุมการสั่งงานรอง  
     (Sub Command Dial) 

21. เครื่องหมายชี้ตําแหนงใสเลนส 

16. ปุมกดเรียกใชระบบฟงคช่ัน  - Function 22. หนาแปลนยึดเลนส 

17. ปุมกด ตรวจดูชวงระยะชัดลึก 23. รูเกลียวใสยึดขาตั้งกลอง 
18. ลําโพงเสียง 24.  ฝา ปดชองใสถาน 
19. ฝาปดตัวกลอง 25.  ปุมกลอน ปลดล็อคฝาปดชองใสถาน 
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ตัวกลองสวนหนา 
 

 
 

1. แฟลชภายในกลอง 8. สวิทชเลือกระบบโฟกัสดวยมือ M  
      หรือดวยออตโตโฟกัส AF 

2. ปุมกด  สาํหรับ ยกหัวแฟลชภายในกลอง     
    และเลือกลักษณะการถายภาพดวยแฟลช 

    และ  ปรับ +/- ชดเชยแสงแฟลช 

9. กระจกสะทอนภาพ 

3. ไมโครโฟนบันทึกเสียง 10. ชองเสียบปลั้กหมอแปลงไฟบาน EH-5 
4. หนาตางเซ็นเซอรรับสญัญาณรีโมท 11. ชองเสียบปลั้กสายสงสัญญาณยูเอสบี USB 
5. ปุมคําสั่ง BKTถายภาพครอมแสงอัตโนมัติ 12. ชองปล้ักเสียบสงสญัญาณวีดีโอ HDMI 
6. ฝาปดชองเสียบตอพวงอุปกรณภายนอก 13. ชองปล้ักเสียบสงสญัญาณวีดีโอ 
7. ปุมกดคลายล็อคปลดเลนส 14. ปลั้กตออุปกรณพิเศษ และเครื่องรับ GPS 
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ตัวกลองสวนหลัง  
 

 
 

1. ชองมองภาพ 
9. ปุม  กดสัง่ขยายภาพในจอ LCD เพื่อดู 
    รายละเอียดในภาพ และปุม QUAL ใชตั้งชนิด 2. ยางรองชองมองภาพ DK-21 
    ไฟลภาพที่จะบันทึกลงในการด 

10. ปุมตั้งโฟกัสเลนสชองมองภาพ 3. ปุม  สั่งลบภาพที่บันทึกไวในการดความจํา 
11. กดล็อคคาแสง AE ที่วัดได และระยะโฟกัส      และ ใชฟอรแมท การดความจํา  ดวย 

4. จอ LCD แสดงภาพ และเเมนูรายการตางๆ 12. ปุม  แสดงภาพสด LiveView 
13. แปนกด 4 ทิศ Selecter 5. ปุม  เรียกดูภาพท่ีบันทึกไวในการดความจํา
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6. ปุม  เรียกดูรายการคําสั่งตางๆ 14. ปุม  กดสั่งยืนยันคําสั่งที่แสดงในรายการ 
15. ฝาปดชองใสการดบันทึกภาพ SD 7. ปุม  ตั้งปองกันการลบภาพที่บันทึกไว  

    หรือ  เมื่อตองการใหกลองชวยเหลือ 16. ปุมล็อคโฟกัส 
    ปุม WB สําหรับตั้งคาสมดุลยสีขาว  

17. ไฟแสดงสถานะของการดบันทึกภาพ 8. ปุม  เรียกดูกลุมภาพที่บันทึกไวในการด- 
     -ความจํา หรือ ลดขนาดภาพที่กําลังแสดง 

18. ปุม  เพือ่เรียกแสดงคําสั่งการถายภาพ      และเปนปุมตั้ง ISO คาความไวแสงดวย 
     ใหแสดงบนจอ LCD ดานหลัง 



 
แหวนโหมดชวยการถายภาพ Exposure Modes 
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โหมดชวยการถายภาพสําหรับผูใชตั้งเอง P, S, A, M 
P - Program โหมดชวยถายภาพแบบโปรแกรมอัตโนมัติ  Programmed Auto 
กลองจะวัดแสง แลวเลือกใชคาความเรว็ชัตเตอร, คารูรับแสง ตามความเหมาะสม 
S - Shutter โหมดชวยายภาพแบบเลือกใช คาความเร็วชัตเตอรเอง Shutter-Priority Auto  
สําหรับการถายภาพที่ผูใชตองการเลือกใช คาความเร็วชัตเตอร เพื่อควบคุมความเคลื่อนไหวในภาพ 
A - Aperture โหมดชวยถายภาพแบบผูตั้ง คารูรับแสงเอง Aperture Priority Auto เพื่อกําหนดระยะชัดลึก  
ใหฉากหลังเบลอ หรือคมชัด กลองจะปรับคาความเร็วชัตเตอร ที่เหมาะสมใหเอง 
M - Manual โหมดชวยการถายภาพแบบผูใชตั้งคาควบคุมเอง Manual  
สําหรับการถายภาพที่ผูใชตองการเลือกใช คาความเร็วชัตเตอร และ คารูรับแสงเพื่อการสรางสรร งานภาพที่ตองการ 
 

 
 
โหมดชวยการถายภาพดวยโปรแกรมอัตโนมตัิ Digital Vari-Program 

 โหมดชวยถายภาพอัติโนมัติ (Auto)  โหมดชวยถายภาพระยะใกล (Close up) 
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สําหรับการถายภาพที่ตองการความสะดวก รวดเร็ว สําหรับการถายภาพที่ตองการขยายใหเห็นภาพในระยะ
ใกลชิดเชนดอกไม, แมลง หรือส่ิงของขนาดเล็ก 

 โหมดชวยถายภาพกีฬา หรือ ภาพที่มีการเคลื่อนไหว  โหมดถายภาพอัตโนมัติเมือ่ตองการระงับการใชแฟลช 
(Sport) สําหรับการถายภาพตัวแบบมีเคลื่อนไหว สําหรับการถายภาพที่ไมตองการใหมีแสงแฟลชรบกวน 

 โหมดชวยถายภาพบุคคล (Portrait) สําหรับถายภาพที่ โหมดชวยถายภาพบุคคล เวลากลางคืน (Night Portrait)
ตองการใหตัวแบบดูเดนจากฉากหลังที่ดูนุมนวล สําหรับถายภาพที่ตองการใหบุคคลในภาพดูสวางพอดี 

  โหมดชวยถายภาพทิวทัศน (Landscape) 
สําหรับการถายภาพทิวทัศน หรืออาคารบานเรือน ที่ตองการ
เนนความสดใส ความคมชัด 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
จอ LCD แสดงคําสั่ง I  
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1. ตัวเลข แสดงคาความเร็วมานชัตเตอร               8. แสดงวามกีารปรับแตงคาความไวแสง ISO  
    แสดงคาชดเชยแสงถายภาพ หรือ แสงแฟลช  
    แสดงจํานวนภาพที่ยังถายภาพไดกอนที่- 
    -หนวยความจํา Buffer จะเต็ม 
    แสดงคาความไวแสง ISO 
    แสดงวากําลังการปรับแตง/บันทึกหา WB  
    คาอุณหภูมิของแสง (K องศาเคลวิน) 
    แสดงจํานวนภาพที่จะถายครอมแสงๆไวได 
    แสดงจํานวนภาพที่จะถายครอม WB ไวได  

    แสดงคาความไวแสง ISO ที่เลือกใช  
    หรือ เมื่อใชระบบ ISO อัตโนมัติ 
    

2. แสดงปรมิาณไฟฟาทีย่ังเหลือในถานแบตฯ 9.    แสดงจาํนวนภาพ K = คูณ ดวย 1000  
     (หากยังถายไดมากกวา 1000 ภาพ) 
 

3. แสดงโหมดแฟลชสัมพันธมานชัตเตอรที่เลือกใช 10. แสดงวาปดหรือระงับการใชเสียงสัญญาณเตือน 
4. แสดงขนาดของกรอบภาพ L, M, S  ที่ใชอยู 11. แสดงวากลองกําลังตอเช่ือมกับระบบ GPS 
5. แสดงคําสั่งของชนิดไฟลที่ใชบันทึกภาพ 12. แสดงโหมดถายภาพเดี่ยว, ตอเน่ือง, ไทมเมอร
   และอัตราการบีบอัดไฟลภาพ JPEG นับถอยหลัง หรือ ใชรีโมทลั่นชัตเตอร 
6. แสดงวามกีารปรับแตงคา WB -  White Balance 13. แสดงคารูรับแสง (คารูหนากลอง) 

      แสดงเตือนคารูรับแสง(หากใชเลนสผิดแบบ) 
      แสดงคาครอมแสง (สตอป) และ WB ที่เลือกใช 

7. แสดงสัญลักษณ คาสมดุลยสีขาว WB – 14. คา K องศาเคลวิน (อุณหภูมิสี) 
    White Balance ที่ถูกเลือกใช                

 
 
 
 



 
จอ LCD แสดงคําสั่ง II 
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15. แสดงเตือนวากําลังใชคาชดเชยแสงแฟลช 22. ตัวเลข แสดงจํานวนภาพที่ยังถายภาพได 
     แสดงจํานวนภาพถายแบบตอเน่ืองที่ยังเก็บไวใน 
     -หนวยคําวามจําชั่วคราว Buffer memory 
     แสดงคาความไวแสง ISO  
     เครื่องหมาย PC แสดงวาตอเช่ือมกับคอมพิเตอร 
     -หรือ ดวยโปรแกรม  Camera control Pro 
      แสดงตัวเลขเตือนวาใช WB แบบ Preset  

16. เตือนใหตั้งนาฬิกาในกลอง 23. แสดงวากําลังใชระบบความไวแสงอัตโนมัติ ISO  
17. แสดงวาใชโหมด P* Program Shift 24. แสดงสถานะของการถายภาพครอมแสง  

      ทั้งครอมแสงธรรมดา, ครอมแสงแฟลช,  
      ครอม WB, และ ครอม Active D-Lighting 

18. แสดงระบบวัดแสงที่เลือกใชอยู 25. แสดงเตือนกําลังถายภาพครอมแสง Bracketing 
19. แสดงกรอบหาโฟกัส ที่ใช และ  26. แสดงเตือนกําลังถายภาพครอมคาสมดุลยสีขาว 
      โหมดเลือกกรอบโฟกัสแบบอัตโนมัติที่ใช       White Balance bracketing 

  
20. แสดงโหมดหาโฟกัสอัตโนมัติ ที่เลือกใช 27. แสดงเตือนวากําลังใชคาชดเชยแสงถายภาพ 
21. แสดงเตือนวากลองกําลังถายภาพขาวดํา 28. แสดงเตือนวากําลังใชระบบถายภาพซอน 

      Multi Exposure เอาไว 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชองมองภาพ 
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1. ตารางชวยจัดภาพ (ปด-เปด ดวยคําสั่ง d2) 16. แสดงคาความไวแสง ISO 
2. วง 12 มม. พื้นที่ระบบวัดแสงเฉลี่ยหนักกลาง 
3. สัญลักษณเตือนถานใกลหมด * 
4. สัญลักษณเตือนวากําลังถายภาพแบบขาว-ดํา * 
5. กรอบหาโฟกัสอัตโนมัติ 

17. แสดงจํานวนภาพที่ยังสามารถบันทึกได 
     แสดงจํานวนภาพที่ยังสามารถถายตอเนื่อง 
     แสดงวากําลังหาคาสมดุลยแสงสีขาว WB 
     แสดงคาชดเชยแสงถายภาพที่ตั้งไว 
     แสดงคาชดเชยแสงแฟลชถายภาพที่ตั้งไว 

6. กรอบหาโฟกัสอัตโนมัติ ขนาดปกติ Normal      แสดงสถานะการตอเชื่อมกับคอมพิวเตอร 
7. กรอบหาโฟกัสอัตโนมัติ แบบ กรอบกวาง Wide 18. แสดงจํานวนที่ยังสามารถบันทึกได   

     (K = x1000 ภาพ) 
8. แสดงเตือนวา ไมใสการดความจําในกลอง * 19. แสดงสถานะความพรอมใชของแฟลชกลอง 
9. ไฟแสดงสถานะกลองหาโฟกัสไดแลว 20. แสดงวาผูใชตั้งล็อคคาวัดแสงเอาไว 
10. แสดงวาไดตั้งล็อคคาแสงแฟลช FV-Lock ไว 21. แสดงขีดมาตรวัดคาวัดแสงแบบ Analog 
11. แสดงคาความเร็วชัตเตอรที่ใช 22. แสดงวาไดตั้งคาชดเชยแสงแฟลชไว 
12. แสดงคารูรับแสงที่ใช 23. แสดงวาไดตั้งคาชดเชยแสงถายภาพไว 
13. แสดงสถานะของถานแบตเตอรี่  24. แสดงวาไดตั้งคาความไวแสงอัตโนมัติ ISO Auto 
14. แสดงเตือนกําลังถายภาพครอมคาสมดุลยสีขาว 25. แสดงวาไดตั้งคาชดเชยคาความไวแสง ISO ไว  
15. แสดงวาไดตั้งถายภาพครอมแสงเอาไว  
* ใชคําสั่งรายการเฉพาะ d4 ปดการแสดงสัญลักษณืเหลานี้ได 
 



 
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 
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1. แสดงโหมดชวยถายภาพที่เลือกใช P A S M 11. แสดงคาสมดุลยสีขาว WB ที่ผูใชตั้งไว 
2. เครื่องหมายแสดงโหมด P* Program Shift 
3.  ตัวเลข แสดงคาความเร็วมานชัตเตอร                

      และแสดงวามีการปรับแตงคา WB 
12. แสดง หนาที่การทํางานของปุม AE-L/AF-L 

    แสดงคาชดเชยแสงถายภาพ หรือ แสงแฟลช  13. แสดงหนาที่การทํางานของปุม Fn-Function 
    แสดงจํานวนภาพที่ยังถายภาพไดกอนที่- 14. แสดงวาเปดใชคําสั่ง Picture Control แบบ SD 
    -หนวยความจํา Buffer จะเต็ม 15. แสดงวาเปดระบบ Active D-Lighting ใชอยู 
    แสดงคาความไวแสง ISO 16. แสดงวาเปดใชระบบลดจุดสีรบกวนในภาพ  
    แสดงวากําลังการปรับแตง/บันทึกหา WB        (NR แบบ High ISO) 
    คาอุณหภูมิของแสง (K องศาเคลวิน) 17. แสดงวาเปดใชระบบลดจุดสีรบกวนในภาพ  
    แสดงจํานวนภาพที่จะถายครอมแสงๆไวได       (NR แบบเปดมานชัตเตอรนาน Long Exposure) 
    แสดงจํานวนภาพที่จะถายครอม WB ไวได 18. แสดงโหมดวัดแสงที่ใชอยู 
4. แสดงคารูรับแสงที่ผูใชตั้งเอาไว 19. แสดงวากําลังใชโหมดแฟลชใดอยู 
    คาครอมแสงถายภาพที่ใช 20. แสดงขีดมาตรวัดคาวัดแสงแบบ Analog 
    คาครอมแสงแฟลชที่ใช      แสดงคาชดเชยแสงที่ผูใชตั้งเอาไว 
    คาครอมแสงสมดุลยสีขาว WB ที่ใช        แสดงคาครอมแสงที่ใชขณะที่ถายภาพ 
    สถานะการถายภาพครอมแสง Bracketing      ทั้งครอมแสงธรรมดา, ครอมแสงแฟลช,  
5. โหมดถายภาพเดี่ยว/ตอเนื่อง      ครอม WB, และ ครอม Active D-Lighting 
6. แสดงวาใชโหมดถายภาพตอเนือง 
     และอัตราความเร็วถายภาพ                         
      เชน 4.55 fps =  4.5 เฟรมตอวินาท ี
7. แสดงวาใชรีโมท หรือ ไทมเมอร 
8. แสดงวาไดตั้งคาความไวแสงอัตโนมัติ ISO Auto 
9. แสดงวาปดหรือระงับการใชเสียงสัญญาณเตือน 
10. แสดงจํานวนที่ยังสามารถบันทึกได   
     (K = คูณดวย 1000 ภาพ) 



ขอมูลคําสั่งถายภาพที่แสดงบนจอ LCD II 
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โดยการกดปุม   และ เมื่อตองการยกเลิกการแสดงคําสั่งที่จอ LCD ก็ใหกดปุม  อีกครั้ง 
 

 
21. แสดงวากําลังตอกับไฟบาน 29. แสดงโหมดหาโฟกัสอัตโนมัติที่ใช 
22. แสดงวาตั้งคาล็อคแสงแฟลช FV Lock ไว 30. แสดงคาความไวแสง ISO ที่ใช 
23. แสดงเตือนวาตั้งคาชดเชยแสงแฟลชไว  31. แสดงจํานวนภาพที่ยังถายบันทึกได 
24. แสดงเตือนวาตั้งคาชดเชยแสงถายภาพไว 32. แสดงสถานะการตอเช่ือมกับเครื่อง GPS 
25. แสดงวากําลังถายภาพซอน Multi Exposure 33. แสดงโหมดหาโฟกัสอัตโนมัติ ที่เลือกใช 
แสดงวากําลังถายครอมคาสมดุลยสีขาว WB      แสดงตําแหนงกรอบหาโฟกัสที่เลือกใช 

     แสดงวาเลือกใชระบบโฟกัสติดตามแบบ 3D 
25. แสดงวากลองกําลังตอเช่ือมกับระบบ GPS 34. แสดงคําสั่งของชนิดไฟลที่ใชบันทึกภาพ 

      และอัตราการบีบอัดไฟลภาพ JPEG 
26. แสดงสถานะคาครอมแสงขณะที่ถายภาพ 35. แสดงขนาดของกรอบภาพ L, M, S ที่ใชอยู 
     ทั้งครอมแสงธรรมดา, ครอมแสงแฟลช,  
     ครอม WB, และ ครอม Active D-Lighting 
27. แสดงคาครอม Active D-Lighting ที่กําลังใช 36. แสดงเตือนวาตองตั้งนาฬิกาในกลอง 
28. แสดงวากําลังใสขอความกํากับภาพ 37. แสดงสถานะของถานแบตฯในกริป MB-D80 

 
ใชรายการคําสั่งเฉพาะ d8 สําหรับ เลือกลักษณะการแสดงขอมูลและคําสั่งสําหรับถายภาพ 

 

 



 
 
การใชปุม Info และแปน 4 ทิศเลือกทํารายการคําสั่งถายภาพ 
ผูใชสามารถเลือกที่จะเปลี่ยนคําสั่ง และ คาตางๆ ที่จะใชสําหรับถายภาพ โดยการกดปุม   
เรียกแสดงรายการคําสั่ง แลวใชแปนกด 4 ทิศ กด ซาย-ขวา-บน-ลาง เลือกหวขอคําสัง่ที่แสดง 
เชน คําสั่ง Picture Control, D-Lighting, โหมดสี, ชุดรายการ A, ระบบลดจุดสี NR, ISO ฯลฯ  
ที่ตองการใชในการถายภาพ   

 เพื่อเขาไปเปลี่ยนคาทํารายการหัวขอรายการที่เลือกไวน้ันไดโดยตรง แลวกดปุม 

 
 
1. เลือกปด-เปดใชระบบลดจุดสีรบกวน เมื่อเปดชัตเตอรนานๆ (Long Exposure NR) 
2. เลือกปด-เปดระบบลดจุดสีรบกวน เมื่อใช ISO สูงๆ (High ISO Noise Reduction) 
3. ใช ปด-เปด ระบบ Active D-Lighting 
4. เปลี่ยนการใชคําสั่ง Picture Control 
5. เปลี่ยนหนาที่การทํางานของปุม Fn-Function 
6. เปลี่ยนหนาที่ของปุมล็อคคาแสงและโฟกัส  AE/AF-L 
7. กลองจะแสดงความหมายของแตละคําสั่งใหทราบ 
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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  ระบบวัดแสง และหมุนแหวนคําสั่งหลัก เพือ่เลอืกระบบวัดแสง 

 
 

เมื่อกดปุม  ชดเชยแสงถายภาพ และหมุนแหวนคําสั่งหลัก เพื่อตั้งคาชดเชยแสงถายภาพ 
                                                                  (+0.3 = เพิม่ความสวางในภาพ 0.3 สตอป) 

 
 
เมื่อกดปุม BKT (Bracketing)  และหมุนแหวนคําสั่งหลัก เพื่อตั้งจํานวนภาพที่ถายครอมแสง   

                                                                                                 (3F = 3 ภาพ) 

 
เมื่อกดปุม BKT (Bracketing) และหมุนแหวนคําสั่งรอง เพื่อตั้งคาแสงทีต่องการถายครอมแสง 

                                                                          (1.0 = + 1 สตอป และ -1 สตอป) 

 

 23



การตั้งคาสมดุลยแสงสีขาว WB ดวยแหวนคําสั่ง Command Dial และ Sub-command dial 
 เมื่อกดปุม WB (คาสมดุลยสีขาว) และหมุนแหวนคําสั่งหลัก เพือ่ตั้งคาสมดุลยแสงสีขาวทีต่องการ 

 
 

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

 
 
การตั้งคาแสงแฟลชดวยแหวนคําสั่ง Command Dial และ Sub-command dial 

 (แสงแฟลช) และหมุนแหวนคําสั่งหลัก เพือ่ตัง้คาสัมพันธแสงแฟลชที่ตองการ เมื่อกดปุม 

 

เมื่อกดปุม  (แสงแฟลช) และหมุนแหวนคําสั่งรอง เพื่อตัง้คาชดเชยแสงแฟลชทีต่องการ 
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การใชอุปกรณที่มากับกลอง 
 
วิธีการใสสายสะพาย AN-DC1  

 
 
 
วิธีการใสแผนครอบ BM-10 จอ LCD   

1. สอดลิ้นดานบนของแผนครอบ BM-10 ใหตรงเขากับรองดานบนจอ LCD 
2. กดดานลางของใหตัวแผนครอบ BM-10 ใหเขาลอคกับดานลางของกลอง 

 
การถอดแผนครอบ BM-10 ใหทํากลับกัน โดยดันตัวแผนครอบ จากดานลางของกลองขึ้นมา 
 
 
วิธีถอดยางรองชองมองภาพ DK-21 
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ดันยางครอบชองมองภาพ DK-21 ขึน้เพื่อถอดออกมา 
และใสฝาปดชองมองภาพ DK-5 แทนที่ เพื่อปดชองมอง
ภาพ สําหรับการถายภาพดวยไทมเมอร นับเวลาถอยหลัง 
หรือ การตั้งเวลาถายภาพลวงหนา 

            
 
 
 
 
 



 
 

กดปุม  ที่ดานหลังกลอง  
เพื่อเรียกดู หรือ เรียกใช คําสั่งในชุด
รายการตางๆในกลอง 
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ชุดรายการคําสั่งหลัก คําอธิบาย 
ชุดรายการคําสั่งเรียกดูและจัดการภาพที่บันทึกไวในการดบันทึกภาพ  
ชุดรายการคําสั่งใชในการถายภาพ  
ชุดรายการคําสั่งปรับแตงกลองตามเฉพาะตัวบุคคลผูใช กับกลองตัวนี้  
ชุดรายการคําสั่งเพื่อจัดเตรียมบันทึกภาพทั่วๆไปของกลองกอนใชงาน  
ชุดรายการคําสั่งตัดแตงภาพที่บันทึกไวในกลอง  
ชุดรายการคําสั่งที่ถูกเรียกใชบอยๆ ที่ตัวผูใชสรางขึ้นเอง  
แสดงคําสั่ง 20 รายการลาสุดท่ีถูกใชไป   

 



การใชและใสคําสั่งลงไปในรายการคําสั่งตางๆของกลอง 

การใชปุมกด 8 ทิศ และปุม    เพื่อเลือกและสั่งทํารายการคําสั่งตางๆภายในของกลอง 

 
 
วิธีการใชและปอนคาคําสั่งใหรายการคําสั่งตางๆใหกับกลอง  
1.  

กดปุม  เพื่อเรียกชุดรายการคําสั่ง 
ใหแสดงบนจอ LCD ที่ดานหลังกลอง 

 
 
2. 

กดแปน 8 ทิศไปทางซาย   เพื่อไปที่ชุดรายการ
คําสั่งหลัก 

 
 
3.  

 ลงลาง เพื่อเลือกชุดรายการคําสั่งหลัก กดแปน 8 ทิศ ขึ้นบน  หรอื 
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4. 

กดแปน 8 ทิศไปทางขวา    เพื่อเขาทาํรายการ
หัวขอท่ีเลือก 
 
 

 
 
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  ตรงกลาง เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงคาที่เลือกไว 
หากไมตองการเปลี่ยนแปลง ใหกดปุม  เพื่อยกเลิกการทํารายการ และออกจากหนาเมนู 
 
 หมายเหต:ุ 

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

-เพื่อใหพรอมทําการถายภาพทันที 
• ผูใชสามารถหมุนแหวนควบคุมคําสั่งหลัก Command dial แทนการกดปุมเล่ือนขึ้น-ลง และ  

          หมุน แหวนคําสั่งรอง Sub-command dial แทนการกดปุมเล่ือนซาย-ขวาได 



 
การใชปุม HELP เพื่อดูคําอธิบายในรายละเอยีดของรายการคําสั่งตางๆภายในของกลอง 
 

หากเมื่อเลือกหัวขอรายการคําสั่งใด และมีเครื่องหมาย แสดง ที่มุมลางดานซายของจอ 

 
 

ผูใชสามารถดูคําอธิบายคําสั่งน้ันไดดวยการกดปุม  แชคางไว เพื่อดูความหมายของคําสั่งน้ัน 
 

 
 
คําอธิบายรายละเอียดของหัวขอรายการคําสั่งน้ันจะแสดงใหเห็น  
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ผูใชสามารถกดปุม  หรือ   เล่ือนขึ้น-ลง อานรายละเอียดของหัวขอรายการทีก่ําลังทําอยูได 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  เริ่มตนการใชงาน 
 
 
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 D90 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 
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                           หากเลนสเปนเลนสออตโตโฟกัสแบบมีสวิทชเลือกระบบโฟกัสอตัโนมัติ A – M 
                      หรือ แบบ M/A – M  ใหตั้งสวิทชไปที่ A เพื่อใชระบบหาโฟกัสอัตโนมัติ ของกลอง 

 
3.  
1. เปดฝาปดเลนส โดยการบีบที่รองจีบตรงกลางฝาปด 
2. แลวดึงออกมาตรงๆ ทางดานหนา                                  

             



วิธีถอดเลนส 
1. วิธีถอดเลนสกดปุมปลดลอค บนตัวกลอง 
2. หมุนตัวเลนสตามเข็มนาฬิกา แลวดึงตัวเลนสออกมาตรงๆ 

 
 

สวนประกอบทั่วๆไปของเลนส  
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ระบบลดความไหวสะเทือน Vibration Reduction VR 
 
เมื่อเปดสวิทชระบบลดความไหวสะเทือน VR ที่อยูบนเลนส 
เลนสภายในจะถูกปรับลดความสั่นสะเ อนที่เกิดจากการจับถือกลอง 
และชวยลดความเบลอในภาพ  
ระบบ VR น้ีจะทํางานโดยอัตโนมัติ และหากผูใชหมุนแพนกลองจ
ไปทางดานขาง (ซายหรือขวา) ระบบ VR จะปรับชดเชยชวยลด
ความไหวสะเทือนในแกนบน-ลางใหเองโดยอัตโนมัติ 
ระบบ VR ทํางานเปนอิสระจากระบบโฟกัสของกลองโดยจะทํางาน
ทั้งออตโตโฟกัส AF และ แมนนวลโฟกัส MF 
ระบบ VR สามารถปดไดโดยการสวิทชไปที่ Off เมื่อติดต้ังกลองบน
ขาตั้ง แตหากใชโมโนพอด หรือ ขาตั้งที่หลวมหรือไมมั่นคง ก็
สามารถเปดระบบ VR ใชไดงานไดเชนกัน 

 

หมายเหต:ุ ระบบ VR อาจจะไมทํางานขณะที่แฟลช หัวกลองกําลังชารทไฟหลอดแฟลช และควร 
ปดสวิทชระบบ VR ทุกครั้งกอนที่จะถอดและใสเลนสที่กลอง เพื่อใหระบบเลนส VR ภายในหยุดน่ิงกอน 



วิธีการตั้งคาในเมนูรายการตางๆของกลอง (เมื่อใชเปนครั้งแรก) 
 
1.  
เปดสวิทชกลองไปที่ ON 

 
2.  
กดปุม MENU และเลือกชุดรายการคําสั่งหลัก Set Up  
สําหรับเตรียมกลองในครั้งแรก 
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กดขวา  เพื่อเลือกการเปลี่ยนภาษาที่ใชแสดง 
 

 
3.  
กดแปน ขึ้นบน  หรือ  ลงลาง เพื่อเลือกภาษาที่ใช 

จากนั้นก็กดปุม    เพื่อยนืยันการแปลี่ยนแปลง 
 

 
4. 
กดแปน  หรือ  เพื่อเลือกโซนเวลาที่จะใชในกลอง 
(ประเทศไทยใช Bangkok UTC+7 ชม.) 
 

จากนั้นก็กดปุม    เพื่อยนืยันการแปลี่ยนโซนเวลา 
 

 
 



5. 
กดแปน  หรือ  เพื่อเลือก Day light saving time 
(ประเทศไทยไมใช  ใหเลือกเปน Off) 
 

จากนั้นก็กดปุม    เพื่อยนืยันการปด ไมใชงาน 
 

 
6. 
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กดแปน  หรือ   และ  ขึ้น หรือ  ลงลาง  
เพื่อต้ังวัน เดือน ป  
 

จากนั้นก็กดปุม    เพื่อยนืยันการแปลี่ยนแปลงวันที่ 
 
  
7. 
กดแปน ขึ้นบน  หรือ  ลงลาง เพื่อเลือกรูปแบบการ
แสดงบอก วันที่ เดือน ป ที่ตองการใช 
 

จากนั้นก็กดปุม    เพื่อยนืยันคําสั่ง 
 

 
8. 
แตะปุมชัตเตอรเบาๆ 1 ครั้ง กลองจะออกหนารายการ
คําสั่งและพรอมทําการถายภาพทันที 

 
 

 
หมายเหตุ: 
นาฬิกาภายในกลอง จะใชพลังงานจากถานกระดุมสํารองในกลอง ซึ่งจะอยูไดประมาณ 3 เดือน  
หากถานสํารองภายในหมด จอ LCD จะมีสัญลักษณ  กระพริบเตือน ใหตั้งเวลาและวันที่ ในกลองใหม 
นาฬิกาภายในกลอง มีความแมนยํานอยกวานาฬิกาทั่วๆไปในครัวเรือน ดังน้ัน จึงควรหมั่นตรวจสอบเวลา 



 
การใสการดความจําเพื่อใชบันทกึภาพ 
 
1.ปดสวิทชกลอง Off กอนใส  
   และ กอนถอด เปลี่ยนการดเสมอ 
 

2. 
1. ดันฝาปดไปทางดานหลั งกลอง ตามภาพ 
2. ฝาปดจะถกูดันใหเปดออกไปทางดานขาง 

 
3. 
1. เอาการดใสในชอง ใหตรงกับรองนําทาง  
    ดันการดเขาไปใหสุดทาง 
    ไฟสถานะการดจะติดสวาง 1 ครั้ง 
2. กระเดื่องปลดการด สเีทาจะเดงออกมา 
 
ตรวจดูทิศทางการใสการด วาชองขั้วเสียบการด หนัเขาหา
ชองเสียบการด และ ดานหนาปกของการด หันเขาหาตัว
ผูใชเสมอ   
 
  
 
หากจอ LCD แสดง For ใหทําการฟอรแมทการด 
-ตามที่จะไดแสดงตอไป 

 
4.  
ปดฝาชองใสการดตามเดิม 
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การฟอรแมทการดความจํา 
 
1.  
เปดสวิทชกลองไปที่ ON 

2. 
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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 
 
 
 
 
 
 



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

 
2. 
เปดฝาปดชองใสการด 
 
1. ดันตัวการด SD เขาไปจนสุด  
2. การดจะถกูดันกลับหลุดออกมาเอง 

 
 
 
หากกลองไมมีการดบรรจุอยู จะมีเครื่องหมาย  
เตือนในจอ LCD ดานบน และ เตือนในชองมองภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในกรณีที่การดถูกล็อค Protect ไวเพื่อปองกันการลบ
ภาพ กลองจะแสดงเตือน ใหถอดการดออกมา แลว
เล่ือนสวิทช ไปที่ write เพื่อปลดล็อค 
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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  
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การใชกลองถายภาพขั้นตน 
 
 
 
1.  
เปดสวิทชกลองไปที่ ON  

2. 
ตรวจดูระดับไฟฟาในถานแบตเตอรี่ 
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3. 
กลองจะแสดงจํานวนภาพที่การดยังสามารถบันทึกภาพได
ในจอ LCD หากการดเต็ม กลองจะแสดง  และ  
กระพริบเตือน และไมสามารถถายบันทึกภาพไดอีก  
 
ในกรณีที่การดสามารถบนัทึกภาพไดมากกวา 1000 ภาพ 
กลองจะแสดง 1.2 K ( K = x1000)  

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

 
ใชคําสั่งเฉพาะ c2 สําหรบัเปลี่ยนเวลาปดการทํางานชั่วคราวโดยอัตโนมัติของกลอง ตามที่ผูใชตองการ 

 
  
ขอมูลที่ยังแสดงบนจอ LCD
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หากกลองมีการดความจําอยูในกลอง เมื่อปดสวิทช 
OFF กลอง จอ LCD จะแสดงจํานวนภาพที่ยังสามารถ
บันทึกลงในการดท่ีอยูในกลอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เริ่มตนถายภาพแบบงายๆดวยโหมดอัตโนมัติ 
วิธีการโหมดถายภาพแบบอัตโนมัติ ตามที่ตั้งมาจากโรงงาน ชวยใหถายภาพไดงาย, สะดวกและรวดเร็ว 
 
 
1.  
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หมุนแหวนตั้งโหมดถายภาพไปที่    หรือ  

 
2.  
ตั้งสวิทชระบบโฟกัสไปที่โฟกัสอัตโนมัติ AF 

 
3.  
กลองจะแสดงคําสั่งถายภาพ ในจอ LCD แสดงคําสั่งดังน้ี 

 
หัวขอรายการ 
คําสั่งท่ีแสดง 

คาท่ีถูกตั้งจากโรงงาน  
(Default) คําอธิบาย 

ขนาดของไฟล NORM ไฟลภาพแบบ JPEG อัตราบีบอัดปกติที่ 1: 8 
Image Quality JPEG - Normal   
ขนาดของภาพ L-Large ขนาดภาพปกติ 4,288 x 2,848 พิกเซล 
Image Size  
คาความไวแสง 200 ความไวแสง ISO ที่ 200 

ISO 
คาสมดุลยสีขาว WB – A (Auto ) คาสมดุลยสีขาวแบบตั้งอัตโนมัติ 
White Balance 
โหมดชวยถายภาพ Auto โหมดชวยถายภาพแบบโปรแกรมอัตโนมัติ โดยกลองจะ

ตั้งความเร็วชตัเตอรและคารูรับแสงที่เหมาะสมใหเอง Exposure Mode 
กรอบหาโฟกัสอัตโนมัติ Auto Area กลองเลือกใชกรอบหาโฟกัสเองโดยอัตโนมัติ 

AF Area  
โหมดหาโฟกัสอัตโนมัติ AF-A  กลองเลือกระบบกาโฟกัสเดี่ยว/ตอเนื่องเอง 

AF Mode 
โหมดลั่นชัตเตอร S (Single) กลองลั่นชัตเตอรถายทีละภาพ  
Release Mode  



4. 
 
จับประคองกลองดวยมือท้ังสอง ใหปลายเทาแยก
จากกันเล็กนอยประมาณครึ่งกาว  
พยายามใหแขนแนบชิดลําตัว เพื่อลดอาการสั่นไหว
ของมือท่ีจับ ทําใหกลองสะเทือนไปดวย  
 
การจัดภาพ การจัดภาพทําได 2 วิธีคือ  
 
จับกลองในแนวนอน สําหรับถายภาพวิว  
หรือ ภาพท่ัวๆไป 
 
 
จับกลองแนวตั้ง สําหรับถายภาพบุคคล 
 

 
 

5. 
 
กลองจะจับโฟกัสที่ตรงกลางภาพเมื่อกดปุมชัตเตอร 

 
  
 
หมุนซูมเลนสเพื่อชวยจัดองคประกอบในภาพ 
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การปรับโฟกัสและถายภาพ 
 
1.   

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

คําอธิบาย 

จุดโฟกัสอยูตรงที่ตัวแบบ 
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กระพริบ กลองยังไมสามารถหาโฟกัสได  
  
กลองจะแสดงจํานวนภาพที่กลองสามารถเก็บไวใน
หนวยความจําชั่วคราว ( ฺ Buffer Memory) โดย 

แสดง   นําหนาตัวเลขจํานวนภาพที่ยังเก็บภาพ
อยางตอเน่ืองได เชน    

ถายตอเน่ืองภาพได 18 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 
 
 
 
 
 
 



การใชแฟลชหัวกลอง Built-in flash 
   
 
ในโหมดชวยถายภาพอตัโนมัติ  เมื่อมีแสง
ถายภาพไมพอ หรือ ในสภาพแสงนอย กลองจะ
ยกหัวแฟลชขึ้นใหเองโดยอัตโนมัติ  
 

 
  
 
เมื่อแฟลชหัวกลองถูกชารทไฟพรอมใชถายภาพ 

กลองจะแสดงสัญญาณไฟแฟลชพรอมใช  
ติดสวางในชองมองภาพ  

 
 
 
หากไมตองการใชแสงแฟลช เชนถายภาพเด็กเล็ก หรือ ในสถานที่ที่หามใชแสงแฟลชถายภาพ  
ก็ใหเลือกโหมดถายภาพอัตโนมัติแบบไมใชแสงแฟลช   
 
ภาพตัวอยางโหมดถายภาพอัตโนมัติแบบไมตองการใชแสงแฟลช 

 
  
 
เมื่อเลิกใชแฟลชใหกดแฟลชหัวกลองลง 
พับเก็บเขาที่เดิม 
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  การใชงานโหมดชวยถายภาพอัตโนมัติแบบดิจิตอล 
 

 
กลอง D90 มีโหมดชวยถายภาพแบบดิจอตอลที่ถูกโปรแกรมมาจากโรงงานใหเลือกใชสําหรับถายภาพ 
ในสถานการณตางๆ 5 รปูแบบ โดยกลองจะปรับคาตางๆในกลองใหเหมาะสมกับสภาพตามที่เลือกไว 
 

โหมดถายภาพ คําอธิบาย 
ใชสําหรับการถายภาพบคุคล  
ใชสําหรับการถายภาพวิวทิวทัศน 

 
ใชสําหรับถายภาพในระยะใกล 

 
ใชสําหรับถายภาพที่มีการเคลื่อนไหว เชน ถายภาพกีฬา  
ใชสําหรับถายภาพบุคคลในเวลากลางคืน 

 
 
วิธีใชโหมดชวยถายภาพอัตโนมัตแิบบดิจิตอล 
 
 
1.  
หมุนแหวนเลือกโหมดชวยถายภาพไปตามรูปแบบ
การถายภาพที่ตองการ 

 
2. กดปุมชัตเตอรถายภาพไดทันที 
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การเลือกใชงานโหมดชวยถายภาพดิจิตอล   
 

 
สําหรับถายภาพบุคคลที่ตองการใหดูนุมนวล สีผิวเปนธรรมชาติ  
กลองจะหาระยะโฟกัสที่วถัตุที่อยูใกลที่สุดกอนเสมอ 
ความนุมนวลของฉากหลังขึ้นอยูกับแสงแวดลอม 
 
เพื่อใหไดผลดีมากที่สุด ใหฉากหลังอยูไกลที่สุดและใชเลนสที่
มีทางยาวโฟกัสมากๆ เพือ่ใหภาพดูลึกมีมิติ 

 
 
 

 
สําหรับการถายภาพทิวทัศน หรืออาคารบานเรือน ที่ตองการเนน
สีสรร ความสดใส คมชัดเจน 
กลองจะหาระยะโฟกัสที่วถัตุที่อยูใกลที่สุดกอนเสมอ 
ระบบไฟชวยสองหาโฟกัสและ ระบบแฟลชจะไมทํางาน แมวา
จะมีแสงตามธรรมชาติในขณะนั้นนอยก็ตาม 
 
เพื่อใหไดผลดีมากที่สุด ควรใชเลนสมุมกวางเพื่อใหมุมมอง
ภาพท่ีกวางไกล 

 
 
 

 
 สําหรับการถายภาพที่ตองการขยายใหเห็นภาพ เชนดอกไม, 

แมลง หรือสิ่งของขนาดเล็ก กลองจะโฟกัส ที่ตรงกลางกรอบ
ภาพเปนหลัก (แตผูใชจะเลือกเปล่ียนก็ได) 
แนะนําใหใชขาตั้ง, การตั้งนับถอยหลัง หรือ รีโมทลั่นชัตเตอร 
เพื่อชวยลดอาการภาพเบลอ เลนสที่ใชควรเปนเลนสสําหรับ
ถายภาพระยะใกล หากใชเลนสธรรมดาใชปรับไปท่ีระยะ
ถายภาพใกลสุดของเลนส 
หากใชเลนสซูม แนะนําใหซูมใหสุดทางยาวโฟกัสของเลนสน้ัน 
เพื่อใหไดขนาดขยายใหญมากที่สุดเลนสที่ใชควรเปนเลนส
สําหรับถายภาพระยะใกล ระบบแฟลชจะสัมพันธกบัมานชุดแรก 
(เลือกเปล่ียนได) 
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สําหรับการถายภาพ กีฬา (ภาพท่ีตัวแบบมีเคล่ือนไหว ขณะทํา
การถายภาพ) กลองจะเลือกความเร็วชัตเตอรที่เร็วที่สุด เพื่อ
เนนจับภาพของการเคลื่อนไหวของตัวแบบ  กลองจะปรับจุด
โฟกัสตลอดเวลาที่กดปุมล่ันชัตเตอร ลงไปครึ่งทาง เพื่อไลจับ
ตามการเคลื่อนไหวในภาพ 
ผูใชสามารถเลือกใชกรอบโฟกัสอันใดอันหนึ่งในการเริ่มตนหา
โฟกัสก็ได 
 

 ระบบไฟสองหาโฟกัสและแฟลชจะไมทํางาน แมวาจะมีแสง
นอยก็ตาม 
 
 

 
สําหรับเมื่อตองการภาพถายดวยความสะดวก รวดเร็ว  
กลองจะเลือกรูหนากลอง และความเร็วชัตเตอรที่พอเหมาะกับ
แสงและตัวแบบ  
เพื่อใหไดที่มีภาพท่ีมีความสวาง สสีรรสดใส และคมชัด  
ระบบแฟลชจะสัมพันธกบัมานชุดแรก (แตผูใชจะเลือกเปล่ียนก็
ได) 

 
 
 
หมายเหตุ: 
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1. ในกรณีที่ใชโหมดชวยถายภาพ 3 แบบนี้   
หากมีแสงถายภาพนอย กลองจะยกแฟลชขึ้นมาเพื่อใชแสงแฟลช
ชวยถายภาพโดยอัตโนมัติ 

2. ในโหมด กลองจะเลือกใชจุดโฟกัสเองโดยอัตโนมัติ
 3. ในโหมด  กลองจะเลือกใชกรอบโฟกัสที่อยูตรงกลางชองมอง

ภาพกอน แตผูใชสามารถเลือกเปล่ียนไปใชกรอบโฟกัสอื่นๆได 
4. ในโหมด  เมื่อกดปุมชัตเตอรเบาๆครึ่งทาง กลองจะเริ่มหา
โฟกัสโดยเลือกใชกรอบโฟกัสที่อยูตรงกลางชองมองภาพกอน แลว
เปลี่ยนกรอบโฟกัสติดตามการเคลื่อนที่ของตัวแบบในชองมองภาพ  
แตผูใชสามารถเลือกเปล่ียนไปใชกรอบโฟกัสอื่นๆสําหรับเริ่มตนการ
หาโฟกัสก็ไดเชนกัน 
 
 
 
 
 



 

 
  การจัดภาพดวยโหมดแสดงภาพสด LiveView 
 
 
 
1. เรียกใชคําสั่งแสดงภาพสด LiveView 
กดปุม  ที่ดานหลังกลอง  กลองจะยกกระจกขึ้น ชอง
มองภาพจะปดมืด และกลองจะแสดงภาพสดที่จอ LCD 
ดานหลังกลอง เพื่อใชในการจัดองคประกอบภาพ 

 
 
รายละเอียดของขอมลูการถายภาพสด LiveView ทีแ่สดงในจอ LCD 
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1.  โหมดชวยถายภาพ 6.  ชนิดของไฟลภาพที่จะใชบันทึกภาพ 
2.  เวลาที่ใชแสดงภาพสดได (ไมเกิน 30 วินาที) 7.  คาสมดุลยสีขาว WB ที่เลือกใช 
3.  แสดงเตือนวาไมสามารถใชถายภาพวีดีโอได 8.  แสดงวากําลังอัดเสียง (ใชในโหมดถายภาพวีดีโอ) 
4.  โหมดโฟกัสอัตโนมัติ AF ที่กําลังใช 9.  แสดงเวลาที่ถายหนัง (ใชในโหมดถายภาพวีดีโอ) 
5.  ขนาดภาพที่จะใชบันทึกภาพ 10. แสดงระดับความสวางของจอแสดงภาพ LCD 

      (ปรับความสวางไดโดยการกดปุม ) 
 
หมายเหตุ:  ในระหวางการใชโหมดแสดงภาพสด LiveView จะไมสามารถเปลี่ยนโหมดการวัดแสงได   

ดังน้ันควรเลือกระบบวัดแสงกอนที่จะเปดใชโหมดแสดงภาพสด LiveView 
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2.  เลือกโหมดหาโฟกัส 
กดปุม AF พรอมกับหมุนแหวนควบคุมหลัก  
Command dial ไปทางซาย หรือ ขวา เพื่อเลือก
ระบบหาโฟกสัอัตโนมัติ ใหเลือกใชไดดังตอไปน้ี 
 

 

โหมดโฟกัส คําอธิบาย 
กลองจะเนนโฟกัสที่ใบหนาให
โดยอัตโนมัติ  
ใชสําหรับถายภาพบุคคล  
กลองจะปรับโฟกัสใหอัตโนมัติ
แบบวงกวาง 

 

 

ใชสําหรับการถายภาพวิว
ทิวทัศน ผูใชสามารถกดแปน 4 
ทิศเลือก ใชกรอบโฟกัสที่
ตองการได 
กลองจะปรับโฟกัสใหอัตโนมัติ
แบบปกติ ที่เนนรายละเอียด 
ควรใชกับขาตั้งกลองชวยใน
การตั้งกลอง และจัดภาพ 

 
 

 
 

3.  ตรวจดูภาพสด LiveView ที่แสดง  
หากตองการซูมขยายดสูวนใดในภาพที่แสดงสด LiveView ใหกดปุม   
 

 
ผูใชสามารถสามารถซูมขยาย 6.7 เทา เพื่อดูบริเวณตางๆในภาพที่แสดงสด LiveView ได  
โดยจะมีหนาตางสีเทาแสดงบริเวณภาพที่ถูกขยายแสดงที่มุมจอ LCD และกดที่แปน 4 ทิศ เล่ือน 
บริเวณท่ีซูมขยายนั้นไปที่บริเวณสวนอื่นๆของภาพได 

หากตองการซูมกลับลดขนาดพื้นที่ขยาย ใหกดปุม   
หากตองการถายภาพใหกด  ที่กลางแปน 4ทิศ เพื่อทําการถายภาพตอไป 
 
หากตองการปรับระดับความสวางของจอแสดงภาพ LCD ใหกดปุม  และกดแปน 4 ทิศ  
เมื่อปรับความสวางไดแลว ใหกด    เพื่อใหจอ LCD กลับมาแสดงภาพสด LiveView อีกครั้ง  
การปรับนี้มีผลเฉพาะกับความสวางของจอภาพ LCD เทานั้นไมเกี่ยวของกับความสวางของภาพที่ถูกถาย
บันทึกไวแตอยางใด 
 
  
 



4. เลือกจุดท่ีตองการโฟกัส 
 
เมื่อใชโหมดหาโฟกัสอัตโนมัติแบบวงกวาง 
Wide Area และ แบบปกติ Normal Area ให
หมุนปลดกานล็อคแปน 4 ทิศ ไปที่ตําแหนง  
และกดแปน 4 ทิศเล่ือนกรอบโฟกัสไปตามทิศทางที่
ตองการใหไปครอบคลุมบริเวณในภาพที่ตองการให
กลองโฟกัส และหมุนคันล็อคกลับมาที่ตําแหนง “L” 
เพื่อล็อคตําแหนงกรอบโฟกัสไวก็ได 
เมื่อใชโหมดหาโฟกัสอัตโนมัติแบบเนนใบหนา 
Face Priority กลองจะแสดง กรอบสีเหลืองลอม
บริเวณใบหนา ดานหนาของบุคคลที่กลองจับโฟกัส
ไวได  หากมบีุคคลในภาพมากกวา 5 คน กลองจะ
เลือกจับโฟกัสที่ใบหนาของคนที่อยูในระยะใกลกับ
กลองมากที่สุดกอน 
เมื่อใชโหมดหาโฟกัสดวยมือ (แมนนวลโฟกัส 
MF) ผูใชสามารถใชกรอบโฟกัสที่แสดงรวมกับ
ระบบไฟยืนยนัการโฟกัสไดเชนกัน 

 
 

  
5. ปรับหาโฟกัส 
ในโหมดหาโฟกัสอัตโนมัติแบบวงกวาง Wide Area 
และ แบบปกติ Normal Area กลองจะจับโฟกัสทันที
ที่กดแตะปุมชัตเตอรเบาๆครึ่งทาง  
 
ในโหมดหาโฟกัสอัตโนมัติแบบเนนที่ใบหนา Face 
Priority กลองจะวัดแสงและโฟกัสที่ใบหนาในทันที
ที่กดแตะปุมชัตเตอรเบาๆครึ่งทาง โดยจะแสดงเปน
กรอบสีเหลืองที่ใบหนานานเทาที่จับโฟกัสไวได  
หากกลองไมสามารถจับโฟกัสที่ใบหนาไวได (เชน 
บุคคลในภาพหันหนาไปทางอื่น) กลองจะไมแสดง
กรอบสีเหลือง และจะกระพริบเปนสีเขียว 
ในขณะที่กลองกําลังหาโฟกัส จอแสดงภาพ LCD 
อาจจะสวางขึ้นหรือ มืดลงเล็กนอย ตามสภาพแสง 
ในกรณีที่กลองไมสามารถจับโฟกัสที่วั ตถุใดๆได 
กรอบโฟกัสจะกระพริบเปนสีแดง 

 
และหากผูใชกดปุมชัตเตอรตอไป กลองจะถายบันทึกภาพไวทันที ไมวาจะจับโฟกัสไดหรือไมก็ตาม 
กลองจะใชโหมดโฟกัสแบบเดี่ยวทีละภาพ (Single servo focus) เสมอ แมวาจะตั้งโหมดหาโฟกัสไวเปน
อยางอื่นก็ตาม ดังน้ันควรตรวจสอบบรเิวณท่ีจับโฟกัสบนจอแสดงภาพสด LiveView กอนลั่นชัตเตอรเสมอ 
  
6. ล่ันชัตเตอรถายภาพ 
กดปุมชัตเตอรลงจนสุดทาง กลองก็จะล่ันชัตเตอรถายภาพทันที จากนั้น
จอแสดงภาพ LCD จะดับไปชั่วครู และจะแสดงภาพที่เพิ่งถายไปใหเห็น
นาน 4 วินาที (หรือกดแตะปุมชัตเตอรเบาๆอีกครั้ง) จอแสดงภาพ LCD ก็
จะกลับไปแสดงภาพสด LiveView อีกครั้งทันที  
 
7. ออกจากโหมดแสดงภาพสด LiveView 
กดปุม  ที่ดานหลังกลอง อีกครั้ง กลองก็จะลดกระจก และออกจากโหมดแสดงภาพสด LiveView ทันที 
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หมายเหต:ุ การถายภาพดวยโหมดแสดงภาพสด LiveView 
 
ในบางกรณที่ถายภาพในสภาพแสงจากหลอดเรืองแสง (หลอดฟลูออเรสเซนท fluorescent, หลอดแบบไอ
ปรอท mercury vapor, หรือ หลอดไฟโซเดียม sodium lamps) ภาพท่ีไดอาจจะมีเสนแถบสีผิดปกติใน
ภาพ เน่ืองจากการะพริบของหลอดไฟแบบนี้ หรือ เมื่อหมุนแพนกลอง อยางรวดเร็ว หรือ เมื่อมีวัตถุที่สวางๆ
เคล่ือนไหวในภาพ ก็อาจจะมีเสนแสงตามหลังวัตถุเหลานั้น 
 
เมื่อใชโหมดแสดงภาพสด LiveView ไมควรหันกลองไปที่วัตถุมีความสวางมากๆ เชนดวงไฟ หรือ ดวง
อาทิตย เพราะอาจจะทําใหจอเซ็นเซอรที่รับภาพ หรือ วงจรภายในเสียหายได  
 
ระยะชัดลึกจากการใชคารูรับแสงจะไมปรากฏชัดเจน แตจะปรากฏในภาพถายตามปกติ  
 
ในระหวางที่ใชโหมดแสดงภาพสด LiveView หากถอดเลนสออกจากกลอง ระบบจะปดการทํางานทันที 
  
โหมดแสดงภาพสด LiveView จะเปดใชงานไดไม
เกิน 1 ช่ัวโมง หากเปดใชงานตอเน่ืองกันนาน 
อาจจะทําใหอุณหภูมิวงจรภายในกลองรอนขึ้นจน 
ทําใหเกิด Noise จุดสีรบกวน หรือ สผิีดปกติในภาพ
ได และหากกลองรอนเกินไป กลองก็จะปดการ
ทํางานดวยตัวเองทันที โดยจะแสดงเวลานับถอย
หลัง 30 วินาทีก อนที่จะปดการทํางานแสดงเตือนใน
ภาพบนจอ LCD และหากใชในสภาพภูมิอากาศรอน
ตัวเลขนับถอยหลังเตือนน้ีอาจจะเปดแสดงทันทีที่
เลือกใชโหมดแสดงภาพสด LiveView ก็ได 

 
 

เพื่อปองกันภาพเบลอจากอาการสั่นไหว ใหใชคําสั่งรายการเฉพาะที่ d 10 เลือก On เพื่อเปดระบบหนวง
เวลากอนเปดมานชัตเตอร 
 
การใชปุมล็อคคาแสง (AE-L/AF-L) และ การตั้งคาชดเชยแสง (Exposure Comp.) ในโหมดชวยถายภาพ 
P, S, A, M สามารถทําไดตามปกติ และจะมีผลทันทีโดยจะแสดงใหเห็นในภาพที่กําลังแสดงสด LiveView 
 
ระบบหาโฟกสัแบบเนนใบหนา Face-Priority AF จะทํางานตามปจจัยที่มีในขณะนั้น เชน ใบหนาหันตรงเขา
หากลอง, ใบหนาถูกปดบังเชน สวมใสผาคลุม หรือ แวนตากันแดด, ขนาดใบหนาที่เห็นในภาพ ฯลฯ และ
เมื่อกดปุมชัตเตอรครึ่งทางแตกลองไมสามารถตรวจจับหาใบหนาได กลองจะโฟกัสไปที่วัตถุที่อยูตรงกลาง
เฟรมภาพไวกอน แตก็จะตรวจหาใบหนาในภาพ ตอไปเรื่อยๆนานเทาที่กดแชไวครึ่งทาง และ เมื่อกลองไม
สามารถจับหาโฟกัสจุดใดๆได กลองจะแสดงกรอบสีแดงกระพรบิเตือนใหปรับจัดมุมถายภาพใหม 
 
ขอจํากัดของระบบหาโฟกัสอัตโนมัติในโหมดแสดงภาพสด LiveView 
• ระบบจับโฟกัสจะทํางานไดชาลง หรือ หาโฟกัสไมไดในกรณีที่มีเสนขนานแนวนอนอยูมากในภาพ 
• วัตถุในภาพมีคาคอนทราสต่ําๆ 
• วัตถุในภาพมีจุดบริเวณท่ีสวางมากๆ หรือ มืดเกินไป  
• เมื่อใชฟลเตอรบางแบบ เชน แบบแฉกประกายดาวใสที่หนาเลนส  
• วัตถุในภาพมีขนาดเล็กกวากรอบจับโฟกัส 
• วัตถุในภาพมีเสนรูปแบบซ้ําๆกันเชน กรอบหนาตางในตึกสูงๆ 
• วัตถุในภาพเคลื่อนไหว 
• บางครั้งกรอบโฟกัสจะแสดงเปนสีเขียว แตกลองยังจับโฟกัสไมได 
• เมื่อใชกับเลนสหรือ เทเลคอนเวอรเ ตอรบางรุน ดังน้ันควรใชเลนส AF-S เพื่อใหไดผลดีที่สุด 
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•  ใชคําสั่งเฉพาะ a7 AF Area mode (LiveView) สําหรับเลือกระบบโฟกัสในโหมดแสดงภาพสด LiveView 
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โหมดโฟกัส คําอธิบาย 
กลองจะเนนโฟกัสที่ใบหนาใหโดยอัตโนมัติ  
ใชสําหรับถายภาพบุคคล โหมดถายภาพ  

 
กลองจะปรับโฟกัสใหอัตโนมัติแบบวงกวาง 
ใชสําหรับการถายภาพวิวทิวทัศน ผูใชสามารถกดแปน 4 ทิศเลือก ใชกรอบ
โฟกัสที่ตองการไดโหมดถายภาพ  

 
กลองจะปรับโฟกัสใหอัตโนมัติแบบปกติ ที่เนนรายละเอียด 

ควรใชกับขาตั้งกลองชวยในการตั้งกลอง และจัดภาพ โหมดถายภาพ  
 

 
การเรียกแสดงขอมูลคาการถายภาพในโหมดแสดงภาพสด LiveView 
ผูใชสามารถเรียกดูขอมูลคาการถายภาพที่ตั้งไวในโหมดแสดงภาพสด LiveView โดยการกดปุม   
โดยจะไลแสดงเรียงตามลําดับดังน้ี 

   
 
 
การแสดงภาพสด LiveView บนจอแสดงภาพภายนอกผานทางชองตอ HDMI 
 
เมื่อตอเช่ือมกับจอแสดงภาพภายนอก เชน โทรทัศน LCD ผานทางชองตอ HDMI  
กลองจะปดจอ LCD ที่หลังกลอง และโอนภาพแสดงสด LiveView ไปที่จอแสดงภาพภายนอกดังน้ี 

 
 
 



 
 
การเรียกดภูาพที่บันทึกไว Playback 

 
 
1.  
กดปุม  เพื่อสั่งเรียกดูภาพท่ีบันทึกไวในการดความจํา 

 
  
2. 
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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  
 
 
 
 
 



 
 
การลบภาพที่ไมตองการ 
 
1. 
กดปุม  เพื่อสั่งเรียกดูภาพท่ีบันทึกไว 

 

 
2.  

กดปุม   เพื่อสั่งใหกลองลบภาพที่กําลังแสดงอยูน้ัน 
    กลองจะแสดงหนาตางขอคํายืนยันวาตองการลบทิ้ง? (Delete?) 

 
กดปุม   ซ้ําอีกครั้ง เพื่อยืนยันคําสั่งใหลบภาพทิ้ง 
กลองจะลบภาพที่กําลังแสดงอยูน้ันทันทีและจะแสดงภาพถัดไปแทน 
 
หากไมตองการลบภาพ ใหกดปุม  เพื่อออกจากคําสั่งลบภาพ 
หรือกดปุมชัตเตอรเบาๆ กลองจะเลิกการแสดงภาพและพรอมใชถายภาพไดทันที 
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การบันทึกภาพวีดีโอในแบบแสดงภาพสด LiveView 
 
ผูใชสามารถใชกลอง D90 บันทึกภาพแบบวีดีโอที่มีขนาดไฟลไมเกิน 2 GB ในโหมดแสดงภาพสด LiveView  
โดยกอนที่เริ่มถายภาพวดีีโอ ควรใชรายการคําสั่ง Movie setting ที่อยูชุดรายการคําสั่งถายภาพ Shooting Menu 
สําหรับตั้งขนาดภาพและเสียงที่จะทําการบันทึก  
 
 
1. เรียกใชคําสั่งแสดงภาพสด LiveView 
กดปุม  ที่ดานหลังกลอง  กลองจะยกกระจกขึ้น 
ชองมองภาพจะปดมืด และกลองจะแสดงภาพสดที่
จอ LCD ดานหลังกลอง เพื่อใชในการจัด
องคประกอบภาพ 

หมายเหตุ:  กลองจะแสดงเตือน หากการดมี
ความจุไมพอสําหรับไฟลภาพวีดีโอ  

 
2. จัดองคประกอบภาพ และปรับหาโฟกัส โดยการ
แตะกดปุมชัตเตอรเบาๆครึ่งทาง  
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3. กด  ที่กลางแปน 4ทิศ เพื่อเริ่มทําการ
ถายภาพวีดีโอและเสียง (ระวังอยาเอามือปด
ไมโครโฟนที่ดานหนากลอง) โดยกลองจะ
แสดงเครื่องหมาย REC เตือนวากําลังถาย
บันทึกภาพวีดีโอ และแสดงเวลานับถอยหลังที่
ยังบันทึกได  
 
การใชปุมล็อคคาแสง (AE-L/AF-L) และ การ
ตั้งคาชดเชยแสง (Exposure Comp.) ใน
โหมดชวยถายภาพ P, S, A, M สามารถทําได
ตามปกติ และจะมีผลทันทีโดยจะแสดงใหเห็น
ในภาพที่กําลังแสดงสด LiveView 
 
ระวัง! กลองจะไมหาโฟกัส หากกดปุมชัตเตอร
ครึ่งทางในระหวางที่ทําการถายภาพวดีีโอ  

 
4. กด  ที่กลางแปน 4ทิศ อีกครั้ง เพื่อ 
หยุดการถายภาพวีดีโอ 
กลองจะกลับเขาสูโหมดถายภาพน่ิงตามเดิม
ที่ตั้งไวกอนหนานี้  
 
อน่ึง, กลองจะหยุดถายภาพวีดีโอ หากไฟลมี
ขนาดเต็ม 2 GB หรือ การดเต็มแลวเชนกัน  
 

 
ไฟลภาพวีดีโอจะมีขนาดไดไมเกิน 2 GB โดยจะถายไดไมเกิน 5 นาที เมื่อใชขนาดภาพใหญสุดท่ี 1280 x 720 
และถายไดไมเกิน 20 นาที เมื่อใชกรอบภาพขนาดอื่นๆ และความเร็วของการด ก็มีผลตอความยาวของคลิปวีดีโอ 



 
 
หมายเหต:ุ การถายภาพวีดีโอ ในโหมดแสดงภาพสด LiveView 
 
ในบางกรณที่ถายภาพวีดีโอในสภาพแสงจากหลอดเรืองแสง (หลอดฟลูออเรสเซนท fluorescent, หลอด
แบบไอปรอท mercury vapor, หรือ หลอดไฟโซเดียม sodium lamps) ภาพวีดีโอที่ไดอาจจะมีเสนแถบสี
ผิดปกติในภาพ เน่ืองจากการะพริบของหลอดไฟแบบนี้ หรือ เมื่อหมุนแพนกลอง อยางรวดเร็ว หรือ เมื่อมี
วัตถุที่สวางๆเคล่ือนไหวในภาพ ก็อาจจะมีเสนแสงตามหลังวัตถุเหลานั้น 
 
เมื่อใชถายภาพวีดีโอแบบแสดงภาพสด LiveView ไมควรหันกลองไปที่วัตถุมีความสวางมากๆ เชนดวงไฟ 
หรือ ดวงอาทิตย เพราะอาจจะทําใหจอเซ็นเซอรที่รับภาพ หรอื วงจรภายในเสียหายได  
 
ในระหวางที่ถายภาพวีดีโอแบบแสดงภาพสด LiveView หากถอดเลนสออกจากกลอง ระบบจะปดการ
ทํางานทันที 
  
การถายภาพวีดีโอแบบแสดงภาพสด LiveView จะ
เปดใชงานไดไมเกิน 1 ช่ัวโมง หากเปดใชงาน
ตอเน่ืองกันนาน อาจจะทําใหอุณหภูมิวงจรภายใน
กลองรอนขึ้นจน 
ทําใหเกิด Noise จุดสีรบกวน หรือ สผิีดปกติในภาพ
ได และหากกลองรอนเกินไป กลองก็จะปดการ
ทํางานดวยตัวเองทันที โดยจะแสดงเวลานับถอย
หลัง 30 วินาทีก อนที่จะปดการทํางานแสดงเตือนใน
ภาพบนจอ LCD และหากใชในสภาพภูมิอากาศรอน
ตัวเลขนับถอยหลังเตือนน้ีอาจจะเปดแสดงทันทีที่
เลือกใชโหมดแสดงภาพสด LiveView ก็ได  

 
 
ในระหวางที่ถายภาพวีดีโอ ระบบหาโฟกัสอัตโนมัติ AF จะไมทํางาน และกลองจะใชระบบวัดแสงแบบ
เฉล่ียทั้งเฟรมภาพ (มาตริกซ-Matrix) เสมอ ไมวาจะตั้งระบบวัดแสงไวเปนอยางไรก็ตาม  
 
 
หมายเหต:ุ 
• ใชคําสั่ง Movie setting ในชุดคําสั่งถายภาพ Shooting menu สําหรับตั้งขนาดภาพวีดีโอที่จะถายบันทึก  
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คําสั่ง คําอธิบาย 
ถายวีดีโอที่ความเร็ว 24 ภาพ/วินาที ขนาดภาพ 1280 x 720 (รายละเอียดสูงสุด)  
ถายวีดีโอที่ความเร็ว 24 ภาพ/วินาที ขนาดภาพ 640 x 424 (ละเอียดปานกลาง)  * 
ถายวีดีโอที่ความเร็ว 24 ภาพ/วินาที ขนาดภาพ 320 x 216 (ไฟลขนาดเล็กที่สุด)  

                                                                                                            *คาปริยายที่ตั้งจากโรงงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การเรียกดภูาพวีดีโอที่บันทึกไว 
 
กดปุม  เพื่อสั่งเรียกดูภาพวีดีโอที่บันทึกไว  
โดยกลองจะแสดง  บอกใหทราบวาเปนไฟลภาพวีดีโอ 
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ปุม คําสั่ง คําอธิบาย 
เริ่มตน/หยุด/พัก เริ่มตนการแสดงภาพวีดีโอ, กดอีกครั้งหยุดพักการแสดงภาพ  

 หรือ กดเพื่อใหแสดงตอไป หลังจากหยุดพักการแสดงภาพ 
  

เรงหนา /เรงกลับ กดขวา  เรงแสดงภาพไปขางหนา  
กดซาย  เพือ่กรอภาพ ใหแสดงซ้ําอีกครั้ง 

 หรือใหแสดงทีละภาพ เมื่อใชกับการหยุดภาพชั่วคราว 
เพิ่ม/ลดเสียง กด + เพื่อเพิ่มระดับเสียง หรือ กด - เพื่อลดระดับเสียง 

 
  

ยกเลิก ยกเลิกการแสดงภาพถายวีดีโอ  
การแสดงภาพถายวีดีโอ และกลับไปพรอมภาพถายภาพน่ิงทันที 

 
แสดงรายการคําสั่ง แสดงรายการคําสั่งแสดงภาพตางๆ  

  
กลับไปโหมดแสดงภาพ กดปุมขึ้นบน หรือ ปุม  เพื่อสั่งเรียกดูภาพน่ิงที่บันทึกไว  

  
 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 



 
ระบบโฟกัส Focus 
 
 
  
กลอง D90 มีระบบหาโฟกัสใหเลือกใช 2 แบบ โดยเปน
ระบบหาโฟกสัอัตโนมัติ (ออตโตโฟกัส) 1 ระบบ และ
อีก 1 ระบบสาํหรับผูใชๆปรับหาโฟกัสดวยตัวเอง 
(แมนนวลโฟกัส) รวมทั้งการใชระบบล็อคโฟกัสเพื่อชวย
ในการจัดภาพไดอีกดวย 
  
สวิทชเลือกใชระบบหาโฟกัสจะอยูที่ดานหนากลอง  
(ตามภาพ) 
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ตําแหนงสวทิช AF / M คําอธิบายการใชงาน 
 กลองจะไมทําการหาโฟกัส ผูใชตองปรับโฟกัสดวยตนเองโดยการหมุน

แหวนปรับโฟกัสที่ตัวเลนส หากเลนสที่ใชมีคารูรับแสงที่มากกวา f/5.6  ผูใช
สามารถใชไฟยืนยันโฟกัส 

M 
Manual  ในชองมองภาพชวยในการหาโฟกัสได 

   ผูใชปรับโฟกัสเอง ปุมชัตเตอรสามารถใชได แมวาภาพจะไมไดโฟกัสก็ตาม  
M- แมนนวลโฟกัสเหมาะสําหรับใชกับเลนสที่ไมมีระบบโฟกัสอตัโนมัติ หรือ 
ใชถายภาพในระยะใกล Close up 

 ระบบหาโฟกสัอัตโนมัติ กลองจะเลือกใชระบบหาโฟกัส แบบเดีย่ว AF-S เมื่อ
ถายภาพวัตถุที่หยุดน่ิง และเปลี่ยนไปใชระบบหาโฟกัสแบบตอเน่ือง AF-C
หากมีการเคลื่อนไหวในภาพ ปุมชัตเตอรจะล่ันไดก็ตอเมื่อกลองจับโฟกัสได
แลว  และเมื่อทําการโฟกัสแบบตอเน่ือง หรือในโหมดถายภาพกีฬา 

AF-A 
Auto Focus 

ระบบโฟกัสอัตโนมัต ิ  จะไม
มีสัญญาณบี้ปแจงการจับโฟกัส 

AF-S ระบบหาโฟกสัอัตโนมัติแบบเดี่ยวทลีะภาพ  เมื่อผูใชกดปุมชัตเตอรครึ่งทาง 
กลองจะเริ่มหาและล็อคโฟกัสไวนานเทาที่แตะปุมชัตเตอรแชคาไว และแสดง
ไฟยืนยันโฟกัส 

Single 
Servo AF  ในชองมองภาพติดสวางและ มีเสียงบี้ป แจงใหทราบ 

ระบบโฟกัสเดี่ยว ปุมชัตเตอรจะล่ันไดก็ตอเมื่อกลองล็อคโฟกัสไดแลว 
AF-C ระบบหาโฟกสัอัตโนมัติแบบตอเนื่อง เมื่อกดปุมชัตเตอรครึ่งทาง กลองจะ

ปรับหาโฟกัสอยางตอเน่ือง ตลอดเวลาที่กดแตะปุมชัตเตอรคางไว หากวัตถุ
ในภาพเคลื่อนไหวกลองก็จะประเมินปรับโฟกัสติดตามทิศทางการเคลื่อนไหว
ปุมกดชัตเตอรจะใชไดตลอดเวลา แมวากลองจะยังหาโฟกัสไมไดก็ตาม 

Continuous 
Servo AF 

ระบบโฟกัสตอเนื่อง 
 
วิธีเลือกระบบโฟกัสอัตโนมัติ AF-A, AF-S, AF-C 
 

 



 

 
ระบบหาโฟกสัอัตโนมัติของกลอง D90 มีกรอบหาโฟกัสอัตโนมัติทั้งหมด 11 กรอบ  
ผูใชสามารถกําหนดเลือกใชกรอบหาโฟกัส 
ไดหลายแบบ โดยการใชคําสั่งรายการเฉพาะ a1 
เลือกใชไดดังน้ี 
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ตําแหนงสวทิช คําอธิบายการใชงาน 
 ผูใชสามารถเลือกใชกรอบโฟกัสอันหนึ่งอันใดก็ได กลองจะหาโฟกัสเฉพาะ

ตรงกรอบที่ผูใชเลือกกําหนดไวใหเทานั้น เหมาะสําหรับถายภาพวัตถุที่อยูน่ิง
กับที่  และใชในโหมดชวยถายภาพระยะใกล 

 
  Single Point AF 

กลองจะถูกต้ังมาจากโรงงานใหใชกรอบโฟกัสที่ตรงกลางของภาพ กรอบโฟกัสอยูกับท่ี 
  
 • ในโหมดหาโฟกัสอัตโนมัติ AF-A และโฟกัสติดตาม AF-C  เมื่อวัตถุเคล่ือนที่ออก

จากกรอบโฟกัสที่เลือกไวแลว กลองจะเปลี่ยนกรอบโฟกัสติดตามโดยใช
ขอมูลจากกรอบโฟกัสขางเคียง  

 
Dynamic Area AF 

• ในโหมดหาโฟกัส AF-S แบบเดี่ยวทีละภาพ (S) กรอบโฟกัสแบบ 
  เลื่อนติดตาม ผูใชสามารถเลือกใชกรอบโฟกัสอันหนึ่งอันใดก็ได กลองจะหาโฟกัสเฉพาะ

ตรงกรอบที่ผูใชเลือกกําหนดไวใหเทานั้น  

  
กลองจะทํางานแบบอัตโนมัติทั้งหมด แลวเลือกใหเองวาจะใชกรอบโฟกัสอัน
ใดหากใชรวมกับเลนสแบบ G และ D กลองจะสามารถแยกแยะระหวางบคุคล
ในภาพและฉากหลังโดยอัตโนมัติ เพื่อความไวในการตรวจจับหาโฟกัสในภาพ

       
Auto Area AF 
กรอบโฟกัสแบบ 

  จัดการอัตโนมัติ กลองถูกต้ังมาจากโรงงานใหใชในโหมด  
 • ในโหมดหาโฟกัสอัตโนมัติ AF-A และโฟกัสติดตาม AF-C  เมื่อวัตถุเคล่ือนที่ออก

จากกรอบโฟกัสที่เลือกไวแลว กลองจะเปลี่ยนกรอบโฟกัสติดตามโดยใช
ขอมูลสีและระยะถายภาพชวยในการติดตามวัตถุที่เคล่ือนไหวในเฟรมภาพ  

3D Tracking  
• ในโหมดหาโฟกัส AF-S แบบเดี่ยวทีละภาพ (S) ระบบโฟกัสติดตาม 3D  
ผูใชสามารถเลือกใชกรอบโฟกัสอันหนึ่งอันใดก็ได กลองจะหาโฟกัสเฉพาะ
ตรงกรอบที่ผูใชเลือกกําหนดไวใหเทานั้น 

 



 
การแสดงกรอบโฟกัสที่ถูกเลอืกใช 
 
กรอบหาโฟกัสที่ถูกเลือกใชจะแสดงบนจอคําสั่ง LCD 

 
 
 
วิธีการเลือกกรอบโฟกัสอยูกับที ่Single Point AF 
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1. เลือกระบบโฟกัสแบบเดี่ยว  AF-S หรือ แบบ
โฟกัสตอเน่ือง AF-C 
 

ในโหมด  P, S, A, M 
กลองจะเลือกใชระบบโฟกัสอัตโนมัติ AF ใหเอง 
และ ผูใชสามารถใชรายการคําสั่งเฉพาะ a1 สําหรับ
การเลือกกรอบโฟกัสอัตโนมัติก็ไดเชนกัน 

            
 
2. ปลดล็อคสวิทชแปนกด 4 ทิศ โดยการหมุนไปที่
จุด 

 
3. กดแปน 4 ทิศ เพื่อเลือกใชกรอบโฟกัส 1 ใน 11 
กรอบตามที่ตองการ  
 
 
 
 
 
กรอบโฟกัสที่ถูกเลือกใช จะแสดงทั้งในชองมอง
ภาพ และ ในจอ LCD แสดงคําสั่ง (ตามภาพ) 

 
 
 
 



 
 
 
กรอบหาโฟกัสอัตโนมตัิแบบวงกวาง  
 
ใชรายการคําสั่งเฉพาะ a2 Center focus point เพื่อกําหนดใหกรอบโฟกัสตรงกลางขยายเปนแบบวงกวาง  
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คําสั่ง กรอบโฟกัส ตรงกลาง คําอธิบาย 
ท่ีแสดงในชองมองภาพ 

  
 

 ใชสําหรับการโฟกัสที่วัตถุที่อยูนิ่งกับที่ในภาพ 
Normal Zone * และตองการเนนโฟกัสในรายละเอียด 
กรอบแบบปกติ (* คาปริยายทีถู่กตั้งมาจากโรงงาน) 

  
 

 ใชสําหรับการโฟกัสที่วัตถุที่มีการเคลื่อนไหวในภาพ Wide Zone 
จะเลือกใชไมไดหากตั้งคําสั่ง a1 ที ่   Auto area อยูแลว กรอบแบบวงกวาง 

                                                                                                              
      
หมายเหตุ: 
• หากผูใชเลือกระบบหาโฟกัสแบบหาโฟกัสดัวยตัวเองแมนนวล (M-Manual)                                            

กลองจะแสดงกรอบโฟกัสแบบอยูกับที่ (กรอบทีอ่ยูที่จุดกลางชองมองภาพ) ในชองมองภาพ 
• ใชรายการคําสั่งเฉพาะ a1 สําหรับเลือกใชกรอบหาโฟกัสแบบเดี่ยว, ติดตาม หรือ แบบเคลื่อนที่ (11 + 3D) 
• ใชรายการคําสั่งเฉพาะ a2 สําหรับตั้งขนาดของกรอบหาโฟกัส (กรอบใหญ หรือ กรอบเล็ก) 
• ใชรายการคําสั่งเฉพาะ a4 สําหรับตั้ง เปด-ปด On-Off การทํางานไฟแสดงกรอบโฟกัสในชองมองภาพ 

หรือต้ัง Auto ใหแสดงโดยอัตโนมัติเมื่อสภาพแสงนอยได 
• ใชรายการคําสั่งเฉพาะ a5 สําหรับตั้งใหกรอบโฟกัสในชองมองภาพแสดงตามลําดับแบบไลวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การล็อคระยะโฟกัส Focus lock 
การล็อคระยะโฟกัสชวยใหถายภาพตัวแบบที่ไมไดอยูในกรอบโฟกัสที่เลือกไว หรือ  
ใชในกรณีที่กลองอาจจะหาระยะโฟกสัอัตโนมัติไมได 
หรือเมื่อตองการจัดองคประกอบภาพใหม หลังจากที่หาโฟกัสไดแลว 
 
1. จัดภาพคราวๆ 
จัดองคประกอบภาพ โดยวางตัวแบบไวใน
กรอบหาโฟกัสที่เลือกไว  
แลวแตะกดปุมชัตเตอรเบาๆครึ่งทาง แชไว 
 
ตรวจดูวาดวงไฟยืนยันระยะโฟกัส  ทีใ่น
ชองมองภาพติดสวาง 

 
  
2. ล็อคโฟกัส 
ในโหมดหาโฟกัสอัตโนมัติ AF-A  และ 
แบบหาโฟกัสตอเน่ือง AF-C  
(Continuous AF) 
(1) แตะกดปุมชัตเตอรเบาๆครึ่งทาง แชไว 
(2) พรอมกบั กดปุม AE-L/AF-L 
 
กลองจะล็อคตําแหนงโฟกัสและคาแสงไว
นานเทาที่กดปุม AE-L/AF-L คางไว แมจะ
ไดปลอยน้ิวจากปุมชัตเตอรแลวก็ตาม 
 
ในโหมด AF-S (Single AF) 
ระบบโฟกัสเดี่ยว ทีละภาพ กลองจะล็อค
ตําแหนงโฟกัสไวนานเทาที่แตะกดปุมชัต
เตอรแชคาไวครึ่งทาง หรือ ผูใชอาจจะกด
ปุม AE-L/AF-L เทานั้นเพื่อสั่งกลองใหล็อค
ระยะโฟกัสและคาแสงที่วัดไดเชนกัน  
 
  
3. จัดภาพใหมตามที่ตองการ 
เมื่อล็อคโฟกัสไวไดแลว ผูใชสามารถจัด
องคประกอบใหมตามที่ตองการ, แลวกดชัต
เตอรถายภาพได 
 
ในระหวางที่กดปุมชัตเตอรครึ่งทางล็อค
โฟกัส ผูใชสามารถกดชัตเตอรถายภาพกี่
ภาพก็ได นานเทาที่ยังไมปลอยละน้ิวออก
จากการกดปุมชัตเตอรครึ่งทาง หรือ ยังคง
กดปุม AE-L/AF-L แชคาไว 

 

เมื่อล็อคระยะโฟกัสไวแลว ไมควรเปลี่ยนระยะหางระหวางกลองกับตัวแบบ 
หากมีการเปลี่ยนระยะหาง หรือตัวแบบเคลื่อนที่ไปจากที่เดิม  ก็ใหทําการล็อคระยะโฟกัสใหม 
หมายเหตุ:  

• ใชรายการคําสั่งเฉพาะ f4 สําหรับตั้งกําหนดหนาที่การทํางานของปุม AE-L/AF-L 
• ใชปุม AE-L/AF-L ล็อคโฟกัส เมื่อตองการถายภาพแบบตอเน่ือง 
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การตั้งกําหนดหนาที่ใหปุม AE-L/AF-L 
 
ปุม AE-L/AF-L ถูกต้ังมาจากโรงงานใหทําหนาที่เปนปุมล็อคจุดโฟกัส และ คาวัดแสง ในภาพ 
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ผูใชสามารถปรับเปลี่ยนกําหนดหนาที่ใหปุม AE-L/AF-L ทําหนาที่อื่นๆไดดังน้ี 
                                                                                  
 

คําสั่ง คําอธิบายการใชงาน 
  

สั่งใหกลองจะและล็อคโฟกัสและล็อคคาวัดแสง นานเทาที่กดแชไว   
(Default คาปริยายที่ถูกตั้งมาจากโรงงาน) 

       AE/AF lock  
                  (Default) 

 
  

สั่งใหกลองล็อคเฉพาะ คาวัดแสง เทานั้น นานเทาที่กดแชคาไว         AE lock only 
 

สั่งใหกลอง ล็อคเฉพาะ จุดโฟกัส นานเทาที่กดแชคาไว       AF lock only 
  

กดครั้งแรก สั่งใหกลองล็อคเฉพาะ คาวัดแสง ไวตลอดเวลา   AE lock 
กดครั้งที่สอง สั่งปลดล็อค คาวัดแสง หรือ จนกวากลองจะปด
ระบบวัดแสงเอง จึงจะปลดล็อคคาวัดแสงนั้น 

            (Hold) 

 
  

สั่งใหกลองเริ่มหาโฟกัสทันทีที่กดปุม AE-L/AF-L    AF-ON   
  

  
สั่งล็อคคาแสงแฟลช เมื่อใชกับแฟลช  SB-900, SB-800, SB-600, 
SB-400, และ SB-R200 กดอีกครั้งเพื่อปลดล็อค คาแสงแฟลช 

   FV lock  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การกําหนดหนาที่ปุม AE-L/AF-Lในตัวกริป MB-D80 
 
ผูใชสามารถใชรายการคําสั่งเฉพาะ a6 ตั้งกําหนดหนาที่ใหปุม AE-L/AF-L ในตัวกริป MB-D80 

 
ใหทําหนาที่ตางๆกันไดอยางอิสระดังน้ี 
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คําสั่ง คําอธิบายการใชงาน 
  

สั่งใหกลองจะและล็อคโฟกัสและล็อคคาวัดแสง นานเทาที่กดแชไว   
(Default คาปริยายที่ถูกตั้งมาจากโรงงาน) 

       AE/AF lock * 
                  (Default) 

 
  

สั่งใหกลองล็อคเฉพาะ คาวัดแสง เทานั้น นานเทาที่กดแชคาไว         AE lock only * 
 

สั่งใหกลอง ล็อคเฉพาะ จุดโฟกัส นานเทาที่กดแชคาไว       AF lock only * 
  

กดครั้งแรก สั่งใหกลองล็อคเฉพาะ คาวัดแสง ไวตลอดเวลา   AE lock 
กดครั้งที่สอง สั่งปลดล็อค คาวัดแสง หรือ จนกวากลองจะปด
ระบบวัดแสงเอง จึงจะปลดล็อคคาวัดแสงนั้น 

            (Hold) 

 
  

สั่งใหกลองเริ่มหาโฟกัส    AF-ON  * 
  
  
สั่งล็อคคาแสงแฟลช เมื่อใชกับแฟลช  SB-900, SB-800, SB-600, 
SB-400, และ SB-R200 กดอีกครั้งเพื่อปลดล็อค คาแสงแฟลช 

   FV lock  

 
  

กดปุม AE-L/AF-L พรอมกับหมุนแหวนควบคุม-รอง เพื่อใชเปลี่ยน
ตําแหนงกรอบโฟกัสที่ตองการใชได  Focus point selection 

 
                                                                    * หนาที่เหลานี้สามารถใชรวมกับคําสั่ง Focus point selection ได 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ไฟสองชวยหาโฟกัส 
 
 
ในสภาพที่มีแสงนอยๆ กลองจะเปดใช
ไฟสองชวยหาโฟกัส ชวยในการหา
โฟกัสโดยอัตโนมัติ โดยมีระยะสองสวาง
ที่ 0.5 ถึง 3.0 เมตร และใชไดกับเลนส 
24-200 มม. 
 

 
หมายเหต:ุ  
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ไฟสองชวยหาโฟกัสจะไมทํางานในโหมดชวยถายภาพวิว  และ ภาพกีฬา  
หรือ เมื่อใชคําสั่งเฉพาะ a3 – ปด การใชไฟสองชวยหาโฟกัส 
 
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 a3 สําหรับปด Off การทํางานไฟสองชวยหาโฟกัสอัตโนมัติได 
 
 
 



 
ขอจํากัดการใชงานของระบบหาระยะโฟกัสอัตโนมัต ิ
 
ระบบชวยหาระยะโฟกัสอตัโนมัติ (AF) 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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การปรับโฟกัสดวยมือ Manual Focus 
 
ระบบปรับโฟกัสดวยมือ M แมนนวลโฟกัส ใชกับเลนสที่ไมมีระบบหาโฟกัสอัตโนมัติ หรือ  
เมื่อผูใชตองการปรับจุกโฟกัสดวยตัวเอง หรือ เมื่อกลองไมสามารถหาโฟกัสอัตโนมัติได 
 
วิธีใชใหหมุนสวิทชเลือกระบบโฟกัสไปที่ M  
 
และปรับหาโฟกัสโดยการหมุนแหวนปรับโฟกัส
ที่ตัวเลนส จนกวาจะเห็นสวนที่ตองการคม
ชัดเจนในชองมองภาพ  
 
ปุมชัตเตอรสามารถใชได แมวาภาพจะไมได
โฟกัสก็ตาม 
 
 
 
ในเลนสแบบ AF-S จะมีสวิทชใชสําหรับเลือก
โหมดโฟกัส ใหเลือกใชงานไดเชนกัน 

 
 
หมายเหต:ุ   เพือ่ปองกนัความเสียหายของกลไกเลนสจากการหมุนเลนสดวยมอื 

                                                                  
ผูใชควรตรวจสอบดูที่คูมือการใชเลนสน้ันๆดวย 
หากเลนสเปนเลนสออตโตโฟกัสแบบมีสวิทชเลือกระบบโฟกัสอัตโนมัติ A – M ใหเล่ือนสวิทชไปที่ M 
และหากเปนเลนสแบบสวิทช M/A – M ใหตั้งสวิทชไปที่ M/A หรือ M เพื่อใชระบบหาโฟกัสแมนนวล 
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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.    
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การเลือกชนิดไฟลภาพ Image Quality และ ขนาดภาพ Image Sizes 
 
การเลือกชนิดไฟลภาพ (Image Quality) และขนาดของกรอบภาพ (Image Size) จะเปนตัวกําหนด 
จํานวนภาพที่สามารถเก็บไดในการดความจํา 
ไฟลภาพขนาดใหญสามารถนําไปพิมพอัดเปนภาพขนาดใหญไดงาย แตก็ใชพื้นที่ของหนวยความจํามากขึ้น 
ไปดวย ทําใหบันทึกจํานวนภาพไดนอยลงดวย 

 
 
ผูใชสามารถใช Quick settings display เพื่อเลือกชนิดไฟล (Image Quality) และขนาดภาพ (Image Size) ได 
 
การกําหนดใหชื่อไฟลภาพ 
ไฟลภาพที่ถูกบันทึกลงในการดความจํา SD จะถูกกําหนดใหเปนดังนี้ 
DSC_nnnn.xxx โดยมีรูปแบบดังนี้ 
DSC_ คือ Digital Still Camera  
nnnn คือ หมายเลขลําดับอัตโนมัติที่กลองกําหนดใหแตละภาพ เริ่มตนที่ 0001 จนถึง 9999  
xxx คือ ชนิดของไฟล กลาวคือ "NEF" สําหรับไฟลภาพแบบ NEF (RAW) และ "JPG" สําหรับไฟลแบบ JPEG 
และ SSC_ คอื ไฟลภาพขนาดเล็กที่ถูกสรางจากรายการคําสั่งแตงภาพ Small picture เชน SSC_0001.JPG 
และ CSC_ คอื ไฟลภาพที่ถูกปรับแตงสีสรร จากรายการคําสั่งแตงภาพ Retouch เชน CSC_0001.JPG 
และ ไฟลภาพที่ใชรหัสสีแบบ II (Adobe RGB) จะใชถูกกําหนดชื่อ เปน _DSC0001.JPG เปนตน 
ไฟลวีดีโอ Movie จะใชชื่อไฟลนําดวย CSC ตามดวยหมายเลขลําดับ 0001 และลงทาย .AVI เชน CSC_0001.AVI 
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การเลือกใชชนิดของไฟลภาพ (Image Quality) 
 
การเลือกใชชนิดของไฟลที่ใชบันทึกภาพมีผลตอขนาดคุณภาพ และ ขนาดไฟลของภาพ 
กลอง D90 สนับสนุนการเก็บบันทึกไฟลภาพไดหลายชนิดไฟลดังตอไปน้ี 
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รายการคําสัง่ ไฟลแบบ คําอธิบายการใชงาน 
  ไฟลภาพบันทึกโดยตรงจาก จอเซ็นเซอร CMOS และถูก

บันทึกเก็บแบบ 12 bit ลงในการดความจํา เหมาะสําหรับภาพ
ที่ตองการใชคอมฯปรับแตงทีหลังดวยโปรแกรมแตงภาพเชน 
View NX หรือ Capture NX 2 

NEF(RAW) NEF 

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 

JPEG basic 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/JPEG ** 
 NEF(RAW) + กลองจะเก็บบันทึกไฟลลภาพไว 2 ภาพคือ ภาพ NEF และ 

JPEG (Basic - คุณภาพพื้นฐาน)  JPEG basic 
  
ผูใชสามารถเปลี่ยนคา Image quality จากชุดรายการคําสั่งถายภาพ Shooting Menu  
หรือต้ังใหใชคําสั่งจากปุม  และแหวนควบคุม-หลัก เพื่อเลือกใชชนิดไฟลภาพไดเชนกัน 
 

 
 
หมายเหต:ุ 

 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 (4288 x 2848) เสมอ 

 
 
 



การเลือกขนาดภาพ (Image Size) 
 
ขนาดของภาพถาย วัดไดในหนวยพิกเซล (pixels) 
ผูใชกลอง D90 สามารถเลือกขนาดของกรอบภาพ (Image size) ได 3 ขนาดดังตอไปนี้ 
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ตัวเลือก ขนาดภาพ ขนาดภาพเมื่อนําไปพิมพอัดภาพที่ 200 dpi  
(พิกเซล)   (โดยประมาณ) 

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

                          * Default  คาปริยายที่ถูกตั้งมาจากโรงงาน 
 
อน่ึง, เมื่อเปดไฟลภาพแบบ NEF บนเครื่องคอมพิวเตอร จอคอมฯจะแสดงผลที่ 4288 x 2848 พิกเซลเสมอ 
 
ผูใชสามารถเปลี่ยนคา Image size จากชุดรายการคําสั่งถายภาพ Shooting Menu  
หรือต้ังใหใชคําสั่งจากปุม  และแหวนควบคุม-รอง เพื่อเลือกใชชนิดไฟลภาพไดเชนกัน 
 

 
 
 
 
การแสดงจํานวนภาพที่ยังถายได 
 
เมื่อผูใชปรับเปลี่ยนชนิดของไฟลภาพหรือขนาดไฟล
ภาพ จํานวนภาพที่ยังสามารถบันทึกไดในการดท่ีแสดง
บนจอ LCD และในชองมองภาพก็จะเปลี่ยนไปดวย 
 

 
อน่ึง, จํานวนภาพที่ยังบันทึกไดที่แสดงนี้เปนเพียงการคาดคํานวนเทานั้น  จํานวนภาพที่บันทึกได
จริงอาจจะเปลี่ยนไปไดตามลักษณะของรายละเอียดในภาพของแตละภาพไป 
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ตารางแสดงขนาดไฟลภาพ และ จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได 
เมื่อใชการดความจํา  2 GB SanDisk Extreme IV (SDCFX 4) 

ชนิดไฟลภาพ ขนาด
ภาพ 

ขนาดไฟล ¹ 
MB เมกกะไบท 

จํานวนภาพ ¹ ความจําสํารอง ² 
กลองที่รองรับได 

 L 16.9 89 7 
NEF +  JPEG Fine ³  M 14.4 104 7 
 S 12.4 118 7 
 L 13.9 106 7 
NEF +  JPEG Normal ³ M 12.6 116 7 
 S 11.6 124 7 
 L 12.3 118 7 
NEF +  JPEG Basic ³ M 11.7 123 7 
 S 11.2 128 7 
NEF(RAW) - 10.8 133 9 
 L 6.0 271 100 
JPEG fine M 3.4 480 100 
 S 1.6 1000 100 
 L 3.0 539 100 
JPEG normal M 1.7 931 100 
 S 0.8 2000 100 
 L 1.5 1000 100 
JPEG basic M 0.9 1800 100 
 S 0.4 3800 100 
 
หมายเหตู : 
1.  จํานวนภาพขนาดไฟล เปนเพียงการประมาณการเทานั้น  
    คาที่แทจริงอาจจะเปลี่ยนไปได ตามลักษณะของไฟลภาพและรายละเอียดในแตละภาพ 
 
2. จํานวนภาพที่บันทึกในหนวยความจําชั่วคราว Buffer memory จะลดลงเมื่อใชรวมกับคําสั่ง 
    คา ISO H 0.3 หรือ ใชคําสั่ง High ISO NR ลดจุดสีรบกวนที่ความไวแสงสูง, หรอื 
    ใชคาความไวแสงเกินกวา 800 หรอื ใชคําสั่งลดจุดสีรบกวนที่ความเร็วชัตเตอรต่ํา Long Exposure NR, 
    หรือ ใชคําสั่ง Active D-Lighting 
 
3. ตัวเลขที่แสดงมีผลเฉพาะกับไฟลภาพแบบ JPEG เทานั้น แตไมมีผลกับไฟลภาพแบบ NEF (RAW)  
    ขนาดของไฟลจะเปนผลรวมของไฟลภาพ JPEG และ NEF รวมกัน 
 
• ใชรายการคําสั่งเฉพาะ d6 สําหรับตั้งจํานวนถายภาพตอเน่ืองไดสูงสุด 1 ถงึ 4 ภาพตอวินาที  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โหมดลั่นชัตเตอร Release mode 
 
กลอง D90 มีโหมดปรับการลั่นชัตเตอรถายภาพ ใหเลือกใชดังน้ี 
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คําสั่ง คําอธิบายการใชงาน 
กลองจะถายภาพ 1 ภาพตอการกดชัตเตอร 1 ครัง้ ผูใชสามารถกดชัตเตอร
ถายภาพตอไปไดทันที ที่หนวยความจําภายในกลองเคลียรเน่ือท่ีแลว  

ถายภาพเดี่ยว 
 เมื่อกดปุมชัตเตอรแชคาไว กลองจะถายภาพอยางตอเน่ืองที่อัตรา 

ความเร็ว 1 - 4 ภาพตอวนิาที ¹ 
• ใชรายการคําสั่งเฉพาะ d6 สําหรับตั้งกําหนดอัตราความเร็ว 1-4 ภาพ/วินาที   ถายภาพตอเนื่อง 
¹ ความเร็วเฉล่ียจํานวนภาพตอวินาที วัดโดยเมื่อใชถาน EN-EL3e, ใชระบบหา
โฟกัสตอเน่ือง AF-C และโหมด M หรือ S ที่ความเร็วชัตเตอร 1/250 วินาทีหรือ
สูงกวา, และ หนวยจําชั่วคราวเคลียรแลว 

ความเร็วต่ํา 

 
 เมื่อกดปุมชัตเตอรแชคาไว กลองจะถายภาพอยางตอเน่ืองที่อัตรา 

ถายภาพตอเนื่อง ความเร็ว 4.5 ภาพตอวินาที  
ความเร็วสูง 

 
ใชสําหรับการถายภาพตัวเองหรือภาพ หรือ ใชลดอาการเบลอจากความ
สั่นสะเทือนที่เกิดจากการกดปุมชัตเตอร  

นับถอยหลงั 
ทันทีที่กดปุมรีโมท กลองจะปรับโฟกัส แลวหนวงเวลานาน 2 วินาทีกอนที่จะล่ัน
ชัตเตอรถายภาพ  

รีโมทหนวงเวลา 
 

 กลองจะปรับโฟกัสแลวลั่นชัตเตอรถายภาพในทันทีทันทีที่กดปุมรีโมท 
รีโมทฉับพลัน 

วิธีตั้งโหมดลั่นชัตเตอรถายภาพ 

 
 



โหมดถายภาพตอเนื่อง Continuous Mode 
 

การเลือกโหมดถายภาพตอเน่ืองทั้งแบบความเร็วต่ํา  และแบบความเร็วสูง  ทําไดโดย 

กดปุม  ที่อยูดานบนของกลอง แลวหมุนแหวนควบคุม-หลักไปทาง ซาย หรือ ขวา เพือ่เลือก 
โหมดความเร็วต่ํา L หรือ โหมดความเร็วสูง H ตามท่ีตองการ 
เมื่อกดปุมชัตเตอรแชคาไว  กลองจะถายภาพอยางตอเน่ืองที่ความเร็วประมาณ 1-4 ภาพตอวินาที ที่ L  
และ 4.5 ภาพตอวินาที ที่ H 
 

 
หมายเหตุ:  
• เมื่อถายภาพตอเน่ือง ทุกภาพท่ีกลองบันทึกภาพตอเน่ือง จะเปนแนวระนาบเดียวกับภาพแรกที่ถายไป  
    (เชนภาพแรกถายในแนวนอน ภาพตอๆไปก็จะเปนแนวนอนดวย) แมวาผูใชจะกลับกลองเปลี่ยนเปนแนวตั้ง- 
    -ในระหวางการถายภาพตอเน่ืองก็ตาม) 
• ในขณะที่ปุมชัตเตอรถูกดคางอยู กลองจะแสดงจํานวนภาพที่สามารถถายและเก็บบันทึกไดอยางตอเน่ือง 
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     ที่ชองนับจํานวนภาพ และ ในชองมองภาพ โดยมีสัญลักษณ แสดงนําหนา เชน 
 
=  บันทึกตอเนื่องได 21 ภาพ 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
วิธีการใชโหมดการนับถอยหลัง (Self Timer Release)  
 
 
1. จับยึดกลองบนขาตั้งกลอง บนพื้นเรียบๆและวางใหไดระดับ 
 
2.  วิธีเรียกใชคําสั่งการนับถอยหลัง (Self Timer Release )    

 
 
3.  จัดองคประกอบภาพ, ปรับโฟกัสโดยการแตะ
ปุมชัตเตอรเบาๆครึ่งทาง 
     

 
 
ปดชองมองภาพดวบฝาปด DK-5 เพื่อปองกันแสง
ดานหลังยอนเขาทางเลนสมองภาพ รบกวนการวัด
แสงในกลอง 

  
4.   
กดปุมชัตเตอร ลงไปจนสุดทาง กลองจะเริ่มนับ
ถอยหลัง 10 วินาที  
โดยท่ีไฟนับถอยหลังจะกระพริบสวาง แลวหยุด
กระพริบที่ 2 วินาทีกอนที่กลองจะล่ันชัตเตอร
ถายภาพ 
  

  
หมายเหตุ:  
• กลองจะไมเริ่มนับถอยหลัง หากยังจับหาโฟกัสไมได 
• ใชรายการคําสั่งเฉพาะ c3 (Self timer) ตั้งจํานวนภาพ (1-9 ภาพ) และชวงหนวงเวลา (2, 5, 10, 20 วินาที) 
• ใชรายการคําสั่งเฉพาะ d1 ( ฺ  Beep) เปดเสียงสัญญาณนับถอยหลัง  
• หากใชความเร็วชัตเตอร Bulb กลองจะใชความเร็วชัตเตอรที่ 1/10 วินาที  
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วิธีการใชรีโมทลั่นชัตเตอร (Remote Release)  
 
1. จัดยึดกลองบนขาตั้งกลอง บนพื้นเรียบๆและวางใหไดระดับ 

2.  ใชคําสั่ง   

 
โหมดลั่นชตัเตอร คําอธิบายการใชงาน 

Delayed Remote  ทันทีที่กดปุมรีโมท กลองจะปรับโฟกัส แลวหนวง
เวลานาน 2 วินาทีกอนที่จะล่ันชัตเตอรถายภาพ  รีโมทหนวงเวลา 

Quick Response 
Remote รีโมทฉับพลัน 

กลองจะปรับโฟกัสแลวลั่นชัตเตอรถายภาพในทันที
ทันทีที่กดปุมรีโมท  

 
 
3. จัดองคประกอบภาพ, ปรับโฟกัสโดยการแตะ
ปุมชัตเตอรเบาๆครึ่งทาง 

 
  
4. ปดชองมองภาพดวบฝาปด DK-5 เพื่อปองกัน
แสงดานหลังยอนเขาทางเลนสมองภาพ รบกวน
การวัดแสงในกลอง 
 
เมื่อใชรีโมท ที่ระยะไมเกิน 5 เมตร เล็งเครื่องสง 
ML-L3 ไปที่หนาตางชองรับสัญญาณบนกลอง 
กดปุมชัตเตอรที่ตัวรีโมท  
 

• ในแบบรีโมท หนวงเวลา (Delayed 
Remote) ไฟนับถอยหลังจะติดสวาง 2 
วินาที กอนกลองจะล่ันชัตเตอร 

• ในแบบรีโมทฉับพลัน (Quick Response 
Remote) ไฟนับถอยหลังจะติดสวางทันที 
แสดงวากลองล่ันชัตเตอรถายภาพไดแลว 
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การใชแฟลชหัวกลองรวมกับการใชรีโมทลั่นชัตเตอร 
 
เมื่อยกแฟลชกลองในระหวางการใชงานในโหมดรีโมทลั่นชัตเตอร, กลองจะรอใหแฟลชกลองชารทไฟแฟลชกอน
จึงจะใชรีโมทลั่นชัตเตอรได 

ในโหมดชวยภาพดิจิตอล กลองจะเริ่มชารทแฟลชหัวกลองทันทีเมื่อเปดการใชระบบรีโมท 
ล่ันชัตเตอร (Quick respond) หรือ รโีมทหนวงเวลา (Delayed remote) และจะยกหัวแฟลชขึ้นและยิงแสง 
แฟลชชวยถายภาพโดยอัตโนมัติเมื่อกดปุมรีโมท เพื่อล่ันชัตเตอรถายภาพ 
ในโหมดชวยถายภาพ P, S, A, M หากผูใชกดปุมปลอยยกหัวแฟลชขึ้นในระหวางการใชรีโมทแบบหนวงเวลา 
 2 วินาที กลองจะยกเลิกการนับถอยหลัง 2 วินาทีทันที และตองรอจนกวาหลอดไฟแฟลชจะชารทเต็มจึงจะใช 
 งานระบบรีโมทหนวงเวลาไดอีกครั้ง 
 
หากมีการใชโหมดแฟลชลดตาแดง, ไฟสองชวยลดตาแดงจะติดสวาง 1 วนิาทีกอนที่กลองจะล่ันชัตเตอร- 
-ถายภาพ หรือ หากใชรีโมทหนวงเวลา (Delayed remote) ไฟสัญญาณเตือนนับถอยหลังจะติด 2 วินาที 
ตามดวยไฟชวยลดตาแดง 1 วินาที กอนที่กลองจะล่ันชัตเตอร 
 
หมายเหตุ:  

• ใชรายการคําสั่งเฉพาะที่ c 5 (Remote on duration) ตั้งเวลาการทํางานของรีโมทลั่นชัตเตอร 
• ใชรายการคําสั่งเฉพาะที่ d 1 (Beep) ตั้งเปดเสียงสัญญาณนับถอยหลัง 
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การใชแฟลชหวักลอง Built-in Flash  
 
กลอง D90 มีแฟลชภายในขนาดไกดนัมเบอร 12/39 (เมตร/ฟุต) ที่ ISO 100 
ใชสําหรับถายภาพขณะที่สภาพแวดลอมมีไมเพียงพอตอการถายภาพ, หรือใชแสงแฟลชลบเงาของแสงแวดลอม, 
หรือ เมื่อถายภาพยอนแสง (ฉากหลงัสวางมากกวาตัวแบบ) รวมทั้งทําใหเกิดแสงสะทอนในดวงตา 
ดูดวงตามีประกายสวยงาม 

อน่ึง,แฟลชหัวกลองจะไมทํางานในโหมดถายภาพแบบโปรแกรมดิจิตอล   
 

การใชแฟลชหัวกลอง Built-in Flash ในโหมดถายภาพโปรแกรมดิจิตอล  
 

1.  ตั้งโหมดถายภาพโปรแกรมดิจิตอล  
 
2.  เลือกโหมดแฟลชที่จะใช หากอยูในที่ๆหามใชแสงแฟลชถายภาพใหเลือก  
 
3.  จัดองคประกอบภาพ, ตรวจดูวาตัวแบบอยูในระยะ
สองสวางของแฟลช แตะปุมชัตเตอรเบาๆครึ่งทาง 
ปรับโฟกัส หากแสงแฟลชสวางไมพอ หรือ ถายภาพ
ยอนแสง  แฟลชหัวกลองจะยกขึ้นมาใหเองโดย
อัตโนมัติ 
กดปุมชัตเตอรลงจนสุดทาง ล่ันชัตเตอรถายภาพได  

4.  เมื่อไมใชแฟลชแลว กดแฟลชหัวกลองลงจนล็อค กลับเขาที่เดิม 
 
 
การใชแฟลชหัวกลอง Built-in Flash ในโหมดชวยถายภาพ P, S, A, M 
 
1.  ตั้งโหมดชวยถายภาพ P, S, A หรือ M 
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2.  กดปุม   แฟลชหัวกลองจะยกขึ้นมาใหเอง 
 
หากไมตองการใชแฟลช ใหกดแฟลชหัวกลองลงจน
ล็อค กลับเขาที่เดิม 

 
3. เลือกโหมดแฟลชที่จะใช หากอยูในที่ๆหามใชแสงแฟลชถายภาพใหเลือก  
 
4. เลือกระบบวัดแสง, ปรบัแตงคาชดเชยแสง (หากตองการ), จัดองคประกอบภาพ, ล่ันชัตเตอรได 
 
 
 



 
โหมดแฟลช Flash Modes 
 
กลอง D90 สนับสนุนการทํางานแฟลชในโหมด i-TTL อัตโนมัติ  เหมาะสาํหรับถายภาพในสภาพแสง
นอย, 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)  
 
 
ตารางแสดง คาความเร็วชัตเตอรของแฟลชหัวกลอง (Built-in flash)  
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โหมดชวยถายภาพ ความเร็วชัตเตอร 

 1/200 – 1/60 วินาที 

 1/200 – 1/125 วินาที  

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

แฟลชหัวกลองจะใชกับความเร็วชัตเตอรสูงสุดไดที่ 1/200 วิ. เทานั้น 
 
หมายเหตุ: 
• แฟลชในโหมด i-TTL อัตโนมัติจะใชที่คาความไวแสง ISO 200 - 3200  
• หากตั้งคาความไวแสง ISO ที่สูงกวา 1600 หรือ ต่ํากวา 200 อาจจะทําใหคาแสงแฟลชผิดพลาดได 
• รายการคําสั่งเฉพาะ e1 : ผูใชกําหนดความเร็วชัตเตอรขั้นต่ําที่จะใชกับแฟลช  
     ใชคําสั่งน้ีสําหรับกําหนดความเรวชัตเตอร ที่จะใชในโหมดแฟลชความเร็วต่ํา (Slow sync.), 
     แฟลชมานชุดหลัง, หรือ แฟลชลดตาแดง ในโหมดชวยถายภาพ P และ A  
      ความเรว็ชัตเตอรอาจจะนานถึง 30 วินาที ในโหมดชวยถายภาพ S และ M  
      หรือ เมื่อใชรวบกับโหมดแฟลชความเร็วต่ํา,  (slow sync.), แฟลชความเร็วต่ํา+ลดตาแดง,  
      แฟลชความเร็วต่ํา + มานชัตเตอรชุดหลังไดตั้งแต 1/60 จนถึง 30 วินาที  
• รายการคําสั่งเฉพาะ e2 ตั้งกําหนดการทํางานในรูปแบบแฟลชสั่งงาน Commander ใชกับ 

ระบบ CLS แฟลชพวงแบบไรสาย remote  
 

 
 



• รายการคําสั่งเฉพาะ e2 Flash cntlr for built-in flash :  
ผูใชตั้งกําหนดโหมดแฟลชที่จะใชกับแฟลชหัวกลองไดดังน้ี 
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คําสั่ง คําอธิบาย การใชงาน 
กําลังแสงแฟลชจะถูกปรับโดยอัตโนมัติ ตามลักษณะการถายภาพใน
ขณะนั้น  (ดรูายละเอียดของ i-TTL) 

 
TTL อัตโนมัติ * 

กําลังแสงแฟลชจะถูกปรับตั้งโดยผูใชเอาเอง  
ตั้งแต 1/128 ถึง เต็มกําลัง ของไกดนัมเบอร Manual แมนนวล 
แฟลชจะยิงแสงแฟลชกระพริบเเปนหวงจังหวะ ในทันทีที่กลองเปด
มานชัตเตอร  ทําใหเกิดเปนภาพที่ดูเหมือนภาพถายซอนกัน 

 
แฟลชกระพริบ 

ใชรวมกับแฟลชภายนอกตัวอื่น  โดยใชแฟลชหัวกลองควบคุมสั่ง
การแฟลชตัวอื่นๆทํางานใหแสงแฟลชตามที่ตองการ 

 
แฟลชสั่งการ 

 
 
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 e2 ตั้งกําหนดการทํางานในรูปแบบแฟลชสั่งงาน Commander  
    กับระบบ CLS แฟลชพวงแบบไรสาย remote  
    ใชรายการคําสั่งเฉพาะ e5 ตั้งกําหนดโหมดแฟลชความเร็วชัตเตอรสูง FP sync. ได  
    แตตองใชับแฟลชภายนอกเชน SB-900, SB-800 เทานั้น,. จะใช HSS FP Sync กับแฟลชหัวกลองไมได 
 
   
เมื่อใชกลอง D90 กับแฟลช SB-400  
รายการเฉพาะ e2 จะเปล่ียนเปน Optional flash 
ผูใชจะสามารถเลือกโหมดแฟลชไดเพียง 2 โหมด คือ TTL และ M 

 



 
การทํางานของโหมดแฟลชที่ทํางานสัมพันธกับการลั่นชัตเตอรในรูปแบบตางๆ 
 
วิธีตั้งโหมดแฟลช 
 
กดปุม  ที่อยูดานหนากลอง แลวหมุนแหวนควบคุม-หลักไปทาง ซาย หรือ ขวา เพื่อเลือกโหมดแฟลชที่ตองการ 

 
 
โหมดแฟลชตางๆ ที่มีใหเลือกใช โดยแสดงสัญลักษณบนจอคําสั่ง LCD ดังตอไปน้ี 
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ผูใชสามารถเลือกใชโหมดแฟลชตางๆได กับโหมดชวยถายภาพอัตโนมัติดังตอไปน้ี 
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สัญลักษณ คําอธิบาย การใชงาน 
1.  Auto เมื่อกดปุมชัตเตอร หัวแฟลชจะยกขึ้นมาและสองสวางใหเอง เมื่อมี

แสงนอยหรือ มีฉากหลังที่สวางมาก (ถายภาพยอนแสง) 
2.   Red-Eye ไฟชวยหาโฟกัสจะสวาง 1 วินาที กอนจะยิงแแสงแฟลชหลัก และล่ัน

Reduction ชัตเตอร เพื่อทําใหมานตาหรี่ลง ลดอาการตาแดงจากแสงสะทอนของ
แฟลช 

3.  
Flash Off ปด- ระงับการใชแฟลชกลอง 

4.  Slow กลองและแฟลชจะทํางานรวมกัน แบบใชความเร็วชัตเตอรต่ํา (ถึง 30 
Sync. วินาที) เพื่อบันทึกท้ังตัวแบบ และ แสงฉากหลังในเวลากลางคืน 

5.  Rear แฟลชกลองจะรอจนกวามานชัตเตอรเปดนานจนใกลจะปด แลวจึงจะ
Curtain ยิงแสงแฟลช กอนที่มานชัตเตอรจะปดลง ทําใหเกิดเสนสายลําแสง
Sync. ที่หลังวัตถุในภาพ สรางความรูสึกการเคลื่อนไหวในภาพ  

หากไมมีเครื่องหมายนี้แสดง กลองจะยิงแฟลชพรอมๆกันเปดมานชัต
เตอร 

 
 
 
 
เมื่อไมใชแฟลชแลว กดแฟลชหัวกลองลง จนล็อคกลับเขาที่เดิม 

 
 
 



หมายเหตุ:  
• ใชรายการคําสั่งเฉพาะที่ e1 สําหรับตั้งคาความเร็วชัตเตอรต่ําสุดท่ีทํางานกับแฟลชได 
• ใชรายการคําสั่งเฉพาะที่ e2 สําหรับเลือกโหมด TTL หรือ M ปรับกําลังแสงแฟลชใหเพิ่มหรือลดได 
• ใชรายการคําสั่งเฉพาะที่ e3 สําหรับสั่งเปดไฟแฟลชชวยสองดูเงาแสงแฟลชไดเมื่อกดปุมเช็คระยะชัดลึก 
 
แฟลชในกลอง สามารถใชกับเลนสทุกรุนที่มีชิพ CPU ทุกความยาวโฟกัสตั้งแต 18 ถึง 300 มม. 
แตแสงแฟลชจากหัวกลอง อาจจะครอบคลุมไดไมทั่วถึงทุกมุมภาพ เมื่อใชกับเลนสบางรุน หรือเมื่อใชฮูด 
แฟลชกลองมีระยะสองสวางของแฟลชต่ําสุดของแฟลชหัวกลอง 0.6 เมตร ดังน้ันจึงไมสามาถใชกับเลนส 
-ถายภาพระยะใกลๆ (เลนสมาโคร) ได 
 
หากใชแฟลชในโหมดถายภาพตอเน่ือง   กลองจะถายภาพใหเพียงภาพเดียวเทานั้นเมื่อกดชัตเตอร 
หากใชเลนสแบบลดความไหวสะเทือน (VR) ระบบลดความไหวสะทือนจะไมทํางาน ในระหวางที่แฟลชกําลัง- 
ชารทหรือรีชารท หลอดไฟแฟลชกลอง 
หากใชแฟลชหัวกลองถายภาพติดตอกันหลายๆภาพ แฟลชอาจจะปดพักการทํางานชั่วคราว เพื่อชวยลดความรอน
ของหลอดแฟลช 
 
โหมดแฟลชสัมพันธมานชัตเตอร 
ตามปกติกลองจะยิงแสงแฟลชทันทีที่เปดมานชัตเตอร (Front curtain sync.)  
ทําใหเวลาถายภาพดวยแฟลชปกติในเวลากลางคืนดูไมสมจริง เพราะแสงไฟในภาพจะอยูทางดานหนา 

 
ในโหมดแฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดหลัง (Rear Curtain sync)  
กลองจะเปดมานชัตเตอรกอน แลวรอจนใกลๆจะปดมานชัตเตอรจึงจะยิงแสงแฟลช  
ทําใหเวลาถายภาพดวยแฟลชปกติในเวลากลางคืนดูสมจริง โดยมีแสงไฟวิ่งตามหลัง 
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แฟลชกระพริบ Repeating Flash 
 
จากรายการคําสั่งเฉพาะ e2: Flash Cntrl  

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

 
 

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

 จํานวนครั้งที่จะใหแฟลชกระพริบ  
Times 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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แฟลชสั่งการ Commander mode 
 
ผูใชสามารถใชแฟลชภายในที่หัวกลอง ควบคุมสัง่งานแฟลชภายนอก SB-900/800/600, SB-R200  
ในแบบไรสายไดสูงสุด 2 กลุม (A และ B ) โดยในแตละกลุม มีแฟลชไมควรเกิน 3 ตัว  
     
 

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

  
 

คําสั่ง คําอธิบาย การใชงาน 
แฟลช กลอง  เลือกโหมดแฟลชสําหรับแฟลชหัวกลอง 
Built-in Flash 

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 เลือกโหมดแฟลชสําหรับแฟลชพวงในกลุม A (Group 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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: 
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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 e1 : ผูใชกําหนดความเร็วชัตเตอรต่ํา Slow sync ที่จะใชกับแฟลช 
ที่ 1/60 *  , 1/30, 1/15, 1/8, 1/4,  1/2,  1  วินาที, 2  วินาที,  4  วินาที, 8  วินาที, 15 วินาที, 30 วินาท ี
                                                                               * (Default คาปรยิายทีถู่กตั้งมาจากโรงงาน) 
รายการคําสัง่เฉพาะ e3 : ใช ปด – เปด ระบบไฟสองดูเงาจากแสงแฟลช โดยใชปุมเช็คระยะชัดลึก 
รายการคําสัง่เฉพาะ e4 : ผูใชเลือกกําหนดระบบถายภาพครอมแสง วาจะใหครอมเฉพาะแสงถายภาพ, 
       แสงแฟลช, หรือ ทั้งสองอยาง หรือ ครอมคาสมดุลยสีขาว WB  
       (ดูรายละเอียดในบทการถายภาพครอมแสง) 
รายการคําสัง่เฉพาะ e5 : ระบบแฟลชความเร็วชัตเตอรสูง (Auto FP -On) จะใชกับแฟลชภายนอก  
                                 SB-900/800/600/R200 จึงจะใชความเร็วชัตเตอรสูง (1/200-1/4000 วินาที) 
                                 ระยะสองแฟลชภายนอกจะลดลงเมื่อใชคําสั่งแฟลชความเร็วชัตเตอรสูง (Auto FP) 
                               
ตารางแสดง คาความเร็วชัตเตอรของแฟลชหัวกลอง (Built-in flash)  
 
โหมดชวยถายภาพ ความเร็วชัตเตอร 

 1/200 – 1/60 วินาที 

 1/200 – 1/125 วินาที  

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

แฟลชหัวกลองจะใชกับความเร็วชัตเตอรสูงสุดไดที่ 1/200 วิ. เทานั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การล็อคคาแสงแฟลช FV Lock 
 
การตั้งล็อคคาแสงแฟลช FV Lock 
การล็อคคาแสงแฟลช เปนการสั่งใหกลองฉายแสงแฟลชในปริมาณคงที่ เทาๆกันทุกครั้ง ไมมีการ
เปลี่ยนแปลง แมวาจะเปลี่ยนการจัดภาพอยางไร 
เมื่อผูใชจัดคาแสงแฟลชไดพอดีแลว  เมื่อล็อคคาแสงแฟลชแลว ก็สามารถเปลี่ยนการจัดภาพอยางไรก็
ได โดยท่ีตัวแบบไมตองอยูที่กลางกรอบภาพอีกตอไป 
ในขณะที่ล็อคคาแสงแฟลชอยู หากผูใชเปลี่ยนคาความไวแสง ISO หรือ คารูรับแสง แฟลชก็จะปรับ
กําลังใหเอง ทําใหแสงแฟลชเทากันสม่ําเสมอเหมือนกันทุกภาพ 
 
วิธีตั้งล็อคคาแสงแฟลช 
 
1. ใชรายการคําสั่งเฉพาะ f3 ตั้งกําหนดใหปุม  
Function ทําหนาที่ล็อคคาแสงแฟลช 
 
หมายเหตุ: ใชคําสั่ง f4 กําหนดใหปุม AE/AF-L 
ทําหนาที่เสมือนปุม  ก็ไดเชนกัน 
 
  
 
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. ตองตั้งใชคําสั่งเฉพาะ e2 ไปที่ TTL เทานั้น จึงจะเปนการล็อคคาแสงแฟลช ของแฟลชหัวกลองได  
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 e2 ไปที่ Commander Mode (สําหรับใชแฟลชในกลองสั่งงานแฟลชพวงไรสาย) 
    ผูใชก็ยังตั้งการล็อคคาแสงแฟลช 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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การตั้งกําหนดหนาที่ใหปุม Fn – Function 
 
ปุม Fn – Function ถูกต้ังมาจากโรงงานใหทําหนาที่เปนปุมล็อคคาแสงแฟลช FV lock 
 

                 
 
ผูใชสามารถปรับเปลี่ยนกําหนดหนาที่ใหปุม Fn ทําหนาที่อื่นๆไดดังน้ี 
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คําสั่งที่มีใหเลือก คําอธิบายการใชงาน 
กดปุม Fn และหมุนแหวนควบคุม-หลัก Main command dial   Framing Grid 
สั่งให เปด-ปด แสดงตารางชวยจัดภาพในชองมองภาพ  
กดปุม Fn และหมุนแหวนควบคุม-หลัก Main command dial   
เลือกโหมดกรอบโฟกัสอัตโนมัติ แบบเดี่ยว Single, แบบติดตาม 
Dynamic หรอื ติดตามแบบ 3D Tracking 

 AF area mode 
 
 กดปุม Fn และหมุนแหวนควบคุม-หลัก Main command dial เลือก

ขนาดกรอบโฟกัสตรงกลางขนาดปกติ Normal หรือ แบบวงกวาง 
Wide zone 

 Center Focus point  

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

  FV lock * 

สั่งระงับการใชแฟลช (ทั้งในกลองและนอกกลอง) นานเทาที่กดปุม
แชคาไว 

      Flash off 

สั่งใหใชระบบวัดแสง แบบมาตริกซ เมื่อกดปุม Fn  Matrix metering 
สั่งใหใชระบบวัดแสง แบบเฉลี่ยหนักกลาง เมื่อกดปุม Fn  Centerweighted  
สั่งใหใชระบบวัดแสง แบบเฉพาะจุด เมื่อกดปุม Fn   Spot metering 
 

 Access to top item in สั่งใหแสดงชุดรายการเมนคูําสั่งที่ผูใชสรางขึ้นเองทันที 
      My Menu  
 ในระหวางที่ใชคําสั่งใหกลองบันทึกไฟลชนิด JPEG fine, JPEG 

normal,  หรอื JPEG basic  หากกดปุม Fn 1 ครั้งจะสั่งใหบันทึก
ไฟลภาพชนิด NEF (RAW) ไวดวย 

 NEF (RAW)  

และ กดอีก 1 ครั้งเพื่อยกเลิกการบันทึกไฟล NEF(RAW) 

                                                                                    * คาปริยายที่ถูกตั้งมาจากโรงงาน 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ขอมูลทั่วๆไปเกี่ยวกับการใชแฟลชหัวกลอง D90 
 
ตารางความสัมพันธระหวางความไวแสง ISO, คารูรับแสง และระยะสองแสงแฟลชหัวกลอง 
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คาความไวแสง ISO ระยะสองสวาง 
200 400 800 1600 3200 เมตร ฟุต 
1.4 2 2.8 4 5.6 1.0 - 8.5 3.2 - 27.9 
2 2.8 4 5.6 8 0.7 - 6.1 2.3 - 20.0 

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

5.6 8 11 16 22 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) 
 
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  
 
 
ตารางแสดง คารูรับแสงที่สามารถเปดไดกวางที่สดุ ทีค่าความไวแสง ISO ตางๆ 
 

คารูรับแสงเปดไดกวาง ท่ีความไวแสง ISO โหมดชวย 
ถายภาพ 200 400 800 1600 3200 

4 4.8 5.6 6.7 8  
8 9.5 11 13 16  

เชน หากใชโหมดถายภาพระยะใกล  โดยใชคาความไวแสง ISO ที่ 800  
คารูรับแสงที่จะใชไดจะตองไมเกิน  f/11  (หากเปด f/16 ภาพจะติดมดืไป 1 สตอป) 
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การใชแฟลชภายนอกกลอง Optional Flash 
 
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 4 - - 5 - 5 - - 

GN แฟลช GN อัตโนมัต ิ  - - - - - - - 
M แฟลช แมนนวล    6      

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 ตั้งทีต่ัวแฟลชเทานั้น 
5 กลองจะเลือกใชแฟลชแบบอัตโนมัติ AA ไมวาจะตั้งแฟลชที่โหมดใดก็ตาม 
6 ตั้งโหมดแฟลช M ที่ตวักลอง 
7 เม่ือผูใชตั้งคาํสั่ง Auto FP เปน On ที่รายการคําสั่งเฉพาะ e5 
8 ตองใชกับเลนมแบบที่มชีิพ CPU เทานั้น 
หมายเหต:ุ กลอง SU-800 จะใชสําหรับควบคุมการทํางานแฟลชในแบบไรสายเทานั้น ตวั SU-800 จะไมปลอยแสงแฟลช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
กลอง D90 สามารถใชกับแฟลชในระบบ CLS ไดดังนี ้SB-900, SB-800, SB-600, SB-400,  
SB-R200, และ SU-800 โดยมีระบบการทํางานดังนี้ 
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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. 24 มม. 
แผนเลนสชวยกระจายแสง
หนาแฟลช 

12, 14, 17 
มม. 

14, 17 มม. 14 มม. - - 

 กม 7 °  กม 7 °  กม 7 °   กม 60 °  
มุมปรับหัวแฟลช เงย 90° เงย 90° เงย 90° เงย 90° หัน 45°  

หันซาย 180 ° 
หันขวา 180 ° 

หันซาย 180 ° 
หันขวา 90 ° 

หันซาย 180 ° 
หันขวา 90 ° 

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

 
 
การใชแฟลชภายนอกกลองรุนอื่นๆ 
                                     
                                   แฟลช 

 
 
 
โหมดแฟลช 

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

 
 
SB-50DX 

SB-30,  
SB-27 ¹, SB-23, 
SB-22S,  SB-29 ², 
SB-22, SB- SB-21B ² ,  
20 SB-29S ² 
SB-16B,   
SB-15 

- - 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 



 
ความไวแสง ISO เทียบเทาเหมือนกับการใชคา ISO ของระบบฟลมถายภาพ  
ความไวแสงที่สูงมากขึ้น ก็สามารถถายภาพในสภาพแสงนอยๆได ดวยความเร็วชัตเตอรที่สูงขึ้น  
หรือ ใชคารูรับแสงเล็กลงไดดีขึ้น  
ในโหมด P, S, A, M ผูใชสามาถตั้งความไวแสง ISO 200 ถึง 3200 โดยปรับเปนขั้นๆละ 1/3 สตอป  
( 1/3 EV) แตยังสามารถปรับใหต่ํากวา ISO 200 หรือ สูงกวา ISO 3200 ไดในกรณีพิเศษ 
 
กดปุม  - ISO ที่อยูดานขางจอภาพ LCD แลวหมุนแหวนควบคุม-หลัก 
ปรับไปทาง ซาย หรือ ขวา เพื่อเลือกคา ISO ตามที่ตองการ 

 

 
คาความไวแสง ISO ที่มีใหเลือกใชได 
 
Lo 1, Lo 0.7, Lo 0.3, 200, 250, 320, 400, 500, 
640, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200.
 
 
การตั้งคาความไวแสง ISO ในกรณีพิเศษ 
 
คาความไวแสงสูงมาก Hi 0.3 – Hi 1 
Hi 0.3 (เทียบเทา ISO 4000)  
Hi 0.7 (เทียบเทา ISO 5000) 
Hi 1 (เทียบเทา ISO 6400) 
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 
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การตั้งคาความไวแสงแบบอัตโนมัติ ISO Auto  
 
ผูใชสามารถตั้งใหกลองปรับคาความไวแสงแบบอัตโนมัติ ISO -Auto ตามสภาพแสงขณะนั้นได 
และหากใชแสงแฟลชในกลองชวยถายภาพ กลองจะปรับกําลังแสงแฟลชใหเ องโดยอัตโนมัติ 
คําสั่ง ISO sensitivity settings จะอยูในชุดรายการคําสั่งถายภาพ Shooting Menu 
คาความไวแสงต่ําสุดของคา ISO Auto จะถูกต้ังมาจากโรงงานไวที่ ISO 200 และผูใชยังสามารถ
กําหนดเพดานคา ISO ของคาความไวแสงอัตโนมัติ Auto ISO สูงสุดท่ีกลองจะใชได โดยใชคําสั่ง 
Maximum sentivity  

 

 
ในโหมดชวยถายภาพ A และโปรแกรม P กลองจะปรับคาความไวแสงใหสูงขึ้นก็ตอเมื่อสภาพแสง 
แวดลอมที่ใชถายภาพต่ําเกินไป โดยผูใชสามารถกําหนดความเร็วชัตเตอรขั้นต่ําดวยคําสั่ง 
Minimum shutter speed โดยท่ีหากเมื่อคาแสงต่ํากวาความเร็วชัตเตอรที่ตั้งไว กลองก็จะปรับ
ความไวแสง ISO ใหสูงขึน้โดยอัตโนมัติ  
 
คําสั่งปรับความไวแสงอัตโนมัติ ISO-Auto จะแสดงใหเห็นบนจอคําสั่ง LCD และใชชองมองภาพ 

 
ทุกครั้งที่กลองปรับคาความไวแสง คําสั่ง ISO-Auto ที่แสดงจะกระพริบเตอืนใหทราบ  
หมายเหตุ: 
เมื่อใชคาความไวแสงสูง จะทําใหเกิดจุดสี (Noise) รบกวนในภาพ ใหใชรายการคําสั่ง [High ISO NR] 
ที่อยูในรายการคําสั่ง Shooting Menu สําหรับลดจุดสีรบกวนในภาพ 
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การใชโหมดควบคุมการถายภาพ Exposure Modes 
 
ในสวนนี้จะเปนการอธิบายเกี่ยวกับ โหมดชวยควบุมการถายภาพอัตโนมัติ P, S, A, M 

 
 
ในโหมดชวยการถายภาพ P, S, A, M ใชสําหรับควบคุมการตั้งคาแสงตางๆที่ใชในการถายภาพ เชน 
ความเร็วชัตเตอร, คารูรับแสง ในการถายภาพ กลอง D90 มีใหเลือก 4 โหมดคือ P โหมดโปรแกรมอัตโนมัติ,  
S โหมดกําหนดคาความเร็วชัตเตอร, A โหมดกําหนดคารูรับแสง และ M โหมดผูใชกําหนดเอง และผูใชยัง 
สามารถปรับแตงควบคุมคาอื่นๆเชน คาชดเชยแสงถายภาพ,คากําลังแสงแฟลช, คาสมดุลยแสงสีขาว WB,  
การปรับแตงสี, ความคมชัด และคาอื่นๆในรายการเมนูชุดคําสั่งถายภาพเพื่อใหไดภาพตามที่ตนเองตองการ 
 
การเลือกใชงานโหมดชวยถายภาพอัตโนมัต ิP, S, A และ M  
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โหมดชวยถายภาพ คําอธิบายการใชงาน 
P - Programmed Auto  กลองเลือกทั้งคารูรับแสงและคาความเร็วชัตเตอร ใหทั้งหมดเพื่อให

ไดภาพท่ีเหมาะสมตามสภาพแสงในขณะนั้น ใชสําหรับการถายภาพ
อยางรวดเร็วที่ไมมีเวลาเตรียมตัวมากนัก 

S - Shutter-Priority Auto ผูใชกําหนดคาความเร็วชัตเตอรที่ตองการ กลองจะวัดแสง แลวจะ
เลือกคารูรับแสงที่เหมาะสมใหเอง ใชสําหรับการถายภาพที่เนนการ
เคล่ือนไหวในภาพ 

A - Aperture-Priority Auto ผูใชกําหนดคารูรับแสงที่ตองการ กลองจะเลือกคาความเร็วชัตเตอรที่
เหมาะสมใหเอง ใชสําหรับการถายภาพที่ผูใชตองการเนนความคมชัด
ที่ฉากหนา หรือ ฉากหลังของภาพ (ทําใหฉากหลังเบลอ) 

M - Manual ผูใชตองการกําหนด คาความเร็วชัตเตอร และ คารรูับแสง เองท้ังหมด 
รวมทั้งเมื่อตองเปดมานชัตเตอรเปนเวลานานๆ (ชัตเตอร   
หรือ  “- -” Timed exposure) 

 
หมายเหตุ:  

• ดูรายการคําสั่งเฉพาะที่ b1 (EV Steps) ตั้งหนวยการปรับคาแสง (ขั้นละ 1/3 หรือ 1/2 EV) 
• ดูรายการคําสั่งเฉพาะที่ f5 (Customised command dials) ตั้งการทํางานของแหวนควบคุมคําสั่ง 



 
 
 
การใชคาความเร็วชัตเตอรและคารูรับแสง เพือ่ใหไดผลในภาพตางๆกัน 

 
 
 

 
 
หมายเหตุ: การเปลี่ยนคาความไวแสง ISO sensitivity จะมีผลตอความเร็วชัตเตอรและคารูรับแสงดวย 
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โหมดถายภาพแบบโปรแกรมอัตโนมัติ  
 
การถายภาพดวยโปรแกรมควบคุมอัตโนมัติ  กลองจะวัดแสง แลวเลือกใชคาความเร็วชัตเตอร, คารูรับแสง 
ตามความเหมาะสมตามสภาพแสงในขณะนั้น ใชสําหรับการถายภาพอยางรวดเร็ว ที่ไมมีเวลาเตรียมตัวนัก 
 
วิธีเลือกโหมด P  
 
1.  หมุนแหวนเลือกโหมดชวยถายภาพ P  

 
 

 
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 
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โหมดถายภาพแบบกําหนดความเร็วชัตเตอร  
 
ผูใชกําหนดคาความเร็วชัตเตอรที่ตองการ กลองจะวัดแสง แลวเลือกคารูรับแสงที่เหมาะสมกับสภาพแสงขณะนั้น 
 
วิธีเลือกโหมด S  
 
1.  หมุนแหวนเลือกโหมดชวยถายภาพ S  

 
2. หมุนแปนควบคุมหลัก เลือกคาความเร็วชัตเตอรที่ตองการ ใหแสดงในจอคําสั่ง LCD 
    เลือกไดตั้งแต 30 วินาที จนถึง 1/4000 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.  หมุนแหวนลือกโหมดชวยถายภาพ A  

 
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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โหมดถายภาพแบบผูใชกําหนดคาแสงเอง  
 
ผูใชกําหนดทั้ง คาความเร็วชัตเตอร และ คารูรับแสง เองตามที่ตองการ  
 
วิธีเลือกโหมด M 
 
1.  หมุนแหวนเลือกโหมดถายภาพ M  

 
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 f7 กําหนดใหแถบมาตรวัดแสดงในแบบ + 0 – หรือ – 0 + ก็ได 
 
 
 
 
 
วิธีการใชปุมตรวจระยะชัดลึก 
 
เมื่อตองการตรวจดูผลของคารูรับแสงที่ทําใหเกิดระยะ
ความชัดลึกปรากฏในภาพ ใหกดปุมตรวจระยะชัดลึกท่ี
อยูดานหนากลอง 
 
กลองหรี่รูรับแสงในเลนสใหเหลือเทาที่คารูรับแสงที่

กลองไดเลือกไวในโหมด  หรือ  หรือเทาที่ผูใชได
เลือกไวในโหมด  หรือ  
  
ผูใชก็สามารถตรวจดูบริเวณตางๆของภาพ ในชองมอง
ภาพวา อยูในระยะชัดลึกท่ีตองการหรือไม 
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การถายภาพโดยเปดมานชัตเตอรคางไวเปนเวลานาน Long Time Exposure Mode 
 
ในโหมด M เมื่อปรับความเร็วชัตเตอรไปจนสุดจะพบเครื่องหมาย ชัตเตอร  หรือ  “- -” Timed 
exposure) เพื่อใชเปดมานชัตเตอรคางไวเพื่อใหบันทึกแสงเปนเวลานาน ใชสําหรับถายภาพดาว, ไฟรถวิ่ง  
หรือ แสงไฟอาคารบานเรือน, แสงไฟพลุในเวลากลางคืน ฯลฯ 
 
คําสั่งความเร็วชัตเตอร คําอธิบาย การใชงาน 

 
 

กลองจะเปดมานชัตเตอรนานเทาที่กดปุมชัตเตอรแชคาไว  
ควรใชขาตั้งกลอง และ รีโมท หรือสายตอชวยลั่นชัตเตอร
ถายภาพ เพือ่ลดความเบลอจากการสั่นสะเทือน 

 
 

“- -” 

ตองใชรวมกันกับรีโมทอินฟราเรดลั่นชัตเตอร ML-L3 โดยใชคําสั่ง
รีโมทลั่นชัตเตอรแบบหนวงเวลา Delayed remote หรือ รีโมทลั่น
ชัตเตอรฉับพลัน Quick-response  
เมื่อกดปุมรีโมทลั่นชัตเตอร กลองจะมานชัตเตอรบันทึกภาพ และ
ตองกดซ้ําอีก 1 ครั้ง กลองจึงจะปดมานชัตเตอร  
หากไมมีการกดปุมรีโมท มานชัตเตอรจะปดเองใน 30 นาที 

 
วิธีตั้งชัตเตอร  ในโหมด M - Manual 
 
1. ตั้งรายการคําสั่งเฉพาะ d10 Exposure delay mode ไปที่ On เพื่อหนวงเวลาการเปดมานชัตเตอร 1 วินาที 
    เพื่อปองกันการสั่นไหวจากการกดปุมชัตเตอร และ รายการคําสั่ง Long Exp NR ไปที่ On เพื่อชวยลดจุดสี   
    รบกวนในภาพ     
 
2.  กดปุม MODE  
และหมุนแหวนคําสั่งหลัก เลือกโหมด 
ถายภาพ M ใหแสดงที่จอ LCD 
 

 
3. ผูใชหมุนแหวนควบคุม-หลัก (ดานหลังกลอง)  
    เลือก  แสดงที่จอคําสั่ง LCD 

 
4. ในโหมด   กดชัตเตอรแชคาไว เพื่อเปดชัตเตอรเริ่มถายภาพ กลองจะเปดมานชัตเตอรนาน 
    เทาที่กดแชคางไว หากปลอยละน้ิวจากปุมชัตเตอร กลองจึงจะปดมานชัตเตอร  
    ในโหมด “- -” Timed exposure กดปุมรีโมท 1 ครั้ง เพื่อเปดชัตเตอรเริ่มถายภาพ 
 

107 



 
5. ในโหมด   ปลอยละน้ิวจากปุมชัตเตอร กลองจึงจะปดมานชัตเตอร เสร็จสิ้นการถายภาพน้ัน 
    ในโหมด “- -” Timed exposure  กดปุมรีโมทซ้ําอีก 1 ครั้งเพื่อปดมานชัตเตอร เสร็จสิ้นการถายภาพน้ัน 
 
ภาพตัวอยางการเปดมานชัตเตอรนานๆ 

 
เปดชัตเตอรนาน 35 วินาทีม คารูรับแสง F/25 

 
 
 
 
หมายเหตุ:  

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

           -เพื่อใชชวยลดจุดสีรบกวนในภาพได 
 

o การเปดมานชัตเตอรเปนเวลานาน จะเปลืองพลังงานไฟฟาจากถานมาก ใหใชถานที่ชารทใหมๆ หรือ  
     ใชหมอแปลงไฟจายไฟ  

 
o ควรใชขาตั้งกลองเพื่อลดความเบลอในภาพจากความไหวสะเทือน 

 
 

o เมื่อใชคาความเร็วชัตเตอรต่ํา(เปดนาน) กวา 8 วนิาที 
กลองจะใ คําสั่ง Long Exposure Noise Reduction 
เพื่อลดจุดสีรบกวนในภาพ โดยจะแสดง  
กระพริบเตือนบนจอคําสั่ง LCD จนกวาจะจัดการลดจุด
สีรบกวนเรียบรอย  

 
o หากใชโหมดถายภาพตอเน่ือง ความเร็วถายภาพจะ

ลดลง หากปดกลองขณะที่กลองกําลังใชคําสั่งจัดการ
ลดจุดสีรบกวนในภาพนั้น คําสั่ง NR น้ันก็จะถูกยกเลิก
ไปเลย 
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ระบบการวัดคาแสงของกลองจะเปนตัวกําหนดความมืด-สวางในภาพถายของกลอง 
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ระบบวัดแสง    คําอธิบายการใชงาน 
  

3D มาตริกซสี ll  
ใชไดดีสําหรับการถายภาพทั่วๆไป   
วัดคาแสงถายภาพจาก ทัง้บริเวณสวนที่มืดและสวาง,  
สี,ระยะโฟกสั, และองคประกอบในภาพโดยรวมทั้งหมด 

   
  

แบบเฉลี่ยหนักกลาง  
กลองจะวัดแสงทั่วทั้งภาพ แตจะเนนนํ้าหนักการวัดท่ีบริเวณ
วงกลม 8 มม. ตรงกลางภาพ (ใชคําสั่ง b3 สําหรบัเปลี่ยนขนาด) 
การวัดแสงแบบนี้เหมาะสําหรับการถายภาพบุคคล พอรเทรท 
หรือ เมื่อใชกับฟลเตอรที่มีคา filter factor เกิน กวา  1x 

 
 
 กลองจะวัดแสงตรงเฉพาะในวงจุด 3.5 มม. (หรือราว 2.5% ของ

พื้นที่ภาพท้ังหมด) จุดท่ีวดัแสงนี้จะอยูตรงกลางกรอบโฟกัสอันที่
ผูใชเลือก ทําใหสามารถวัดแสงที่บริเวณอื่นๆในเฟรมภาพได 

แบบเฉพาะจุด 

ถาใชเลนสไมมี CPU * หรือ ใชโหมดการเลือกกรอบหาโฟกัส
แบบอัตโนมัติ (Auto-area AF) กลองจะวัดแสงตรงที่กรอบโฟกัส
อันกลางเทาน้ัน  

 
การวัดแสงแบบนี้เหมาะสําหรับการถายภาพที่ตัวแบบ ที่มีฉากหลัง
ที่สวางมาก หรือ มืดมากกวาปกติ  

 
การเลือกระบบการวัดแสง 
ทําไดโดย กดปุม พรอมกับหมุนแหวนคําสั่ง-หลัก  เลือกระบบวัดแสงที่ตองการ 

 

 
 
 
 



 110

 
 
ระบบวัดแสง 
 
ระบบการวัดแสงแบบ 3D มาตริกซสี ll (Color 3D Matrix ll) จะใชเซ็นเซอรแบบสามสี RGB  
(แดง-เขียว-นํ้าเงิน) ที่มี 4205 สวน รวมทั้งใชขอมูลระยะทาง (มีเฉพาะในเลนสแบบ G หรือ D) 
ประกอบการวัดเพื่อใหไดคาวัดแสงที่แมนยํา  
 
เลนสอื่นๆที่มี CPU ก็จะวัดแสงในระบบ มาตริกซส ีll Color Matrix ll 
 
ระบบวัดแสง Matrix อาจจะ ไมใหผลตามที่ตองการ เมื่อใชกับการล็อคการวัดแสง หรือ การปรับ- 
-ชดเชยแสง แตก็แนะนําใหใชไดในกรณีทั่วๆไป 
                        
 
หมายเหตุ: 
 
• ใชรายการคําสั่งเฉพาะ b3 สําหรับกําหนดวงพื้นที่ตรงกลางภาพ สําหรับการวัดแบบเฉลี่ยหนักกลาง 
 
• ใชรายการคําสั่งเฉพาะ b4 สําหรับจูนปรับคาวัดแสงทั้งสามแบบของกลอง ได +/- 1 สตอป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การล็อคคาแสงที่วัดได Auto Exposure lock (ใชในโหมด P, S, และ A เทานัน้) 
การล็อคคาแสงที่วัดได จะใชไดในโหมดชวยถายภาพ P, S, และ A เทานั้น โดยชวยในการจัดภาพ 
ที่ตัวแบบอาจจะไมไดอยูตรงกลางเฟรมภาพ  
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1. เลือกระบบวัดแสงแบบเฉลี่ยหนักกลาง  Center weighted หรือ แบบ เฉพาะจุด  spot 
    การล็อคคาแสงที่วัดได จะทําไดในโหมดชวยถายภาพ P, S, และ A เทานั้น 

 
 
2. จัดภาพคราวๆ 
จัดองคประกอบภาพ โดยวางตัวแบบไวใน
กรอบหาโฟกัสที่เลือกไว แลวแตะกดปุมชัต
เตอรเบาๆครึ่งทาง และ กดปุม AE-L/AF-L
แชไว 
 
กลองจะวัดแสงและ แสดงเครื่องหมาย AE-L
เตือนวา คาแสงถูกล็อคไวในชองมองภาพ 

 

 
 
3. จัดภาพใหมตามที่ตองการ 
เมื่อล็อคโฟกัสไวไดแลว ผูใชสามารถจัด
องคประกอบใหมตามที่ตองการ, แลวกดชัต
เตอรถายภาพได 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
หมายเหตุ: 
 

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

• เมื่อใชการวัดแสงแบบเฉล่ียหนักกลาง  กลองจะเนนการวัดแสงที่พื้นที่วงกลม 8 มม. ตรงกลางภาพที่
เห็นในชองมองภาพ 

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

ถายภาพได (P, S, หรือ A) 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 f4 สําหรับตัง้การทํางานของปุม AE-L/AF-L วาจะใหทํางานในลักษณะใด 
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การชดเชยแสงถายภาพ Exposure compensation 
 
บางครั้งการจัดองคประกอบภาพในบางลักษณะสภาพแสง ทําใหมีความจําเปนที่จะตอง 
ปรับชดเชยใหกับคาแสงที่กลองวัดได  การชดเชยแสงถายภาพจะมีผลเฉพาะในโหมดชวยถายภาพ P, S, A เทานั้น
ในโหมด M ที่ผูใชตั้งคาแสงเอง การตั้งชดเชยแสงจะมีผลตอการแสดง  0 ของมาตรวดัแสงเทานั้น  
แตจะไมสงผลใดๆทั้งสิ้นกับคารูรับแสงและคาความเร็วชัตเตอรที่ผูใชตั้งไว 
 
วิธีใชงาน  กดปุม  พรอมกับหมุนแปนควบคุมหลัก ไปทาง ซาย (+) หรือ ขวา (-) 

 

(ตัวเลข 0 ทีม่าตรวัดแสงในชองมองภาพจะกระพรบิเตือน) 
คาชดเชยแสงสามารถตั้งได -5 EV (อันเดอร: มืดกวาปรกติ) จนถึง +5 EV (โอเวอร: สวางกวาปรกติ) 
โดยการปรับตั้งไดเปนขั้นๆละ 1/3 สตอป 
ภาพตัวอยางการตั้งชดเชยคาแสงถายภาพ  

 
หมายเหตุ: 
คาชดเชยแสง จะไมกลับเปนศูนย 0.0 แมวาจะ ปด-เปด Off/On สวิทชกลอง 
หากผูใชตองการใหคาชดเชยเปน 0.0 ตามเดิม ทําไดโดยการกดปุม  และหมุนแหวนควบคุมไปที่  
• ใชรายการคําสั่งเฉพาะ b1 เลือกปรับคาชดเชยเปนขั้นๆได ขั้นละ 1/3, 1/2 หรือ 1 สตอป  
• ใชรายการคําสั่งเฉพาะ b2 ตั้งคาชดชเยแสง โดยท่ีไมตองกดปุม   ก็ได  
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การชดเชยคาแสงแฟลช Flash Compensation 
 
การปรับชดเชยแสงแฟลชเปนการปรับกําลังแสงของแฟลช ผูใชสามารถเลือกคาชดเชยแสงแฟลช
ไดตั้งแต -3 EV สตอป (ตัวแบบมืดลง) จนถึง +1 EV (ตัวแบบสวางขึ้น) โดยเลือกเปนขั้นๆละ 1/3 
สตอป ไดดังน้ี 

 
 

กดปุม  ที่ดานบนกลอง พรอมกับหมนุ
แหวนควบคุม-รอง ไปทางซาย หรือ ขวา 
 
 
จนกระทั่งแสดงเครื่องหมาย   
และ คาชดเชยแสงแฟลช   
จะแสดงบนจอคําสั่ง LCD และแสดงในชอง
มองภาพ 
 
 
เครื่องหมายคําสั่งชดเชยแสงแฟลช   น้ี
ก็ยังคงแสดงคางอยูเพื่อเตือนใหทราบวา
แฟลชถูกต้ังคาชดเชยแสงแฟลชไว 
 
 
 
การตั้งคาชดเชยแสงแฟลชเปน – ลบ 
จะทําใหตัวแบบในภาพดูมืดลง หรือ ใชลด
แสงสะทอนจากแฟลชในภาพ 
 
 
การตั้งคาชดเชยแสงแฟลชเปน + บวก 
จะทําใหตัวแบบในภาพดูสวางขึ้น 
 
หากตองการยกเลิก การชดเชยคาแสงแฟลช ใหแฟลชกลับมาที่กําลังแสงปรกติ 
ใหกดปุม  และหมุนแปนควบคุมรองกลับมาที่  เพือ่ยกเลิกคําสั่งชดเชยแสงแฟลช 
การปดสวิทชกลอง On-Off จะไมทําใหคาชดเชยแสงแฟลชกลับไปที่  ตามเดิม 
หมายเหตุ:  
1. เมื่อตอแฟลชภายนอก SB-900,800,600,400,SB-R200 กับกลอง ผูใชก็ยังสามารถปรับตั้งชดเชยแสงแฟลชได  
2. ใชรายการคําสั่งเฉพาะ b1 ตั้งกําหนดคาชดเชยแสงแฟลชไดเปนขั้นๆละ 1/3, 1/2 หรือ 1 EV (สตอป) 
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กลอง D90 มีคําสั่งรายการเฉพาะ e4 Auto bracketing set ใชสําหรับการถายภาพครอมแสงใหโดยอัตโนมัติ 
โดยมีใหใช 5 แบบคือ ครอมทั้งแสงถายภาพและแฟลช, ครอมแสงถายภาพธรรมดา, ครอมแสงแฟลช,  
ครอมแสงสมดุลยสีขาว WB Bracketing, และ ครอมแสงแบบ Active D-lighting (ADL bracketing) 

 
การถายภาพครอมแสงธรรมดา และ ครอมแสงแฟลช AE & flash, AE only, Flash only 
จะเปนการถายภาพตอเน่ืองกัน 2-3 ภาพ 
โดยแตละภาพจะถูกปรับใหมีคาแสงในภาพตางกัน ทําใหผูใชสามารถเลือกภาพตามที่ตองการไดภายหลัง 
 
สวนการถายภาพครอมแสงสมดุลยสขีาว WB bracketing กลองจะถายภาพเพียงภาพเดียว  
แลวจะสรางไฟลภาพขึ้นใหม โดยแปรเปลี่ยนคาสมดุลยสีขาวในแตละภาพใหตางกัน 
 
สวนการถายภาพครอมแสงแบบ Active D-lighting (ADL bracketing) กลองจะเพียงถายภาพ 2 ภาพติดกัน  
ภาพแรกจะเปด Onใชระบบใหแสง Active D-Lighting และภาพที่สองจะปด Off ระบบ Active D-Lighting 
 
การถายภาพครอมแสงจะใชสําหรับถายภาพที่มีเวลาเตรียมการนอย ไมสามารถตรวจเช็คสภาพแสงไดทัน 
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การใชระบบครอมแสงธรรมดาและ ครอมแสงแฟลช AE & flash 
 
 
1. กดปุม  พรอมกับหมุนแหวนควบคุม-หลัก ไปทาง ซาย (+) หรือ ขวา (-) 
    เลือกจํานวนภาพ (2-3 ภาพ) ที่ตองการถายภาพครอมแสง  
 

 
 
เครื่องหมาย  แสดงในจอ LCD ดานบน และ  แสดงเตือนในชองมองภาพ 

 
 

 
2. กดปุม  พรอมกับหมุนแหวนควบคุม-รอง ไปทาง ซาย (+) หรือ ขวา (-) 
    เลือกคาแสง (0.3-2.0 EV สตอป) ที่ตองการครอมแสง  
 

 
 
 
 
   เครือ่งหมายแสดงสถานะของการถายภาพครอมแสง 
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3. 
จัดองคประกอบภาพตามที่ตองการ 
กดปุมชัตเตอรลงสุดทาง เริ่มถายภาพได 
 
ในระหวางทําการถายภาพครอมแสง กลองจะทําการ
ถายภาพทีละภาพ 
และปรับคาแสงถายภาพ หรือ กําลังแฟลช ในแตละ
ภาพตามที่ถูกโปรแกรมมาโดยอัตโนมัติ  
 
ผูใชสามารถตั้งชดเชยแสงใหเพิ่มหรือลดไดอยางอิสระ 
ซึ่งจะทําใหสามารถเพิ่มชวงการครอมแสงไดตั้งแต 
 0.3 ถึง 2.0 EV สตอป  
 

  

 
 
ในจอคําสั่ง LCD จะแสดงลําดับของภาพที่จะถายแบบถูกครอมแสงไวโดยเครื่องหมาย  
เมื่อถายภาพในลําดับใดไปแลว แทงที่แสดงในลําดับนั้นก็จะหายไปดวย 
เชน เมื่อถายภาพที่ O (ปกติ) ไปแลว แทง  ที่ช้ีตําแหนงที่ตรงกลางก็จะหายไป 

 ที่ช้ีตําแหนงที่ตรงกลางก็จะหายไป เมื่อถายภาพที่ + (สวาง) ไปแลว แทง 
และเมื่อถายภาพที่ - (มืด) ไปแลว แทง   ที่ช้ีตําแหนงที่ตรงกลางก็จะหายไป 
 

ตัวอยางลําดับภาพที่ถูกถายครอมแสง 
 

 



 
การใชระบบครอมแสงสมดุลยสีขาว WB Bracketing 
 
 
1. ใชรายการคําสั่งเฉพาะ e4 Auto Brcketing set เลือกการถายครอมแสงสมดุลยสีขาว WB Bracketing 

 
 
 
2. กดปุม  พรอมกับหมุนแหวนควบคุม-หลัก ไปทาง ซาย (+) หรือ ขวา (-) 
    เลือกจํานวนภาพ (2-3 ภาพ) ที่ตองการถายภาพครอมแสง  
 

 
 
เครื่องหมาย  แสดงในจอ LCD ดานบน และ  แสดงเตือนในชองมองภาพ 

 
 

 118



 
3. กดปุม  พรอมกับหมุนแหวนควบคุม-รอง ไปทาง ซาย (+) หรือ ขวา (-) 
    เลือกคาแสง (0.3-2.0 EV สตอป) ที่ตองการครอมแสง  

 
 
คาสมดุลยสขีาว WB มีหนวยเปน mired ผูใชสามารถเลือกใหครอมไดตั้งแต  1 (5 mired), 2 (10mired),  
หรือ 3 (15 mired)  คา B หมายถึงภาพจะออกสนํ้ีาเงิน Blue และ A หมายถึงออกสีสม Amber  
 
   เครือ่งหมายแสดงสถานะของการถายภาพครอม WB ที ่1 mired 

 

  
4. จัดองคประกอบภาพตามที่ตองการ  
กดปุมชัตเตอรลงสุดทาง เริ่มถายภาพได 
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ในระหวางทําการถายภาพครอมแสง กลองจะทํา
การถายภาพ 1 ภาพ แลวกลองจะสรางไฟลภาพ
ใหมตามจํานวนที่ตั้งไวโดยแตละภาพจะมีคา 
WB ผันแปรตางกันไปตามที่ผูใชกําหนด 
 

  
 

 
 
สัญญาณเตือนการดมคีวามจําไมพอจัดเก็บไฟลภาพ 
 
หากผูใชตั้งจํานวนภาพที่จะถายแบบครอมแสงไวมากกวา
เน้ือท่ีในการดความจําจะเก็บไฟลภาพไวได  
 
กลองจะแสดง “FuL” – “0” กระพรบิเตือนทั้งในจอ LCD 
และชองมองภาพ และล็อคปุมกดชัตเตอรจนกวาจะเปลี่ยน
การดใหมที่มีเน้ือท่ีพอเพียงสําหรับจัดเก็บไฟลภาพท่ีจะ
ถายภาพแบบครอมแสง 
 

 
 



     
การใชระบบครอมแสง Active D-Lighting  (ADL Bracketing) 
 
 
1. ใชรายการคําสั่งเฉพาะ e4 Auto Brcketing set เลือกการถายครอม Active D-Lighting  (ADL Bracketing) 
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2. กดปุม  พรอมกับหมุนแหวนควบคุม-หลัก ไปทาง ซาย (+) หรือ ขวา (-) 
    เลือกจํานวนภาพ (2-3 ภาพ) ที่ตองการถายภาพครอมแสง  
 

 
 
เครื่องหมาย   แสดงในจอ LCD ดานบน และ  แสดงเตือนในชองมองภาพ 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. จัดองคประกอบภาพตามที่ตองการ 
กดปุมชัตเตอรลงสุดทาง เริ่มถายภาพได 
 
ในระหวางทําการถายภาพครอมแสง Active D-
Lighting กลองจะทําการถายภาพ 2 
ภาพตอเน่ืองติดตอกัน 
  
ภาพแรกจะเปด On ใชระบบใหแสง Active D-
Lighting โดยแสดงเครื่องหมาย   
และภาพที่สองจะปด Off ระบบ Active D-
Lighting โดยแสดงเครื่องหมาย   
ที่ชองแสดงสถานะการถายภาพครอมในจอ
แสดงคําสั่ง LCD  

 
  
 

 
 
 
หมายเหตุ: 
ในระหวางการถายภาพครอมแสงแบบ Active D-Lighting ควรใชระบบวัดแสงงแบบมาตริกซ 
(  Matrix metering) และ หากใชความไวแสง ISO สูงๆก็อาจจะมีเสนหรือแถบสีปรากฏในภาพ 
การปรับคาคอนทราส contrast และ ความสวาง brightness ในภาพจะไมสามารถได  
หากใชโหมดถายภาพ M แมนนวล คา Active D-Lighting Auto จะเทียบเทา ปกติ Normal 
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เมื่อตองการยกเลิกการครอมแสง 
เมื่อตองการยกเลิกการครอมแสงใหกดปุม  และหมุนแหวนควบคุมหลัก จนหมายเลขจํานวนภาพเปน 0 
และไมมีสัญลักษณ  แสดงในจอคําสั่ง LCD  
 
ขอแนะนําการใชงานระบบถายภาพครอมแสง 
 
ในโหมดถายภาพเดี่ยวทีละภาพ, นับเวลาถอยหลัง, หรือใชรีโมทลั่นชัตเตอร กลองจะถายครอมแสง 
 1 ภาพตอการกดชัตเตอร หรือกดปุมรีโมทแตละครั้ง 
 
ในโหมดถายภาพตอเน่ือง ทั้งแบบความเร็วต่ํา และความเร็วสูง  กลองจะถายภาพครอมแสง- 
-ตอเน่ืองจนครบจํานวนภาพที่ตั้งไว แลวจึงหยุดถายภาพ ตองกดปุมชัตเตอรใหมจึงเริ่มถายชุดตอไดอีกครั้ง 
 
โหมดโปรแกรมอัตโนมัติ P-Program กลองจะครอมแสงโดยการปรับทั้งความเร็วชัตเตอรและคารูรับแสง  
 
โหมดกําหนดความเร็วชัตเตอร S-Shutter จะถายครอมแสงโดยการปรับแปรคารูรับแสง 
 
โหมดกําหนดความเร็วคารูรับแสง A-Aperture และ M Manual จะครอมแสงโดยแปรคาความเร็วชัตเตอร 
 
หากเปลี่ยนโหมดชวยถายภาพไปเปน  กลองจะยกเลิกการถายภาพครอมทั นที  
แตจะกลับมาเมื่อเปล่ียนกลับมาใชโหมด P, S, A, และ M  
 
หากผูใชเปลี่ยนไปใชระบบครอมแสงสมดุลยสีขาว WB bracketing หรือ ครอมแสงแบบ D-Lighting  
ADL bracketing กลองจะยกเลิกท้ังการถายภาพครอมแสงปกติและแสงแฟลชทั นที 
 
หากเปดใชระบบคาความไวแสงอตโนมัติ ISO-Auto กลองจะปรับแปรคา ISO เพื่อใหสามารถถายครอมได 
 
เมื่อผูใชถายภาพครบตามจํานวนที่ตองการแลวระบบถายภาพครอมแสงก็จะกลับไปเริ่มลําดับใหมอีกครั้ง 
 
หากปดสวิทชกลอง OFF ในระหวางถายภาพครอมแสง กลองจะถายครอมแสงตอเมื่อเปดสวิทช ON อีกครั้ง 
 
หากในระหวางถายภาพครอมแสง หากการดความจํามีเน้ือท่ีไมพอสําหรับไฟลภาพ หรอืปดสวิทชกลอง Off 
กลองจะหยุดพักการถายภาพ และจะถายภาพครอมแสงตอไปตามลําดับไดทันที่ที่ปลี่ยนใสการดใหม หรือเปด
สวิทช ON อีกครั้ง 
 
คําสั่งครอมแสงที่ใชครั้งลาสุดจะถูกเก็บไว จนกวาจะถูกเรียกกลับมาใชในคําสั่ง  ครั้งตอไป 
 
การรีเซ็ทคาครอมแสง สามารถทําไดโดยการรีเซ็ทแบบกด 2 ปุม (ปุม AF และปุม ) พรอมกัน 2 วินาที 
 
หมายเหตุ: 

 
• ใชรายการคําสั่งเฉพาะ b1 EV steps เลือก คาครอมแสงได 1/3, 1/2 หรือ 1 สตอป 

 
• ใชรายการคําสั่งเฉพาะ e4 Brcketing เลือกการจัดการวาจะใหกลองใชตัวแปรอะไรสาํหรับการถายครอมแสง 

 
• ใชรายการคําสั่งเฉพาะ e6 Bracketing order เลือกการจัดลําดับภาพที่จะถายในแบบครอมแสง 
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เพื่อใหไดภาพถายที่ เปนสีธรรมชาติของวัตถุน้ันๆ เลือกใชคาสมดุลยแสงสีขาว (White Balance)  
ที่ตรงกับ แสงที่ใชในการถายภาพน้ัน ในโหมดชวยถายภาพไปเปน  กลองจะใช 
แต Auto WB เทานั้น แตใน โหมด P, S, A, และ M ผูใชสามารถเลือกใชไดดังน้ี 
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คําสั่งคาสมดุลยแสงสีขาว 
(White Balance) 

อุณหภู มิแสง คําอธิบายการใชงาน 
K 

  คาสมดุลยแสงสีขาว WB จะถูกปรับโดยอัตโนมัติจากตัว
เซลวัดแสงสี RGB ขนาด 1005 สวนรวมทั้งจากขอมูลแสง
จากจอรับภาพ CMOS เอง  

  
3500 -   
8000 * เพื่อใหไดผลดีที่สุดควรใชเลนส Type G หรือ D และหาก

ใชแฟลช SB-800 หรือ 600 คาสมดุลยแสงสีขาว WB 
จเปนไปตามสภาพแสงแวดลอมขณะนั้น  

(อัตโนมัต)ิ  
 

(Default คาปรยิายที่ถูกตั้งมาจากโรงงาน)
   

3000 * ใชเมื่อสภาพแสงถายภาพเปนแสงจากหลอดแบบเผาไส
ทังสเตน (ใหแสงไฟสีสมเหลือง) 

 
แสงหลอดเผาไสทังสเตน 

 
 

แสงหลอดเรืองแสง   
 ใชเมื่อสภาพแสงถายภาพเปนแสงจากหลอดเรืองแสง 

(ฟลูออเรสเซนท) โดยแบงยอยออกเปน 7 แบบ 

 
หลอด ไอโซเดียม 

2700 * แสงจากหลอดเรืองแสงแบบไอโซเดียม ที่มักพบเห็นใน
สนามกีฬา หรือ สนามแขงขันในรม 

 
หลอด วอรมไวท 

 
3000 * 

แสงจากหลอดเรืองแสงแบบวอรมไวท  
ใชในบานเรือน จะใหสีขาวนวลออกเหลือง 

 
หลอด ขาว 

3700 * แสงจากหลอดเรืองแสงแบบธรรมดาทั่วไป (หลอดผอม) 
ใชในบานเรือน จะใหสีขาวนวล 

 
หลอด ขาวฟา 

4200 * แสงจากหลอดเรืองแสงแบบคูลไวท 
ใชในรานอาหาร หรือ รานคา จะใหสีขาวนวลออกฟา 

 
หลอด ขาว 

5000 * แสงจากหลอดเรืองแสงแบบเดยไวท 
ใชในอาคาร สํานักงาน จะใหสีขาวเหมือนแดด 

 
หลอด ขาว 

6500 * แสงจากหลอดเรืองแสงแบบเดยไลท 
ใชในงานจัดแสดง พิพิธภัณท จะใหสีขาวนวลออกฟา 

 

7200 * แสงจากหลอดเรืองแสงแบบไอโซเดียม ที่มักพบเห็นใน
โรงงาน หรือ อุตสาหกรรม  

หลอด ไอปรอท 
5200 * ใชเมื่อสภาพแสงถายภาพเปนแสงแดดจากดวงอาทิตย   

แสงแดดกลางแจง 
                                                                                                  * (เปนเพียงคาโดยประมาณเทานัน้) 
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คําสั่งคาสมดุลยแสงสีขาว 
(White Balance) 

อุณหภู มิแสง คําอธิบายการใชงาน 
K 

5400 * ใชเมื่อสภาพแสงถายภาพเปนแสงไฟแฟลชถายภาพ  
แสงไฟแฟลช 

6000 * ใชเมื่อสภาพแสงถายภาพเปนแสงธรรมชาติในวันที่ฟา
หลัว หรือ มีเมฆมาก 

 
แสงทองฟาเมฆมาก 

8000 * ใชเมื่อสภาพแสงถายภาพเปนแสงธรรมชาติใตชายคา 
หรือ ในที่รมเงา 

 
แสงในที่รมเงา 

2500-
10000 * 

หากผูใชทราบอุณหภูมิแสงที่ใชถายภาพ  
 

 ใชเมื่อสภาพแสงถายภาพเปนแสงจากแหลงอื่นๆ หรือ   
Pre set Manual สภาพแสงผสมจากหลายแหลง ผูใชๆวัตถุสีขาว หรือ 
ผูใชปรับตั้งเอง 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 พรอมกับหมุนแหวนควบคุม-หลัก เลือกตามสัญลักษณคาสมดุลยสีขาวที่แสดงในจอ 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 

ใชคําสั่งรายการเฉพาะ e4 Auto bracketing set ใชสําหรับการถายภาพครอมแสงสมดุลยสีขาว  
WB Bracketing โดยกลองจะถายภาพเพียงภาพเดียว แลวจะสรางไฟลภาพขึ้นใหม โดยแปร- 
เปลี่ยนคาสมดุลยสีขาวในแตละภาพใหตางกัน 

 
 



การปรับแตงคาสมดลุยสีขาว White Balance fine tuning  
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 

 
 
 

การปรับแตงคาสมดลุยแสงสีขาว 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 
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การตั้งคาอณุหภูมิแสง Color Temp. 
 
คาอุญหภูมิแสงเปนคาที่กําหนดขึ้นเพื่อใชบอกสีของแสงที่มองเห็นได โดยทั่วๆไป แสงสีขาวจะม ี
อุณหภูมิที่ 5000 – 5500 K (องศาเคลวิน) และแสงสีสมจะมีอณุหภูมิแสงต่ํา (3200 K) และ 
แสงที่มีอุณหภูมิสูงที่ 7000 K จะเห็นออกเปนสีฟา 
 
ผูใชสามารถเลือกใชคาอุณหภูมิแสง K ไดโดยตรง ในชุดรายการคําสั่งถายภาพ Shooting Menu 
โดยคําสั่ง White balance แลวเลือกหัวขอคําสั่ง  Choose Color temp.  
 
กดปุม  WB ที่ดานบนกลอง พรอมกับหมุนแหวนควบคุมรอง เพื่อเลือกคาอุณหภูมิแสง K ที่ตองการ 
 

 
 
 
หมายเหตุ: 
 
• การปรับแตงคําสั่งคาสมดุลยแสงสีขาวโดยผูใชตั้งอุณหภูมิแสง K เอง อาจจะใหผลที่ไมแนนอนนัก 

-เมื่อใชกับแสงแฟลชสตูดิโอขนาดใหญ หรือใชกับหลอดเรืองแสงแบบฟลูออเรสเซนท เน่ืองจากแหลง- 
     -แสงทั้งสองแบบนี้มีอุณหภูมิแสงที่ไมแนนอน  
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      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 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การตั้งคาสมดุลยสีขาว Preset WB 
เมื่อใชสภาพแสงถายภาพที่เปนแสงจากแหลงที่ไมทราบแนนอน หรือ สภาพแสงผสมจากหลายแหลง 
ผูใชสามารถตั้งคาสมดุลยแสงสีขาวโดยใชสีขาว หรือ สีเทากลางอางอิง ตั้งคา Preset WB ดวยตวัเอง 
ได 2 วิธีดังน้ี 
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วิธีการ คําอธิบายการเปรียบเทยีบคา Preset WB 
Direct Measurement โดยการใชวัตถุอางอิง สีขาว หรือ สีเทากลาง วางใหในแหลงแสง

ที่จะใชถายภาพโดยตรง   แลวใชกลองวัดโดยตรง วิธีวัดหาคาสีขาวโดยตรง 
Copy from Photograph โดยการใชภาพที่ถายเก็บในการดความจํา หรือ ใชภาพ NEF 

(RAW) วัดเทียบสีจากภาพที่มีอยูแลว ในการดความจํา                 วิธีเปรียบเทียบสีจากภาพ 
 
กลอง D90 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 

 
 



การตั้งคาสมดุลยแสงสีขาวดวยตวัผูใชเอง Preset WB Manual  
 
 
1. 
 
วางวัตถุ สีขาว หรือ สีเทากลาง ในสภาพ
แสงที่ใชถายภาพ  
กลองจะปรับแสงเพิ่มขึ้นให 1 สตอป (EV) 
หากใชโหมด M-Manual ใหตั้งมาตรวัด
แสงไปที่   
 
  
 
2.  
 
กดปุม  WB ที่ดานขางจอกลอง พรอมกับหมุนแหวนควบคุมหลัก Main Command Dial 
จนกระทั่งแสดง  บนจอคําสั่ง LCD 

 
 
 
3.  
 
ปลอยแลวกดปุม WB อีกครั้ง จนมีคําวา 

 ปรากฏกระพริบในจอ LCD ดานบน 
และสัญลักษณ  จะกระพรบิทั้งในจอ 
LCD และชองมองภาพ แสดงวากลอง
พรอมจะทําการวัดคาแสงสีขาว WB 
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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 
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• ใชรายการคําสั่งเฉพาะ c2 กําหนดเวลาที่จะใหกลองกระพริบคําสั่ง WB preset  



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 
 

กดปุม  เพื่อยืนยันชองที่จะใชเก็บคา 
WB preset 
 
 

 
 
3.  
เลือกรายการ Select Image เพื่อสั่งกอปป 
แลวกด   ขวา  เพื่อเขาทํารายการ 
 
 

 
 
4. 
ใชแปน 8 ทิศ เลือกภาพที่ตองการใช
อางอิง 
 

กด  เพื่อใชขยายดูภาพที่ตองการ 
 

 
  
5. 

กด  ตรงกลางแปนกด 8 ทิศ 1 ครั้ง
เพื่อสงกอปปคา WB จากภาพเลือกไว ไป
เก็บ 
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 
 

กดปุม เพื่อยืนยันชองที่จะใชเก็บคา 
WB preset 
 
ในขั้นตอนนี้ หากตองการปรับแตงคา WB 

จากภาพที่เลือกไว ใหกดปุม  แทนที่
จะกดตรงกลาง แปน 8 ทิศ  
กลองจะแสดงเมนูรายการปรับแตงคา WB  
(WB Fine Tuning) ใหเลือกปรับแตงได 
 
 
3.  
 
 
เลือกรายการ Set เพื่อนยืนยัน รายการ 

  ขวา  เพื่อออกจากรายการ แลวกด 
 
 

 
หากตั้ง WB เปน    ไวแลว ผูใชสามารถเลือกคา pre-set WB ที่ตั้งไวลวงหนาในกลองโดยการ 
กดปุม WB และหมุนแหวนควบคุมคําสั่งรอง เพื่อเลือก d-1, d-2, d-3, หรือ d-4 ที่ตองการ ตอไปก็ได 
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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 
 

กดปุม เพื่อยืนยันชองที่จะใชเก็บคา 
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 
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กดปุม   ตรงกลางแปน 4 ทิศ เมื่อเขียน
เสร็จ และตองการบันทึกขอความ 
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ระบบควบคุมภาพถาย Picture Control 
 
 
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 นําไปใชกับโปรแกรมอื่นๆที่สนับสนุนระบบควบคุมภาพ Picture Control น้ี  
 
ผูใชสามารถเลือกนําระบบจัดการควบคุมภาพ Nikon Picture Control ไปใชงานดังน้ี 
 

• เลือกใชคําสั่งระบบควบคุมภาพ  Nikon Picture Control ที่มีในกลองโดยตรง 
 

• ดัดแปลงคําสั่ง ระบบควบคุมภาพ Nikon Picture Control ใหเหมาะสมกับตามที่ตองการ 
 

• 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  
 
ผูใชกลอง D90 สามารถดาวนโหลด คําสั่งควบคุมภาพเพิ่มเติมไดที่น่ี  Nikon Picture Control
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://nikonimglib.com/opc/


 
การใชระบบจัดการควบคุมภาพ Nikon Picture Control 
คําสั่งระบบจัดการควบคุมภาพ Nikon Picture Control ในกลองมีใหเลือกใช 4 แบบคือ 
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คําสั่งควบคมุภาพ คําอธิบาย 
จัดการควบคุมภาพแบบมาตรฐาน ปรับปรุงภาพทั่วๆไปใหดูดีขึ้น  

 
จัดการควบคุมภาพใหดูเปนธรรมชาติ ปรับปรุงภาพภาพนอยที่สุด  

 สําหรับภาพที่ผูใชตองการนําไปดัดแปลงควบคุมทีหลัง 
จัดการควบคุมภาพแบบเนนความสดใส คลายการอัดภาพจาก
สไลด  สําหรับภาพที่ผูใชตองการเนนเลนสีหลักๆของแมสี 

 
 

จัดการควบคุมภาพใหเปนภาพสีเดี่ยวโมโนโครม (ขาว-ดํา)  
 

จัดการควบคุมภาพแบบเนนสีผิวพรรณของบุคคลในภาพ  
 

จัดการควบคุมภาพแบบเนนความสดใสของวิวทิวทัศน ธรรมชาติ
และ อาคารบานเรือน 

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

 
  

2.  
 
ใชแปน 8 ทิศ เลือก คําสัง่ควบคุมภาพ 

 เพื่อยืนยันเลือกหัวขอคําสั่ง กด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

ภาพแสดงจุดตําแหนงของคําสั่งแตงภาพทั้ง 4 
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จากนั้นกด  ขวา  แลวก็กดปุม   ที่สัมพันธกับ คอนทราส และ ความอิ่มตัวของสี   
ภาพขยายแสดงตารางความสัมพันธของคําสั่งควบคุมที่เลือกใชและคําสั่งควบคุมอื่นๆ  

 
 

 คําสั่งควบคุมภาพจะแสดงในหนาขอมูลถายภาพบนจอ LCD ดานหลัง เมื่อกดปุม 

 
 
 
 



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

 
 
3.  

  เพื่อยืนยันการดัดแปลง กด 
 

 

  ตอทายกํากับไว คําสั่งควบคุมที่ถูกดัดแปลงจากคาเดิมที่โรงงานตั้งมาจะมีเครื่องหมายดอกจันทร 
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รายการตางๆที่ปรับแตงไดในคําสัง่ควบคุมภาพ Picture Control 
 

หัวขอคําสั่งแตงภาพ คําอธิบาย การใชงาน 
 
 

Quick adjust 
 

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

 
Sharpening 
ความคมชดั 

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

 
 
 
Contrast 
คอนทราส 

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

 
 
All Picture Controls 
ใชไดกับภาพทุกชนิด 

 
Brightness 
ความสวาง 

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

 
 
Saturation 
ความอิ่มเขมสี 

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

 
Manual Adjustments 
non monochorme 
only 
 
ใชกับภาพสีเทานั้น 

 
 
Hue เฉดส ี
 

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

 
Filter effect 
ฟลเตอร 
 

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

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

 
Toning 
โทนส ี
 

 
เลือกใสเอฟเฟกในภาพ เชน ขาว-ดํา [B&W],  
สีซีเปย [Sepia], หรือภาพยอม [Cyanotype] สีโทน
เดี่ยวฟา, โทนแดง, โทนเหลือง, โทนเขียว, โทนน้ํา
เงินเขียว, โทนน้ําเงิน-มวง, และ โทนแดง-มวง 
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คําสั่งควบคมุภาพแบบอัตโนมัต ิ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:  
ภาพท่ีแสดงขางบนนี้เปนภาพที่ผูเขียนทําขึ้นเพื่อใชแสดง รายละเอียดตารางในจอภาพ LCD เทานั้น 
ภาพของจริงที่แสดงจอบน LCD ของกลองจะเปนฉากหลังสีดํา ไมใชสีเทาตามที่แสดงขางบน 

  
  

คําสั่งควบคุมภาพใดที่ถูกดัดแปลง จะมีคาเดิม
กอนที่จะถูกเปลี่ยนแปลงแสดงไวใหเห็น  
 
โดยคาเดิมกอนที่จะถูกดัดแปลงนั้น จะมีเสน
ขีดอยูขางใตคาเดิมที่เคยใชอยูกอนหนานี้  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การใชฟลเตอรเอฟเฟก Filter effect (ใชไดกับคําสั่งควบคุมภาพแบบโมโนโครม เทานั้น) 
 
ทําใหดูเสมือนวาใสฟลเตอร สีแแดง, สีเขียว, สีสม, หรือ สีอําพนั ถายภาพน้ันดวยฟลมขาวดํา 
และจะตามปกติถูกต้ังเปน OFF – ไมใชงาน จากโรงงาน 
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หัวขอรายการดัดแปลง คําอธิบาย การใชงาน 
Y Yellow 
O Orange 

แตงเรงคอนทราสในภาพ หรือใชลดความสวางในภาพเชนทองฟาเมื่อ
ถายภาพวิว   สีสมใหคอนทราสมากกวาสีเหลือง, และสีแดงใหคอน- 
-ทราสมากกวาสีสม R Red 

G Green ทําใ หสีผิวดูนุมนวล เหมาะสําหรับถายภาพบุคคล พอรเทรท ขาวดํา 
 
 
 
  
เลือก คําสั่งควบคุมภาพ Monochrome  
 
กด   ขึ้น หรอื  ลง เลือกหัวขอ 
 
กด     ขวา หรือ  ซาย เลือกคาที่จะปรับ
ลด หรือ ปรบัเพิ่ม 

 

 
  



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 
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หากตองการยกเลิก ใหกดปุม  
 

หากดัดแปลงคาคําสั่งเสร็จแลว ใหกด  
 
  
 
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    
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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. 
 

 
 
 
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 
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แลวกด   ขวา  เพื่อเขาทํารายการ 
 

 
 
2. 
 
เลือก Copy to camera 
กด   ขวา  เพื่อทํารายการ  
เพื่อกอปปคําสั่งควบคุมภาพลงใสกลอง 

 
 
3. 
 
เลือกคําสั่งควบคุมที่อยูในการด 
กด   ขวา  เพื่อเขาทํารายการกอปป 
 
หรือตองการ Save ไวโดยไมมีการ

เปลี่ยนแปลงอีก ใหกด   เพื่อขามไปที่
ขั้นที่ 5 ไดเลย  
 
 
4. 
 
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 ที่สรางเองดวยตัวผูใช (Custom Picture Control) เทานั้น  

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 ที่สรางดวยตัวผูใช (Custom Picture Control) เทานั้น  

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

      Vivid, Monochrome, Portrait, และ Landscape)  จะลบไมได 
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ระบบควบคุมการใหแสง Active D-Lighting 
 
 
ระบบควบคุมการใหแสง Active D-Lighting จะชวยรักษารายละเอียดในสวนเงา และ สวนสวาง  
สําหรับการถายภาพในสภทพแสงที่มีคอนทราสสูง เชน ในรมเงาที่ๆภายนอกมีแสงแดดมาก 
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 (midtone) ในภาพ แตภาพจะไดรับการ 
ปรับแตงจะทําใหภาพไมดูมืดเกินไป (อันเดอร) โดยอัตโนมัติ   
• คําสั่งควบคุมการใหแสง Active D-Lighting อาจจะทําใหเกิดแถบเสนในภาพที่ใชความไวแสงสูงๆ 
• เมื่อใชคําสั่ง Active D-Lighting จะปรับคอนทราส contrast หรือ ความสวาง brightness ไมได 
• ในโหมดชวยถายภาพ M คาคําสั่ง Active D-Lighting Auto จะเปน Normal เทานั้น 

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

• รายการคําสัง่เฉพาะ e4 Auto Brcketing set เลือกใชคําสั่ง ADL bracketing สั่งใหกลองถายภาพ
ครอมแแบบ Active D-Lighting ได ซึ่งกลองจะถายภาพ 2 ภาพ โดยภาพแรก Active D-Lighting 
เปด On และ ภาพท่ีสอง Off –ปด ไมใช Active D-Lighting 
 

ความแตกตางระหวาง “Active D-Lighting” และ “D-Lighting” 
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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 
 



 
 
การถายภาพซอน (Multiple Exposure) 
 
 
การถายภาพซอน เปนการถายภาพ 2 -10 ครั้ง ซอนกันลงไปกลายเปนภาพๆเดียว  
ภาพท่ีไดจะมีคุณภาพสีดกีวา การซอนที่ทําดวยโปรแกรมแตงภาพภายนอกปกติ 
เพราะกลองจะใชขอมูลไฟลภาพแบบ RAW โดยตรง 

 
วิธีการถายภาพซอน 
ในระบบนี้ที่ถูกต้ังจากโรงงาน หากไมมีการใชงานถายภาพใดๆ กลองจะล่ันชัตเตอรถายภาพเอง 
และจะยุติการถายภาพซอนภายใน 30 วินาที   ใหใชรายการคําสั่งเฉพาะ c4 เพื่อต้ังเวลาใหมได 
 
 
1. 
 
ในหนาชุดรายการคําสั่ง Shooting Menu 
เลือกระบบถายภาพซอน Multiple exposure 
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แลวกด   ขวา  เพื่อเขาทํารายการ 
 

 
 
2. 
 
กดเลือกรายการ Number of Shots   
แลวกด   ขวา  เพื่อเขาทํารายการ 
 



 
3. 
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กด   ขึ้น หรอื  ลง 
เลือกจํานวนภาพที่จะถายซอน 2 – 10 ภาพ 
 

กดแปน   ขวา เขาทํารายการตอไป 
 

 
 
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 
 เปดใชระบบปรับ Gain ความสวางในภาพอัตโนมัติ ซึงจะปรับ

ตามจํานวนภาพที่ถูกถายลงซอนกัน เชน คาเกน ½ สําหรับภาพ
ซอน 2 ภาพ และ คาเกน 1/3 สําหรับภาพซอน 3 ภาพ ฯลฯ 

ON * 

OFF ปด ไมใชงาน แนะนําใหเลือกเปน OFF ไมใชงาน หากภาพที่จะ
ถายซอนมีฉากหลังที่ดํามืด ไมมีแสงสวาง 

                                                                  * (Default คาปริยายทีถู่กตั้งมาจากโรงงาน) 
 



 
6. 
 
เลือก Done เมื่อเสร็จการตั้งคาถายภาพซอน 

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

แลวกด   เพือ่ยุติการถายภาพซอน  

 
  
7.  
 
จัดองคประกอบภาพ 
กดปุมชัตเตอรลงสุดทาง ถายภาพได 
 

 
หากใชโหมดถายภาพตอเน่ือง ทั้งแบบความเร็วต่ํา และความเร็วสูง   กลองจะถายภาพตอ- 
เน่ืองกันไปจนครบจํานวนที่ตั้งเอาไวในรวดเดียว (กดปุมชัตเตอรแชไว) 
 
หากตั้งโหมดถายภาพเดี่ยวทีละภาพ กลองจะถายภาพ 1 ครั้ง ตอ การกดปุมชัตเตอร 1 ครั้ง 
ผูใชตองไลกดปุมชัตเตอรตามจํานวนภาพ จนครบจํานวนที่ตั้งเอาไว 

  
 
ในระหวางการถายภาพซอน กลองจะแสดง 
   กระพริบเตือนบนจอคําสั่ง LCD จนกวาจะ
ครบจํานวนภาพ   
 
 
เมื่อถายภาพซอนครบจํานวนแลว เครื่องหมาย 

 ก็จะหายไป คําสั่งจึงถายภาพซอนเปนอัน
ยุติ 
 
หากตองการถายภาพซอนอีก ใหเริ่มตนที่
ขั้นตอน 1 – 7 ใหมอีกครั้ง 
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ในระหวางที่กําลังการถายภาพซอน  
หากตองการยกเลิกกลางทาง 
 
ไปที่หนารายการ Multiple exposure  
เลือก Cancel 

แลวกด   เพือ่ยุติการถายภาพซอน  
 

 
 

ถายกเลิกการถายภาพซอน ในระหวางที่กําลังการถายภาพ  
กลองจะซอนภาพใหตามจํานวนภาพที่ถายภาพไปแลว และถา Auto Gain ถูกเปดไวที่ On  
กลองจะปรับคาความเขม (Gain) ของแตละภาพใหตามจํานวนภาพที่ถายซอนกันโดยอัตโนมัติ 
 
กลองอาจจะยกเลิกการถายภาพซอนไดเอง ในกรณีดังตอไปน้ี 
• ไมมีการถายภาพนานกวา 30 วินาที กลองจะปดมิเตอรวัดแสงดวยตัวเอง 
• ผูใชกดปุม Reset ทั้งสองปุมพรอมกัน 
• ผูใชปดสวิทชกลอง Off 
• ถานแบตเตอรี่ในกลองหมดไฟฟา 
• ภาพท่ีกําลังถายซอนถูกลบทิ้งไป 
 
หมายเหตุ: ในระหวางที่กําลังใชการถายภาพซอน  
 
• ไมควรเปลี่ยนการดความจํา, หรือ ปดสวิทชการทํางานของกลอง 
• ระบบถายทอดภาพสด LiveView 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 
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การใชเครื่องบอกตาํแหนงจากดาวเทียม GPS 
 
 
 
กลอง D90 สามารถตอกับอุปกรณเครื่องบอกตําแหนงจากสัญญาณดาวเทียม GPS รุน GP-1 ซึ่ง
เปนอุปกรณพิเศษ โดยใชสายตอรุน  GP1-CA90  ตอรับเขาที่ชองเสียบปลั้ก GPS ดานขางกลอง  
การตอเช่ือมจะทําใหกลองเขียนพิกัดตําแหนงของผูถายภาพลงไปในไฟลภาพ ในขณะที่ถายภาพ 

 
ดูรายละเอียด DP-1 เพิ่มเติมไดที่น่ี Nikon Camera Accessories
 
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  
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http://nikonasia-en.custhelp.com/cgi-bin/nikonasia_en.cfg/php/enduser/std_alp.php?p_sid=_prjzdgj&p_lva=&p_li=&p_new_search=1&p_accessibility=0&p_redirect=&p_srch=1&p_sort_by=&p_gridsort=3%3A2&p_row_cnt=51&p_prods=33&p_cats=219&p_pv=1.33&p_cv=1.219&p_search_text=&p_search_type=answers.search_nl&p_nav=&p_li=&p_page_head=1&p_page=1&p_page_foot=1


 
หัวขอคําสั่งในรายการคําสั่ง GPS ในหนาชุดรายการคําสั่ง Set Up 
 
• [Auto meter off]: ปดมิเตอรวัดแสงโดยอัตโนมัติ 
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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 
 
หมายเหตุ:  
เวลามาตรฐานฯ UTC ที่แสดง จะเปนเวลาที่ไดรับจากสัญญาณดาวเทียม ไมใชเวลาจากนาฬิกาภายในกลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การเรียกแสดงภาพ (Playback) 
 
 
 
กดปุม  เพื่อเรียกแสดงภาพที่บันทึกไว 
ใหแสดงบนจอ LCD ดานหลังกลอง     
 

 
 
ปุมคําสั่งตางๆที่ใชสําหรับการจัดการเรียกแสดงภาพ Playback 
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เมื่อตองการ ปุมคําสั่ง คําอธิบาย 
  
ดูภาพอ่ืนๆที่เก็บไวในการด 

 

กด  ซาย หรอื    ขวา   
เลือกดูภาพตามลําดับกอนหลัง  

  
ดูขอมูลการถายภาพน้ัน 

 

กด   ขึ้น หรอื  ลง 
เลือกดูขอมูลในการถายภาพ 

   
เรียกดูภาพแบบกลุม  เรียกดูภาพเปนกลุมๆละ 4 หรือ 9 ภาพ  
 Thumbnail Thumbnail (ตามตัวอยางขางลาง) 
 

   
ซูมขยายใหญ ซูมขยายดสูวนตางๆในภาพ  

 
ลบภาพทิ้ง กลองจะถามใหกดปุม  ซ้าํเพื่อลบภาพทิ้ง  

   
ล็อคภาพ ปองกันการถูกลบทิ้ง ล็อคภาพไว ปองการภาพถูกลบทิ้งโดยไมตั้งใจ

 กดปุม  ซ้ําเพื่อปลดล็อค  
ออกจากหนาแสดงภาพ ปดการแสดงภาพ  
กลับไปที่โหมดถายภาพ กลับไปที่โหมดถายภาพ 

 
เรียกแสดงรายการคําสั่ง เรียกแสดงรายการคําสั่งอื่นๆในชุดรายการ 

 
เรียกคําสั่งแตงภาพ Retouch ใชเรียกคําสั่งแตงภาพ Retouch เพื่อใชตัดแตง

ภาพท่ีกําลังแสดงอยูน้ัน  หากไฟลภาพท่ีแสดง
อยูน้ันมีเครื่องหมาย 

 หรือ แสดงภาพวีดีโอ 
 แสดงวาเปนภาพวีดีโอ 

กลองจะเริ่มเลนแสดงภาพวีดีโอให 
 
 
 



 
 
 
คําสั่งเรียกแสดงภาพในรูปแบบตางๆ 
 
 
คําสั่งแสดงภาพแนวตั้ง Rotate Tall ใชสําหรับแสดงภาพที่ถายในแนวตั้ง  
 

 
 
รายการคําสัง่แสดงภาพเพิ่งถาย Image review ในชุดรายการคําสั่งแสดงภาพ Playback  
สั่งใหกลองแสดงภาพที่เพิ่งถายไปหรือไม (เลือก On กลองจะแสดงภาพที่เพิ่งถายไปนาน 4 วินาที) 
 
รายการคําสัง่เฉพาะ c4 : Image off delay ใชกําหนดวาจะใหแสดงภาพไดนานเทาใด (4 วินาที – 10 นาที) 
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ขอมูลภาพถายจะมีทั้งหมด 7 หนา (ไมรวม หนา GPS) 
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กด   ขึ้น หรอื  ลง 
เลือกดูขอมูลในการถายภาพ ไลเรียงเปนลําดับดังน้ี  
 

 
 
 
 
 
 
 



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

6 ขนาดของภาพ 
7 เวลา ที่ถายภาพนั้น 
8 วันที่ ที่ถายภาพนั้น 
9 ชื่อโฟรเดอรที่เก็บไฟลภาพ 
   

 
แสดงสวนที่สวางเกินไป Highlight  

 
1 แสดงคําสั่งล็อคภาพ ปองกันถูกลบทิ้ง 
2 แสดงวาภาพไดถูกแตงเพิ่ม Retouch 
3 กระพริบแสดงสวนที่ส างเกินไป Highlight  ว 

4 ชื่อโฟรเดอรที่เก็บไฟลภาพ   
5 เลขที่ลําดับภาพ/จํานวนภาพทั้งหมด 
6 แสดงวา หนานี้ใชแสดงสวนที่สวางเกินไปใน

ภาพ Highlight  
 



 
แสดงขอมูลแมสี และ ฮิสโตแกรม Histogram ¹ 
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1 แสดงภาพถูกล็อคไวปองกับการลบหรือแตงเพิ่ม 
2 แสดงวาภาพไดถูกแตงเพิ่ม Retouch 
3 คาสมดุลยสีขาว WB และคาปรับแตง ที่ใช 
4 กลองที่ใชถายภาพ  

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

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

¹  จะแสดงเมื่อใชคําสั่ง RGB Histogram ในรายการคําสั่งโหมดแสดงภาพ Display เทานั้น 
 
 

เมื่อกดปุม  เพื่อซูมขยายดูภาพ ในหนาแสดงขอมูลฮิสโตแกรม  
กลองจะแสดงขอมูลฮิสโตแกรม ในสวนบริเวณภาพที่ถูกขยาย (ตามบริเวณพื้นที่ที่แสดงในกรอบเล็ก) 

 
 
 
 
 



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

SPD = ความเร็วชัตเตอรทีใ่ช 
AP.= คารูรับแสงที่ใช  

4 EXP. MODE = โหมดถายภาพที่ใช 
ISO = คาความไวแสง ² 

5 คาชดเชยแสงถายภาพ ที่ใช 
EXP.TUNING = คาปรับแตงระบบวัดแสง ³ 

6 ทางยาวโฟกัส ที่ใช 
7 เลนสที่ใช 
8 ระบบโฟกัส และ ระบบ VR  

(เมื่อใชกับเลนส VR)  

9 ระบบแฟลชที่ใช 
โหมดแฟลชที่ใช 
คาชดเชยแสงแฟลชที่ใช 
โหมดแฟลชสัมพันธมานชัตเตอร ที่ใช 

10 แฟลชหัวกลองสั่งการ Commander mode 
แฟลชพวง กลุม A และกลุม B ที่ใช 
คาชดเชยแสงแฟลชที่ใช 

11 ชื่อกลองที่ใชถายภาพ 
12 เลขที่ลําดับภาพ/จํานวนภาพทั้งหมด 
   

 
ตัวอยางการอานขอมูลจากภาพดานบน 
 
1 ภาพถูกล็อคไว  ปองกับการลบหรือแตงเพิ่ม 
2 แสดงวาภาพไดถูกแตงเพิ่ม Retouch 
3 ระบบวัดแสงที่ใช = มาตรกิซ 

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

4 โหมดถายภาพที่ใช = P โปรแกรมอัตโนมัติ  
คาความไวแสง = 200 

5 คาชดเชยแสงถายภาพ = 0 สตอป 
คาปรับแตงระบบวัดแสง = มาตริกซฺ +1/6 ³ 

6 ทางยาวโฟกัส ที่ใช = 35 มม. 
7 เลนสที่ใช = 18-105 /3.5-5.6 
8 ระบบโฟกัส = AF-A โฟกัสอัตโนมัติ 

ระบบ VR = On เปดใชระบบ VR  

9 ระบบแฟลชที่ใช = แฟลชหัวกลอง 
โหมดแฟลชที่ใช = TTL 
คาชดเชยแสงแฟลชที่ใช = +1.0 
โหมดแฟลชสัมพันธมานชัตเตอร = แฟลช ลด
ตาแดง + 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 D90 
12 ภาพที่ 1 ใน จํานวนภาพ 12 ภาพ 
   

¹  จะแสดงเมื่อใชคําสั่ง Data ในรายการคําสั่งโหมดแสดงภาพ Display เทานั้น 
²  จะแสดงเปนสีแดง หากใชคําสั่ง ISO Auto  
³  จะแสดงเมื่อใชคําสั่งเฉพาะ b4 ปรับแตงคาระบบการวัดแสง Fine tuning optimal exposure 



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

8 คําสั่งปรับคอนทราส ที่ใช 
9 คําสั่งปรับความสวางภาพ ที่ใช 
10 คําสั่งปรับความอื่มสี ที่ใช 
11 คําสั่งปรับเฉดสี ที่ใช 
12 กลองที่ใชถายภาพ 
13 เลขที่ลําดับภาพ/จํานวนภาพทั้งหมด  

 
 
 
¹  จะแสดงเมื่อใชคําสั่ง Data ในรายการคําสั่งโหมดแสดงภาพ Display เทานั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ขอมูลภาพถาย หนาที่ 3 (Shooting Data) ¹ 
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1 แสดงคําสั่งล็อคภาพปองกันถูกลบทิ้ง/แตงเพิ่ม 
2 แสดงวาภาพไดถูกแตงเพิ่ม Retouch 
3 คําสั่งลดจุดสีรบกวน Noise Reduction  
4 คําสั่ง ควบคุมการใหแสง Active D-Lighting 
5 คําสั่งจัดแตงภาพ Retouch ที่ใช  

6 ขอความกํากับภาพ 
7 กลองที่ใชถายภาพ 
8 เลขที่ลําดับภาพ/จํานวนภาพทั้งหมด 
   

 
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 
+ ปรับเปนภาพสีเดี่ยว 
+ ตัดขอบภาพ  

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

7 กลองที่ใชถายภาพ : NIKON D90 
8 ภาพที่ 1 ใน จํานวนภาพ 12 ภาพ 
   

 
 
¹  จะแสดงเมื่อใชคําสั่ง Data ในรายการคําสั่งโหมดแสดงภาพ Display เทานั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

6 เวลาสากล UTC 
7 กลองที่ใชถายภาพ  
8 เลขที่ลําดับภาพ/จํานวนภาพทั้งหมด 
   

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

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

เสนแวงที่ 139 องศา 43.696 ตะวันออก 
5 ความสูงจากระดับน้ําทะเล 35 เมตร   

6 วันเวลาสากล UTC: ว.15 ด. 09 ป. 2008 
     เวลา                  01:15:29 น. 

7 กลองที่ใชถายภาพ : NIKON D90 
8 ภาพที่ 1 ใน จํานวนภาพ 12 ภาพ 
   

 
¹  จะแสดงเมื่อใชตอกับเครื่อง GPS และไดรับสัญญาณดาวเทียมแลวเทานั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

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

 
ตัวอยางขอมูลภาพดานบน 
 
1 ภาพที่ 1 ใน จํานวนภาพ 12 ภาพ 
2 ภาพถูกล็อคไว  ปองกับการลบหรือแตงเพิ่ม 
3 กลองที่ใชถายภาพ = NIKON D90 
4 แสดงวาภาพไดถูกแตงเพิ่ม Retouch 
5 ตารางฮิสโตแกรม  
6 คาความไวแสง ISO = 200 * 
7 ทางยาวโฟกัสเลนส = 35 มม. 
8 ตอเชื่อมเครื่องรับ GPS   

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

 
* คาความไวแสง ISO จะแสดงเปนสีแดงหากเปดใชระบบปรับคาความไวแสงอัตโนมัติ Auto ISO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แสดงขอมูลภาพถายโดยรวม (2) 
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17 คาคําสั่งควบคุมภาพ Picture control 
18 คาคําสั่งใหแสงเพิ่ม Active D-Lighting 
19 ช่ือและนามสกุล ของไฟลภาพ 
20 ชนิดของไฟลภาพ 
21 ขนาดของภาพ 
22 เวลาที่ถายภาพ 
23 วันที่ที่ถายภาพ  

24 ช่ือโฟรเดอรที่เก็บภาพ 
25 คาสมดุลยสขีาว WB 

อุณหภูมิแสง 
คาปรับแตง WB 
วัดสมดุลยแสงสีขาว 

26 รหัสการใหส ี 

 
ตัวอยางขอมูลภาพดานบน 
  
17 คําสั่ง Picture control Standard/ปกติ  
18 คําสั่ง Active D-Lighting ต่ํา/Low  
19 ช่ือไฟลภาพ DSC_0001.JPG 
20 ชนิดของไฟลภาพ Normal/บีบอัดปานกลาง 
21 ขนาดของภาพ 4288x2848 พิกเซล 
22 เวลาที่ถายภาพ 10:15:29 น. 
23 วันที่ถายภาพ: วันที่ 15 เดือน 09 ป 2008  

24 ช่ือโฟรเดอรที่เก็บภาพ 100NCD90 
25 คาสมดุลยสขีาว WB : อัตโนมัติ Auto 

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

26 ระบบส ี: AdobeRGB  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การเรียกแสดงภาพแบบกลุมภาพขนาดยอ Thumbnail Playback 
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ปุมคําสั่ง คําอธิบาย 
  
 กดเรียกดูภาพเปนกลุมๆละ 4, 

9, 72 ภาพ และ ตามวันที่ถาย 
(ตามตัวอยางดานขาง) 

 

 
  

ลดจํานวนภาพที่แสดง  
 

 

 

กด   ขึ้น หรอื  ลง 
 ซาย หรอื    ขวา กด 

เลือกภาพยอท่ีแสดง 
 

 ใชเรียกคําสั่งแตงภาพ 
Retouch เพื่อใชตัดแตงภาพที่
กําลังแสดงอยูน้ัน  หากไฟล
ภาพท่ีแสดงอยูน้ันมี
เครื่องหมาย 

 
 

 
 แสดงวาเปน

ภาพวีดีโอ กลองจะเริ่มเลน
แสดงภาพวีดีโอให 
กลองจะถามใหกดปุม  ซ้าํ
เพื่อลบภาพทิ้ง 

 

 ล็อคภาพไว ปองการภาพถูก
ลบทิ้งโดยไมตั้งใจ 

 กดปุม  ซ้ําเพื่อปลดล็อค  
  

ปดการแสดงภาพ  
กลับไปที่โหมดถายภาพ 
  
 
เรียกแสดงรายการคําสั่งอื่นๆใน
ชุดรายการ  

 

 



 
การเลือกแสดงภาพทีถ่ายตามวันที่ปฎิทิน 
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กดปุม   ไลลําดับการแสดงภาพขนาดยอ จนแสดงภาพยอแบบ 72 ภาพ 

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

 
 
ปุมคําสั่ง คําอธิบาย 

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

กดเพื่อเลือกวันที่ในปฎิทิน หรือ ซูมดภูาพยอขนาดที่แสดง 
 

 

กด   ขึ้น หรอื  ลง 
กด  ซาย หรอื    ขวา 
เลือกวันที่ในปฎิทิน หรือ เลือกภาพยอท่ีแสดง 
 
สั่งแสดงภาพในวันที่เลือกในปฎิทิน หรือ เลือกภาพยอท่ีแสดงในรายการภาพยอ 

 
สั่งลบภาพทั้งหมดในวันปฎิทิน หรือ ลบภาพในรายการภาพยอ  
กลองจะถามใหกดปุม  ซ้าํเพื่อลบภาพทิ้ง 
ล็อคภาพไว ปองการภาพถูกลบทิ้งโดยไมตั้งใจ 

 กดปุม  ซ้ําเพื่อปลดล็อค 
  

ปดการแสดงภาพ  
กลับไปที่โหมดถายภาพ 
  
 
เรียกแสดงรายการคําสั่งอื่นๆในชุดรายการ 

 



 
การซูมขยายดูภาพที่แสดงบนจอ LCD   
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กดปุม เพื่อซูมขยายดูภาพท่ีกําลังแสดงบนจอ LCD    
ปุมคําสั่ง คําอธิบาย 

 

/  
 

กด เพื่อซูมเขา ขยายดูภาพ 
ภาพขนาดใหญ L จะแสดงขยาย
ไดสูงสุด 27 เทา,  M ซูมขยายได 
20 เทา และ S ขยายไดสูงสุด 13 
เทา 
โดยพื้นที่บริเวณที่กําลังถูกซูมจะ
แสดงบนจอ LCD และในกรอบเล็ก
สีเหลืองซึ่งแสดงภาพรวมทั้งเฟรม
ดวย 

กด เพื่อซูมออก 

 
 
 
 

  

 

กด   ขึ้น หรอื  ลง 
กด  ซาย หรอื    ขวา 
 
เลือกบริเวณท่ีตองการซูมขยายดู
รายละเอียดในภาพที่แสดง 

 
ภาพรวมจะแสดงที่มุมลางขวามือจอ LCD 

 
  
 แสดงภาพขยายที่ใบหนาโดย

อัตโนมัติ(ได 10 ใบหนา) บนจอ 
LCD 
โดยหมุนแหวนควบคุม-รอง ไป
ทางซาย หรอืขวา เพื่อดูภาพขยาย
ของแตละใบหนา ที่แสดงในกรอบ
สีขาวตรงมุมขวามือ 

 

 

 
ยกเลิกการใชซูม กลับไปแสดงภาพใหญเหมือนเดิม 

 
 
หมุนแหวนควบคุมหลักเพื่อเปล่ียนภาพที่แสดง ในอัตราขยายและที่บริเวณเดียวกัน 
หมุนไปทางขวาแสดงภาพถัดไป หมนุไปทางซายแสดงภาพกอนหนานี้ 

 
ล็อคภาพไว ปองการภาพถูกลบทิ้งโดยไมตั้งใจ 

 กดปุม  ซ้ําเพื่อปลดล็อค 
 
ปดการแสดงภาพ  
กลับไปที่โหมดถายภาพ  
เรียกแสดงรายการคําสั่งอื่นๆในชุดรายการ 

 
   
 



 
การลบภาพที่กําลังแสดงบนจอ LCD 
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ปุมคําสั่ง คําอธิบาย 
  

กดปุม เพื่อลบไฟลภาพท่ี
กําลังแสดงบนจอ LCD   

 

 
 
 
  
กลองจะแสดงหนาตางถามยืนยัน
การลบไฟลภาพ 
 
 
 

กดปุม เพื่อยืนยันการลบไฟล
ภาพท่ีกําลังแสดงบนจอ LCD 
 
 
 
กลองจะลบไฟลภาพท้ิงไปทันที 
 
 
 

 
 
 

  
ปดคําสั่งลบไฟลภาพ  
กลับไปที่โหมดถายภาพทันที  

 
หมายเหตุ: ถาไฟลภาพน้ันถูกบันทึกเปนแบบไฟล NEF+JPEG กลองก็จะลบทิ้งทั้งไฟล NEF และไฟล JPEG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การแสดงชดุภาพประกอบเสียงเพลง Pictmotion 
 
คําสั่ง Pictmotion ที่อยูในหนาชุดรายการคําสั่งเรียกแสดงภาพ Playback 
ใชสําหรับสั่งใหกลองแสดงชุดภาพที่เลือกไวตามลําดับโดยมีเพลงประกอบและเทคนิคการเสนอภาพ 

                                      
 
คําสั่งสําหรับการสรางชุดภาพ Pictmotion มีดังน้ี 
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คําสั่ง คําอธิบาย 
Start เริ่มแสดงภาพ 

Select pictures เลือกภาพที่จะใหแสดง 
Background music เลือกเพลงประกอบ 

Effects ลูกเลนการเสนอภาพ 
  
  
  
คําสั่ง Selct pictures สําหรับเลือกภาพที่จะแสดง มีดังน้ี 

คําสั่ง คําอธิบาย 
เลือกภาพบางภาพเทานั้น  
เลือกภาพทั้งหมดที่ถายตามวันที่  
เลือกภาพทั้งหมดที่มีในโฟรเดอร  

 
หากใชคําสั่ง Pictmotion แสดงภาพวีดีโอ (movie) กลองจะแสดงภาพจากวีดีโอเพียง 2-3 วินาทีเทานั้น 
 
คําสั่ง เพลงประกอบการแสดงชุดภาพ Background music 
เลือกได 4 แบบดังน้ี  
High-speed วองไวรวดเร็ว, Emotional อารมณ,  
Natural ธรรมชาติ, Up-tempo จังหวะเร็ว, และ 
Relaxed ผอนคลาย 

 
 
คําสั่งลูกเลนการเปลี่ยนภาพ Effects  
เลือกได 4 แบบดังน้ี  
Zoom bounce ซมูกระเดง, Zoom in/out ซูมเขา/ออก, Blend ผสมภาพ,  
Wipe กวาด, และ Zoom out fade ซูมจางหายไป 
หมายเหต:ุ ความเร็วที่เปลี่ยนภาพแสดงอาจจะเปลี่ยนแปลงไปโดยขึ้นอยูกับขนาดภาพดวย 
 
 



 
ปุมคําสั่งตางๆที่ใชสําหรับการแสดงภาพ Pictmotion 
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ปุมคําสั่ง คําอธิบาย  
 ใชสั่งหยุดพัก  (pause) ในระหวางการ

แสดงภาพ   
 

เพื่อปรับระดบัเสียง กด เพิ่มให

เสียงดัง และ กด
 

 ลดระดบั
เสียงเพลง   
เรียกดูรายการคําสั่งอื่นๆในชุดรายการ
คําสั่งแสดงภาพ  

ปดการแสดงภาพ   

 

 
กลับไปที่โหมดถายภาพทันที 

 

 
 
 
  
เมื่อชุดภาพประกอบเพลง แสดงเสร็จสิ้นลง หรือเมื่อกด
ปุม  หยุดพักการแสดง กลองจะแสดงหนาตางถามวา
จะแสดงอีกครั้งหรือไม  
 
เลือก Restart เพื่อสั่งเริ่มแสดงชุดภาพประกอบเพลง 
Pictmotion อีกครั้ง หรือ เลือก Exit เพื่อกลับไปที่หนา 
ชุดรายการคําสั่งแสดงภาพ Playback menu 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
การแสดงชดุภาพ Slide shows 
 
คําสั่ง Slide shows ที่อยูในหนาชุดรายการคําสั่งเรียกแสดงภาพ Playback 
ใชสําหรับสั่งใหกลองแสดงชุดภาพที่เลือกไวตามลําดับ และจะไมแสดงภาพที่มีคําสั่งซอน Hidden ไว  
                                      
คําสั่งสําหรับการสรางชุดภาพ Slide shows มีดังน้ี 
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คําสั่ง คําอธิบาย 
Start เริ่มแสดงภาพ 

Set frame interval ตั้งระยะเวลาที่แสดงแตละภาพ 
 
ปุมคําสั่งสําหรับแสดงภาพ Slide shows เลือกภาพที่จะแสดง มีดังน้ี 
 

ปุมคําสั่ง คําอธิบาย 
 

 

กด  ซาย หรอื    ขวา   
ขามไปดูภาพตามลําดับกอนหลัง  

 

 

กด   ขึ้น หรอื  ลง 
เลือกดูขอมูลในการถายภาพ 

หยุดพัก  (pause) ในระหวางการแสดงภาพ 
 

เรียกแสดงรายการคําสั่งอื่นๆในชุดรายการ 
 

ปดการแสดงภาพ   
 
กลับไปที่โหมดถายภาพทันที 

 
 
  
เมื่อชุดภาพประกอบเพลง แสดงเสร็จสิ้นลง หรือเมื่อกด
ปุม  หยุดพักการแสดง กลองจะแสดงหนาตางถามวา
จะแสดงอีกครั้งหรือไม  
 
เลือก Restart เพื่อสั่งเริ่มแสดงชุดภาพประกอบเพลง 
Pictmotion อีกครั้ง หรือ เลือก Exit เพื่อกลับไปที่หนา 
ชุดรายการคําสั่งแสดงภาพ Playback menu 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
วิธืแสดงภาพถายดวยจอแสดงภาพแบบ AV 
 
1.  ปดสวิทชกลอง Off กอนตอสาย AV เสมอ 

 
2. ตอสาย AV (สายขาว-เหลือง)  

 
 
3.  เปดสวิทช จอแสดงภาพ และเลือกโหมด AV  
 
4. เปดสวิทช กดปุม  ที่กลอง เพื่อสงสัญญาณภาพที่บันทึกไวไปแสดงที่จอภาพ AV 
 
หมายเหตุ:  
• ใชคําสั่ง Video Mode ในชุดรายการคําสั่ง Set up เลือกระบบภาพ NTSC หรือ PAL (ประเทศไทย) 
• คุณภาพของภาพในระบบ PAL จะลดลงเล็กนอย 
• ในขณะที่แสดงภาพบนจอ AV ภายนอก กลองจะเปดจอ LCD ดานหลังกลองแสดงภาพดวยเชนกัน 
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วิธืแสดงภาพถายดวยจอแสดงภาพแบบความละเอียดสงู 
 
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 
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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) 

 
 
 
 
 



การตอเชือ่มกับเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล 
 
การตอเช่ือมกลอง D90 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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ระบบการใหสี หรือ การใชรหัสสีในภาพ Color Space จะเปนตัวกําหนดวาจะใหสีในภาพอยางไร 
เลือกระบบการใหสีตามลักษณะที่ตองการใชแสดงภาพ 
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หัวขอรายการคําสั่ง คําอธิบาย การใชงาน 
เลือกระบบใหสี Color Space แบบ sRGB สําหรับใชแสดงภาพหรืออัด * 
ภาพท่ีตองการความสะดวกรวดเร็ว ไมตองการปรับแตงนัก  
ระบบการใหสี Color Space แบบ Adobe RGB จะใหจํานวนสี และ 

 ขอบเขตของสีที่มากกวา RGB   จึงเหมาะสําหรับภาพจะนําไปแตงเพิ่ม
หรืองานสิ่งพิมพ หรือ การพานิชย 

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

 
 
2. 
กดแปน 4 ทิศ ขึ้น – ลง  
เลือก รายการที่ตองการ 
 

กด   เพื่อสั่งทํารายการ  
และ ออกจากหนารายการ 

 
ระบบการใหสี Color Space เปนการแปลคาสีตางๆใหเปนระบบคาทางตัวเลขทางคณิตศาสตร  
เพื่อใชในการเก็บบันทึกเปนไฟลตัวเลข (ไฟลดิจิตอล) 
ระบบการแปลใหสี Color Space แบบ sRGB ถูกใชอยางกวางขวางที่สุด สวนระบบ Adobe RGB 
มักจะถูกนําไปใชกับงานแตงเติมภาพ, สิ่งพิมพ หรอื การพานิชย   
 
เมื่อตองการถายบันทึกภาพ และแสดงหรืออัดภาพที่ตองการความสะดวกรวดเร็ว ไมตองการปรับ 
-แตงนักจึงแนะนําใหใชระบบการใหส ีColor Space แบบ sRGB เพราะถึงแมวา Adobe RGB 
จะนําไปใชไดผลอยางเดียวกันก็ตาม แตผลสีที่แสดงในจอภาพอาจจะดูไมสดใสเหมือนกับ sRGB ได 
 
เมื่อเลือกระบบใหสี Adobe RGB กับไฟลภาพ JPEG จากกลอง D90 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 
ไปใชระบบการแปลใหสี Color Space แบบ sRGB แทน โปรแกรมแตงภาพ View NX หรือ  
Capture NX จะเลือกใชระบบใหสีโดยอัตโนมัติ เมื่อเปดดูภาพที่ถายดวยกลอง D90 



 
 

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

 182

คําสั่ง คําอธิบาย การใชงาน 
ใชเพิ่มแสงที่ตัวแบบในภาพที่ถายยอนแสง 

 
ใชลดอาการตาแดงที่เกิดจากแสงแฟลช 

 
ใชตัดแตงขนาดภาพ  
ใชสรางภาพแบบภาพสีโทนเดี่ยว  
ใชสรางภาพเสมือนถายผานฟลเตอร  
ใชเรงขับความอิ่มเขมของสีในภาพ  
ใชยอขนาดภาพ  
ใชสรางภาพซอน  
ใชแปลงไฟลภาพ NEF ใหเปนไฟลภาพ JPEG  
ใชตัดแตงภาพอยางรวดเร็ว  
ตัดแปลงภาพที่เอียงใหไดตามแนวระนาบ  
ดัดแปลงเสนขอบภาพใหตรง  
ดัดแปลงเสนขอบภาพใหโคง  
ใชเทียบภาพถาย 2 ภาพแบบขางเคียงกัน 

 
หมายเหตุ: 
คําสั่งตัดแตงภาพ Retouch อาจจะไมสามารถใชตัดแตงภาพจากกลองอื่นๆ หรือ อุปกรณอื่นๆได  
 
ในระหวางการใชคําสั่ง Retouch หากไมมีการสั่งงานใดๆภายใน 20 วินาที กลองจะปดคําสั่งโดยอัตโนมัติ 
 

 ขึน้มาใหม จะไมสามารถถกูแตงไดอีก ไฟล (ภาพสาํเนา) ที่ถูกสรางจากคําสั่งตัดแตง 
ภาพสําเนาที่ถูกแตง (ยกเวนคําสั่งตัดแตงภาพ  และ ซอนภาพ Image Overlay) จะมีขนาด 
เดียว และใชอัตราบีบอัดเดียวกัน กับตนฉบับ 
 
คําสั่ง ใหสวางเพิ่ม D-lighting, ลดอาการตาแดง, ฟลเตอร, ปรับโทนสี  ไมสามารถใชไดกับภาพ 
ที่บันทึกดวยคําสั่งภาพสีเด่ียวโมโนโครม (Monochrome) ภาพ ขาว-ดํา 
 
คําสั่งจัดแตงภาพสามารถใชไดซ้ํากับภาพสําเนาที่แตงแลว แตคุณภาพของภาพที่ไดจะลดลง 
 
คําสั่งฟลเตอรสี Fileter effects ไมสามารถใชซ้ําๆกันได ยกเวนแตคําสั่งสรางประกายดาว Cross screen เทานั้น 
 
หากตนฉบับเปนไฟล NEF(RAW) สําเนาภาพที่สรางใหมจะเปนไฟล JPEG Large - Fine 
 
 



                                    
วิธีใชคําสั่งตัดแตงภาพ Retouch 
 
 
1.  
 
กดปุม  เพื่อเรียกแสดงภาพที่บันทึกไว 
ใหแสดงบนจอ LCD ดานหลังกลอง   
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กด  ซาย หรอื    ขวา   
เลือกภาพตามที่ตองการ  

 
 
2. 
 
กด OK เขาสูหนารายการ Retouch  
 
เลือกรายการตัดแตงภาพที่ตองการ 
แลวกด   ขวา เพื่อทํารายการ 
 

 
 
3. 
 
เลือกคําสั่งแตงภาพที่ตองการ 
 
หากตองการยกเลิก ใหกดปุม  กลับที่
หนาแสดงภาพตามเดิม 
 

 
  

4.  
 
กด OK เพื่อใชคําสั่งจัดแตงภาพ 
 
กลองจะสรางสําเนาภาพขึ้นมาใหม และ
จัดแตงภาพตามคําสั่งที่เลือก 
 
สําเนาภาพที่สรางใหมจะมีเครื่องหมาย 

  แสดงใหเห็นวาเปนไฟลภาพใหมเมื่อ
เรียกดูภาพบนจอ LCD  

 
 
 
 
 
 



 
คําสั่ง D-Lighting (เสมือนใชแสงแฟลชชวยถายภาพ) 
 
ใชสําหรับแตงภาพที่ถายยอนแสง หรือ ตัวแบบดูมืดเกินไป 
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กด   ขึ้น หรอื  ลง 
เลือกปรับความสวางตามที่ตองการ 
 

กด  เพื่อสรางภาพสําเนา ภาพใหมที่จะ
ถูกปรับความสวางในภาพและเก็บลงการด
ความจําตอไป 
 

 
 
 
 
คําสั่งแกไขอาการตาแดง (Red Eye Reduction) 
 
ใชสําหรับแกไขอาการตาแดงจากแสงแฟลช 
 
กลองจะสแกนภาพ ตรวจหาตาแดงในภาพ 
และสรางไฟลภาพขึ้นมาใหมที่ไดรับการ
แกไขตาแดงแลว    

 

 

กดปุม  เพื่อขยายดูดวงตา กดแปน 4 
ทิศ เพื่อเล่ือนดูสวนตางๆในภาพ  

   เพื่อออกจากคําสั่งซูมขยายภาพ กด 
 

 หากตองการยกเลิก ใหกดปุม    
 

 เพื่อสรางภาพสําเนาขนาดยอ และเก็บลงการดความจําตอไป หากชอบใจ ใหกด 
หมายเหตุ: การแกไขอาการตาแดงอาจจะมีขอจํากัด หรือมีผลกับสวนอื่นๆในภาพ  
               ควรตรวจดูดวยการซูมขยายภาพอีกครั้ง 



 
 
คําสั่ง Trim (ตดัแตงขนาดภาพ) 
 
ใชสําหรับตัดแตงขอบภาพลดขนาดภาพ 
 

 
ขนาดที่ตองการตัด หรือ แตงขนาดภาพจะถูกแสดงดวยกรอบในภาพ ดวยคําสั่งตอไปน้ี 
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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  
 
ตารางแสดงอัตราสวนภาพ และขนาดภาพ ที่ใหเลือกใชได 
อัตราสวนภาพ ขนาดภาพ 

3 : 2 3424x2280, 2560x1704, 1920x1280, 1280x856, 960x640, 640x424 
4 : 3 3424x2568, 2560x1920, 1920x1440, 1280x 960, 960x720, 640x480 
5 : 4 3216x2568, 2400x1920, 1808 x1440, 1200x960, 896x720, 608x480 

 
 
 



 
 
คําสั่ง แตงภาพแบบโมโนโครม (Monochrome) 
 
ใชสําหรับสรางภาพสําเนาที่เปน 
ภาพขาว-ดํา (B&W), สซีีเปย (Sepia), 
หรือ สีนํ้าเงิน-ขาว (Cyanotype) 
 
 

 
 
 

 186

กด   ขึ้น หรอื  ลง 
เลือกปรับความเขมตามที่ตองการ 
 

กด  เพื่อสรางภาพสําเนาใหมที่จะถูก
ปรับใหปนภาพสีเดี่ยว โมโนโครมและ
เก็บลงการดความจําตอไป 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
คําสั่งแตงภาพ ฟลเตอรเสมือน (Filter Effects) 
 
ใชสรางภาพเสมือนถายผานแผนฟลเตอร ปดท่ีหนาเลนส 
โดยกลองจะแสดงคําสั่งแตงและ  
ภาพท่ีแตงแลวบนจอ LCD  
 
หากตองการยกเลิก ใหกดปุม    
 

หากชอบใจ ใหกด  เพื่อสรางภาพสําเนา 
และเก็บลงการดความจําตอไป 
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คําสั่ง คําอธิบาย การใชงาน 
Skylight  ทําใหภาพดูเสมือนใสฟลเตอร Skylight (ลดสีฟา ในภาพ) 
ฟลเตอรสกายไลท 
Warm filter  ใหภาพดูเสมือนใสฟลเตอรโทนอุน (สีอมแดง) 
ฟลเตอรสีโทนอบอุน 
Red intensifier เนนเฉพาะบริเวณสีแดงในภาพ โดยไมกระทบตอสีอื่นๆใหผิดเพี้ยนไป   
เนนสีแดง  
Green intensifier 
เนนสีเขียว 

เนนเฉพาะบริเวณสีเขียวในภาพ โดยไมกระทบตอสีอื่นๆใหผิดเพี้ยนไป 
 

Blue intensifier เนนเฉพาะบริเวณสีนํ้าเงินในภาพ โดยไมกระทบตอสีอื่นๆใหผิดเพี้ยนไป 
เนนสีนํ้าเงิน 
Cross screen 
ฟลเตอรประกายดาว 

ทําใหเกิดเสนแฉกประกายรอบจุดแสงสวางในภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
คําสั่ง Cross screen ฟลเตอรประกายดาว 
 
ฟลเตอรประกายดาว Cross screen ทําใหเกิดแฉก
ประกายดาวรอบๆจุดท่ีสวางในภาพ ผูใชสามารถเลือก
กําหนดใหสรางแฉกประกายไดดังน้ี 
 
1. Number of points:  
เลือกสรางแฉกดาวได 4, 6, 8 แฉก 
2. Filter amount:  
เลือกความหนาแนนของดาวได 3 ระดับ 
3. Filter angle:  
เลือกมุมเอียงของประกายแฉกดาวได 3 ระดับ 
4. Length of points:  
เลือกความยาวของปรักายแฉกดาวได 3 ระดับ  
 

 
เมื่อกําหนดคาตางๆตามที่ตองการไดแลว กดแปน 4 ทิศ เลือก Confirm เพื่อใหกลองทําคําสั่ง 
กลองจะแสดงภาพที่สรางแฉกประกายดาวแสดงใหเห็น  
หากตองการเซฟไฟลภาพท่ีสรางขึ้นใหมน้ีลงในการด ใชแปน 4 ทิศ กดเลือก Save และกด OK  
หากไมแนใจ กดปุม  เพื่อยกเลิกการแตงภาพน้ันก็ได  
 
 
 
ภาพตัวอยางการใชคําสั่งสรางแฉกประกายดาวในภาพ 
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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 
 
 
คําสั่งยอขนาดภาพ (Small Picture) 
 
ใชยอขนาดภาพที่ตองการอยางรวดเร็ว เพื่อใชสงทางเมล หรือ การนําเสนอภาพ 
โดยผูใชกําหนดขนาดภาพที่ตองการ 
จากนั้นจึงเลือกภาพที่ตองการยอขนาด
ตอไป  
 
กลองจะสรางไฟลภาพขึ้นมาใหมที่มีขนาด
ภาพเล็กลง ตามที่ผูใชกําหนด 
 
หากตองการยกเลิก ใหกดปุม    

หากชอบใจ ใหกด  เพื่อสรางภาพสําเนา
ขนาดยอ และเก็บลงการดความจําตอไป  
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คําสั่ง คําอธิบาย การใชงาน 
640 x 480 ใชสําหรับแสดงภาพทางโทรทัศน ทั่วๆไป 
320 x 240 ใชสําหรับสงแสดงทางหนากระดานขาวสารอินเตอรเนต 
160 x 120 ใชสําหรับสงทางไปรษณยอิเล็กโทรนิคส หรือ อี-เมล 

 

หมายเหตุ: ผูใชสามารถกดปุม   เลือกรูปจากกลุมภาพ Thumbnail เพื่อเลือกภาพที่จะยอก็ได 
 



 
 
 
คําสั่งซอนทับภาพ (Image Overlay) 
 
คําสั่งซอนทับภาพ (Image Overlay) เปนคําสั่งสาํหรับรวมภาพ NEF (RAW) 2 ภาพเปนภาพเดียว 
ซึ่งสะดวกกวาการใชโปรแกรมภายนอก และใหคุณภาพดีกวาเพราะใชขอมูลดิบ NEF โดยตรง 
สําเนาไฟลภาพที่ถูกสรางขึ้นมาใหมจกาการรวมซอนทับภาพ จะสามารถเลือกจัดเก็บในทุกขนาด 
และสามารถเลือกเก็บเปน NEF (RAW) ก็ได 
 
 
1.  
จากหนารายการ Retouch  
เลือกคําสั่ง Image overlay 
กด  ขวา  เริม่ทํารายการ 
 
จอจะแสดง Image 1 สําหรับ ใสภาพแรก 
 

 
 
2. 

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

 
 
3.  
กดแปน 8 ทิศ เลือกภาพที่ตองการ 

หากตองการซูมดูภาพขยาย ให กด  
 
 
เลือกภาพแรกไดแลว 

 190

กด   เพื่อทํารายการตอไป 

 
  
4. 
 
ภาพท่ีเลือกจะถูกแสดงที่ชอง Image 1 
 
 

 
  



  
 
 
5. 
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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 

 
  

 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 D90 เทานั้น 
 
ขอมูลการถายภาพเชนความเร็วชัตเตอร, คารูรับแสง, คาชดเชยแสงที่ใช ฯลฯ ของภาพซอนที่ถูกสรางขึ้นใหม  
จะถูกนํามาจากขอมูลของไฟลภาพแรก Image 1 เทานั้น 
 
ไฟลภาพซอนที่ถูกสรางและเก็บไวจะ ถูกบันทึกไวในแบบ ไฟล JPEG Large -Fine 
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คําสั่งการแปลงไฟลภาพ NEF (RAW) processing  
คําสั่งแปลงไฟล NEF ที่ตองการใหเปนไฟลภาพแบบ JPEG สาํหรับใชอัด หรือ พิมพภาพ  
 
  
1.  
เมื่อเลือกคําสั่ง NEF (RAW ) processing จาก
หนาชุดรายการคําสั่งแตงภาพ Retouch menu 

 
 

 
กดเแปน 4 ทิศ ขวาพื่อเขาทํารายการนั้น 
 
กลองจะแสดงไฟลภาพแบบ NEF ที่บันทึกใน
การดความจําใหเลือก 
 
กดแปน 4 ทิศ ซาย-ขวา-ขึ้น-ลง  
เพื่อเลือกภาพที่จะตองการจะแปลงใหเปนไฟล
ภาพแบบ JPEG  

หากไมแนใจ กดปุม  เพื่อซูมขยายดูภาพที่จะ
เลือกตรวจดูภาพก็ได  
 
เมื่อเลือกภาพ NEF ที่ตองการแปลงเปน JPEG ได
แลว กด OK ตรงกลางแปน 4 ทิศ   
2.  
กลองจะแสดงตารางคําสั่งยอยใหแปลงเปนไฟล
ภาพ JPEG ตามแบบที่ตองการไดดังน้ี 
 
Image quality: เลือกคุณภาพของไฟลภาพ 
JPEG fine, JPEG normal, หรือ JPEG basic  
 
Image size: เลือกขนาดของกรอบภาพ  
(large), x (medium), หรือ (small)  
 

 White balance: เลือกคาความสมดุลยสีขาว  
  
เมื่อเลือกใชคําสั่งแปลงภาพเสร็จแลว Exposure comp.: เลือกคาชดเชยแสง +/- 3  
เลือก EXE แลวกด OK เพื่อยืนยันใหแปลงไฟล
ภาพเก็บลงไวในการด หรือ กด 

 
Set Picture control: เลือกการปรับแตงภาพ   เพื่อยกเลิก

การแปลงไฟลภาพน้ัน N - Natural, So-Soft, Vi - Vivid ฯลฯ 
 

หมายเหตุ: การแปลงไฟลภาพ NEF (RAW) ใหเปน JPEG 
• กลอง D90 สามารถแปลงไฟลภาพ NEF ที่ถายจากกลอง D90 รุนเดียวกันเทานั้น  
• คาสมดุลยสีขาวแบบผูใชวัดเอง (White balance>Preset manual) จะใชไดเฉพาะกับไฟลภาพท่ีใชคาสมดุลยสี
ขาวแบบ Preset manual เหมือนกันเทานั้น 
• คาสมดุลยสีขาว จะไมสามารถเลือกใชได หากภาพนั้นเปนภาพซอนที่สรางจากคําสั่ง Image overlay  
• คําสั่งตั้งคาชดเชยแสงจะใชไมได หากใชระบบเพิ่มแสง Active D-Lighting ในภาพน้ันไปแลว 
• คําสั่งตั้งคา WB และ Optimize image จะใชไมไดหากใชโหมดถายภาพดิจิตอล   
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คําสั่งแตงภาพแบบรวดเร็ว (Quick Retouch) 
 
ใชสําหรับแตงภาพเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนําภาพไปใชไดทันที 
กลองจะสรางไฟลภาพขึ้นมาใหมที่ไดรับการ
ปรับคาคอนทราส และ ความเขมสดของสี  
รวมทั้งการใหแสง D-Lighting ใหเองโดย
อัตโนมัติ   
 
กดแปน 4 ทิศ   หรือ  เพื่อเลือกขนาด
ของการปรับแตงภาพ 
 
กลองจะแสดงภาพที่ปรับใหมที่ดานขาง
เพื่อใหเห็นเปรียบเทียบกันได 

  

หากตองการดูภาพขยาย กดปุม    หากตองการยกเลิก ใหกดปุม    

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

 
หากตองการยกเลิก ใหกดปุม    

 เพื่อสรางภาพสําเนา และ เก็บลงการดความจําตอไป หากชอบใจ ใหกด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

  หากตองการยกเลิก ใหกดปุม  

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

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

 
หากตองการยกเลิก ใหกดปุม    

หากชอบใจ ใหกด  เพื่อสรางภาพสําเนาขนาดยอ และเก็บลงการดความจําตอไป 
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• การปรับแตงมากเกินไป อาจจะทําใหขอบภาพถูกตัดหายไปได 



 
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 
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กด  หรือ  เลือกภาพ 

กดปุม  เพื่อขยายดูภาพ 
 
หากเปนภาพซอน 

 หรือกด  เพือ่ดูภาพที่
นํามาซอนกัน 

  
 

กด  เพื่อไปที่หนาแสดงภาพที่
เลือกไว 

 
 

 หมายเหตุ: ภาพท่ีถูกสั่ง delete ลบไปแลว หรือ ถูกซอนดวย
คําสั่ง protected จะไมสามารถเรียกแสดงได กด  เพื่อยุติรายการ  

กลับไปที่หนาแสดงภาพ 
 
 
 
 



 
เพื่อใหไดผลดีที่สุด ควรใชกลอง D90 กับเลนสแบบ Type G หรือ แบบ Type D 
เลนสแบบมีขั้วไฟฟา CPU และ แบบ Type G และ แบบ Type D สังเกตุไดดังน้ี 

 
 
กลอง D90 สามารถรองรับการทํางานกับเลนสไดดังนี ้
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เลนสเสริมทางยาวโฟกัส (Teleconverter) ไมสามารถใชรวมกับเลนส AF-I และ AF-S ดังตอไปนี ้
 
• 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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การตรวจอายุใชงานของถานแบตเตอรี ่
 
ผูใชสามารถตรวจสอบการใชงานของถานแบตเตอรี่ ทั้งที่อยูในกลอง D90 ไดดังน้ี 
 
ในหนาชุดรายการคําสั่งจัดเตรียมกลอง Set Up Menu
เลือกคําสั่ง Battery info 
กด  ขวา  เริม่ทํารายการ 
 
 

 
  

ขอมูลการใชงานของถานแบตเตอรี่ที่ใชอยูในกลอง 
และ ในกริป MB-D10 (หากกําลังใชอยู) จะถูกแสดงที่
จอ LCD แสดงภาพดานหลังกลอง 
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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 อาจจะมี
ผลใหขีดช้ีลดต่ําลงชั่วคราว ควรชารทที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียสขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 



 
ผูใชสามารถตรวจการใชงานของถานทั้งที่อยูในกลอง D90 และกริป MB-D80 ไดดังน้ี 
 
หากกลอง D90 มีกริป MB-D80 ติดตั้งและ กําลังใชอยู  
ขอมูลการใชงานของถานแบตเตอรี่ที่ใชอยูในกลอง และ 
ในกริป MB-D10 จะถูกแสดงที่จอ LCD แสดงภาพดานหลัง
กลอง 
 
 
 
 
 

 
ขอมูลที่แสดงเมื่อใชกริป MB-D80 มีดังนี้ 
ชนิดของถานในกริป 
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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 850 ภาพ 

EN-EL3e (กริป MB-D80): ประมาณ 850 ภาพ  
EN-EL4a (กริป MB-D80): ประมาณ 1700 ภาพ  
ถาน AA 8 กอน (กริป MB-D80): ประมาณ 600 ภาพ 

• Nikon standard 2 EN-EL3e (ในกลอง): ประมาณ 4200 ภาพ 
EN-EL3e (กริป MB-D80): ประมาณ 4200 ภาพ  
EN-EL4a (กริป MB-D80): ประมาณ 8400 ภาพ 
ถาน AA 6 กอน (กริป MB-D80): ประมาณ 1900 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 (LiveView) 
 
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 



 
แฟลชและอุปกรณเสรมิ 
 
กลอง D90 สามารถใชกับอุปกรณไดอยางหลากหลายดวยชองเสียบขาแฟลชที่หัวกลอง 
 

 
 
 
 
 
รองเสียบขาแฟลชที่หวักลอง 
ใชสําหรับใสอุปกรณพิเศษอ่ืนๆ หรือ ตอกับ
แฟลชภายนอกโดยไมตองใชสายตอแฟลช 
และมีรูล็อคนิรภัยสําหรับยึดขาแฟลช 
เชน SB-900, SB-800, SB-600 และ  
SB-400 ไมใหเล่ือนหลุดออกมา ขณะกม
หรือเงยตัวกลอง 

 
 
 
หมายเหตุ: 
 
คาความไวแสง ISO Sensitivity 
เมื่อใชแฟลช SB-900, SB-800, SB-600 หรือ SB-400 พรอมกับคําสั่งความไวแสงอัตโนมัติ  
auto ISO กลองจะปรับเลือกใชคาความไวแสงใหเหมาะกับระดับแสงแฟลชใหเองโดยอัตโนมัติ  
ซึ่งอาจจะทําใหตัวแบบและฉากหนาดูมืด เมื่อใชความเร็วชัตเตอรต่ํา, ในสภาพแสงกลางแจง, 
หรือ หากมีฉากหลังที่สวางๆ ในกรณีน้ีใหเปลี่ยนไปใชแฟลชโหมดอื่นๆที่ไมใชแฟลชความเร็ว- 
ชัตเตอรต่ํา 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 

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

กด  เพื่อสั่งทํารายการตอไป 
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คําสั่ง คําอธิบาย การใชงาน 
ทําความสะอาด เมื่อเปดสวิทชกลอง กอนใชงาน  Clean at Startup 
ทําความสะอาด เมื่อปดสวิทชกลอง หลังใชงาน  Clean at shutdown 
ทําความสะอาด เมื่อเปด และปด สวิทชกลอง กอน
และ หลังใชงาน 

 Clean at startup and shutdown 

ไมตองทําความสะอาด  Cleaing off * 
                                                                               * (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 
 
 



 
 
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 
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การตั้งใหทาํความสะอาดเซ็นเซอรรับภาพ ดวยตัวเอง 
 
หากเซ็นเซอรรับภาพ มีผงฝุนติดแนน จนไมสามารถทําความสะอาดดวยระบบฯ ในตัวกลองเองได 
ผูใชสามารถทําความสะอาดดวยตัวเอง แนะนําใหใชบริการของศูนยในการทําความสะอาดแบบนี้ 
 
1.  
 
ตรวจเช็คระดับกําลังไฟฟาในแบตเตอรี่กลองวาใชถานชารทใหมๆ   

 207

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 
 
 
                                                                           



 
 
 
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 
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เครื่องหมายเตือน 
จอคําสั่ง 

LCD 
ในชองมอง
ภาพ 

  
ปญหาที่เกิดขึ้น วิธีการแกไขเบื้องตน 

 แหวนปรับคารูรับแสงที่เลนส
ไมไดปรับไปที่รูรับแสงที่แคบ
ที่สุด 

หมุนแหวนปรับคารูรับแสงที่เลนส
ไปที่รูรับแสงที่แคบที่สุด   

(กระพรบิ) (คา f/- มากที่สุด) 
ถานใกลหมดไฟฟา เตรียมถานกลองใหม   

  • ถานหมดไฟฟาแลว • ถอดชารทไฟใหม 
    

• ถานใชไมไดแลว • ติดตอศูนย หรือ ใชถานใหม   
(กระพรบิ) (กระพรบิ)   

 • ใชถานที่ไมใชถานแทใน
กลอง หรือในกริป MB-D10 

• เปลี่ยนถานใหม 
  

   
 - นาฬิกาในกลองยังไมไดถูกต้ัง ตั้งนาฬิกาในกลองใหม (กระพรบิ) 

  • ใสเลนส 
• กลองยังไมไดใสเลนส • ใสเลนสแบบมี CPU  
• เลนสที่ใสเปนแบบไมมี 

CPU  
• ทําความสะอาดขั้วไฟฟาที่

เลนส และท่ีกลอง 
(กระพรบิ) 

 กลองไมสามารถหาโฟกัสได ปรับหาโฟกัสดวยตัวผูใชเอง  
- (กระพรบิ) 

  • ลดคาความไวแสง ISO ลง  
มีแสงถายภาพมากเกินไป  • ใชฟลเตอร ND ชวยลดแสง 
ภาพท่ีไดจะสวางเกินไป (โอ
เวอร) 

• เพิ่มความเร็วชัตเตอรใหสูงขึ้น  
• หรี่รูรับแสงใหเล็กลง  

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

• ลดความเร็วชัตเตอรใหสูงขึ้น  
• เปดรูรับแสงใหกวางขึ้น  

 
เปลี่ยนไปใชความเร็วชัตเตอรอื่น 
หรือ ใชโหมดถายภาพ M  
แมนนวล 

ผูใชเลือก  ในโหมด
ถายภาพแบบตั้งความเร็วชัต
เตอร (S Shutter Priority) 

 
(กระพรบิ) 

แฟลชที่ใชไมสนับสนุนการ
ทํางานแบบ i-TTL หรือ ไมได
ถูกต้ังไปที่ โหมดแฟลช i-TTL 

 
ตั้งแฟลชไปที่ โหมดแฟลช i-TTL  

(กระพรบิ)  
(กระพรบิ) 
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เครื่องหมายเตือน 
จอคําสั่ง 

LCD 
ในชองมอง
ภาพ 

  
ปญหาที่เกิดขึ้น วิธีการแกไขเบื้องตน 

 หากกระพริบนาน 3 วินาทีหลังที่
ถายภาพ แสงแฟลชที่ใชถายภาพ
อาจจะไมพอ ทําใหภาพท่ีถาย
ออกมาดูมืดได 

ตรวจดูภาพท่ีเพิ่งถายไปใจอแสดง
ภาพ แลวปรับแตงแกไข เชน รน
ระยะถายภาพเขาไปใกลขึ้น 

-  
(กระพรบิ) 

การดความจํา เต็ม ไมมีที่เพียงพอ
สําหรับเก็บไฟลภาพ หรอื ตัวเลข
ลําดับภาพถูกใชหมดแลว 

• ลดขนาดภาพลง 
  • ลบภาพที่ไมตองการทิ้งไปบาง 

• เปลี่ยนการดความจําใหม 
ไมมีการดความจําในกลอง ใสการดความจํา   

   
มีความผิดพลาดเกิดในกลอง กดล่ันชัตเตอร หรือหากเกิดซ้ําๆ

กันบอยๆใหสงศูนยบริการ   
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เครื่องหมายเตือน 
จอแสดง
ภาพ LCD 
(ดานหลัง) 

จอคําสั่ง 
LCD 

(ดานบน) 

  
ปญหาที่เกิดขึ้น วิธีการแกไขเบื้องตน 

   
No memory กลองหาการดความจําไมพบ ปดสวิทชกลอง แลวตรวจดู  card. 

ถอดเปลี่ยนใสการดความจาํ  
This 
memory 

   
 • เปลี่ยนใชการดที่ Nikon รับรอง

แลว 
• กลองไมสามารถใชการดนีไ้ด 

card cannot 
 be used. 
 • ถอดการดออกมา ทําความสะอาด

ขั้ว และการดวาเรียบรอยดีหรือไม 
 Card may 

be (กระพริบ) • กลองไมสามารถสรางโฟรเดอร
ใหมในการดนีไ้ด damaged. • ลบภาพทิ้ง หรือ ถอดเปลี่ยนการด

ใหม Insert 
another 
card. 
This card is 
not 

   
การดนี้ยังไมไดถูกฟอรแมท ฟอรแมท หรือ ถอดเปลี่ยนการดใหม 

formatted. 
 Format the 

(กระพริบ) card. 
Folder  ไมมีไฟลภาพถูกเก็บไวใน เปลี่ยนเลือกโฟรเดอรใหม หรือ 

เปลี่ยนการดใหม contains no - โฟรเดอรนี้ 
images. 
All images 
are 

 ไฟลภาพถูกคาํสั่งใหซอนเอาไว เปลี่ยนเลือกโฟรเดอรใหม หรือ 
- เลือกคําสั่ง Hide image แลว 

hidden. เลือก Reveal all pictures 
File does 
not 

 ไฟลภาพถูกดดัแปลงดวยโปรแกรม 
หรือ คอมพิวเตอร หรือ กลองยี่หอ
อื่นๆ หรือไฟลภาพเสียหาย จนไม
สามารถแสดงได 

 
กลองไมสามารถแสดงภาพได  

contain 
image ถอดเปลี่ยนการดใหม - 
data. 
Cannot 
select 

 ไมสามารถจัดแตงภาพ Retouch 
ไฟลภาพเหลานี้ในการดได 

กลองไมสามารถจัดแตงภาพ 
Retouch ไฟลภาพที่มาจากอุปกรณ
อื่นๆได 

- 
this file. 

 



 
ผูใชสามารถ ดึงรายการคาํสั่งตางๆที่ใชบอยๆ มาสรางเปนชุดรายการคําสั่งสวนตัว เพื่อความสะดวก 
และรวดเร็วในการเรียกใชคําสั่งปรับแตงตางๆ โดยไมตองกระโดดหรือคนการตามหนาชุดคําสั่งตางๆ 
เขนหนารายการ Playback, ชุดคําสั่งถายภาพ (Shooting), ชุดคําสั่งเฉพาะตัว Custom Settings,  
ชุดคําสั่งจัดเตรียมกลอง (Setup), และ ชุดคําสั่งถายภาพจัดแตงภาพ Retouch menus 
ผูใชสามารถเลือกหัวขอคําสั่งได 20 รายการ เพื่อใสลงไปเปนชุดคําสั่งสวนตัว My menu ไดดังน้ี 
1. 
ในหนาชุดรายการคําสั่ง My Menu  
เลือก Add items 
 
กด   ขวา เพื่อเขาทํารายการ 
เลือกหัวขอคําสั่งที่จะใชงายบอยใสในเมนู
รายการสวนตัว 
 

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

กด  เพื่อเลือกหัวขอคําสัง่อันตอไป 
 

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

 แสดงเตือนใหทราบ  

กดปุม เพื่อลบหัวขอคําสัง่ที่ไม
ตองการจากรายการเมนูสวนตัวไดเชนกัน  
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คําสั่งตางๆที่สามารถเลือกใชไดในโหมดชวยถายภาพโปรแกรมดิจิตอล 
                                                                          

 
หัวขอรายการคําสั ่ง   

P  
 

S  
 

A  
 

M  
Set Picture Control  
เลือกรูปแบบลักษณะภาพ        ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

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

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

White Balance ¹ 
คาสมดุลยแสงสีขาว       ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

ISO 
ความไวแสง ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Active D-Lighting  
คําสั่งใหเพ่ิมความสวางในภาพ       ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

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

Long Exposure NR 
ระบบขจัดจุดสีรบกวน 
(ท่ีความเร็วชัตเตอรตํ่า) 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

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

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

Multiple Exposure ¹ 
การซอนภาพที่จะถาย 

      ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

หัวขอ
รายการ
คําสั ่ง
ถายภาพ
Shooting 
menu  

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

Shooting mode ¹ 
โหมดลั่นชัตเตอร ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Autofocus mode ¹ 
โหมดโฟกัสอัตโนมัติ ✔² ✔² ✔² ✔² ✔² ✔² ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Metering ¹ 
ระบบวัดแสง 

      
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Flexible program ¹ 
โปรแกรมถายภาพ P* 

      
✔     

Autoexposure lock ¹ 
ปุมล็อคคาวัดแสง 

      
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Exposure compensation ¹ 
ตั้งคาชดเชยแสง 

      
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Bracketing ¹ 
ตั้งถายครอมแสง 

      
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

หัวขอ
รายการ
คําสั ่ง
อื่นๆ 

Flash mode ¹ 
โหมดแฟลช ✔² ✔ ✔² ✔²³ ✔²³ ✔² ✔² ✔ ✔ ✔ ✔ 

¹ กลองจะกลับมาใชคาสั่งนี้เมื่อกดปุมรีเซ็ทแบบสองปุมพรอมกัน  
² กลองจะกลับมาใชคาสั่งนี้เมื่อหมุนแปนเปลี่ยนโหมดขวยถายภาพ 
³ ใชไดเฉพาะกับแฟลช Nikon Speedlight SB-600/800/900 เทานั้น 
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หัวขอรายการคําสั ่ง   

P  
 

S  
 

A  
 

M  
a1. AF-area mode  
โหมดหาโฟกสั 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

a2. Center focus point  
กรอบโฟกัสตรงกลาง 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

a3. Built-in AF-assist illuminator 
การใชไฟชวยหาโฟกัส 

✔ ✔ ✔   ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

a4. AF Point Illumination 
การสวางของกรอบโฟกัส 

✔ ✔ ✔  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

a5. Focus point wrap-around 
การเปลี่ยนตาํแหนงกรอบโฟกัส 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

a6. Focus tracking with lock-on 
การหาโฟกัสตดิตามการเคลื่อนไหว 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

a7. AF-ON for MB-D80 
การใชปุม AF-ON บนกริป MB-D80 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

a8. Live view autofocus 
โฟกัสอัตโนมัตใินโหมดแสดงภาพสด 

✔² ✔² ✔² ✔² ✔² ✔² ✔² ✔ ✔ ✔ ✔ 

b1. ISO sensitivity step value 
ตั้งระดับข้ันของความไวแสง 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

b2. Easy exposure compens. 
ตั้งวิธีชดเชยคาแสงแบบงาย 

       ✔ ✔ ✔ ✔ 

b3. Center weight area 
ขนาดของวงวัดแสง (เฉลี่ยหนกักลาง) 

       ✔ ✔ ✔ ✔ 

b4. Fine tune exposure 
ตั้งคาแสงแบบละเอียด 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

c1. Shutter-release butt. AE-L 
กําหนดการทํางานของปุมลั่นชัตเตอร 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

c2. Auto meter-off delay 
กําหนดเวลาปดเครื่องวัดแสง 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

c3. Self-Timer 
กําหนดเวลานับถอยหลัง 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

c4. Monitor-Off delay 
กําหนดเวลาปดจอแสดงภาพ 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

c5. Remote on duration 
 กําหนดเวลาปดจอแสดงภาพ 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

d1. Beep  
ตั้งเสียงเตือน 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

d2. Viewfinder grid display 
ตั้งตารางในชองมองภาพ 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

d3. ISO Display and Adjustment 
แสดงคาความไวแสง ISO 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

d4. Viewfinder Warning Display 
แสดงคําเตือนในชองมองภาพ 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

d5. Screen tips 
แสดงขอความชวยเหลอื 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

d6. CL mode Shooting Speed 
ตั้งความเร็วถายภาพ  (ในโหมด CL) 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

d7. File Number Sequence 
กําหนดเลขลําดับไฟลเก็บภาพ 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

1. กลองจะกลับมาใชคาสั่งนี้เมื่อกดปุมรีเซ็ทแบบสองปุมพรอมกัน  
2. กลองจะกลับมาใชคาสั่งนี้เมื่อหมุนแปนเปลี่ยนโหมดขวยถายภาพ 
3. ใชไดเฉพาะกับแฟลช Nikon Speedlight SB-600/800/900 เทานั้น 
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หัวขอรายการคําสั ่ง   
P  

 
S  

 
A  

 
M  

d8. Shooting info display  
ขอมูลในชองมองภาพ 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

d9. LCD illumination 
กําหนดการใชแสงชวยสองด ูจอ LCD  

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

d10. Exposure delay mode 
ตั้งหนวงเวลา 1.0 วิ. กอนลั่นชัตเตอร   

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

d11. Flash warning 
เตือนใหใชแฟลชในโหมด P, S, A, M 

      ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

d12. MB-D80 Batteries 
เลือกชนิดของถาน MB-D80 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

e1. Flash Shutter Speed  
กําหนดความเรว็ชัตเตอรข้ันต่ํากับแฟลช 

      ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

e2. Flash cntrl for built-in flash 
กําหนดโหมดแฟลชหัวกลอง 

      ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

e3. Modeling Flash 
ตั้งระบบไฟสองดูเงาจากแสงแฟลช 

      ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

e4. Auto  Bracketing Set 
ตั้งระบบถายภาพครอมแสง แบบอัตโนมัต ิ

      ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

e5. Auto FP 
โหมดแฟลชความเร็วชตัเตอรสูง 

      ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

e6. Bracketing order 
ตั้งลําดับภาพครอมแสง 

      
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

f1. Light Switch 
ไฟสองสวางจอ LCD แสดงคําสั่ง 

      
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

f2. OK Button 
กดปุม OK 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

f3. Assign FUNC Button 
กําหนดหนาที่ให ปูม FUNC. 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

f4. Assign AE/AF-L Button 
กําหนดหนาที่ให ปูม AE/AF-L 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

f5. Customize command dials 
กําหนดหนาที่แหวนควบคุมหลกั 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

f6. No Memory Card? 
หากไมไดใสการดความจํา? 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

f7. Reverse indicators  
การแสดงเครื่องหมาย 
วัดแสง อันเดอร และ โอเวอร 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

1. กลองจะกลับมาใชคาสั่งนี้เมื่อกดปุมรีเซ็ทแบบสองปุมพรอมกัน  
2. กลองจะกลับมาใชคาสั่งนี้เมื่อหมุนแปนเปลี่ยนโหมดขวยถายภาพ 
3. ใชไดเฉพาะกับแฟลช Nikon Speedlight SB-600/800/900 เทานั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การรีเซ็ท คาํสั่งการทํางาน ทั่วๆไปอยางรวดเรว็ (Quick Reset) 
 
เมื่อกดปุม AF และปุม  พรอมๆกันแชไวนาน
กวา 2 วินาที จะเปนการรีเซ็ทคําสั่งตางๆภายใน
กลอง ใหกลับไปใชคําสั่งเดิมตามที่ถูกต้ังมา
จากโรงงาน 
 
ที่ทั้ง 2 ปุมน้ีจะมีจุดสีเขียวแตมไวใหเปนที่
สังเกตุได 
 
การกดปุมรีเซ็ททั้งสองนี้ จะไมมีผลกับคําสั่งที่
ผูใชตั้งไวแลวในชุดรายการคําสั่งเฉพาะ 
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คําสั่งท่ีถูกรีเซ็ท คาท่ีตั้งจากโรงงาน 
(Default) 

Image quality 
ชนิดของไฟลภาพ 

JPEG normal 
ไฟล JPEG 
มาตรฐาน 

Image size 
ขนาดของกรอบภาพ 

Large 
4288 x 2848 

White balance 
คาสมดุลยสีขาว 

Auto 
อัตโนมัติ / 5000 K 

 คาความไวแสง ISO sensitivity 
 โหมดถายภาพ 

 

 
ISO Auto 

ISO อัตโนมัต ิ

  ISO 200 
Release mode 
โหมดลั่นชัตเตอร 

Single frame 
ถายเดี่ยวทีละภาพ 

Focus mode 
โหมดหาโฟกัส 

AF-A 
หาโฟกัสอัตโนมัติ 

 ระบบเลือกโฟกัส AF Area mode 
(LiveView) 

โหมดถายภาพ 
 

Face Priority 
โฟกัสที่ใบหนา 

โหมดถายภาพ 

 

 
Wide area 

โฟกัสแบบวงกวาง 

 

โหมดถายภาพ 

 

Normal area 
โฟกัสแบบปกติ 

 
 

คําสั่งท่ีถูกรีเซ็ท คาท่ีตั้งจากโรงงาน 
(Default) 

กรอบโฟกัส  ตรงกลางเฟรมภาพ 
Metering Matrix 
ระบบวัดแสง แบบมาตริกซ 

Off  AE/AF lock hold 
ระบบล็อคคาแสง/โฟกัส ปด ไมใชงาน 

 โหมดแฟลช Flash mode 
โหมดถายภาพ 

 

Auto 
แฟลชอัตโนมัติ 

โหมดถายภาพ 
 

Auto slow sync 
แฟลชอัตโนมัติ

ความเร็วชัตเตอรต่ํา 

 

โหมดถายภาพ Front curtain sync. 
แฟลชมานชุดหนา  

 Exposure compensation 
คาชดเชยแสงถายภาพ 0.0 

 Flash compensation 
คาชดเชยแสงแฟลช 0.0 

Flash lock Off  
ล็อคคาแสงแฟลช ปด ไมใชงาน 

Bracketing Off   
ถายครอมแสง ปด ไมใชงาน 

Picture Control            None 
คําสั่งปรับแตงภาพ ไมใช 

Flexible program (P*) Off 
ปด ไมใชงาน โหมดโปรแกรมชวย

ถายภาพแบบอัตโนมัติ P* 
                   Default คาปริยายที่ถูกตั้งมาจากโรงงาน 

 



การรีเซ็ท ชุดรายการคําสั่งเฉพาะตัวผูใช (Reset - Custom Menu) 
 
 
ในหนารายการชุดคําสั่งเฉพาะตัว
(CUSTOM SETTING MENU) เมื่อใช
คําสั่ง Reset Custom setting  จะเปนการ
รีเซ็ทคําสั่งที่ใชผูใชตั้งกําหนดไวใช
เฉพาะตัวกับกลองตัวนั้น ใหกลับไปใช
คําสั่งเดิมตามที่ถูกต้ังมาจากโรงงาน 
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คําสั่งท่ีถูกรีเซ็ท คาท่ีตั้งจากโรงงาน 
Reset (Default) 

a1 AF-area mode  Auto-area 
โหมดหาโฟกัส เลือกกรอบหาโฟกัสแบบอัตโนมัติ 

a2 Center focus point  Normal zone 
กรอบโฟกัสตรงกลาง กรอบโฟกัสขนาดปกติ 

a3 Built-in AF-assist illuminator On 
 การใชไฟชวยหาโฟกัส เปด ใชงาน 

a4 AF Point Illumination Auto 
การสวางของกรอบโฟกัส สวางโดยอัตโนมัติเมื่อแสงนอย 

a5 Focus point wrap-around No wrap 
การเปลี่ยนตําแหนงกรอบโฟกัส การเลือกกอบโฟกัสแบบไมหมุนวนกลับ 
Focus tracking with lock-on  Normal 
กําหนดการหาโฟกัส ปกติ 
สําหรับติดตามการเคลื่อนไหว 

a6 AF-ON for MB-D80 AF-ON 
การใชปุม AF-ON บนกริป MB-D80 เปด ใชงานปุม AF-ON 
และแปนควบคุมรอง Sub-command dial  

a7 Live view autofocus Wide zone 
โฟกัสอัตโนมัติในโหมดแสดงภาพสด กรอบโฟกัสแบบวงกวาง 
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คําสั่งท่ีถูกรีเซ็ท คาท่ีตั้งจากโรงงาน 
Reset (Default) 

b1 ISO sensitivity step value 1/3 step 
ตั้งระดับขั้นของความไวแสง ขั้นละ 1/3 สตอป 

b2 Easy exposure compens. Off 
ปด ไมใชงาน ตั้งวิธีชดเชยคาแสงแบบงาย 

(ดวยแปน Command Dial) 
b3 Center weight area  Ø 8 mm 

ขนาดของวงวัดแสง (เฉลี่ยหนักกลาง) วงกลมขนาด 8 มม. 
Fine tune exposure 
ตั้งคาแสงแบบละเอียด 

 b4 

 ระบบวัดแสงแบบมาตริกซ 0 
 ระบบวัดแสงเฉลี่ยหนักกลาง 0 
 ระบบวัดแสงเฉพาะจุด 0 

c1 Shutter-release butt. AE-L Off 
กําหนดการทํางานของปุมลั่นชัตเตอร ปด ไมใชงาน 

c2 Auto meter-off delay 6 s 
กําหนดเวลาปดเครื่องวัดแสง 6 วินาที 

c3 Self-Timer 10 s 
กําหนดเวลานับถอยหลัง 10 วินาที 

c4 Monitor-Off delay 20 s 
กําหนดเวลาปดจอแสดงภาพ 20 วินาที 

c5 Remote on duration 1 min 
 กําหนดเวลาปดจอแสดงภาพ 1 นาที 

d1 Beep  On 
ตั้งเสียงเตือน เปดเสียง 

d2 Viewfinder grid display Off 
ตั้งตารางในชองมองภาพ ปด ไมใชงาน 

d3 ISO Display and Adjustment Off 
แสดงคาความไวแสง ISO แสดงตัวเลขจํานวนภาพ 

d4 Viewfinder Warning Display On 
แสดงคําเตือนในชองมองภาพ เปด ใชงาน 

d5 Screen tips On 
แสดงขอความชวยเหลือ เปด ใชงาน 

d6 CL mode Shooting Speed 3 fps 
ตั้งความเร็วถายภาพ  (ในโหมด CL) 3 ภาพตอวินาที 

d7 File Number Sequence On 
กําหนดเลขลําดับไฟลเก็บภาพ เปด ใชงาน 

d8 Shooting info display  Auto 
ขอมูลในชองมองภาพ อัตโนมัติ 

d9 LCD illumination Off 
กําหนดการใชแสงชวยสองดู จอ LCD  ปด ไมใชงาน 

d10 Exposure delay mode Off 
ตั้งหนวงเวลา 1.0 วิ. กอนมานชัตเตอรจะเปด   ปด ไมใชงาน 

d11 Flash warning On 
เตือนใหใชแฟลชชวยในโหมด P, S, A, M เปด ใชงาน 

d12 MB-D80 Batteries LR6 (AA alkaline) 
เลือกชนิดของถาน MB-D80 ถานแบบอัลกาไลน  
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คําสั่งท่ีถูกรีเซ็ท คาท่ีตั้งจากโรงงาน 
Reset (Default) 

e1 Flash Shutter Speed  1/60 s 
กําหนดความเร็วชัตเตอรขั้นต่ําที่จะใชกับแฟลช ที่ 1/60 วินาที 
Flash Sync Speed  1/250  over 
กําหนดความเร็วชัตเตอรที่สมัพันธกับแฟลช ที่ 1/250 วินาที หรือ มากกวา 

e2 Flash cntrl for built-in flash TTL (TTL-Through The Lens) 
กําหนดโหมดแฟลชหัวกลอง วัดแสงแฟลชผานเลนส  

e3 Modeling Flash On 
ตั้งระบบไฟสองดูเงาจากแสงแฟลช เปด ใชงาน 

e4 Auto  Bracketing Set AE & flash 
ตั้งระบบถายภาพครอมแสง แบบอัตโนมัติ ครอมแสงทั้งคาแสง และคาแสงแฟลช 

e5 Auto FP Off 
โหมดแฟลชอัตโนมัติที่ความเร็วชัตเตอรสูง ปด ไมใชงาน 

e6 Bracketing order MTR > under > over 
ตั้งลําดับภาพครอมแสง คาแสงปกติ>คาแสงนอย>คาแสงมาก 

f1 LCD Illuminator Both 
ไฟสองสวางจอ LCD แสดงคําสั่ง เปดสวางและแสดงคําสั่งถายภาพ  

f2 OK Button Center focus 
กดปุม OK เลือกใชกรอบโฟกัสตรงกลางเฟรม 

f3 Assign FUNC Button FV Lock 
กําหนดหนาที่ให ปูม FUNC. ใชล็อคคาแสงแฟลช 

f4 Assign AE-L/AF-L button AE/AF lock  
 ล็อคคาแสงและล็อคโฟกัส 
Customize command dials 
กําหนดหนาที่แปนควบคุมหลัก (ดานหลังกลอง) 

 f5 

 [Reverse rotation] No ไมตองการ 
 [Change main/sub] Off ปด ไมใชงาน 
 [Menus and playback] Off ปด ไมใชงาน 

f6 No Memory Card? Enable release 
หากไมไดใสการดความจํา? ใหใชปุมกดชัตเตอรได 

f7 Reverse indicators  
 การแสดงเครื่องหมาย ตามปกติแบบที่แสดง 

วัดแสง อันเดอร และ โอเวอร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Basic Set up Menu  
ชุดรายการคําสั่งขั้นพื้นฐานของกลอง                   

        * เปนคาที่ถูกตั้งมาจากโรงงาน                    
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หัวขอคําสั่ง ความหมาย และ คําอธิบายการใชงาน 
• ตัวเลือก  
Format การฟอรแมทเพื่อลบภาพที่เก็บไวทั้งหมด เพื่อจัดระเบียบเก็บภาพ
การฟอรแมทการดความจํา ชุดใหม 
 • No  • No   ไม ไมตองการฟอรแมท 
 • Yes  • Yes  ใช ตองการฟอรแมทลางการด 

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

 
Clean image sensor   
คําสั่งทําความสะอาดเซ็นเซอร CMOS สั่งใหทําการสั่น เพื่อสบัดฝุน ทําความสะอาดเซ็นเซอร 
 • Clean now   •  สั่นทําความสะอาดทันที เดียวนี้  
 • Clean at startup / shut.   •  สั่นทําความสะอาดเมื่อ  

Clean at startup  เริ่มเปดใชกลอง  
Clean at shutdown  เมื่อจะปดการใชกลอง 
Clean at start & shut  เมื่อเริ่มเปดใชกลอง และเมื่อจะปดทุกครั้ง 
Cleaning off   ปด ไมตองการใชคําสั่งนี้ 

 
Lock mirror up for cleaning   
ยกกระจกขึ้นคางไวเพื่อทําความสะอาด ยกกระจกสะทอนภาพขึ้น แลวคางไว เพือ่เช็ดจอรับภาพ CMOS 
• Start   • เริ่ม เปด ยกกระจกคางไว เพื่อเปาทําความสะอาดจอ CMOS 

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

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

 
World Time   
ตั้งเวลาตามสวนตางๆของโลก   ตั้งนาฬิกา ใหบอกเวลาตามสวนตางๆของโลกที่ใชงาน 
 • Time zone  •  ตั้งโซนเวลา 

Select เลือกโซนเวลาที่ตองการ 
 • Date  • วันที่ 

Date set  ตั้งวันที่  
Time set  ตั้งเวลา  

 • Date format  • ตั้งรูปแบบแสดงวันที่ 
yy/mm/dd ป/เดือน/วันที่ 
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mm/dd/yy 
dd/mm/yy 

 • Daylight saving time 
Off 
On 

เดือน/ป/วันที่ 
วันที่/เดือน/ป 

 • ตั้งเวลาประจําฤดูรอน 
ปด ไมใช 
เปด ตั้งเวลาประจําฤดูรอน 

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

 
Image Comment                                                                                     
ขอความกํากับภาพถาย (ขอความนี้จะ สําหรับเขียนขอความกํากับลงในไฟลภาพที่บันทึกไว เชน ชื่อ
เชียนเหมือนกันหมดทุกภาพ) เจาของ, ขอความลิขสิทธิ์, หมวดหมูภาพ                                   
 • Done  • เขียนขอความเสร็จแลว  กลับไปที่เมนูหนาแรก 
 • Input comment • ตองการใสขอความกํากับ 

Text entry เลือกตัวอักษร สําหรับแตงประโยคขอความ 
 • Attach comment • ติ้กเพื่อเริ่มใสขอความกํากับลงในไฟลภาพ 
Auto Image Rotation  
กลับภาพเปนแนวตั้งเอง กําหนดใหกลองแสดงภาพที่ถายเปนแนวตั้งใหเอง เมื่อใชกลอง 
  ถายภาพนั้นในแนวตั้ง 
 • On *  • เปด ใชงาน * 
 • Off  • ปด   ไมใชงาน 
Image Dust Off Ref Photo  
ภาพอางอิงตําแหนงเม็ดฝุน ใชถายภาพอางอิงตําแหนงเม็ดฝุนบนจอรับภาพ CMOS 
 • Start • Start เริ่มถายภาพอางอิง  
 • Clean sensor then start • ใหสั่นทําความสะอาดกอน แลวจึงถายภาพอางอิง 

(ใชไฟล NEF และ โปรแกรม Nikon Capture หรือ NX2 เทานั้น) 
Battery Info  
ขอมูลการใชไฟแบตเตอรี่ สําหรับแสดงขอมูลการใชงานถานแบตเตอรี่เทานั้น 
 • Battery meter  • มาตรวัดไฟฟาคงเหลือในถานไฟฟา 
 • Picture meter   • มาตรวัดจํานวนภาพที่ถายไปแลว จากถานกอนนี้ 
 • Charging life  • แสดงวงจรชีวิตของถาน 0 = ถานใหม, 4 = ถานใกลหมดอายุ 
GPS   
การใชงานรวมกับเครื่อง GPS คําสั่งการใชงานรวมกับเครือ่งหาตําแหนงดวยดาวเทียม GPS 
 • Auto meter off  • ปดพักการใช GPS พรอมกับระบบวัดแสงกลอง โดยอัตโนมัติ 
 • Position   • แสดงพิกัดตําแหนงจากเครื่อง GPS   
Eye Fi Upload    
ระบบการสงภาพขึ้นอินเตอรเนท ตองใชรวมกับการด SD แบบ Eye-Fi ใชสงภาพถายขึ้นอินเตอรเนท 
 • Enable  • Enable เปด ใชงาน 
 • Disable *  • Disable ปด ไมใชงาน * 
Firmware Version   
โปรแกรมควบคุมกลอง  สําหรับแสดงขอมูลของโปรแกรมควบคุมกลอง (เฟริมแวร) 
• Version No. • หมายเลขลาํดับรุนโปรแกรมเฟริมแวรของกลอง  

A 1.00 A 1.00 
B 1.00  B 1.00 

 



 222

 
Shooting Menu  
ชุดรายการคําสั่งการถายภาพ 
                                                                                               * เปนคาที่ถูกตั้งมาจากโรงงาน  
หัวขอคําสั่ง 
• ตัวเลือก  

ความหมาย และ คําอธิบายการใชงาน 

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) 

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

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

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

 • [custom] 

 
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) 

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

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

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

 • ตั้งแบบเฉพาะตามที่ผูใชตองการ [custom] 
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Manage Picture Control   
การจัดการคําสั่งควบคุมการแตงภาพ  
 • Save/edit  
 • Rename 
 • Delete 
 • Load/save  
 

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

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

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

 
White Balance  
คาสมดุลยแสงสีขาว กําหนดเลือกใชคาสมดุลยสีขาว ในสภาพแสงตอไปนี้ 
 • Auto *  • Auto อัตโนมัติ ตามตาราง A-B, G-M  และเลนสที่ใช * 
 • Incandescent  • Incandescent เมื่อใชแสงจากหลอดไฟฟาแบบเผาไสทังสเตน 
 • Fluorescent  • Fluorescent เมื่อใชแสงจากหลอดไฟฟาแบบหลอดเรืองแสง 
 • Direct Sunlight  • Direct Sunlight เมื่อใชแสงจากดวงอาทิตยโดยตรง 
 • Flash  • Flash เมื่อใชแสงจากแสงไฟแฟลช 
 • Cloudy  • Cloudy เมื่อใชแสงธรรมชาติ สภาพทองฟาเมฆมาก 
 • Shade  • Shade เมื่อใชแสงธรรมชาติ ในที่ๆมีรมเงา 
 • Choose color temp.  • ปรับตามอุณหภูมิแสงที่ตองการตั้งแต 2500 K - 10000 K 
 • Preset manual  • Program WB ผูใชตั้งปรับวัดเองตามสภาพแสงที่มีในขณะนั้น 

 
  
ISO   
ความไวแสง กําหนดคาความไวแสงใชงาน  (ดูรายการคําสั่งเฉพาะ b2 ดวย) 
 • ISO • ISO 

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

 • ISO sensitivity auto control 
On / Off * 
Maximum sensitivity 

400 
800 
1600 
3200 
HI 1 * 

Minimum shutter speed 
1/2000 - 1 sec 

 

2500 
3200 
HI 0.3 
HI 0.7 
HI 1.0 

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

400 
800 
1600 
3200 
HI 1 * (เทียบเทา 6400) 

กําหนดชวงคาความเร็วชตัเตอรใหใชได 
1/2000 - 1 วินาที 

  
Active D-Lighting   
คําสั่งใหเพิ่มความสวางในภาพยอนแสง  ใชสําหรับเพิ่มความสวางใหกับตัวแบบหลักในภาพที่ถายยอนแสง 
 (เสมือนวาใชแสงแฟลชชวยในการถายภาพ)  
 • Enhanced  • ปรับเรงความสวางมากที่ตัวแบบ 
 • Normal  • ปรับเรงความสวางทั่วไป 
 • Moderate  • ปรับเรงความสวางเล็กนอย 
 • Off  *  • ปด ไมใชงานเลย  * 

 
Color Space   
รหัสระบบสีของไฟลลภาพ  การกําหนดรหัสระบบสีของไฟลลภาพ ในการแสดงภาพ 
 • sRGB *  • ใชรหัสสีแบบมาตรฐาน sRGB ทั่วๆไป * 
 • Adobe RGB   • ใชรหัสสีของ Adobe RGB   

 
Long Exposure NR  
ระบบขจัดจุดสีรบกวน การกําจัดจุดสีรบกวนเมื่อตองใชความเร็วชัตเตอรต่ํา  
(ที่ความเร็วชตัเตอรต่ํา) (ความเร็วชัตเตอรมากกวา ½ วินาที) 
 • On  • On  เปด ใชงาน 
 • Off *  • Off  ปด ไมใช * 
  
High ISO NR   
ระบบขจัดจุดสีรบกวน (Noise Reduction) การกําจัดจุดสีรบกวนเมื่อตองใชความไวแสง ISO สูง 
 • High   •  เปดใช ที่ความไวแสงสูง (1600 ขึ้นไป) 
 • Normal   • เปดใช ที่ความไวแสง ISO ปานกลาง (800-1600) 
 • Low   • เปดใช ที่ความไวแสง ISO 400  
 • Off  *  •  ปด ไมใชเลย (แตจะใชเล็กนอยที่ ISO 800 ขึ้นไป) * 

 
Active Folders  
โฟรเดอรสําหรับเก็บไฟลภาพ ตั้งกําหนดใหกลองสรางโฟรเดอรใหมสําหรับใชเก็บไฟลภาพ 
 • New  • New สรางโฟรเดอรขึ้นมาใหม 
 • Rename  • Rename ตั้งชื่อโฟรเดอรใหม 
 • Delete  • Delete ลบโฟรเดอรนั้นทิ้งไป  

 
  

 
 
 



 
Multiple Exposure   
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การซอนภาพที่จะถาย การซอนภาพที่จะถาย สามารถเลือกซอนกันไดตั้งแต 2-10 ภาพ 
 • Done  • ตั้งคาเสร็จส้ินเรียบรอยแลว พรอมใชถายภาพซอน 
 • Number of shots  • ตั้งจํานวนภาพที่จะถายซอน 

2 - 10  2 - 10  
 • Auto gain  • ตั้งความสวางอัตโนมัติ 

On  On เปด ใช  (กลองจะตั้งความสวางในแตละภาพใหเหมาะสม) 
Off  Off  ปด  ไมใช 

Movie Setting  
ตั้งคุณสมบัติของภาพวีดีโอ กําหนดคุณภาพความละเอียดของภาพถายบันทึกแบบวีดีโอ 
 • Quality • คุณภาพความละเอียด 
 1280 x 720 (16:9) 1280 x 720 (16:9) 
 640 x 424 (3:2) 640 x 424 (3:2) 
 320 x 216 (3:2) 320 x 216 (3:2) 
  • Sound  • การบันทึกเสียง 
 On  On เปด ใหบันทึกเสียงดวย 

Off  Off ปด ไมบันทึกเสียง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Playback Menu  
ชุดรายการแสดงภาพถายที่บันทึกเก็บไวในการดความจํา 
                                                                                               * เปนคาที่ถูกตั้งมาจากโรงงาน  
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หัวขอคําสั่ง ความหมาย และ คําอธิบายการใชงาน 
• ตัวเลือก  
Delete                                                                                     
ลบไฟลภาพทิ้ง เลือกภาพที่ตองการลบทิ้งจากการด                                             
 • Selected • Selected  เลือกลบทิ้งเปนภาพๆไป                                           
 • Select Date • Select Date ลบภาพที่ถายในวันที่ปฎิทินทิ้งทั้งหมด   
 • All • All           ลบทิ้งทั้งหมดทุกภาพ                                              
 
Playback Folder   
เลือกโฟรเดอรที่จะใชดูภาพ เลือกโฟรเดอรที่จะใชดูหรือใหแสดงไฟลภาพ 
 • Current   • โฟรเดอรลาสุดที่กําลังใชบันทึกภาพ 
 • All  • ดูหมดทุกโฟรเดอร ที่อยูในมาตรฐาน DCF 
  
Hide Image  
ซอนไฟลภาพที่เก็บไว   เลือกซอนภาพที่เก็บไว โดยไมใหแสดงบนจอ LCD ของกลอง 
 • Select / set   • เลือกภาพ / เริ่ม 
 • Select Date  • ซอนภาพที่ถายในวันที่ปฎิทินทั้งหมด   
 • Deselect all?  • ยกเลิก ไมเลือกเลย  
Display Mode  
รูปแบบการแสดงภาพบนจอ LCD ติ้กเลือกรูปแบบการแสดงขอมูลของไฟลลภาพบนจอ LCD 
 • Done  • เลือกรูปแบบการแสดงภาพ เสร็จเรียบรอยแลว  
 • Highlights  • แสดงสวนที่สวางเกินกวา CMOS จะบันทึกไดในภาพ 
 • RGB Histogram  • แสดงฮิทโตแกรม สีแดง/เขียว/น้ําเงิน (กราฟความสวางตอพิกเซล)
 • Data  • เลือกใหแสดงขอมูลภาพแบบในรายละเอียด 

 
Image Review   
แสดงภาพที่เพิ่งถาย แสดงภาพที่เพิ่งจะถูกบันทึกลาสุด หลังจากลั่นชัตเตอรถายภาพแลว 
 • On *  • เปด ใหแสดงทุกครั้งที่กลองลั่นชัตเตอรถายภาพ * 
 • Off   • ปด ไมตองแสดง 

 
Rotate Tall  
กลับภาพแนวตั้งอัตโนมัติ กําหนดใหกลองกลับภาพแนวตั้งโดยอัตโนมัติ เมื่อตั้งกลองในแนวตั้ง 
 • On *  • เปด ใหกลับภาพเปนแนวตั้งโดยอัตโนมัติ * 
 • Off   •  ปด  ไมตองกลับภาพ 

 
Pictmotion  
ใหกลองทยอยแสดงภาพ ตั้งใหกลองทยอยแสดงทีละภาพ และมีเสียงเพลงประกอบ 
 • Start  • เริ่ม แสดงภาพ 
 • Select Pictures  • เลือกภาพที่จะแสดง 

Selected เลือกภาพที่จะใหแสดงตามลําดับ 
Select Date เลือกภาพที่ถายไวตามวันทีท่ี่กําหนด 
All แสดงหมดทุกภาพ 

 • Background Music  • เสียงเพลงประกอบการแสดงภาพ 
1. High Speed 1. เสียงเพลงเร็ว 
2. Emotional 2. เสียงเพลงออนไหวอารมณ 
3. Natural 3. เสียงเพลงธรรมชาต ิ
4. Up-tempo 4. เสียงเพลงแบบเนนจังหวะ 
5. Relaxed 5. เสียงเพลงแบบผอนคลาย 
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 • Effects 
1. Zoom Bounce 
2. Zoom in/out 
3. Blend 
4. Wipe 
5. Zoom out fade 

 

 • Effects เอฟเฟกภาพในขณะที่เปลี่ยนภาพ 
1. ภาพซูมกระโดด 
2. ภาพซูมเขา-ออก 
3. ภาพผสมกัน 
4. สแกนกวาดภาพ 
5. ซูมและเฝดจางหายไป 

 
Slide Show  
ใหกลองทยอยแสดงภาพ ตั้งใหกลองทยอยแสดงทีละภาพ เปนชวงจังหวะ 
 • Start  • เริ่ม แสดงภาพ 
 • Frame Interval  • ชวงระยะเวลาที่แสดงแตละภาพ 

2 sec 2  วินาที 
3 sec 3  วินาที 
5 sec 5  วินาที 
10 sec 10 วินาที 

 
Print Set (DPOF)  
กําหนดภาพที่จะพิมพ เลือกภาพที่จะพิมพ เมื่อตอกลองกับเครื่องพิมพภาพ มาตรฐาน DPOF 
 • Select / set  • กดเลือกภาพ / เริ่ม  (หากไฟลลภาพ NEF ก็จะใชระบบนี้ไมได) 
 • Deselete All?  • ยกเลิก ภาพที่เลือกไวทั้งหมด ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Retouch Menu  
ชุดรายการคําสั่งปรับแตงภาพสําเร็จรูปภายในตัวกลอง  
(กลองจะสรางไฟลภาพขึ้นใหใหม โดยจะยังเก็บไฟลภาพตนฉบับเดิมไวในการดบันทึกภาพ)                

                                                                                                              * เปนคาที่ถูกตั้งมาจากโรงงาน  
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หัวขอคําสั่ง ความหมาย และ คําอธิบาย 
 • ตัวเลือก  
 D Lighting สั่งกลองใหปรับความสวางของตัวแบบในภาพใหดูสวางขึ้น เมื่อ
ตั้งชดเชยภาพที่ถายยอนแสง ถายภาพยอนแสงหรือ มีแสงฉากหลัง background ที่สวางเกินไป 
 •   High  • High  ปรับใหสวางมากกวาปกติ 
 •   Normal  • Normal ปรับแตงธรรมดา 
 •   Low   • Low   ปรับแตงใหนอยลงกวาปกติ 
Red-eye correction                                                                                
ปรับแกอาการตาแดงจากแสงแฟลช  ปรับแกตาแดง ใชไดเฉพาะกับภาพที่ใชแสงแฟลชถายภาพเทานั้น     
• Select image  • เลือกภาพทีเ่ก็บบันทึกไวในการด                   
Trim  
ตัดขอบเพื่อลดขนาดภาพ Crop ครอปตัดขอบเพื่อลดขนาดภาพใหเล็กลง 
 • Select image  • Select image เลือกภาพที่เก็บบันทึกไวในการด                   

Zoom / Scroll  ซูมขยายภาพ / กวาดดูบริเวณขอบภาพที่ถูกตัดออกไป 
Aspect  Aspect เลือกอัตราสวน ดานกวาง/ดานยาว ของขนาดกรอบ 

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

Select image  เลือกภาพที่เก็บบันทึกไวในการด 
 • Sepia   • Sepia ภาพโทน สีซีเปย 

Select image  เลือกภาพที่เก็บบันทึกไวในการด 
 • Cyanotype   • Cyanotype ภาพโทนฟอก สีคราม ฟา-ขาว 

Select image    เลือกภาพที่เก็บบันทึกไวในการด 
Filter effects    
ทําใหเสมือนใสฟลเตอรสี ปรับแตงเรงสีในภาพใหดูเหมือนใสแผนกรองแสงฟลเตอรถายภาพ   
 • Skylight   

Select image  • Sky light เสมือนใชฟลเตอรสีชมพูออน (ลดสีฟาในบริเวณรมเงา) 
 • Warm filter เลือกภาพที่เก็บบันทึกไวในการด 

Select image • Warm filter เสมือนใชฟลเตอรชมพูสม (ทําใหภาพดูอุนขึ้น) 
 เลือกภาพที่เก็บบันทึกไวในการด 
Color balance    
ปรับแตงโทนสีในภาพ ปรับแตงโทนสีในภาพ ตามวงแมสี 
• Select image  • เลือกภาพที่เก็บบันทึกไวในการด 

Color wheel แสดงวงแมสี เพื่อปรับการใหน้ําหนักสี 
Small picture  
ลดขนาดของภาพ ปรับลดขนาดของภาพ 
 • Select image  • เลือกภาพที่ตองการลดขนาด 
 • Choose size  • เลือกขนาด 

640x480 640x480 
3240x240 3240x240 
160x120 160x120 

Image overlay   
การทําภาพซอนกัน ใชไดเฉพาะไฟลภาพที่บันทึกไวแบบ NEF เทานั้น 
• Image 1  • Image 1 เลือกภาพแรก 

Image Image 
Thumbnail  (single)  Thumbnail  เลือกไฟลภาพ * ที่เก็บบันทึกไวในการด  

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

Thumbnail (single)  
Gain (x0.1 - x2.0)  

 • Preview 
 

 • Image 2 เลือกภาพที่ตองการใหซอนทับภาพแรก 
Image 

Thumbnail เลือกภาพยอย * ที่เก็บบันทึกไวในการด 
Gain (x0.1 - x2.0) ปรับความเขมจางของภาพที่ซอนทับ 

  • Preview ตรวจดูภาพทดลองที่นํามาซอนกันแลว 
 
* ใชไดเฉพาะกับไฟลภาพที่บันทึกไวในแบบ RAW (NEF) เทานั้น 

NEF (RAW) processing  
คําสั่งแปลงไฟลภาพ ใชคําสั่งนี้สําหรับแปลงไฟลภาพ NEF (RAW) ไปเปน ไฟล JPEG 
 • Select image  • เลือกไฟลภาพที่จะแปลง 
 • Choose parameters  • กําหนดขอบเขตผลของไฟล JPEG  

Image quality คุณภาพไฟลภาพ JPEG 
Image size ขนาดของภาพ JPEG 
White Balance คาสมดุลยสีขาว 
Exposure comp. คาชดเชยแสง 
Set Picture Control คาปรับแตงภาพเพิ่มเติม (ดวยคําสั่ง Picture Control) 

 • Execute  • ลงมือแปลงไฟลภาพไดเลย 
Quick retouch  
ปรับแตงภาพอยางเร็ว คําสั่งปรับแตงภาพอยางรวดเร็วโดยอัตโนมัติ 
 • Select image  • เลือกภาพที่จะปรับแตง 
 • Select level  • เลือกระดับการปรับแตงอัตโนมัติ 

Normal ปกติมาตรฐาน 
Low ระดับต่ํา 
High ระดับสูง 

 
Straighten  
ปรับภาพใหไดระดับ คําสั่งปรับแตงระนาบแนวนอนในภาพ 
 • Select image  • เลือกภาพที่จะปรับแตงระนาบภาพ 
 • Adjust angle  • ทําการปรับแตงมุมเอียงของภาพ 
 • Save  • บันทึกภาพที่ถูกปรับแตงแลวลงในการด 
Distortion control  
ปรับแตงแกไขมุมภาพ คําสั่งปรับแตงความผิดเพี้ยนตามมุมขอบ กรอบภาพ 
 • Auto  • ปรับแกไขใหโดยอัตโนมัติ 

Select image เลือกภาพที่จะปรับแตง 
Adjust ทําการปรับแตง 

 • Manual  • ผูใชปรับแกไขเอง 
Select image เลือกภาพที่จะปรับแตง 
Adjust ทําการปรับแตง 

Fisheye  
ภาพแบบใชเลนสตาปลา ปรับมุมภาพใหเสมือนภาพถายดวยเลนสตาปลา 
 • Select image  • เลือกภาพที่จะปรับแตง 
 • Adjust  • ทําการปรับแตง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

My Menu  
ชุดรายการคําสั่งสวนตัวของผูใช  
เพื่อใชสรางเปนชุดรายการเมนูคําสั่งตามความพอใจสวนตัวของผูใชแตละคนเอง                   

                                                                                                              * เปนคาที่ถูกตั้งมาจากโรงงาน  
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หัวขอคําสั่ง ความหมาย และ คําอธิบาย 
 • ตัวเลือก  
Add items    
เลือกหัวขอรายการ เลือกหัวขอรายการคําสั่งที่ตองการ เพื่อนําไปสรางเปนชุดรายการ
 คําสั่งสวนตัวของผูใชเอง 
• Select image   • Select image เลือกหัวขอ 

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

Remove items   
ลบหัวขอรายการออกไป ลบหัวขอรายการที่ไมตองการออกไป จากชุดคําสั่งสวนตัว 
 • Select item to remove  • เลือกหัวขอที่ตองการนําออกไป 
Rank items   
จัดอันดับความสําคัญของหัวขอรายการ เรียงจัดอันดับของหัวขอรายการคําสั่งตามที่ผูใชตองการ 
 • Select item to re-order  • เลือกหัวขอที่ตองการจัดเรียงตําแหนงบน-ลาง 
  
Choose tab  
เลือกหัวขอชุดรายการ  เลือกหัวขอชุดรายการที่จะใหแสดงเมื่อกดปุม Menu 
 • My menu  • ใหตรงไปที่ My menu กอนเสมอ 
 • Recent settings  • ใหกลับไปที่รายการหัวขอคําสั่งที่ใชครั้งลาสุดเสมอ 
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Custom Settings Menu (a: Autofocus) 
รายการคําสั่งเฉพาะ (หัวขอ a: ระบบหาโฟกัสอัตโนมัติ) 
                        * เปนคาที่ถูกตั้งมาจากโรงงาน 
หัวขอคําสั่ง 
• ตัวเลือก  

ความหมาย และ คําอธิบายการใชงาน 

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

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

a2 Center focus point 
a2 กําหนดขนาดกรอบโฟกัสตรงกลาง 
 • Normal zone * 
 • Wide Zone 
 

 
เลือกขนาดพื้นที่ของกรอบหาโฟกัสตรงกลาง 
 • เลือกใชพื้นที่กรอบขนาดปกติ  * 
 • เลือกใชพื้นที่ของกรอบโฟกัสตรงกลางแบบขยายกวางขึ้น  

a3 Built-in AF-assist illuminator 
a3 การใชไฟชวยหาโฟกัสในกลอง
 • On * 
 • Off 

 
กําหนดการใชงานของไฟสองชวยหาโฟกัส 
 • On * เปดใชงาน ตามสภาพแสงที่มี *  
 • Off    ปด ไมใชงานเลย       
 

a4 AF Point Illumination 
a4 การสวางของกรอบโฟกัส
 • Auto * 
 • Off  
 • On 

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

a5 Focus point wrap-around 
a5 การเปลี่ยนตําแหนงกรอบโฟกัส 
 • No wrap * 
 • Wrap 

 
การเปลี่ยนตําแหนงของกรอบโฟกัสในชองมองภาพ เมื่อใชแปน 4 ทิศ 
 • เมื่อกดไปจนสุดกรอบ ตองกดยอนกลับที่เดิม * 
 • เมื่อกดไปจนสุดกรอบ ใหหมุนวนไปแสดงอีกดานหนึ่ง      

a6 AF-ON for MB-D80 
a6 การใชปุม AF-ON ที่อยูบนกริป MB-D80 
 • AE/AF-L lock  
 • AE lock only 
 • AF lock only 
 • AE lock (hold)  
 • AF-ON *   
 • FV lock only   
 • Focus point selection 

 
ตั้งกําหนดหนาที่การทํางานของปุม AF-ON ที่อยูบนกริป MB-D80 
 • ใหทํางานเสมือนปุม AE/AF-L มี่อยูบนตัวกลอง 
 • ใหทํางานเสมือนปุม AE Lock ล็อคแตคาแสงที่วัดไดไวเทานั้น 
 • ใหทํางานเสมือนปุม AF Lock ล็อคแตตําแหนงโฟกัสไวเทานั้น 
 • ใหทํางานเสมือนปุม AE Lock  ล็อคคาแสงคงคางไวตลอดเวลา 
 • ใหทํางานเสมือนปุม AF-ON บนตัวกลอง * 
 • ใหทํางานเสมือนปุม FV Lock ล็อคแตคาแสงแฟลชไวเทานั้น 
 • ใชเลือกกําหนดกรอบหาโฟกัสที่ตองการใช  
 

a7 Liveview auto focus 
a7 ระบบโฟกัสที่จะใชกับ Liveview 
 • Face priority  
 • Wide area * 
 • Normal area 

  
ระบบหาโฟกัสอัตโนมัติที่จะใชกับระบบแสดงภาพสด 
 • ระบบหาโฟกัสเนนที่ใบหนา 
 • ระบบหาโฟกัสแบบมุมกวาง * 
 • ระบบหาโฟกัสแบบปกติธรรมดา 

 
 
 



 
Custom Settings Menu (b: Metering/Exposure) 
รายการคําสั่งเฉพาะ (หัวขอ b: ระบบวัดแสง /คาแสงถายภาพ) 
                        * เปนคาที่ถูกตั้งมาจากโรงงาน 
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หัวขอคําสั่ง ความหมาย และ คําอธิบายการใชงาน 
• ตัวเลือก  
b1 EV steps for exposure ctl.   
b1 ตั้งระดับขั้นของคาแสงถายภาพ ตั้งระดับขั้นความละเ อียดของคาวัดแสง 
 • 1/3 step *  • 1/3 step * ขั้นละ 1/3 สตอป ( 3 คลิก = 1 สตอป ) 
 • 1/2 step  • 1/2 step    ขั้นละ ½ สตอป ( 2 คลิก = 1 สตอป ) 
 • 1 step  • 1 step       ขั้นละ 1 สตอป ( 1 คลิก = 1 สตอป ) 

 
b2 Easy exposure compens.  
b2 ตั้งวิธีชดเชยคาแสงแบบงาย การตั้งวิธีชดเชยคาแสงแบบรวดเร็ว ดวยแหวนควบคุมคําสั่ง 
     (ดวยแหวน Command Dial) Command Dial (เพียงหมุนแหวนฯ คาชดเชยแสงก็จะเปลี่ยนทันที) 
  • On  • On   เปด ใหใชงาน  
  • Off *  • Off *  ปด ไมใชงาน  
   
b3 Center weight area  
b3 ตั้งขนาดของวงวัดแสง ตั้งขนาดของวงพื้นที่วัดแสง   
     (เฉลี่ยหนักกลาง) (สําหรับโหมดวัดแสงเฉลี่ยหนักกลาง Center weighted)                   
 • 6 mm • 6 mm   วงกลมขนาด 6 มม. 
 • 8 mm * • 8 mm * วงกลมขนาด 8 มม. (เลนส MF จะเปนคานี้ตลอดเวลา) 
 • 10 mm • 10 mm วงกลมขนาด 10 มม. 
  
b4 Fine tune exposure  
b4 ตั้งคาแสงแบบละเอียด ตั้งคาแสงอยางละเอียดใน มาตริกซ, เฉพาะจุด หรือ เฉลี่ยหนักกลาง 
• Yes   • Yes   เปด ใหใชงาน (กลองจะใหตั้งคาแสง ขั้นละ 1/6 สตอป) 

Matrix metering ระบบวัดแสงแบบมาตริกซ 
Center-weighted ระบบวัดแสงเฉลี่ยหนักกลาง 
Spot metering  ระบบวัดแสงเฉพาะจุด 

 • No *  • 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 
 

c5 Remote on duration 
c5 ใชรีโมทภายในเวลาไมเกิน 
 • 1 min * 
 • 5 min 
 • 10 min 
 • 15 min 

 
 กําหนดเวลาทํางานของกลอง เมื่อใชรีโมทอินฟราเรดไดไมเกิน 
 • 1 นาที * 
 • 5 นาที 
 • 10 นาที 
 • 15 นาที 

 
 
 
 
 
 
 



Custom Settings Menu (d: Shooting/Display) 
รายการคําสั่งเฉพาะ (หัวขอ d: ระบบชวยถายภาพ และ แสดงภาพ) 
          * เปนคาที่ถูกตั้งมาจากโรงงาน 
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หัวขอคําสั่ง ความหมาย และ คําอธิบายการใชงาน 
• ตัวเลือก  
d1 Beep  ตั้งระดับความดังของสัญญาณเสียงเตือน 
d1 ตั้งเสียงเตือน  
 • On *  • On *   เปดเสียงเตือน * 
 • Off   • Off      ปด ไมใหเสียงเตือน   
d2 Viewfinder grid display 
d2 ตั้งตารางในชองมองภาพ                     

ตั้งใหกลองแสดงตารางในชองมองภาพ   

 • Off *   ปด ไมแสดงตารางในชองมองภาพ * • Off * 
 • On      เปด แสดงตารางในชองมองภาพ      • On 

d3 ISO display and adjustment  
d3 แสดงคาความไวแสง แสดงคาความไวแสงในชองมองภาพ (ที่ชองแสดงจํานวนภาพ) 
 • Show ISO sensitivity  • แสดงคาความไวแสง ISO ตลอดเวลา 
 • Show ISO/Easy ISO  • แสดงคาความไวแสง ISO และสามารถปรับเปลี่ยนได 
 • Show frame count *  • แสดงจํานวนภาพที่ถาย *  

d4 Viewfinder warning display  
d4 สัญญาณเตือนในชองมองภาพ แสดงเตือนการใชภาพขาว-ดํา, เมื่อถานใกลหมด หรือไมมีการด 
 • On *  • On *   เปด ใหแสดงเตือนในชองมองภาพ * 
 • Off  • Off       ปด ไมตองแสดงเตือน      
d5 Screen tips แสดงขอมูลความชวยเหลือ (help)                                         
d5 แสดงขอมูลความชวยเหลือในจอ LCD 
 • On * • On *    เปด แสดงขอมูลคําชวยเหลอืบนจอ LCD  *      
 • Off • Off       ปด  ไมแสดงขอมูลคําชวยเหลือบนจอ LCD     
d6 CL mode shooting speed   
d6 ตั้งความเร็วถายภาพ 
     (ในโหมด CL)  ตั้งความเร็วถายภาพ เมื่อใชโหมดถายตอเนื่องความเรว็ต่ํา  

 • 4 fps  • 4  ภาพตอวินาที 
 • 3 fps *  • 3  ภาพตอวินาที * 
 • 2 fps  • 2  ภาพตอวินาที 
 • 1 fps  • 1  ภาพตอวินาที 
d7 File Number Sequence  การตั้งหมายเลขกําหนดลําดับไฟลภาพที่บันทึก 
d7 กําหนดลําดับไฟลลเก็บภาพ  
 • On • On เปด กลองจะใชเลขลําดับภาพตอกันไปเรื่อยๆจน 9999       
 • Off * • Off *  ปด จะใชงโฟรเดอรใหม และ 0001 ทุกครั้งที่ใสการด * 
 • Reset • Reset  สรางลําดับหมายเลขไฟลใหมหมด เริ่มตนที่ 0001  
d8 Shooting info display  กําหนดเลือกสีตัวอักษรและฉากหลังที่ใชแสดงในจอ LCD 
d8 ขอมูลที่แสดงในจอ LCD  ใหเปลี่ยนไปตามสภาพแสงภายนอก 
 • Auto  •  เปลี่ยนสีโดยอัตโนมัติ 
 • Manual  •  ผูใชเลือกปรับเปลี่ยนเอง 

Dark on light Dark on light ตัวอักษรสีเขมบนพื้นสีออน 
Light on dark   Light on dark  ตัวอักษรสีออนบนพื้นสีเขม 

d9 LCD illumination  กําหนดการใชแสงชวยสองดูในความมืด เมื่อแตะปุมใดๆบนกลอง 
d9 กําหนดการใชแสงชวยสองดู   
      จอ LCD ดานบนกลอง    
 • Off *  • Off *  ปด ไมใชงาน* 
 • On  • On     เปด ไฟสองจอ LCD ดานบนกลอง 
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d10 Exposure delay mode 
d10 ตั้งหนวงเวลาการเปดมานชัตเตอร  
 
 • Off * 
 • On 

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

d11 Flash warning 
d11 เตือนใหเปดใชแสงแฟลชชวย 
 • On * 
 • Off 

                                                                                   
เตือนใหแสงแฟลชชวยถายภาพ (ใชไดเฉพาะโหมด P, S, A, M)    
• On    เปดชวยเตือนหากแสงถายภาพมีไมพอ                          
• Off    ปด ไมตองเตือน 

d12 MB-D80 Batteries 
d12 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) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Custom Settings Menu (e: Bracketing / Flash) 
รายการคําสั่งเฉพาะ (หัวขอ e: ระบบครอมแสงถายภาพ/ครอมแสงแฟลช) 
          * เปนคาที่ถูกตั้งมาจากโรงงาน 
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หัวขอคําสั่ง ความหมาย และ คําอธิบายการใชงาน 
• ตัวเลือก  
e1 Flash Shutter Speed   
e1 กําหนดความเร็วชัตเตอร กําหนดเลือกความเร็วชัตเตอรขั้นต่ํา (Slow Sync.) ที่จะใชกับ
     ขั้นต่ําที่จะใชกับแฟลชได แฟลชได 
 • 1/60 s *  • 1/60  วินาที* 
 • 1/30 s   • 1/30 วินาที 
 • 1/15 s   • 1/15 วินาที  
 • 1/8 s   • 1/8  วินาที  
 • 1/4 s   • 1/4  วินาที  
 • 1/2 s   • 1/2  วินาที  
 • 1 s  • 1  วินาที 
 • 2 s  • 2  วินาที 
 • 4 s  • 4  วินาที  
 • 8 s  • 8  วินาที 
 • 15 s  • 15 วินาที 
 • 30 s  • 30 วินาที 

 
e2 Flash cntrl for built-in flash   
e2 กําหนดโหมดแฟลชหัวกลอง กําหนดใชโหมดแฟลชหัวกลอง (ไกดนัมเบอร 18 ม.ที่ ISO 200) 

 • TTL * • TTL * วัดแสงแฟลชผานเลนส *                                        
 • Manual • Manual ยิงแสงแฟลชตามที่ผูใชตั้งกําลังความสวางเอง 

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

 • Repeating flash  • Repeating flash ยิงแสงแฟลชกระพริบ 
Output  Output ตั้งกําลังความสวาง 
Times Times ตั้งจํานวนครั้งที่จะกระพริบ 
Frequency Frequency ตั้งความถี่ของการกระพริบ 

 • Commander Mode  • Commander Mode ยิงแสงแฟลชสั่งงานใหกับแฟลชภายนอก



 237

Mode 
Comp. 
Channel 

 

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 

e3 Modeling Flash กดปุมเช็คระยะชัดลึก (Depth of Field Preview) เพื่อใหแฟลช
e3 ตั้งระบบไฟสองดูเงาจากแสงแฟลช สวาง สําหรับสองดูเงาจากแสงแฟลช 
 • On *  • On * เปด ใชงาน 
 • Off  • Off    ปด ไมใชงาน 

 
e4 Auto bracketing set  
e4 ตั้งระบบถายภาพครอมแสงอัตโนมัติ ตั้งระบบถายภาพครอมแสง แบบอัติโนมัติ 
 • AE & Flash *  • AE & Flash * ครอมเฉพาะคาแสงที่วัดได และคาแสงแฟลช *
 • AE Only  • AE Only ครอมเฉพาะคาแสงที่วัดไดเทานั้น 
 • Flash Only  • Flash Only ครอมเฉพาะคาแสงแฟลชเทานั้น 
 • WB Bracketing  • WB Bracketing ครอมเฉพาะคาสมดุลยแสงสีขาว WB เทานั้น 

   (ใชไมได หากตั้งระบบเก็บไฟลล NEF/RAW or NEF+JPEG) 
 

e5 Auto FP  
e5 แฟลชความเร็วชัตเตอรสูงอัตโนมัติ แฟลชความเรว็ชัตเตอรสูงแบบอัตโนมัติ 
  • On  • On    เปด ใชงาน 
  • Off *  • Off *  ปด ไมใชงาน * 
e6 Bracketing order  
e6 ตั้งลําดับภาพครอม  ตั้งลําดับภาพที่ถูกถายครอมแสง 
 • Meter > Under > Over *  • คาแสงพอดี > คาแสงอันเดอร > คาแสงโอเวอร * 
 • Under > Meter > Over  • คาแสงอันเดอร > คาแสงพอดี > คาแสงโอเวอร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Custom Settings Menu (f: Controls) 
รายการคําสั่งเฉพาะ (หัวขอ f: ระบบควบคุมปุมตางๆของกลอง) 
                           * เปนคาที่ถูกตั้งมาจากโรงงาน 
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หัวขอคําสั่ง ความหมาย และ คําอธิบายการใชงาน 
• ตัวเลือก  
f1 LCD light switch   
f1 ตั้งหนาที่ของปุมสองสวาง ตั้งกําหนดหนาที่ของปุมเปดไฟสองสวาง 
 • LCD backlight  • เปดไฟชวยสองจอ LCD backlight ดานบน 
 • Both  • เปดไฟชวยสองสวางจอดานบนและดานหลัง  
f2 OK Button (Shooting mode)                                                                                 
f2 ตั้งหนาที่ปุม OK ตรงกลาง แปนสี่ทิศ ตั้งกําหนดหนาที่ปุมตรงกลาง OK แปนกด สี่ทิศ ใหทําหนาที่ 

• Shooting mode • ในโหมดถายภาพ 
Select cent. focus pt * ใหใชกรอบหาโฟกัสอันกลาง * 
Highlight act. focus pt   เปดไฟกรอบโฟกัสอันที่ถูกเลือกใช 
Not Used ไมตองการใชทําอะไรเลย 

  
f3 Assign FUNC Button  
f3 กําหนดหนาที่ให ปูม FUNC. เลือกกําหนดคําสั่งที่ผูใชสามารถเลือกกําหนดปุม FUNC ใหทําได 

 • แสดงตารางชวยจัดภาพ ที่ในชองมองภาพ  • Framing grid 
 • เลือกโหมดหาโฟกัสอัตโนมัติ  • AF-area mode 
 • เลือกกรอบโฟกัสตรงกลาง  • Center focus point 
 • ล็อคคาแสงแฟลช ¹  • FV lock * 
 • ปด ไมใหใชแฟลช  • FLash off 
 • เปดใชระบบวัดแสงแบบมาตริกซ Matrix  • Matrix metering 
 • เปดใชระบบวัดแสงแบบเฉลี่ยหนักกลาง Center-weighted   • Center-weighted metering 
 • เปดใชระบบวัดแสงแบบเฉพาะจุดโฟกัส Spot   • Spot metering 
 • เปดเขาไปที่หนาเมนูสวนตัวทันที My Menu  • Access top item in My Menu 
 • เปดใชไฟลบันทึกภาพแบบ +NEF (RAW) ทันที  • +NEF (RAW) 
  

f4 Assign AE-L/AF-L button  
f4 กําหนดหนาที่ให ปูมล็อคคาแสงและ  
    ล็อคโฟกัส AE-L/AF-L  
 • AE/AF lock *  • ล็อคคาแสง AE และ ล็อคระยะโฟกัส AF ไว 
 • AE lock only  • ล็อคเฉพาะคาแสง AE ที่วัดแสงไวเทานั้น 
 • AF lock only  • ล็อคเฉพาะ ระยะโฟกัส ไวเทานั้น 
 • AE lock (hold)  • ล็อคคาวัดแสง (กด 1 ครั้ง ล็อค และ กด 1 ครั้ง ปลดล็อค) 
 • AF-ON  • ใหทํางานเสมือนปุมหาโฟกัส AF-ON ที่บนตัวกลอง * 
 • FV Lock  • ใหล็อคแตคาแสงแฟลช FV Lock  ไวเทานั้น 
  
f5 Customize command dials เลือกกําหนดให แหวนควบคุมหลัก  (ตรงนิ้ว หัวแมมือขวา 
f5 กําหนดหนาที่แหวนควบคุมหลัก ดานหลังกลอง) ใหทําหนาที่ 
(ดานหลังกลอง)  
• Reverse Roatation • ตั้งทิศทางการหมุนปรับ  

Yes * Yes    หมุนกลับทาง  + 0  –* 
No No     หมุนตามปรกติ – 0 + 

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

 • Menus and Playback  • กําหนดหนาที่แหวนควบคุมหลัก/รอง ใชแทนแปน 4 ทิศ 
      On On เปดใชแทนกันได 

On (image review excl)  * On เปดใชแทนกันได (ยกเวนขณะที่แสดงภาพที่เพิ่งถาย) 
Off Off   *  ปดไมใชแทน 
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f6 No Memory Card? 
F6 หากไมไดใสการดความจํา? 
 • Release Locked * 
 • Enable Release  

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

f7 Reverse indicators  
f7 การแสดงเครื่องหมาย 
วัดแสง อันเดอร และ โอเวอร 
  
•  + ---- 0 ---- - * 
•   - ---- 0 ---- +  
 

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