
ILCE-7M3

4-732-951-41(1)

ILCE-7M3
4-732-951-41(1)

C:\4732951411ILCE7M3AP2\00COV-ILCE7M3AP2\000COV.indd
DTP data saved: 2017/10/17 13:01
PDF file created: 2017/11/02 16:20

http://rd1.sony.net/help/ilc/1720/h_zz/

คําแนะนําการใช้งาน

E-mount

กล้องดิจิตอลชนิด 
เปลี่ยนเลนส์ได้

“คู่มือช่วยเหลือ” (คู่มือใช้งานทางเว็บ)
ดูคําแนะนําโดยละเอียดเกี่ยวกับฟังก์ชั่นต่างๆ 
ของกล้องได้จาก “คู่มือช่วยเหลือ” 
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ภาษาไทย

ดูคู่มือช่วยเหลือ!

“คู่มือช่วยเหลือ” เป็นคู่มือแบบออนไลน์ที่สามารถอ่านเนื้อหาจาก
คอมพิวเตอรห์รอืสมารท์โฟนได้  ใช้อ้างอิงข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ
รายการเมนู การใช้งานขั้นสูงและข้อมูลล่าสุดส�าหรบักล้องนี้ 

สแกนที่นี่

http://rd1.sony.net/help/ilc/1720/h_zz/

คําแนะนําการใช้งาน
(คู่มือนี้) คําแนะนําในกล้อง

คู่มือนี้จะแนะน�ำฟังก์ชั่นพื้นฐำน
ให้บำงฟังก์ชั่น 
ส�าหรบัค�าแนะน�าเพื่อการใช้งานทันที 
โปรดดู “คู่มือเริม่ต้นใช้งาน” (หน้า 25)  
“คู่มือเริม่ต้นใช้งาน” จะแนะน�าขั้นตอน
เบื้องต้นให้ ตั้งแต่ท่านเปิดบรรจุภัณฑ์
จวบจนถึงขณะลั่นชัตเตอรเ์มื่อถ่าย
ภาพแรก 

[ค�ำแนะน�ำในก�้อง] จะแสดง
ค�ำอธิบำยรำยกำรเมนูต่ำงๆ ใน
จอภำพของก�้อง 
ท่านสามารถดึงข้อมูลได้อย่างรวดเรว็ใน
ระหว่างถ่ายภาพ 
เมื่อต้องการใช้งานฟังก์ชั่น 
[ค�าแนะน�าในกล้อง] ท่านต้องท�าการ
ตั้งค่าบางรายการไว้ล่วงหน้า  หาก
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม 
โปรดค้นหา “ค�าแนะน�าในกล้อง” ใน
คู่มือช่วยเหลือ 

ILCE-7M3 คู่มือช่วยเหลือ
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หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้งานกล้อง
ของท่าน
โปรดดูเพิ่มเติมจาก “ข้อควรระวัง” ในคู่มือ
ช่วยเหลือ (หน้า 2) รว่มกับเนื้อหาในส่วนนี้ 

ภาษาบนหน้าจอ
ท่านสามารถเลือกภาษาที่จะให้แสดงบน
หน้าจอโดยใช้เมนู (หน้า 74) ได้ 

หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้งาน
ผลิตภัณฑ์

 • กล้องนี้ออกแบบมาให้ทนต่อฝุ่นและ
ความชื้น แต่ไม่กันน�้าหรอืกันฝุ่น 
 • เมื่อใช้เลนส์เพาเวอรซ์ูม ต้องใช้ความ
ระมัดระวังเพื่อที่จะไม่ให้นิ้วหรอืวัตถ ุ
อื่นใดเข้าไปติดในเลนส์ 
 • ใส่ฝาปิดหน้าเลนส์หรอืฝาปิดตัวกล้อง 
ทุกครัง้เมื่อไม่ได้ใช้กล้อง  เพื่อป้องกัน 
ไม่ให้ฝุ่นละอองหรอืสิ่งสกปรกเข้าไป
ภายในตัวกล้อง ให้เช็ดฝุ่นละอองออก
จากฝาปิดตัวกล้องก่อนใส่เข้ากับกล้อง 
 • อย่าให้เลนส์หรอืช่องมองภาพได้รบัแสง
จากแหล่งก�าเนิดแสงจ้า เช่น แสงแดด  
เนื่องจากฟังก์ชั่นการรวมแสงของเลนส์ 
การท�าเช่นนั้นอาจส่งผลให้เกิดควัน ไฟ
หรอืการท�างานผิดปกติภายในตัวกล้อง
หรอืเลนส์ได้  หากต้องวางกล้องทิ้ง
ไว้โดยมีแสงจากแหล่งก�าเนิดแสง เช่น 
แสงแดด ส่องถึง ให้ใส่ฝาปิดเลนส์ไว้ 

 • เมื่อต้องถ่ายภาพย้อนแสง พยายามให้
ดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากมุมภาพให้มาก
พอ  มิฉะนั้น แสงแดดอาจเข้าสู่จุดโฟกัส
ภายในกล้องและส่งผลให้เกิดควันหรอื
ไฟได้  แม้เมื่อดวงอาทิตย์อยู่ห่างจาก 
มุมภาพเพียงเล็กน้อย ก็ยังอาจส่งผลให้
เกิดควันหรอืไฟได้ 
 • อย่าให้เลนส์สัมผัสกับล�าแสงโดยตรง 
เช่น แสงเลเซอร ์ เนื่องจากอาจท�าให้
เซ็นเซอรภ์าพได้รบัความเสียหายและ
เป็นเหตุให้กล้องท�างานผิดปกติได้ 
 • อย่ามองไปที่แสงแดดหรอืแหล่งก�าเนิด
แสงจ้าผ่านเลนส์เมื่อถอดเลนส์ออก  
เพราะอาจท�าให้ดวงตาได้รบัความ 
เสียหายโดยไม่สามารถรกัษาได้หรอื 
เกิดความผิดปกติได้ 
 • เก็บกล้อง อุปกรณ์เสรมิต่างๆ ที่ให้มา
ด้วย หรอืการด์หน่วยความจ�าให้พ้นจาก
มือเด็ก  เด็กอาจจะกลืนลงไปได้  หาก
มีสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น ให้ไปพบ
แพทย์โดยทันที 
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หมายเหตุเกี่ยวกับจอภาพและ
ช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์

 • จอภาพและช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์
ผลิตด้วยเทคโนโลยีที่มีความแม่นย�าสูง
มาก ท�าให้ได้จ�านวนพิกเซลที่ท�างาน
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพกว่า 99.99%  
อย่างไรก็ดี อาจมีจุดเล็กๆ สีด�าและ/หรอื
จุดสีสว่าง (สีขาว สีแดง สีน�้าเงิน หรอื 
สีเขียว) ปรากฏในจอภาพ และช่องมอง
ภาพอิเล็กทรอนิกส์อยู่ตลอดเวลา   
สิ่งเหล่านี้เป็นข้อบกพรอ่งในกระบวน 
การผลิต และไม่ส่งผลกระทบต่อภาพที่
บันทึกแต่อย่างใด 
 • ภาพอาจผิดเพี้ยนเล็กน้อยใกล้กับมุมของ
ช่องมองภาพ  ซึ่งอาการเช่นนี้ไม่ได้แสดง
ว่ากล้องท�างานผิดปกติ  หากต้องการ
ดูองค์ประกอบทั้งหมดพรอ้มด้วยราย
ละเอียดทั้งหมดของภาพ ท่านสามารถ 
ดูจากจอภาพได้เช่นกัน 
 • หากท่านกวาดกล้องขณะก�าลังมองผ่าน
ช่องมองภาพ หรอืขยับดวงตาไปรอบๆ 
ภาพในช่องมองภาพอาจผิดเพี้ยนหรอื
สีของภาพอาจเปลี่ยน  นี่เป็นลักษณะ
เฉพาะของเลนส์หรอือุปกรณ์แสดงผล 
ไม่ใช่การท�างานผิดปกติ  เมื่อท่าน 
ถ่ายภาพ ขอแนะน�าให้มองที่บรเิวณ 
ตรงกลางของช่องมองภาพ 
 • ขณะถ่ายภาพโดยใช้ช่องมองภาพ ท่าน
อาจมีอาการต่างๆ เช่น ตาล้า เหนื่อยล้า  
การเมาเหตุเดินทาง หรอืคลื่นไส้  ขอ
แนะน�าให้หยุดพักเป็นช่วงๆ ขณะที่ 
ถ่ายภาพด้วยช่องมองภาพ 
ในกรณีที่ท่านรูส้ึกไม่สบายตัว ให้หยุดใช้ 
ช่องมองภาพจนกว่าอาการของท่านจะ 
ดีขึ้น และไปพบแพทย์หากจ�าเป็น 

 • หากจอภาพหรอืช่องมองภาพ
อิเล็กทรอนิกส์ได้รบัความเสียหาย ให้
หยุดใช้กล้องโดยทันที  ชิ้นส่วนที่ 
เสียหายอาจเป็นอันตรายต่อมือ  
ใบหน้า ฯลฯ ของคุณ 

หมายเหตุเกี่ยวกับการถ่ายภาพ
ต่อเนื่อง
ในระหว่างการถ่ายภาพต่อเนื่อง กล้อง 
อาจสลับระหว่างหน้าจอถ่ายภาพกับ 
หน้าจอมืดในจอภาพหรอืช่องมองภาพ  
ในสถานการณ์นี้ หากมองภาพหน้าจอ
อย่างต่อเนื่อง อาจท�าให้มีอาการไม่สบาย 
เช่น ความรูส้ึกเจ็บป่วย เกิดขึ้นได้  หาก
มีอาการไม่สบายเกิดขึ้น ให้หยุดใช้กล้อง 
และหากจ�าเป็น ก็ให้ไปพบแพทย์ 

หมายเหตุเกี่ยวกับการบันทึก
เป็นเวลานานหรือการบันทึก
ภาพเคลื่อนไหว 4K

 • ท่านอาจไม่สามารถบันทึกภาพ
เคลื่อนไหวหรอืกล้องอาจจะปิดสวิตช์เอง
โดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันตัวเอง ทั้งนี้ 
ขึ้นกับอุณหภูมิของกล้องและแบตเตอรี ่ 
จะมีข้อความปรากฏบนหน้าจอก่อน
กล้องปิดสวิตช์ หรอืก่อนที่ท่านจะไม่
สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวได้อีก 
ต่อไป  ในกรณีนี้ ให้ปิดสวิตช์กล้อง
และรอจนกว่าอุณหภูมิของกล้องและ
แบตเตอรีจ่ะลดลง  ถ้าหากท่านเปิด
สวิตช์โดยไม่รอให้กล้องและแบตเตอรี่
เย็นลงอย่างพอเพียง กล้องอาจจะปิด
สวิตช์อีกครัง้หรอืท่านอาจจะไม่สามารถ
ถ่ายภาพเคลื่อนไหวได้ 
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 • เมื่ออุณหภูมิของกล้องเพิ่มสูงขึ้น 
คุณภาพของภาพอาจด้อยลง  ขอแนะน�า
ให้รอจนกระทั่งอุณหภูมิของกล้องลดลง
ก่อนที่จะถ่ายภาพต่อไป 
 • ภายใต้อุณหภูมิแวดล้อมที่สูง อุณหภูมิ
ของกล้องจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเรว็ 
 • ตัวกล้องและแบตเตอรีอ่าจรอ้นขึ้นเมื่อ 
ใช้งาน – ซึ่งเป็นอาการปกติ 
 • ถ้าผิวหนังของท่านสัมผัสกล้องเป็นเวลา
นานขณะที่มีการใช้งานกล้อง แม้ว่าท่าน
จะไม่รูส้ึกว่ากล้องรอ้น แต่ก็อาจท�าให้เกิด
แผลไหม้เนื่องจากอุณหภูมิความรอ้นต�่า 
เช่น รอยแดง หรอืพุพอง ได้  
ควรใส่ใจกับสถานการณ์ต่อไปนี้เป็น
พิเศษ และใช้ขาตั้งกล้อง ฯลฯ 
 – เมื่อใช้กล้องในบรเิวณที่มีอุณหภูมิสูง
 – เมื่อผู้ที่ใช้กล้องมีระบบไหลเวียนเลือด
ไม่ดี หรอืผิวหนังมีความไวต่อสิ่งต่าง ๆ
 – เมื่อใช้กล้องโดยตั้งค่า 
[อุณหภูมิปิดอัตโนมัติ] ไว้ที่ [สูง] 

 • โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างการถ่าย
ภาพเคลื่อนไหว 4K ระยะเวลาบันทึกอาจ
ลดลงในสภาวะที่มีอุณหภูมิต�่า  ท�าให้
แบตเตอรีอุ่่นขึ้น หรอืเปลี่ยนเป็น
แบตเตอรีก่้อนใหม่ 

หมายเหตุเกี่ยวกับการบันทึก/
การแสดงภาพ

 • ก่อนที่ท่านจะเริม่บันทึกภาพ ให้ลอง
บันทึกภาพตัวอย่างก่อนเพื่อให้มั่นใจว่า
กล้องจะท�างานได้อย่างถูกต้อง 
 • ภาพที่บันทึกไว้อาจแตกต่างจากภาพที่ดู
จากจอก่อนการบันทึก 

 • อย่าใช้กล้องในสถานที่ซึ่งมีคลื่นวิทยุแรง
หรอืมีการปล่อยรงัสี  การบันทึกและ 
การแสดงภาพอาจท�างานไม่ถูกต้อง 
 • ไม่มีการรบัประกันการแสดงภาพที่บันทึก
ด้วยผลิตภัณฑ์ของท่านบนอุปกรณ์อื่น 
และการแสดงภาพที่บันทึกหรอืแก้ไข
ด้วยอุปกรณ์อื่นบนผลิตภัณฑ์ของท่าน 
 • Sony ไม่อาจรบัประกันได้ในกรณีที่เกิด
ความล้มเหลวในการบันทึก หรอืเกิดการ
สูญเสียหรอืเสียหายต่อภาพที่บันทึกหรอื
ข้อมูลเสียง เนื่องจากการท�างานผิดปกติ
ของกล้องหรอืสื่อบันทึก ฯลฯ ทั้งนี้เราขอ
แนะน�าให้ส�ารองข้อมูลที่ส�าคัญเก็บไว้ 
 • เมื่อฟอรแ์มทการด์หน่วยความจ�าแล้ว 
ข้อมูลทั้งหมดที่บันทึกไว้ในการด์หน่วย
ความจ�าจะถูกลบทิ้งและไม่สามารถเรยีก
คืนมาได้  ก่อนที่จะฟอรแ์มท ให้คัดลอก
ขอ้มลูไปยงัคอมพวิเตอรห์รอือปุกรณอ์ื่น 

หมายเหตุเกี่ยวกับแท่นเสียบ 
Multi Interface

 • เมื่อถอดหรอืติดอุปกรณ์เสรมิ เช่น 
แฟลชภายนอก เข้ากับแท่นเสียบ Multi 
Interface อันดับแรก ให้เลื่อนสวิตช์ไปที่
ต�าแหน่ง OFF  เมื่อติดอุปกรณ์เสรมิ  
ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เสรมินั้น
ยึดแน่นกับกล้องดีแล้ว 
 • อย่าใช้แท่นเสียบ Multi Interface กับ
แฟลชที่มีจ�าหน่ายโดยทั่วไปที่ใช้แรงดัน
ไฟ 250 V หรอืมากกว่า หรอืที่มีขั้วสลับ
กับกล้อง  การท�าเช่นนี้อาจท�าให้เกิด
ความเสียหายได้ 
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เลนส์/อุปกรณ์เสริมของ Sony
การใช้อุปกรณ์นี้รว่มกับผลิตภัณฑ์จาก 
ผู้ผลิตรายอื่นอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ของกล้อง และเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ 
หรอืการท�างานผิดปกติ 

รายละเอียดของข้อมูลที่อธิบาย
ไว้ในคู่มือเล่มนี้
ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพและข้อมูล
จ�าเพาะของผลิตภัณฑ์ที่กล่าวถึงต้องเป็นไป
ตามเงื่อนไขต่อไปนี้ เว้นแต่จะอธิบายไว้ใน
คู่มือเล่มนี้ ที่อุณหภูมิโดยรอบปกติที่ 25 ºC  
และใช้แบตเตอรีท่ี่ชารจ์เต็มจนกระทั่งไฟ
ชารจ์ดับ 

คําเตือนเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร ์เทปบันทึก
ภาพวิดีโอ และสื่ออื่นๆ อาจจะมีลิขสิทธิ์  
การท�าการบันทึกสิ่งที่มีลิขสิทธิ์เหล่านี้โดย
ไม่ได้รบัอนุญาต อาจจะเป็นการกระท�าที่
ขัดกับกฎหมายลิขสิทธิ์ 

หมายเหตุเกี่ยวกับข้อมูลการ
ระบุตําแหน่ง
หากท่านอัพโหลดและแชรภ์าพซึ่งติดแท็ก 
การระบุต�าแหน่ง อาจเป็นการเปิดเผย
ข้อมูลต่อบุคคลที่สามโดยไม่ได้ตั้งใจ  เพื่อ
เป็นการป้องกันไม่ให้บุคคลที่สามได้รบั
ข้อมูลการระบุต�าแหน่งของท่าน ให้ตั้งค่า 
[  ตั้งค่าเชื่อมต�าแหน่ง] เป็น [ปิด] ก่อน
ถ่ายภาพ 

หมายเหตุเกี่ยวกับการกําจัดทิ้ง
หรือการนํากล้องนี้ไปให้ผู้อื่น
ใช้ต่อ
เมื่อก�าจัดทิ้งหรอืน�ากล้องนี้ไปให้ผู้อื่นใช้
ต่อ โปรดด�าเนินการดังต่อไปนี้เพื่อเป็นการ
ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล 

 • เลือก [รเีซ็ตการตั้งค่า]  [ตั้งค่าเริม่ต้น] 

หมายเหตุเกี่ยวกับการกําจัดทิ้ง
หรือการนําการ์ดหน่วยความจํา
ไปให้ผู้อื่นใช้ต่อ
การใช้งาน [ฟอรแ์มต] หรอื [ลบ] ในกล้อง
หรอืคอมพิวเตอรอ์าจจะไม่สามารถลบ
ข้อมูลจากการด์หน่วยความจ�าให้หมดโดย
สิ้นเชิงได้  เมื่อน�าการด์หน่วยความจ�าไป
ให้ผู้อื่นใช้ต่อ ขอแนะน�าว่าควรลบข้อมูล
ให้หมดโดยส้ินเชิงโดยใช้ซอฟต์แวรล์บ
ข้อมูล  เมื่อก�าจัดทิ้งการด์หน่วยความจ�า 
ขอแนะน�าให้ใช้วิธีท�าลายทางกายภาพกับ
การด์หน่วยความจ�านั้น 

หมายเหตุเกี่ยวกับระบบ LAN 
ไร้สาย
กรณีที่กล้องของท่านสูญหายหรอืถูกขโมย 
Sony จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นต่อการ
สูญหายหรอืเสียหายที่เกิดจากการเข้าถึง
หรอืใช้งานจุดเชื่อมต่อที่ได้บันทึกไว้ใน
กล้องโดยไม่ได้รบัอนุญาต 
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หมายเหตุเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ LAN 
ไร้สาย

 • ตรวจสอบให้แน่ใจทุกครัง้ว่าได้ใช้ LAN 
ไรส้ายที่ปลอดภัย เพื่อหลีกเลี่ยงการเจาะ
เข้าโปรแกรมโดยผิดกฎหมาย การเข้าถึง
โดยบุคคลภายนอกที่เป็นอันตราย หรอื
ปัญหาด้านความปลอดภัยอื่นๆ 
 • สิ่งส�าคัญคือจะต้องตั้งค่าความปลอดภัย
เมื่อใช้ LAN ไรส้าย 
 • หากเกิดปัญหาด้านความปลอดภัย
เนื่องจากไม่มีมาตรการป้องกันความ
ปลอดภัย หรอืเนื่องจากเหตุการณ์ที่หลีก
เลี่ยงไม่ได้เมื่อใช้ LAN ไรส้าย Sony ไม่
รบัผิดชอบต่อความสูญเสียหรอืความ
เสียหายใดๆ ทั้งสิ้น 

วิธีปิดฟังก์ชั่นเครือข่ายไร้สาย 
(Wi-Fi ฯลฯ) ไว้ชั่วคราว
ขณะที่ท่านอยู่บนเครือ่งบิน หรอืที่อื่นๆ 
ท่านสามารถปิดฟังก์ชั่นเครอืข่ายไรส้าย
ทัง้หมดไดช้ัว่คราวโดยใช ้[โหมดเครือ่งบนิ] 

สายไฟ
ส�าหรบัลูกค้าในสหราชอาณาจักร 
ไอรแ์ลนด์ มอลตา ไซปรสั และ
ซาอุดิอาระเบีย
ใช้สายไฟ (A) เพื่อเหตุผลด้านความ
ปลอดภัย สายไฟ (B) ไม่มีจุดประสงค์เพื่อ
ใช้ในประเทศ/ภูมิภาคข้างต้น และจึงไม่
ควรใช้ที่นั่น
ส�าหรบัลูกค้าในประเทศ EU/ภูมิภาคอื่น
ใช้สายไฟ (B)

(A) (B)

หมายเหตุเกี่ยวกับคู่มือนี้

คู่มือเล่มนี้ครอบคลุมกล้องหลายรุน่ที่มา
พรอ้มกับเลนส์ประเภทต่างๆ 
ชื่อรุน่จะแตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับเลนส์ที่
ให้มา  รุน่ที่ใช้ได้อาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้น
อยู่กับประเทศ/ภูมิภาค 

ชื่อรุ่น เลนส์

ILCE-7M3 ไม่ได้ให้มาด้วย

ILCE-7M3K FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS
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การเตรียมการถ่ายภาพ
การเตรียมการถ่ายภาพ

การตรวจสอบกล้องและรายการที่ให้
มาด้วย
ก่อนอื่นให้ตรวจสอบชื่อรุน่ของกล้อง 
(หน้า 10)  อุปกรณ์เสรมิที่ให้มาด้วย
แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุน่ 
ตัวเลขในเครือ่งหมายวงเล็บแสดงถึง
จ�านวนชิ้น 

ให้มากับกล้องทุกรุ่น

 • ก�้อง (1)

 • อะแดปเตอร์ AC (1)
รูปทรงของอะแดปเตอร ์AC อาจแตก
ต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศ/ภูมิภาค

 • สำยไฟ (1)*

* มีสายไฟหลายชนิดให้มากับกล้อง
ของคุณ  ให้ใช้สายไฟที่เหมาะสมกับ
ประเทศ/ภูมิภาคของคุณ  ดูหน้า 10 

 • แบตเตอรี่แบบชำร์จใหม่ได้  
NP-FZ100 (1)

 • สำยไมโคร USB (1)

 • สำยสะพำย (1)

 • ฝำปิดตัวก�้อง (1) (ติดอยู่บนตัว
ก�้อง)

 • ฝำแท่นเสียบ (1) (ติดอยู่บนตัว
ก�้อง)

 • ถ้วยยำงรองตำ (1) (ติดอยู่บนตัว
ก�้อง)

 • ค�ำแนะน�ำกำรใช้งำน (1) (หนังสือ
คู่มือเ�่มนี้)

 • คู่มืออ้ำงอิง (1)

ILCE-7M3K

 • เ�นส์ซูม FE 28-70 mm F3.5-5.6 
OSS (1) (รวมฝำปิดหน้ำเ�นส์แ�ะ
ฝำปิดท้ำยเ�นส์)

 • เ�นส์ฮูด (1)
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ส่วนประกอบของกล้อง
ดูรายละเอียดในหน้าที่ระบุในวงเล็บ 

ด้านหน้า

 สวิตช์ ON/OFF (ไฟห�ัก) (31)/ 
ปุ่ มชัตเตอร์ (32)

 ปุ่ มหมุนด้ำนหน้ำ
ท่านสามารถปรบัการตั้งค่าต่างๆ 
ส�าหรบัโหมดถ่ายภาพแต่ละโหมด
ได้อย่างรวดเรว็ 

 เซ็นเซอร์ระยะไก�

 ปุ่ มป�ดเ�นส์ (30)

 เสำอำกำศ Wi-Fi/Bluetooth  
(ติดตั้งในตัว) (52)

 ไมโครโฟน
ห้ามบังส่วนนี้ในขณะท�าการบันทึก
ภาพเคลื่อนไหว  การท�าเช่นนั้น
อาจท�าให้เกิดสัญญาณรบกวนหรอื
เสียงเบาลง 

 ไฟช่วย AF (62)/ไฟตั้งเว�ำ

เมื่อถอดเลนส์ออก

 ดัชนีกำรยึด (29) 

 เซ็นเซอร์ภำพ*

 เมำท์

 หน้ำสัมผัสเ�นส์*

* อย่าสัมผัสชิ้นส่วนเหล่านี้โดยตรง 
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ด้านหลัง

 ถ้วยยำงรองตำ
การถอดถ้วยยางรองตา
กดขอบด้านล่างของถ้วยยางรองตา 
ด้านซ้ายและขวาพรอ้มกัน แล้ว
ดันขึ้น 

ถอดถว้ยยางรองตา เมื่อใสช่อ่งมอง 
ปรบัมมุได ้(แยกจ�าหนา่ย)  แลว้ 
เลอืก MENU   (ตัง้คา่กลอ้ง2)  
 [FINDER/MONITOR] 
จากนัน้เปลีย่นเป็น 
[ชอ่งมองภาพ(แมนนวล)] หรอื 
[หนา้จอ(แมนนวล)] 

 ช่องมองภำพ

 ปุ่ ม C3 (ปุ่ มก�ำหนดเอง 3) (69)/ปุ่ ม 
 (ป้องกัน)

 ปุ่ ม MENU  (59)

 จอภำพ (ส�ำหรับกำรใช้งำนแบบ
สัมผัส: หน้ำจอสัมผัส/แผงสัมผัส) 
(43)
ท่านสามารถปรบัจอภาพให้มีมุม
ที่มองง่ายขึ้นและถ่ายภาพจาก
ต�าแหน่งใดก็ได้  

 เซ็นเซอร์ตำ
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 ปุ่ มปรับไดออปเตอร์
ปรบัปุ่มปรบัไดออปเตอรใ์ห้ 
เหมาะสมกับสายตาจนกว่าการ
แสดงผลจะปรากฏชัดเจนในช่อง
มองภาพ  หากหมุนปุ่มปรบั 
ไดออปเตอรไ์ม่สะดวก ให้ถอด 
ถว้ยยางรองตาออกกอ่นหมนุปุ่มนัน้ 

 ปุ่ ม MOVIE (ภำพเค�ื่อนไหว) (33)

 กรณีถ่ำยภำพ: ปุ่ ม AF-ON 
(เปิด AF)
กรณีดูภำพ: ปุ่ ม  (ขยำย)

 ปุ่ มหมุนด้ำนห�ัง
ท่านสามารถปรบัการตั้งค่าต่างๆ 
ส�าหรบัโหมดถ่ายภาพแต่ละโหมด
ได้อย่างรวดเรว็ 

 กรณีถ่ำยภำพ: ปุ่ ม AEL
กรณีดูภำพ: ปุ่ ม  (ดัชนีภำพ)

 ปุ่ มเ�ือก (21)

 สวิตช์ฝำปิดช่องเสียบสื่อบันทึก

 กรณีถ่ำยภำพ:  
ปุ่ ม Fn (ฟังก์ชั่น) (21, 69)
กรณีดูภำพ:  
ปุ่ ม  (ส่งไปยังสมำร์ทโฟน)
ท่านสามารถแสดงหน้าจอส�าหรบั 
[ส่งไปยังสมารท์โฟน] ได้เมื่อกด
ปุ่มนี้ 

 ปุ่ มควบคุม (20)

 ไฟแสดงสถำนะกำรเขำ้ถึง

 กรณีถำ่ยภำพ: ปุ่ ม C4 (ปุ่ มก�ำหนด
เอง 4) (69)
กรณีดูภำพ: ปุ่ ม  (�บ) (33)

 ปุ่ ม  (แสดงภำพ) (33)
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ด้านบน/ด้านข้าง

  เครื่องหมำยแสดงต�ำแหน่ง
เซ็นเซอร์ภำพ
 • เซ็นเซอรภ์าพเป็นเซ็นเซอรท์ี่
แปลงแสงเป็นสัญญาณไฟฟ้า  
เครือ่งหมาย  บ่งบอกถึง
ต�าแหน่งของเซ็นเซอรภ์าพ  เมื่อ
ท่านวัดระยะห่างที่แน่นอน
จากกล้องถึงวัตถุ ให้อ้างอิงกับ
ต�าแหน่งของเส้นแนวนอน   • ถ้าวัตถุอยู่ใกล้กว่าระยะถ่ายภาพ

ที่ต�่าที่สุดของเลนส์ จะไม่สามารถ
ยืนยันโฟกัสได้  ตรวจสอบให้
แน่ใจว่ามีระยะห่างระหว่างวัตถุ
กับกล้องอย่างเพียงพอ 

 ��ำโพง
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 ช่องต่อ  (ไมโครโฟน)
เมื่อต่อไมโครโฟนภายนอก 
ไมโครโฟนในตวัจะปิดโดยอตัโนมัต ิ 
หากไมโครโฟนภายนอกเป็นแบบ
ต่อโดยใช้ไฟเลี้ยง ไมโครโฟนจะได้
รบัไฟเลี้ยงจากกล้อง 

 ช่องต่อ  (หูฟัง)

 ช่องต่อจิ๋ว HDMI

 ขั้วต่อ USB Type-C™ (17, 55)

 ไฟชำร์จ

 ขั้วต่อ Multi/Micro USB* (17, 
55)
ขั้วต่อนี้สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ที่
ใช้งานรว่มกับไมโคร USB ได้ 

  แท่นเสียบ Multi Interface*
อุปกรณ์เสรมิบางอันอาจใส่ได้ 
ไม่สุด และอาจยื่นพ้นออกมาทาง
ด้านหลังของแท่นเสียบ Multi 
interface  อย่างไรก็ตาม หาก
สามารถเสียบอุปกรณ์เสรมิมา 
จนสุดด้านหน้าของแท่นเสียบ  
แสดงว่าการเชื่อมต่อเสรจ็สมบูรณ์ 

 ปุ่ มหมุนปรับโหมด (33)

 ปุ่ ม C2 (ปุ่ มก�ำหนดเอง 2) (69)

 ปุ่ ม C1 (ปุ่ มก�ำหนดเอง 1) (69)

 ปุ่ มชดเชยแสง

 ขอเกี่ยวสำยสะพำย
รอ้ยปลายสายคล้องทั้งสองด้าน 
เข้ากับกล้อง  

  (เครื่องหมำย N) (52)
 • เครือ่งหมายนี้แสดงจุดสัมผัส
ส�าหรบัเชื่อมต่อกล้องและ 
สมารท์โฟนที่มี NFC 

 • NFC (Near Field 
Communication) คือมาตรฐาน
สากลของเทคโนโลยีส่ือสารไรส้าย
ระยะสั้น 

 SLOT 1 (ช่องเสียบกำร์ดหน่วย
ควำมจ�ำ 1) (27)
รองรบัเฉพาะการด์ SD (ใช้ได้กับ 
UHS-I และ UHS-II)
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 SLOT 2 (ช่องเสียบกำร์ดหน่วย
ควำมจ�ำ 2) (28)
รองรบัการด์ SD (ใช้ได้กับ UHS-I) 
และ Memory Stick PRO Duo

* ส�าหรบัรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์
เสรมิที่ใช้รว่มกันได้กับแท่นเสียบ 
Multi Interface และขั้วต่อ Multi/
Micro USB กรุณาเข้าไปที่เว็บไซต์ Sony 
หรอืสอบถามจากตัวแทนจ�าหน่าย 
Sony หรอืศูนย์บรกิารในท้องถิ่นที่ได้
รบัอนุญาตจาก Sony  ท่านสามารถใช้
อุปกรณ์เสรมิส�าหรบัแท่นเสียบอุปกรณ์
เสรมิได้เช่นกัน  ไม่รบัประกันการ
ท�างานรว่มกับอุปกรณ์เสรมิของผู้ผลิต
รายอื่น  

หมายเหตุเกี่ยวกับขั้วต่อ USB
ท่านสามารถใช้ขั้วต่อ USB Type-C 
หรอืขั้วต่อ Multi/Micro USB ส�าหรบั
การจ่ายไฟเลี้ยง การชารจ์แบตเตอรี ่
และการสื่อสาร USB  อย่างไรก็ตาม 
ท่านไม่สามารถด�าเนินการเหล่านี้กับ 
ขั้วต่อทั้งสองอันพรอ้มกันได้ 

 • เวลาในการชารจ์แบตเตอรีจ่ะไม่
เปลี่ยนไปตามขั้วต่อที่ท่านใช้ 

 • ท่านสามารถใช้อุปกรณ์เสรมิส�าหรบั
ขั้วต่อ Multi/Micro USB เช่น 
รโีมทคอนโทรล (แยกจ�าหน่าย)  
ขณะจ่ายไฟเลี้ยงหรอืท�าการถ่ายภาพ
ระยะไกลผ่าน PC โดยใช้ขั้วต่อ USB 
Type-C 
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ด้านล่าง

 ช่องเสียบแบตเตอรี่ (25)

 ฝำปิดแบตเตอรี่ (25)

 ช่องต่อขำตั้งก�้อง
ใช้ขาตั้งกล้องที่มีสกรูยาวไม่เกิน  
5.5 มม.  มิฉะนั้น ท่านจะไม่
สามารถยึดกล้องได้อย่างแน่นหนา  
และอาจเกิดความเสียหายกับ
กล้องได้ 

 ก้ำนป�ดฝำปิดแบตเตอรี่
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เลนส์ FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS (ให้มาพร้อมกับ 
ILCE-7M3K)

 วงแหวนปรับโฟกัส

 แหวนซูม

 สเก�ควำมยำวโฟกัส

 ดัชนีควำมยำวโฟกัส

 หน้ำสัมผัสเ�นส์
อย่าสัมผัสชิ้นส่วนนี้โดยตรง 

 ดัชนีกำรยึด
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การใช้งานขั้นพื้นฐาน

การใช้งานปุ่ มควบคุม

 • ท่านสามารถเลือกรายการการตั้งค่าได้โดยการหมุนหรอืกดด้านบน/ล่าง/ซ้าย/
ขวา ของปุ่มควบคุม  การเลือกของท่านจะถูกก�าหนดเมื่อท่านกดตรงกลาง 
ปุ่มควบคุม 

 • ฟังก์ชั่น DISP (การตั้งค่าแสดงผล), /  (โหมดขับเคลื่อน) และ ISO (ISO) ถูก
ก�าหนดไว้ที่ด้านบน/ซ้าย/ขวาของปุ่มควบคุม  นอกจากนี้ ท่านยังสามารถก�าหนด
ฟังก์ชั่นที่เลือกให้ด้านซ้าย/ขวา/ล่าง และตรงกลางของปุ่มควบคุม รวมทั้งการ
หมุนของปุ่มควบคุมได้ 

 • ในระหว่างที่ดูภาพ ท่านสามารถเรยีกดูภาพถัดไป/ภาพก่อนหน้าได้โดยการกด
ด้านขวา/ซ้าย ของปุ่มควบคุมหรอืการหมุนปุ่มควบคุม 
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การใช้ปุ่ มเลือก

 • วางนิ้วลงที่ด้านบนของปุ่มเลือก เพื่อให้ใช้งานได้แม่นย�ายิ่งขึ้น 
 • เมื่อตั้งค่า [บรเิวณปรบัโฟกัส] ไว้ที่ [โซน], [จุดที่ปรบัได้] หรอื 
[จุดที่ปรบัได้แบบขยาย] ท่านสามารถย้ายพื้นที่โฟกัสได้โดยกดด้านบน/ล่าง/ซ้าย/
ขวาของปุ่มเลือก 

 • ในการตั้งค่าเริม่ต้น ได้ก�าหนดฟังก์ชั่น [มาตรฐานโฟกัส] ให้ตรงกลางของปุ่มเลือก 

การใช้ปุ่ ม Fn (ฟังก์ชั่น)

ท่านสามารถบันทึกฟังก์ชั่นที่ใช้บ่อยไปยังปุ่ม Fn (ฟังก์ชั่น) และเรยีกใช้ขณะถ่ายภาพ
ได้  ท่านสามารถบันทึกฟังก์ชันที่ใช้บ่อยให้กับปุ่ม Fn (ฟังก์ชั่น) ได้สูงสุด 12 ฟังก์ชัน 

1 กดปุ่ ม DISP ที่ปุ่ มควบคุม
ซํ้าหลาย ๆ ครั้ง เพื่อให้
แสดงโหมดหน้าจออื่นที่
ไม่ใช่ [สําหรับช่องมองภาพ] 
จากนั้นกดปุ่ ม Fn (ฟังก์ชั่น) 

ปุ่ ม Fn

2 เลือกฟังก์ชั่นที่ท่านต้องการโดยกดด้านบน/ล่าง/ซ้าย/
ขวา ของปุ่ มควบคุม 
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3 เลือกการตั้งค่าที่ต้องการ
โดยหมุนปุ่ มหมุนด้านหน้า 
แล้วกดตรงกลางของปุ่ ม
ควบคุม 
 • บางฟังก์ชั่นสามารถปรบัละเอียดได้
โดยใช้ปุ่มหมุนด้านหลัง 

เมื่อต้องการปรับการตั้งค่าจากหน้าจอตั้งค่า 
โดยเฉพาะ

เลือกฟังก์ชั่นที่ต้องการในขั้นที่ 2 จากนั้นกดที่
ตรงกลางของปุ่มควบคุม  หน้าจอตั้งค่าเฉพาะ
ส�าหรบัฟังก์ชั่นจะปรากฏขึ้น  ท�าการปรบัการ
ตั้งค่าตามค�าแนะน�าการใช้งาน 

ค�ำแนะน�ำในกำรใช้งำน

วิธีใช้หน้าจอ Quick Navi

หน้าจอ Quick Navi เป็นฟังก์ชั่นที่ปรบัให้เหมาะสมกับการถ่ายภาพด้วยช่องมอง
ภาพ เพื่อช่วยให้สามารถควบคุมการตั้งค่าได้โดยตรง 

1 เลือก MENU   (ตั้งค่ากล้อง2)  [ปุ่ ม DISP]  [จอ] 

2 ทําเครื่องหมาย  บน [สําหรับช่องมองภาพ] จากนั้นเลือก 
[ตกลง]  

3 กดปุ่ ม DISP ที่ปุ่ มควบคุม เพื่อตั้งค่าโหมดหน้าจอเป็น 
[สําหรับช่องมองภาพ] 



ILCE-7M3
4-732-951-41(1)

TH

23

การเตรียมการถ่ายภาพ

C:\4732951411ILCE7M3AP2\01TH-ILCE7M3AP2\020PRE.indd
DTP data saved: 2017/10/25 15:48
PDF file created: 2017/11/02 16:22

4 กดปุ่ ม Fn เพื่อเปลี่ยนเป็นหน้าจอ Quick Navi 
 • เนื้อหาและต�าแหน่งของเนื้อหาที่แสดงในภาพประกอบเป็นเพียงค�าแนะน�า
เท่านั้น และอาจแตกต่างจากการแสดงผลจรงิ  

โหมดอัตโนมัติ/โหมด เลือกบรรยากาศ

โหมด P/A/S/M

5 เลือกฟังก์ชั่นที่จะตั้งค่าโดยกดด้านบน/ล่าง/ซ้าย/ขวา
ของปุ่ มควบคุม  

6 เลือกค่าที่ต้องการโดยหมุนปุ่ มหมุนด้านหน้า 
 •  บางฟังก์ชั่นสามารถปรบัละเอียดได้โดยใช้ปุ่มหมุนด้านหลัง 
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เมื่อต้องการปรับการตั้งค่าจากหน้าจอตั้งค่า 
โดยเฉพาะ

เลือกฟังก์ชั่นที่ต้องการในขั้นที่ 5 จากนั้นกดที่
ตรงกลางของปุ่มควบคุม  หน้าจอตั้งค่าเฉพาะ
ส�าหรบัฟังก์ชั่นจะปรากฏขึ้น  ท�าการปรบัการ
ตั้งค่าตามค�าแนะน�าการใช้งาน  

ค�ำแนะน�ำในกำรใช้งำน

หมายเหตุ

 • รายการที่แสดงเป็นสีเทาในหน้าจอ Quick Navi จะไม่สามารถปรบัเปลี่ยนได้  
 • เมื่อใช้ฟังก์ชั่น เช่น [สรา้งสรรค์ภาพถ่าย] หรอื [โปรไฟล์ภาพ] ท่านสามารถควบคุมการ 
ตั้งค่าบางรายการได้จากหน้าจอเฉพาะเท่านั้น 
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คู่มือเริ่มต้นใช้งาน
ขั้นตอนที่ 1: การใส่แบตเตอรี่เข้าไปในกล้อง

1 เปิดฝาปิดชอ่งใสแ่บตเตอรี ่

2 ใส่ก้อนแบตเตอรี่โดยที่
ยังกดก้านล็อคด้วยปลาย
แบตเตอรี่ จนกว่าแบตเตอรี่
จะล็อคเข้าที่ 

ก้ำน�็อค

3 ปิดฝาปิด 

เมื่อต้องการถอดแบตเตอรี่
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟแสดงสถานะ 
การเข้าถึง (หน้า 14) ไม่ติดสว่างอยู่ และ
ปิดสวิตช์กล้องแล้ว  จากนั้น ดันก้านล็อค
ขึ้นแล้วน�าแบตเตอรีอ่อกมา  ระวังอย่าท�า
แบตเตอรีห่ล่น 

ก้ำน�็อค
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ขั้นตอนที่ 2: ชาร์จแบตเตอรี่ขณะที่แบตเตอรี่อยู่ใน
กล้อง

1 ปิดสวิตช์ผลิตภัณฑ์

2 เชื่อมต่อกล้องซึ่งใส่
แบตเตอรี่แล้วเข้ากับ 
อะแดปเตอร์ AC  
(ที่ให้มาด้วย) โดยใช้สาย 
USB แล้วต่ออะแดปเตอร์ 
AC เขา้กบัเตา้รบัตดิผนงั 
ไฟชาร์จบนกล้อง (สีส้ม)
ติดสว่าง: ก�าลังชารจ์
ดับ: ชารจ์เสรจ็แล้ว
กะพรบิ: การชารจ์เกิดข้อผิดพลาดหรอืการชารจ์หยุดชั่วคราว เนื่องจากกล้องไม่
อยู่ในช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสม

 • เวลาในการชารจ์ (ชารจ์เต็ม): ประมาณ 285 นาที (ในกรณีชารจ์แบตเตอรีท่ี่ไม่มี
ประจุเลยที่อุณหภูมิ 25 °C)

 • กรณีที่ใช้แบตเตอรีท่ี่เพิ่งซื้อมาใหม่หรอืแบตเตอรีท่ี่ไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน 
ไฟชารจ์อาจกะพรบิถี่ๆ ขณะก�าลังชารจ์แบตเตอรี ่หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น 
ให้ถอดแบตเตอรีห่รอืถอดสาย USB ออกจากกล้อง และใส่กลับเข้าไปใหม่เพื่อ
ชารจ์อีกครัง้

 • ใช้เฉพาะแบตเตอรีข่อง Sony และอะแดปเตอร ์AC (ที่ให้มาด้วย) ที่เป็นของแท้
เท่านั้น 

 • ใช้สาย USB (ที่ให้มาด้วย) หรอืสาย USB มาตรฐาน 
 • เวลาในการชารจ์จะเท่ากัน หากท่านใช้สาย USB Type-C 
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ขั้นตอนที่ 3: การใส่การ์ดหน่วยความจํา

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการด์หน่วยความจ�าที่สามารถใช้กับกล้องนี้ได้ในหน้า 85 

1 เปิดฝาปิดการ์ดหน่วย 
ความจํา 

2 ใส่การ์ด SD เข้าไปใน 
ช่องเสียบ 1
ช่องเสียบ 1 (ด้านล่าง): รองรบัการด์ SD 
(ใช้ได้กับ UHS-I และ UHS-II)
ช่องเสียบ 2 (ด้านบน): รองรบัการด์ SD 
(ใช้ได้กับ UHS-I) และ  
Memory Stick PRO Duo

ช่องเสียบ 2 ช่องเสียบ 1

 • ให้ใส่การด์หน่วยความจ�าจนคลิกเข้าที่โดยหันมุมบากของการด์ตามทิศทางที่
แสดงในรูป 

 • ทา่นสามารถเปลีย่นโดยเลอืกวา่จะใช้ช่องเสยีบการด์หน่วยความจ�าช่องใดได้ 
โดยเลอืก MENU   (ตัง้ค่า)  [ตัง้ค่าสือ่บนัทกึ]  [ใหส้�าคญักับสือ่บนัทกึ]  
กลอ้งจะใชช้อ่งเสยีบ 1 ในการตัง้ค่าเริม่ต้น 

 • ใช้ช่องเสียบ 1 เมื่อใช้การด์ SD เพียงอันเดียว  
 • ใชช้อ่งเสยีบ 2 เมือ่ใช ้Memory Stick  ในกรณน้ีี ใหตั้ง้ค่า [ใหส้�าคญักับสือ่บนัทกึ] 
ไปที ่[ชอ่ง 2] 

3 ปิดฝาปิด 
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คําแนะนํา

 • เมื่อท่านใช้การด์หน่วยความจ�ากับกล้องนี้เป็นครัง้แรก ขอแนะน�าให้ฟอรแ์มตการด์ใน
กล้อง เพื่อให้การด์หน่วยความจ�ามีประสิทธิภาพที่คงที่มากยิ่งขึ้น (หน้า 74) 

หมายเหตุ

 • ห้ามใส่ Memory Stick เข้าไปในช่องเสียบ 1  การท�าเช่นนี้อาจท�าให้เกิดความเสียหายได้ 

เมื่อต้องการถอดการ์ดหน่วยความจํา
เปิดฝาปิดการด์หน่วยความจ�า  ตรวจสอบ 
ให้แน่ใจว่าไฟแสดงสถานะการเข้าถึง 
(หน้า 14) ไม่ติดสว่าง จากนั้นจึงกดการด์
หน่วยความจ�าลงไปหนึ่งครัง้ เพื่อน�าการด์
ออก 

ไฟแสดงสถำนะกำรเข้ำถึง

เมื่อต้องการบันทึกลงในการ์ดหน่วยความจําใน 
ช่องเสียบสองช่อง

กล้องจะใช้ช่องเสียบ 1 ในการตั้งค่าเริม่ต้น  หากไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า 
และจะใช้การด์หน่วยความจ�าเพียงอันเดียว ให้ใช้ช่องเสียบ 1 
เมื่อใส่การด์หน่วยความจ�าอีกอันเข้าไปในช่องเสียบ 2 ท่านจะสามารถบันทึกภาพ
เดียวกันลงในการด์หน่วยความจ�าทั้งสองอันพรอ้มกันได้ หรอืบันทึกภาพคนละชนิด 
(ภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว) ลงในการด์หน่วยความจ�าแต่ละอันได้ ([โหมดบันทึกภาพ] 
ในส่วน [ตั้งค่าสื่อบันทึก]) (หน้า 75) 
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ขั้นตอนที่ 4: การใส่เลนส์

1 ถอดฝาปิดตวักลอ้งออกจาก
กล้อง และถอดฝาปิดท้าย
เลนส์ออกจากท้ายเลนส์ 
 • เมื่อเปลี่ยนเลนส์ ให้เปลี่ยนเลนส์
อย่างรวดเรว็ในบรเิวณซึ่งปราศจาก
ฝุ่น เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นละอองหรอื
สิ่งสกปรกเข้าไปภายในตัวกล้อง 

 • ขอแนะน�าให้ใส่ฝาปิดหน้าเลนส์เมื่อ
ท่านถ่ายภาพเสรจ็แล้ว 

ฝำปิดท้ำยเ�นส์

ฝำปิดตัวก�้อง

ฝำปิดหนำ้เ�นส์

2 เมาท์เลนส์โดยให้
เครื่องหมายดัชนีสีขาว 
(ดัชนีเมาท์) ทั้งสองบน
เลนส์และกล้องอยู่ในแนว
เดียวกัน 
 • ถือกล้องโดยให้เลนส์คว�่าลงเพื่อ
ป้องกันไม่ให้ฝุ่นละอองหรอืสิ่ง
สกปรกเข้าไปในตัวกล้อง 

3 ขณะที่ดันเลนส์เบาๆ เข้าหา
กล้อง ให้หมุนเลนส์ช้าๆ 
ตามลูกศรจนกว่าจะได้ยิน
เสียงคลิกเข้าในตําแหน่ง
ล็อค 
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หมายเหตุ

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่เลนส์เข้าไปตรงๆ และอย่าใช้ความรุนแรงขณะใส่เลนส์ 
 • อย่ากดปุ่มปลดเลนส์ขณะก�าลังติดเลนส์ 
 • ต้องใช้อะแดปเตอรแ์ปลงเมาท์ (แยกจ�าหน่าย) เมื่อใช้เลนส์ A-mount (แยกจ�าหน่าย)   
ดูรายละเอียดจากคู่มือการใช้งานที่ให้มาพรอ้มกับอะแดปเตอรแ์ปลงเมาท์ 
 • หากท่านต้องการถ่ายภาพแบบ full-frame ให้ใช้เลนส์ที่สนับสนุนขนาด full-frame 
 • เมื่อถือกล้องที่ใส่เลนส์แล้ว ให้จับกล้องและเลนส์อย่างมั่นคง 
 • อย่าจับส่วนของเลนส์ที่ยื่นออกมาเพื่อซูมหรอืปรบัโฟกัส 

เมื่อต้องการถอดเลนส์
กดปุ่มปลดเลนส์ค้างไว้และหมุนเลนส์ไป
ในทิศทางของลูกศรจนหมุนต่อไม่ได้ 

ปุ่ มป�ดเ�นส์

เลนส์ที่สนับสนุน
เลนส์ที่สามารถใช้ได้กับกล้องนี้ได้แก่เลนส์ดังต่อไปนี้

เลนส์ การรองรับการใช้งานร่วมกับกล้อง

เลนส์ A-mount

เลนส์ที่ใช้งานรว่มกันได้กับ
รูปแบบ full-frame 35 มม.



(ต้องใช้อะแดปเตอรแ์ปลงเมาท์ 
(แยกจ�าหน่าย) ที่ใช้งานรว่มกันได้กับ

รูปแบบ full-frame)

เลนส์ส�าหรบัขนาด APS-C 
โดยเฉพาะ

*
(ต้องใช้อะแดปเตอรแ์ปลงเมาท์ 

(แยกจ�าหน่าย))

เลนส์ E-mount

เลนส์ที่ใช้งานรว่มกันได้กับ
รูปแบบ full-frame 35 มม. 

เลนส์ส�าหรบัขนาด APS-C 
โดยเฉพาะ *

* กล้องจะบันทึกภาพเป็นขนาด APS-C  มุมภาพจะเทียบเท่ากับประมาณ 1.5 เท่า ของช่วง
ความยาวโฟกัสที่ระบุอยู่ที่เลนส์  (ตัวอย่างเช่น มุมภาพจะเทียบเท่ากับขนาด 75 มม. เมื่อ
ใส่เลนส์ 50 มม.)
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ขั้นตอนที่ 5: การตั้งค่าภาษาและนาฬิกา

1 หมุนสวิตช์ ON/OFF  
(ไฟหลัก) ไปที่ “ON” เพื่อ
เปิดกล้อง 

สวิตช์ ON/OFF (ไฟห�ัก)

2 เลือกภาษาที่ต้องการ  
จากนั้นกดที่ตรงกลาง 
ปุ่ มควบคุม 

ปุ่ มควบคุม

3 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่หน้าจอได้เลือก [ตกลง] แล้ว  
จากนั้นกดที่ตรงกลางปุ่ ม 

4 เลือกตําแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่ต้องการ จากนั้นกด 
ตรงกลางของปุ่ มเลือก 

5 เลือก [วันที่/เวลา] โดยใช้ด้านบน/ล่างของปุ่ มควบคุม 
หรือโดยหมุนปุ่ มควบคุม จากนั้นกดที่ตรงกลางปุ่ ม  

6 เลือกรายการที่ต้องการโดยกดด้านบน/ล่าง/ซ้าย/ขวา 
ของปุ่ มควบคุม จากนั้นกดที่ตรงกลางปุ่ ม 
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7 ทําซํ้าขั้นตอนที่ 5 และ 6 เพื่อตั้งค่ารายการอื่น จากนั้น
เลือก [ตกลง] แล้วกดตรงกลางของปุ่ มเลือก 

คําแนะนํา

 • เมื่อต้องการรเีซ็ตการตั้งค่าวันที่และเวลา ให้ใช้ MENU (หน้า 74) 

หมายเหตุ

 • กล้องไม่มีฟังก์ชั่นใส่วันที่ลงในภาพ  ท่านสามารถใส่วันที่ลงบนภาพถ่าย จากนั้นบันทึก
และสั่งพิมพ์ได้โดยใช้ PlayMemories Home (ส�าหรบั Windows เท่านั้น) 

ขั้นตอนที่ 6: การถ่ายภาพในโหมดอัตโนมัติ

1 เลื่อนปุ่ มหมุนปรับโหมดเพื่อตั้งให้เป็น 
กล้องจะตั้งค่าโหมดถ่ายภาพไว้ที่  (อัตโนมัติอัจฉรยิะ) 

2 มองเข้าไปในช่องมองภาพหรือจอภาพ และถือกล้องไว้ 

3 ปรับขนาดของวัตถุโดยหมุนแหวนซูมของเลนส์ เมื่อใส่
เลนส์ซูมไว้ 

4 กดปุ่ มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อปรับโฟกัส 
 • เมื่อปรบัโฟกัสภาพได้ ตัวแสดง (เช่น ) จะติดสว่าง 

5 กดปุ่ มชัตเตอร์ลงจนสุด 
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เมื่อต้องการบันทึกภาพเคลื่อนไหว
กดปุ่ม MOVIE เพื่อเริม่/หยุดการบันทึก 

เมื่อต้องการดูภาพ
กดปุ่ม  (แสดงภาพ) เพื่อแสดงภาพ  ท่านสามารถเลือกภาพที่ต้องการได้โดยใช้
ปุ่มควบคุม 

เมื่อต้องการลบภาพที่แสดง
กดปุ่ม  (ลบ) ระหว่างแสดงภาพ เพื่อลบภาพนั้น  เลือก [ลบ] โดยใช้ปุ่มควบคุมบน
หน้าจอยืนยัน จากนั้นกดที่ตรงกลางปุ่มควบคุมเพื่อลบภาพ 

เมื่อต้องการถ่ายภาพด้วยโหมดถ่ายภาพต่างๆ
ปรบัปุ่มหมุนปรบัโหมดเป็นโหมดที่ต้องการตามวัตถุหรอืฟังก์ชั่นที่ต้องการใช้งาน 
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ถ่ายภาพ

การโฟกัส

โหมดโฟกัส

เลือกวิธีโฟกัสให้เหมาะกับการเคลื่อนไหวของวัตถุ 

MENU   (ตั้งค่ากล้อง1)  [โหมดโฟกัส]  การตั้ง
ค่าที่ต้องการ 

 (AF ครั้งเดียว): ผลิตภัณฑ์จะล็อคโฟกัส เมื่อปรบัโฟกัสได้แล้ว  ใช้โหมดนี้เมื่อ
วัตถุไม่เคลื่อนไหว 

 (AF อัตโนมัติ): [AF ครัง้เดียว] และ [AF ต่อเนื่อง] จะเปลี่ยนไปตามการ
เคลื่อนไหวของวัตถุ  เมื่อกดปุ่มชัตเตอรล์งครึง่หนึ่ง ผลิตภัณฑ์จะล็อคโฟกัสเมื่อ
ก�าหนดแล้วว่าวัตถุไม่เคลื่อนไหว หรอืโฟกัสต่อเมื่อวัตถุเคลื่อนไหวแล้ว  ระหว่าง
การถ่ายภาพต่อเนื่อง ผลิตภัณฑ์จะถ่ายภาพโดยอัตโนมัติด้วย AF ต่อเนื่องจาก
ภาพถ่ายที่สอง 

 (AF ต่อเนื่อง): กล้องท�าการปรบัโฟกัสต่อไป ขณะที่กดปุ่มชัตเตอรล์งค้างไว้
ครึง่หนึ่ง  ใช้ค่านี้เมื่อวัตถุก�าลังเคลื่อนไหว  ในโหมด [AF ต่อเนื่อง] จะไม่มีเสีย
งบีป เมื่อกล้องปรบัโฟกัสได้แล้ว 

 (DMF): ท่านสามารถปรบัละเอียดด้วยตัวเองได้ หลังจากปรบัโฟกัสอัตโนมัติ
แล้ว เพื่อช่วยให้สามารถโฟกัสวัตถุได้รวดเรว็ขึ้นกว่าเมื่อใช้โหมดโฟกัสด้วยตัวเอง
ตั้งแต่เริม่ต้น  ฟังก์ชั่นนี้ช่วยอ�านวยความสะดวกในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การ
ถ่ายภาพมาโคร 

 (โฟกัสด้วยตัวเอง): ปรบัโฟกัสด้วยตัวเอง  หากท่านไม่สามารถโฟกัสไปยัง
วัตถุที่ต้องการโดยใช้โฟกัสอัตโนมัติ ให้ใช้การปรบัโฟกัสด้วยตัวเอง 
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ถ่ายภาพ

ตัวแสดงโฟกัส
 (ติดสว่าง): วัตถุอยู่ในโฟกัสและล็อคโฟกัสแล้ว 

 (กะพริบ): วัตถุไม่อยู่ในโฟกัส 

 (ติดสว่าง): วัตถุอยู่ในโฟกัส  กล้องจะปรบัโฟกัสอย่างต่อเนื่องไปตามการ
เคลื่อนไหวของวัตถุ 

 (ติดสว่าง): ก�าลังปรบัโฟกัส 

วัตถุซึ่งปรับโฟกัสได้ยากในโหมดโฟกัสอัตโนมัติ
 • วัตถุที่มืดและอยู่ไกล
 • วัตถุมีคอนทราสต์น้อย
 • วัตถุอยู่หลังกระจก
 • วัตถุที่เคลื่อนที่เรว็
 • แสงสะท้อนหรอืผิววัตถุเป็นมันวาว
 • แสงกะพรบิ
 • วัตถุย้อนแสง
 • รูปแบบซ�้าๆ ต่อเนื่องกัน เช่น ด้านหน้าอาคาร
 • วัตถุในพื้นที่โฟกัสซึ่งมีระยะโฟกัสต่างกัน

คําแนะนํา

 • ในโหมด [AF ต่อเนื่อง] ท่านสามารถล็อคโฟกัสได้โดยกดปุ่มค้างไว้ซึ่งเป็นปุ่มที่ได้ก�าหนด
ฟังก์ชั่น [ปรบัโฟกัส] ไว้ (หน้า 69) 
 • เมื่อตั้งโฟกัสไปที่ระยะอนันต์ในโหมดโฟกัสด้วยตัวเองหรอืโหมดโฟกัสด้วยตัวเองโดยตรง 
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้วางโฟกัสไว้ที่วัตถุซึ่งอยู่ไกลเพียงพอ โดยการตรวจสอบจอภาพ
หรอืช่องมองภาพ 

หมายเหตุ

 • [AF อัตโนมัติ] จะใช้งานได้เฉพาะเมื่อใช้เลนส์ที่สนับสนุน AF แบบตรวจจับเฟสเท่านั้น 
 • เมื่อตั้งค่า [AF ต่อเนื่อง] หรอื [AF อัตโนมัติ] มุมภาพอาจเปลี่ยนไปทีละน้อยในขณะก�าลัง
โฟกัส  แต่จะไม่ส่งผลต่อภาพจรงิที่บันทึกได้ 
 • ท่านจะใช้งานได้เฉพาะ [AF ต่อเนื่อง] และ [โฟกัสด้วยตัวเอง] เมื่อถ่ายภาพเคลื่อนไหว
หรอืเมื่อตั้งค่าปุ่มหมุนปรบัโหมดไปที่  
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โฟกัสอัตโนมัติ

บริเวณปรับโฟกัส

เลือกบรเิวณปรบัโฟกัส  ใช้ฟังก์ชั่นนี้เมื่อปรบัโฟกัสให้เหมาะสมได้ยากในโหมดโฟกัส
อัตโนมัติ 

MENU   (ตั้งค่ากล้อง1)  [บริเวณปรับโฟกัส]   
การตั้งค่าที่ต้องการ 

 กว้าง: โฟกัสวัตถุที่ครอบคลุมทุกระยะของหน้าจอโดยอัตโนมัติ  เมื่อท่านกดปุ่ม
ชัตเตอรล์งครึง่หนึ่งในโหมดถ่ายภาพนิ่ง กรอบสีเขียวจะปรากฏรอบบรเิวณที่อยู่
ในโฟกัส 

 โซน: เลือกโซนในจอภาพที่จะโฟกัส และผลิตภัณฑ์จะเลือกพื้นที่โฟกัสโดย
อัตโนมัติ 

 กลางภาพ: ปรบัโฟกัสไปที่วัตถุที่อยู่กึ่งกลางของภาพโดยอัตโนมัติ  ใช้รว่มกับ 
ฟังก์ชั่นโฟกัสล็อค เพื่อสรา้งองค์ประกอบภาพตามที่ต้องการ 

 จุดที่ปรับได้: ช่วยให้สามารถเลื่อนกรอบการโฟกัสไปยังต�าแหน่งที่ต้องการใน
หน้าจอ และปรบัโฟกัสที่วัตถุขนาดเล็กมากในบรเิวณแคบๆ ได้ 

 จุดที่ปรับได้แบบขยาย: หากผลิตภัณฑ์ไม่สามารถโฟกัสที่จุดเดียวที่เลือกไว้ 
ผลิตภัณฑ์จะใช้จุดโฟกัสรอบๆ จุดที่ปรบัได้เป็นบรเิวณที่ให้ความส�าคัญเป็นรอง 
เพื่อปรบัโฟกัสให้ได้ 

     AF ล็อคเป้าหมาย: เมื่อกดปุ่มชัตเตอรล์งครึง่หนึ่งและ
ค้างไว้ ผลิตภัณฑ์จะติดตามวัตถุภายในบรเิวณโฟกัสอัตโนมัติที่เลือกไว้  การตั้งค่า
นี้จะใช้งานได้เฉพาะเมื่อตั้งค่า [โหมดโฟกัส] เป็น [AF ต่อเนื่อง]  วางเคอรเ์ซอรไ์ป
ที่ [AF ล็อคเป้าหมาย] ในหน้าจอตั้งค่า [บรเิวณปรบัโฟกัส] จากนั้นปรบับรเิวณที่
ต้องการ เพื่อเริม่ติดตาม โดยใช้ด้านซ้าย/ขวาของปุ่มควบคุม  นอกจากนี้ ท่านยัง
สามารถย้ายบรเิวณเริม่ติดตามไปยังจุดที่ต้องการ โดยก�าหนดให้บรเิวณนั้นเป็น
โซน จุดที่ปรบัได้ หรอืจุดที่ปรบัได้แบบขยาย 
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ตัวอย่างของการแสดงกรอบการโฟกัส
กรอบการโฟกัสจะแตกต่างกันดังที่แสดงไว้ด้านล่าง 

เมื่อโฟกัสบนพื้นที่ขนาดใหญ่

เมื่อโฟกัสบนพื้นที่ขนาดเล็ก

 • เมื่อตั้งค่า [บรเิวณปรบัโฟกัส] ไปที่ [กว้าง] หรอื [โซน] กรอบการโฟกัสอาจสลับไป
มาระหว่าง “เมื่อโฟกัสบนพื้นที่ขนาดใหญ่” และ “เมื่อโฟกัสบนพื้นที่ขนาดเล็ก”  
ขึ้นอยู่กับวัตถุหรอืสถานการณ์ 

 • เมื่อใส่เลนส์ A-mount ที่มีอะแดปเตอรแ์ปลงเมาท์ (LA-EA1 หรอื LA-EA3)  
(แยกจ�าหน่าย) และตั้งค่า [  ระบบ AF] ไว้ที่ [AF แบบตรวจจับเฟส] กรอบการ
โฟกัสส�าหรบั “เมื่อโฟกัสบนพื้นที่ขนาดเล็ก” อาจปรากฏขึ้น 

เมื่อโฟกัสได้แล้วโดยอัตโนมัติตามระยะทั้งหมดของจอภาพ

 • เมื่อทา่นใชฟ้ังกชั์น่ซูมอื่นนอกเหนอืจากซูมดว้ยเลนส ์การตัง้คา่ [บรเิวณปรบัโฟกสั] 
จะถกูปิดการใช้งาน และกรอบการโฟกสัจะแสดงเป็นเสน้ประ  AF จะจบัทีบ่รเิวณ
จดุกึ่งกลางและรอบๆ เป็นหลกั 
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เมื่อต้องการย้ายพื้นที่โฟกัส
 • ท่านสามารถย้ายพื้นที่โฟกัสใน [จุดที่ปรบัได้], [จุดที่ปรบัได้แบบขยาย] หรอื [โซน] 
ได้โดยใช้ปุ่มเลือก  หากก�าหนด [มาตรฐานโฟกัส] ให้ตรงกลางของปุ่มเลือกไว้ 
ล่วงหน้า ท่านสามารถเลื่อนกรอบการโฟกัสกลับไปยังตรงกลางจอภาพได้โดยกด
ตรงกลางของปุ่มเลือก 

 • ท่านสามารถเลื่อนกรอบการโฟกัสอย่างรวดเรว็ได้โดยแตะแล้วลากกรอบการโฟกัส
นั้นในจอภาพ  ตั้งค่า [ระบบสัมผัส] ไปที่ [เปิด] ไว้ล่วงหน้า (หน้า 43) 

คําแนะนํา

 • ตามการตั้งค่าเริม่ต้น ได้ก�าหนด [บรเิวณปรบัโฟกัส] ให้ปุ่ม C2 

หมายเหตุ

 • [บรเิวณปรบัโฟกัส] จะถูกล็อคไว้ที่ [กว้าง] ในสถานการณ์ต่อไปนี้
 – [อัตโนมัติอัจฉรยิะ]
 – [เลือกบรรยากาศ]

 • พื้นที่โฟกัสอาจไม่สว่างขึ้นในระหว่างการถ่ายภาพต่อเนื่อง หรอืเมื่อกดปุ่มชัตเตอรล์ง 
จนสุดในครัง้เดียว 
 • เมื่อปรบัปุ่มหมุนปรบัโหมดเป็น  (ภาพเคลื่อนไหว) หรอื  หรอืในระหว่าง
การถ่ายภาพเคลื่อนไหว ท่านไม่สามารถเลือก [AF ล็อคเป้าหมาย] ในการตั้งค่า 
[บรเิวณปรบัโฟกัส] ได้ 
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โฟกัสด้วยตัวเอง
เมื่อปรบัโฟกัสให้เหมาะสมได้ยากในโหมดโฟกัสอัตโนมัติ ท่านสามารถท�าการปรบั
โฟกัสด้วยตัวเองได้ 

1 MENU   (ตั้งค่ากล้อง1)  [โหมดโฟกัส]  
[โฟกัสด้วยตัวเอง] 

2 หมุนวงแหวนปรับโฟกัส
เพื่อให้ได้โฟกัสคมชัด 
 • เมื่อหมุนวงแหวนปรบัโฟกัส ระยะ
โฟกัสจะปรากฏในหน้าจอ  กล้อง 
จะไม่แสดงระยะโฟกัส เมื่อติด 
อะแดปเตอรแ์ปลงเมาท์  
(แยกจ�าหน่าย) 

3 กดปุ่ มชัตเตอร์ลงจนสุดเพื่อถ่ายภาพ  

หมายเหตุ

 • เมื่อใช้ช่องมองภาพ ให้ปรบัระดับไดออปเตอร ์เพื่อให้ได้โฟกัสที่ถูกต้องในช่องมองภาพ 
(หน้า 14) 
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โฟกัสด้วยตัวเองโดยตรง (DMF)

ท่านสามารถปรบัละเอียดด้วยตัวเองได้ หลังจากปรบัโฟกัสอัตโนมัติแล้ว เพื่อช่วยให้
สามารถโฟกัสวัตถุได้รวดเรว็ขึ้นกว่าเมื่อใช้โหมดโฟกัสด้วยตัวเองตั้งแต่เริม่ต้น   
ฟังก์ชั่นนี้ช่วยอ�านวยความสะดวกในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การถ่ายภาพมาโคร 

1 MENU   (ตั้งค่ากล้อง1)  [โหมดโฟกัส]  [DMF] 

2 กดปุ่ มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อปรับโฟกัสอัตโนมัติ 

3 กดปุ่ มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง
ค้างไว้ แล้วหมุนวงแหวน
ปรับโฟกัสเพื่อให้ได้โฟกัสที่
คมชัดยิ่งขึ้น 
 • เมื่อหมุนวงแหวนปรบัโฟกัส ระยะ
โฟกัสจะปรากฏในหน้าจอ  กล้องจะ
ไม่แสดงระยะโฟกัส เมื่อติด 
อะแดปเตอรแ์ปลงเมาท์  
(แยกจ�าหน่าย) 

4 กดปุ่ มชัตเตอร์ลงจนสุดเพื่อถ่ายภาพ 



ILCE-7M3
4-732-951-41(1)

TH

41

ถ่ายภาพ

C:\4732951411ILCE7M3AP2\01TH-ILCE7M3AP2\030BAS.indd
DTP data saved: 2017/10/25 15:48
PDF file created: 2017/11/02 16:22

ถ่ายภาพต่อเนื่อง
ถ่ายภาพอย่างต่อเนื่องขณะที่ท่านกดปุ่มชัตเตอรล์งค้างไว้ 

1 เลือก /  (โหมดขับเคลื่อน) ที่ปุ่ มควบคุม  
[ถ่ายภาพต่อเนื่อง] 
 • ท่านยังสามารถตั้งค่าโหมดขับเคลื่อนได้โดยเลือก MENU   (ตั้งค่ากล้อง1) 
 [โหมดขับเคลื่อน] 

2 เลือกโหมดที่ท่านต้องการโดยใช้ด้านขวา/ซ้ายของปุ่ ม
ควบคุม  

 ถ่ายภาพต่อเนื่อง: Hi+: กล้องจะถ่ายภาพอย่างต่อเนื่องด้วยความเรว็
สูงสุด ขณะที่ท่านกดปุ่มชัตเตอรล์งค้างไว้ 

 ถ่ายภาพต่อเนื่อง: Hi /  ถ่ายภาพต่อเนื่อง: Mid / 
 ถ่ายภาพต่อเนื่อง: Lo: กล้องจะติดตามวัตถุได้ง่ายขึ้น เนื่องจากจะ

แสดงวัตถุแบบเรยีลไทม์ในจอภาพหรอืช่องมองภาพระหว่างการถ่ายภาพ 

คําแนะนํา

 • เมื่อต้องการปรบัโฟกัสและระดับแสงอย่างต่อเนื่องระหว่างการถ่ายภาพต่อเนื่อง ให้ตั้งค่า 
ต่อไปนี้

 – [โหมดโฟกัส]: [AF ต่อเนื่อง]
 – [  AEL ด้วยปุ่มชัตเตอร]์: [ปิด] หรอื [อัตโนมัติ]
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หมายเหตุ

 • ความเรว็การถ่ายภาพระหว่างการถ่ายภาพต่อเนื่องจะช้าลง เมื่อตั้งค่า 
[  ชนิดไฟล์ RAW] ไว้ที่ [ไม่บีบอัดข้อมูล] 
 • ความเรว็การถ่ายภาพระหว่างการถ่ายภาพต่อเนื่องจะช้าลง เมื่อตั้ง
ค่า [ม่านชัตเตอรห์น้าอิเล็กฯ] ไว้ที่ [ปิด] ในโหมด [ถ่ายภาพต่อเนื่อง: Hi], 
[ถ่ายภาพต่อเนื่อง: Mid] หรอื [ถ่ายภาพต่อเนื่อง: Lo] 
 • เมื่อค่า F มากกว่า F11 ในโหมด [ถ่ายภาพต่อเนื่อง: Hi+], [ถ่ายภาพต่อเนื่อง: Hi] หรอื 
[ถ่ายภาพต่อเนื่อง: Mid] กล้องจะล็อคโฟกัสไว้ตามการตั้งค่าในการถ่ายภาพแรก 
 • ไม่แสดงวัตถุแบบเรยีลไทม์ในจอภาพหรอืช่องมองภาพ เมื่อถ่ายภาพในโหมด 
[ถ่ายภาพต่อเนื่อง: Hi+] 
 • การถ่ายภาพต่อเนื่องใช้งานไม่ได้ในสถานการณ์ต่อไปนี้

 – ตั้งค่าโหมดถ่ายภาพไว้ที่ [เลือกบรรยากาศ] และเลือกฉากอื่นนอกเหนือจาก [กีฬา] 
 – ตั้งค่า [เอฟเฟ็คของภาพ] ไว้ที่ [สีเดียวโทนเข้ม] 
 – ตั้งค่า [DRO/ออโต้ HDR] ไว้ที่ [ออโต้ HDR] 

การแสดงตัวแสดงระยะเวลาที่เหลือในการถ่ายภาพ
ต่อเนื่อง (ความยาวถ่ายต่อเนื่อง)

ก�าหนดว่าจะแสดงตัวแสดงระยะเวลาที่เหลือที่ 
สามารถถ่ายภาพต่อเนื่องด้วยความเรว็การถ่ายภาพ
เท่าเดิมหรอืไม่ 

MENU   (ตั้งค่ากล้อง2)  
[ความยาวถ่ายต่อเนื่อง]  การตั้งค่าที่
ต้องการ 

แสดงตลอดเวลา: แสดงตัวแสดงทุกครัง้ เมื่อตั้งค่า
โหมดขับเคลื่อนไปที่ [ถ่ายภาพต่อเนื่อง] 

แสดงเมื่อถ่ายเท่านั้น: แสดงตัวแสดงเฉพาะใน
ระหว่างถ่ายภาพต่อเนื่องเท่านั้น  

ไม่แสดง: ไม่แสดงตัวแสดง 

คําแนะนํา

 • เมื่อหน่วยความจ�าบัฟเฟอรภ์ายในกล้อง เต็ม จะมี “SLOW” ปรากฏขึ้น และความเรว็การ
ถ่ายภาพต่อเนื่องจะลดลง 
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การใช้การทํางานแบบสัมผัส

ระบบสัมผัส

ตั้งค่าว่าจะเปิดใช้งานการท�างานแบบสัมผัสของจอภาพหรอืไม่ 
การท�างานแบบสัมผัสขณะถ่ายภาพด้วยจอภาพ ต่อจากนี้ไปเรยีกว่า “การท�างาน
แบบแผงสัมผัส” และการท�างานแบบสัมผัสขณะถ่ายภาพด้วยช่องมองภาพ  
ต่อจากนี้ไปเรยีกว่า “การท�างานแบบทัชแพด”

MENU   (ตั้งค่า)  [ระบบสัมผัส]  การตั้งค่าที่
ต้องการ 
เปิด: เปิดใช้งานการท�างานแบบสัมผัส 

ปิด: ปิดใช้งานการท�างานแบบสัมผัส 

จอภาพ/แผ่นสัมผัส

เลือกว่าจะเปิดใช้งานการท�างานแบบแผงสัมผัสขณะถ่ายภาพด้วยจอภาพ หรอืการ
ท�างานแบบทัชแพดขณะถ่ายภาพด้วยช่องมองภาพ 

MENU   (ตั้งค่า)  [จอภาพ/แผ่นสัมผัส]   
การตั้งค่าที่ต้องการ 
จอภาพ+แผ่นสัมผัส: เปิดใช้งานทั้งการท�างานแบบแผงสัมผัสขณะถ่ายภาพด้วย

จอภาพและการท�างานแบบทัชแพดขณะถ่ายภาพด้วยช่องมองภาพ 

จอภาพสัมผัสเท่านั้น: เปิดใช้งานเฉพาะการท�างานแบบแผงสัมผัสขณะถ่ายภาพ
ด้วยจอภาพเท่านั้น 

แผ่นสัมผัสเท่านั้น: เปิดใช้งานเฉพาะการท�างานแบบทัชแพดขณะถ่ายภาพด้วย
ช่องมองภาพเท่านั้น 
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การโฟกัสแบบสัมผัส

ท่านสามารถเลือกวัตถุที่จะโฟกัสได้โดยใช้การท�างานแบบสัมผัสในโหมดภาพนิ่งและ
โหมดบันทึกภาพเคลื่อนไหว 

MENU   (ตั้งค่า)  [ระบบสัมผัส]  [เปิด] 

การระบุตําแหน่งที่ต้องการโฟกัสในโหมดภาพนิ่ง
ท่านสามารถโฟกัสไปที่ต�าแหน่งตามที่ต้องการได้โดยการแตะที่จอภาพ 

 เลือก [บริเวณปรับโฟกัส] อื่นนอกเหนือจาก [จุดที่ปรับได้] หรือ 
[จุดที่ปรับได้แบบขยาย] 

 MENU   (ตั้งค่ากล้อง1)  [AF ล็อคเป้าหมายกลาง]  
[ปิด] 

 แตะที่จอภาพ 
 • เมื่อถ่ายภาพด้วยจอภาพ แตะวัตถุที่จะโฟกัส 
 • เมื่อถ่ายภาพด้วยช่องมองภาพ ท่านสามารถเลื่อนต�าแหน่งของโฟกัสได้โดย
แตะแล้วลากในจอภาพขณะมองผ่านช่องมองภาพ 

 • เมื่อกดปุ่มชัตเตอรล์งครึง่หนึ่ง กล้องจะจับโฟกัสไปที่กรอบการโฟกัส  กดปุ่ม
ชัตเตอรล์งจนสุด เพื่อถ่ายภาพ 
 • หากต้องการยกเลิกการโฟกัสด้วยการท�างานแบบสัมผัส ให้แตะ  หรอืกด
ตรงกลางของปุ่มควบคุมหากถ่ายภาพด้วยจอภาพ และกดตรงกลางของปุ่ม
ควบคุมหากถ่ายภาพด้วยช่องมองภาพ 
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การระบุตําแหน่งที่ต้องการโฟกัสในโหมดบันทึกภาพ
เคลื่อนไหว (โฟกัสเฉพาะจุด)

กล้องจะโฟกัสไปที่วัตถุที่แตะ  การโฟกัสเฉพาะจุดจะใช้งานไม่ได้ขณะถ่ายภาพด้วย
ช่องมองภาพ 

 เลือก [บริเวณปรับโฟกัส] อื่นนอกเหนือจาก [จุดที่ปรับได้] หรือ 
[จุดที่ปรับได้แบบขยาย] 

 MENU   (ตั้งค่ากล้อง1)  [AF ล็อคเป้าหมายกลาง]  
[ปิด] 

 แตะที่วัตถุซึ่งต้องการโฟกัส ก่อนหรือในขณะบันทึกภาพ 
 • เมื่อแตะที่วัตถุ โหมดโฟกัสจะเปลี่ยนเป็นการโฟกัสด้วยตัวเองชั่วคราว และ
ท่านจะสามารถปรบัเปลี่ยนโฟกัสโดยใช้วงแหวนปรบัโฟกัสได้ 
 • หากต้องการยกเลิกการโฟกัสเฉพาะจุด ให้แตะ  หรอืกดตรงกลางของ 
ปุ่มควบคุม 

คําแนะนํา

 • นอกจากฟังก์ชั่นการโฟกัสแบบสัมผัสแล้ว ยังสามารถใช้งานการท�างานแบบสัมผัสใน
ลักษณะต่อไปนี้ได้อีกด้วย 

 – เมื่อตั้งค่า [บรเิวณปรบัโฟกัส] เป็น [จุดที่ปรบัได้] หรอื [จุดที่ปรบัได้แบบขยาย] จะ
สามารถย้ายกรอบการโฟกัสโดยใช้การท�างานแบบสัมผัสได้ 
 – เมื่อตั้งค่า [โหมดโฟกัส] เป็น [โฟกัสด้วยตัวเอง] จะสามารถใช้ตัวขยายโฟกัสโดยการ
แตะสองครัง้ที่จอภาพได้ 

หมายเหตุ

 • ฟังก์ชั่นการโฟกัสแบบสัมผัสจะใช้งานไม่ได้ในกรณีต่อไปนี้
 – เมื่อตั้งค่า [โหมดโฟกัส] ไว้ที่ [โฟกัสด้วยตัวเอง] 
 – เมื่อใช้งานซูมดิจิตอล
 – เมื่อใช้ LA-EA2 หรอื LA-EA4
 – เมื่อใช้ LA-EA1 หรอื LA-EA3 และตั้งค่าโหมดถ่ายภาพไว้ที่ [ภาพเคลื่อนไหว]
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การเลือกขนาดภาพนิ่ง/คุณภาพของ
ภาพ

 ขนาดภาพ JPEG

ยิ่งภาพมีขนาดใหญ่ขึ้น ภาพจะมีรายละเอียดมากขึ้น เมื่อพิมพ์บนแผ่นกระดาษ
ขนาดใหญ่  ยิ่งภาพมีขนาดเล็ก ก็จะสามารถถ่ายภาพได้จ�านวนมากขึ้น 

MENU   (ตั้งค่ากล้อง1)  [  ขนาดภาพ JPEG]  
การตั้งค่าที่ต้องการ 

เมื่อตั้ง [  อัตราส่วนภาพ] ไว้ที่ 3:2 เมื่อตั้ง [  อัตราส่วนภาพ] ไว้ที่ 16:9

L: 24M 6000×4000 พิกเซล L: 20M 6000×3376 พิกเซล

M: 10M 3936×2624 พิกเซล M: 8.7M 3936×2216 พิกเซล

S: 6.0M 3008×2000 พิกเซล S: 5.1M 3008×1688 พิกเซล

เมื่อบันทึกด้วยขนาดเทียบเท่า APS-C
เมื่อตั้ง [  อัตราส่วนภาพ] ไว้ที่ 3:2 เมื่อตั้ง [  อัตราส่วนภาพ] ไว้ที่ 16:9
L: 10M 3936×2624 พิกเซล L: 8.7M 3936×2216 พิกเซล
M: 6.0M 3008×2000 พิกเซล M: 5.1M 3008×1688 พิกเซล

S: 2.6M 1968×1312 พิกเซล S: 2.2M 1968×1112 พิกเซล

หมายเหตุ

 • เมื่อตั้งค่า [ รูปแบบไฟล์] ไว้ที่ [RAW] หรอื [RAW & JPEG] ขนาดภาพส�าหรบัภาพ 
RAW จะตรงกับ “L”
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 คุณภาพ JPEG

เลือกคุณภาพของภาพ JPEG เมื่อตั้ง [  รูปแบบไฟล์] ไว้ที่ [RAW & JPEG] หรอื 
[JPEG] 

MENU   (ตั้งค่ากล้อง1)  [  คุณภาพ JPEG]   
การตั้งค่าที่ต้องการ 

ละเอียดมาก/ละเอียด/ปกติ: เนื่องจากอัตราการบีบอัดข้อมูลจะเพิ่มขึ้นจาก 
[ละเอียดมาก] เป็น [ละเอียด] เป็น [ปกติ] ขนาดของไฟล์จะลดลงตามล�าดับ
เดียวกัน  ท�าให้สามารถบันทึกไฟล์ได้จ�านวนมากกว่าในการด์หน่วยความจ�า 
หนึ่งอัน แต่คุณภาพของภาพจะด้อยกว่า 

 รูปแบบไฟล์

ตั้งค่ารูปแบบไฟล์ส�าหรบัภาพนิ่ง 

MENU   (ตั้งค่ากล้อง1)  [  รูปแบบไฟล์]   
การตั้งค่าที่ต้องการ 

RAW: ไม่มีการประมวลผลทางดิจิตอลกับไฟล์รูปแบบนี้  เลือกรูปแบบนี้เพื่อ 
ประมวลผลภาพบนเครือ่งคอมพิวเตอรส์�าหรบัการใช้งานอย่างมืออาชีพ 

RAW & JPEG: กล้องจะสรา้งภาพ RAW และภาพ JPEG ขึ้นมาพรอ้มกัน  เหมาะ
ส�าหรบัในกรณีที่ต้องการไฟล์ภาพสองไฟล์ คือ JPEG ส�าหรบัเปิดดู และ RAW 
ส�าหรบัแก้ไข  

JPEG: ภาพจะถูกบันทึกในรูปแบบ JPEG  
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การถ่ายภาพเคลื่อนไหว

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสําหรับ 
การบันทึกภาพเคลื่อนไหว

 รูปแบบไฟล์

เลือกรูปแบบของไฟล์ภาพเคลื่อนไหว 

MENU   (ตั้งค่ากล้อง2)  [  รูปแบบไฟล์]   
การตั้งค่าที่ต้องการ 

 รูปแบบไฟล์ คุณลักษณะ

XAVC S 4K บันทึกภาพเคลื่อนไหวด้วย 
ความละเอียด 4K 
(3840×2160) 

ท่านสามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหว
ไปยังคอมพิวเตอรโ์ดยใช้ซอฟต์แวร ์
PlayMemories Home 

XAVC S HD บันทึกภาพเคลื่อนไหวด้วย
คุณภาพที่คมชัดกว่า AVCHD 
ซึ่งมีจ�านวนข้อมูลมากกว่า 

ท่านสามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหว
ไปยังคอมพิวเตอรโ์ดยใช้ซอฟต์แวร ์
PlayMemories Home 

AVCHD รูปแบบ AVCHD มีระดับความ
สามารถสูงในการใช้งานรว่ม
กับอุปกรณ์จัดเก็บอื่นๆ  
นอกเหนือจากคอมพิวเตอร ์

ท่านสามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหว
ไปยังคอมพิวเตอรห์รอืสรา้งแผ่น
ดิสก์ที่สนับสนุนรูปแบบนี้โดยใช้
ซอฟต์แวร ์PlayMemories Home

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการด์หน่วยความจ�าที่สามารถใช้กับรูปแบบเหล่านี้ได้ใน 
หน้า 85 
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หมายเหตุ

 • เมื่อตั้งค่า [  รูปแบบไฟล์] ไว้ที่ [AVCHD] ขนาดไฟล์ของภาพเคลื่อนไหวจะถูกจ�ากัดไว้
ที่ประมาณ 2 GB  ถ้าขนาดไฟล์ภาพเคลื่อนไหวใกล้ถึง 2 GB ในระหว่างการบันทึก ไฟล์
ภาพเคลื่อนไหวไฟล์ใหม่จะถูกสรา้งขึ้นโดยอัตโนมัติ 
 • ภาพจะไม่ปรากฏในจอภาพของกล้อง เมื่อท่านบันทึกภาพเคลื่อนไหวขณะที่กล้อง 
เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ HDMI โดยตั้งค่า [  รูปแบบไฟล์] ไว้ที่ [XAVC S 4K] 

 ตั้งค่าการบันทึก

เลือกอัตราเฟรมและอัตราบิตส�าหรบัการบันทึกภาพเคลื่อนไหว 

MENU   (ตั้งค่ากล้อง2)  [  ตั้งค่าการบันทึก]  
การตั้งค่าที่ต้องการ 
 • เมื่ออัตราบิตสูงขึ้น คุณภาพของภาพก็จะสูงขึ้นด้วย 
 • ดูระยะเวลาโดยประมาณของการบันทึกภาพเคลื่อนไหวสูงสุดส�าหรบัการตั้งค่า 
การบันทึกแต่ละค่าได้ในหน้า 88 

เมื่อตั้งค่า [  รูปแบบไฟล์] ไว้ที่ [XAVC S 4K]
 ตั้งค่าการบันทึก อัตราบิต คําอธิบาย

30p 100M/25p 100M ประมาณ 100 Mbps
บันทึกภาพเคลื่อนไหวขนาด 
3840×2160 (30p/25p) 

30p 60M/25p 60M ประมาณ 60 Mbps
บันทึกภาพเคลื่อนไหวขนาด 
3840×2160 (30p/25p) 

24p 100M* ประมาณ 100 Mbps
บันทึกภาพเคลื่อนไหวขนาด 
3840×2160 (24p) 

24p 60M* ประมาณ 60 Mbps
บันทึกภาพเคลื่อนไหวขนาด 
3840×2160 (24p) 

* เมื่อตั้งค่า [ตัวเลือก NTSC/PAL] ไปที่ NTSC เท่านั้น
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เมื่อตั้งค่า [  รูปแบบไฟล์] ไว้ที่ [XAVC S HD]
 ตัง้ค่าการบนัทกึ อัตราบิต คําอธิบาย

60p 50M/50p 50M ประมาณ 50 Mbps บันทึกภาพเคลื่อนไหวขนาด 1920×1080 
(60p/50p) 

60p 25M/50p 25M ประมาณ 25 Mbps บันทึกภาพเคลื่อนไหวขนาด 1920×1080 
(60p/50p) 

30p 50M/25p 50M ประมาณ 50 Mbps บันทึกภาพเคลื่อนไหวขนาด 1920×1080 
(30p/25p) 

30p 16M/25p 16M ประมาณ 16 Mbps บันทึกภาพเคลื่อนไหวขนาด 1920×1080 
(30p/25p) 

24p 50M* ประมาณ 50 Mbps บันทึกภาพเคลื่อนไหวขนาด 1920×1080 
(24p) 

120p 100M/ 
100p 100M

ประมาณ 100 Mbps บันทึกภาพเคลื่อนไหวความเรว็สูงขนาด 
1920×1080 (120p/100p)  ท่านสามารถ
บันทึกภาพเคลื่อนไหวขนาด 120 fps 
หรอื 100 fps 

 • ท่านสามารถสรา้งภาพเคลื่อนไหวแบบ
แบบสโลว์โมชั่นได้อย่างราบรืน่โดยใช้
โปรแกรมตัดต่อที่รองรบั 

120p 60M/ 
100p 60M

ประมาณ 60 Mbps บันทึกภาพเคลื่อนไหวความเรว็สูงขนาด  
1920×1080 (120p/100p)  ท่านสามารถ
บันทึกภาพเคลื่อนไหวขนาด 120 fps 
หรอื 100 fps 

 • ท่านสามารถสรา้งภาพเคลื่อนไหวแบบ
แบบสโลว์โมชั่นได้อย่างราบรืน่โดยใช้
โปรแกรมตัดต่อที่รองรบั 

* เมื่อตั้งค่า [ตัวเลือก NTSC/PAL] ไปที่ NTSC เท่านั้น

เมื่อตั้งค่า [  รูปแบบไฟล์] ไว้ที่ [AVCHD]
 ตัง้ค่าการบนัทกึ อัตราบิต คําอธิบาย

60i 24M (FX)/  
50i 24M (FX)

สูงสุด 24 Mbps บันทึกภาพเคลื่อนไหวขนาด 1920×1080 
(60i/50i) 

60i 17M (FH)/  
50i 17M (FH)

โดยเฉลี่ยประมาณ  
17 Mbps

บันทึกภาพเคลื่อนไหวขนาด 1920×1080 
(60i/50i) 
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หมายเหตุ

 • จะใช้เวลานานในการสรา้งแผ่นดิสก์บันทึก AVCHD จากภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกด้วย 
[60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] เป็น [  ตั้งค่าการบันทึก] เนื่องจากมีการแปลงคุณภาพ
ของภาพในภาพเคลื่อนไหว  หากท่านต้องการจัดเก็บภาพเคลื่อนไหวโดยไม่ต้องแปลง
ไฟล์ ให้ใช้แผ่นบลูเรย์ 
 • [120p]/[100p] ไม่สามารถเลือกได้ส�าหรบัการตั้งค่าต่อไปนี้ 

 – [อัตโนมัติอัจฉรยิะ]
 – [เลือกบรรยากาศ]

 • ในการถ่ายภาพแบบ full-frame มุมของภาพจะแคบลงภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
 – เมื่อตั้งค่า [  รูปแบบไฟล์] ไว้ที่ [XAVC S 4K] และตั้งค่า [  ตั้งค่าการบันทึก] ไว้
ที่ [30p]
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การใช้ฟังก์ชั่นเครือข่าย

การใช้ฟังก์ชั่น Wi-Fi/One-touch 
(NFC)/Bluetooth
ท่านสามารถใช้งานคุณสมบัติต่อไปนี้ได้โดยใช้ฟังก์ชั่น Wi-Fi, NFC One-touch และ 
Bluetooth ของกล้อง 

 • การจัดเก็บภาพลงในคอมพิวเตอร ์
 • การถ่ายโอนภาพจากกล้องไปยังสมารท์โฟน
 • การใช้สมารท์โฟนเป็นรโีมทคอนโทรลของกล้อง
 • การดูภาพนิ่งในจอทีวี
 • การบันทึกข้อมูลการระบุต�าแหน่งจากสมารท์โฟนไปยังภาพถ่าย
 • การถ่ายโอนภาพไปยังเซิรฟ์เวอร ์FTP

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดู “คู่มือช่วยเหลือ” (หน้า 2) 

การติดตั้ง PlayMemories Mobile

ต้องใช้ PlayMemories Mobile ในการเชื่อมต่อกล้องกับสมารท์โฟน  ถ้าใน 
สมารท์โฟนของท่านมี PlayMemories Mobile ติดตั้งไว้อยู่แล้ว ให้อัพเดตเป็นรุน่
ล่าสุด 
โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับ PlayMemories Mobile ได้ที่หน้าสนับสนุน 
(http://www.sony.net/pmm/) 
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 • เมื่อต้องการใช้งานฟังก์ชั่น NFC One-touch ของกล้อง จะต้องใช้สมารท์โฟนหรอื 
แท็บเล็ตระบบ Android ที่มี NFC 
 • ไม่รบัประกันว่าฟังก์ชั่น Wi-Fi ที่แนะน�าในคู่มือนี้จะสามารถท�างานกับสมารท์โฟนหรอื
แท็บเล็ตทุกชนิดได้ 
 • ฟังก์ชั่น Wi-Fi ของกล้องนี้จะใช้งานไม่ได้ เมื่อเชื่อมต่อเข้ากับระบบ LAN แบบไรส้าย
สาธารณะ 
 • ขั้นตอนการใช้งานหรอืการแสดงบนหน้าจออาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการอัพเกรดเวอรช์ั่นในอนาคต 

การบันทึกข้อมูลการระบุตําแหน่งให้กับภาพที่ถ่าย

เมื่อใช้ PlayMemories Mobile ท่านสามารถทราบข้อมูลของสถานที่ได้จาก 
สมารท์โฟนที่เชื่อมต่อ (ผ่านการรบัส่งสัญญาณ Bluetooth) และบันทึกข้อมูล 
ดังกล่าวให้กับภาพที่ถ่าย 

การถ่ายโอนภาพไปยังเซิร์ฟเวอร์ FTP

ท่านสามารถใช้ฟังก์ชั่น Wi-Fi ของกล้อง เพื่อถ่ายโอนภาพไปยังเซิรฟ์เวอร ์FTP ได้ 
หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดู “FTP Help Guide”
http://rd1.sony.net/help/di/ftp/h_zz/

 • ทั้งนี้จะต้องมีความรูพ้ื้นฐานเกี่ยวกับเซิรฟ์เวอร ์FTP 
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การเชื่อมต่อกล้องกับจุดเชื่อมต่อ
ไร้สาย
เชื่อมต่อกล้องกับจุดเชื่อมต่อไรส้ายของท่าน  ก่อนเริม่ปฏิบัติตามขั้นตอน โปรด
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านมี SSID (ชื่อจุดเชื่อมต่อ) และรหัสผ่านส�าหรบัจุดเชื่อมต่อ
ไรส้ายไว้พรอ้มแล้ว 

1 MENU   (เครือข่าย)  [ตั้งค่า Wi-Fi]  
[ตั้งค่าจุดเชื่อมต่อ] 

2 ใช้ปุ่ มควบคุม เพื่อเลือกจุดเชื่อมต่อที่ต้องการจะเชื่อมต่อ  
กดตรงกลางของปุ่ มควบคุม แล้วป้อนรหัสผ่านสําหรับ 
จุดเชื่อมต่อระบบไร้สาย จากนั้นเลือก [ตกลง] 

หมายเหตุ

 • ถ้าท�าการเชื่อมต่อไม่ได้ โปรดดูค�าแนะน�าการใช้งานของจุดเชื่อมต่อหรอืติดต่อผู้ดูแล
ระบบของจุดเชื่อมต่อ 
หากต้องการบันทึกภาพลงในคอมพิวเตอร ์จะต้องติดตั้ง PlayMemories Home ใน
คอมพิวเตอรข์องท่าน 

PlayMemories Home
http://www.sony.net/pm/
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การใช้คอมพ
ิวเตอร์

การใช้คอมพิวเตอร์

การเชื่อมต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์

การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์

1 ใส่แบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้วเข้าไปในกล้อง 

2 เปิดกล้องและคอมพิวเตอร์ 

3 ตรวจสอบ [เชื่อมต่อ USB] ในส่วน  (ตั้งค่า) ว่าได้ตั้งค่า
ไว้ที่ [Mass Storage] แล้ว 

4 เชื่อมต่อกล้องเข้ากับ
คอมพิวเตอร์โดยใช้สาย 
USB 
 • เมื่อเชื่อมต่อกล้องเข้ากับ
คอมพิวเตอรเ์ป็นครัง้แรก 
คอมพิวเตอรอ์าจเริม่ขั้นตอนจดจ�า
กล้องโดยอัตโนมัติ  รอจนกว่า 
ขั้นตอนดังกล่าวจะเสรจ็สิ้น 

 • หากเชื่อมต่อกล้องกับเครือ่ง
คอมพิวเตอรโ์ดยใช้สาย USB 
โดยที่ตั้งค่า [เครือ่งชารจ์ USB] ไว้
ที่ [เปิด] กล้องจะได้รบัไฟเลี้ยงจาก
คอมพิวเตอรข์องท่าน   
(ค่าเริม่ต้น: [เปิด])

 • ใช้คอมพิวเตอรท์ี่รองรบัสาย USB 3.1  
และ USB Type-C (แยกจ�าหน่าย) 
เพื่อการสื่อสารด้วยความเรว็ที่สูงกว่า

ต่อเขำ้กับขั้วต่อ 
Multi/Micro USB

สำย USB

ต่อเข้ำกับ
ขั้วต่อ USB
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การตัดการเชื่อมต่อกล้องกับคอมพิวเตอร์

ท�าตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 ด้านล่างก่อนด�าเนินการดังต่อไปนี้
 • การถอดสาย USB 
 • ถอดการด์หน่วยความจ�า 
 • ปิดสวิตช์ผลิตภัณฑ์ 

1 คลิก  (เอาฮาร์ดแวร์ออกอย่างปลอดภัยและเอาสื่อออก) 
บนแถบงาน 

2 คลิกข้อความที่ปรากฏขึ้น 

หมายเหตุ

 • ส�าหรบัคอมพิวเตอร ์Mac ให้ลากแล้วปล่อยไอคอนการด์หน่วยความจ�าหรอืไอคอนไดรฟ์
ไปที่ไอคอน “ถังขยะ”  กล้องจะถูกตัดการเชื่อมต่อจากคอมพิวเตอร ์
 • ส�าหรบัคอมพิวเตอรท์ี่ใช้ Windows 7/Windows 8 อาจไม่มีไอคอนตัดการเชื่อมต่อ
ปรากฏขึ้น  ในกรณีดังกล่าว ท่านสามารถข้ามขั้นตอนข้างต้นได้ 
 • อย่าถอดสาย USB ออกจากกล้องในขณะที่ไฟแสดงสถานะการเข้าถึงติดสว่างอยู่  
เนื่องจากอาจส่งผลให้ข้อมูลได้รบัความเสียหาย 
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การใช้คอมพ
ิวเตอร์

คําแนะนําเกี่ยวกับซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์
เรามีซอฟต์แวรค์อมพิวเตอรด์ังต่อไปนี้ เพื่อช่วยเพิ่มอรรถรสในการรบัชมภาพถ่าย/
ภาพเคลื่อนไหวของท่าน  เข้าสู่ URL ใด URL หนึ่งดังต่อไปนี้ โดยใช้อินเทอรเ์น็ตเบ
ราว์เซอร ์จากนั้นดาวน์โหลดซอฟต์แวร ์โดยท�าตามค�าแนะน�าที่ปรากฏในหน้าจอ 
หากท่านได้ติดตั้งซอฟต์แวรใ์ดซอฟต์แวรห์นึ่งเหล่านี้ไว้แล้วในคอมพิวเตอร ์โปรด
อัพเดตให้เป็นรุน่ล่าสุดก่อนใช้งาน 

Windows:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/

Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/

สามารถตรวจสอบสภาพแวดล้อมที่ใช้งานได้กับซอฟต์แวรต์ามที่แนะน�าได้จาก URL ต่อ
ไปนี้
http://www.sony.net/pcenv/

ซอฟต์แวร์การจัดการรูปภาพ 
(PlayMemories Home)

PlayMemories Home ให้ท่านสามารถน�าเข้าภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวไปยัง
คอมพิวเตอร ์เพื่อดูหรอืใช้งานได้ 
ท่านต้องติดตั้ง PlayMemories Home เพื่อน�าเข้าภาพเคลื่อนไหว XAVC S หรอื 
ภาพเคลื่อนไหว AVCHD ลงในคอมพิวเตอร ์
ท่านสามารถเข้าสู่เว็บไซต์ดาวน์โหลดโดยตรงได้จาก URL ต่อไปนี้

http://www.sony.net/pm/

 • ท่านสามารถเพิ่มฟังก์ชั่นใหม่ไปยัง PlayMemories Home เมื่อเชื่อมต่อ
กล้องกับคอมพิวเตอรข์องท่าน  ดังนั้น ขอแนะน�าให้เชื่อมต่อกล้องเข้ากับ
เครือ่งคอมพิวเตอรข์องท่าน แม้ว่าได้ติดตั้ง PlayMemories Home ไว้แล้วใน
คอมพิวเตอรข์องท่านก็ตาม 
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ซอฟต์แวร์สําหรับการประมวลผล RAW/Remote 
Camera Control

 • ท่านสามารถสรา้งและแก้ไขภาพ RAW โดยใช้ฟังก์ชั่นการปรบัต่างๆ เช่น Tone 
Curve และความคมชัด 

 • เมื่อใช้ซอฟต์แวร ์ท่านสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าค่ากล้องหรอืลั่นชัตเตอรจ์าก
คอมพิวเตอรท์ี่เชื่อมต่อผ่านสาย USB ได้  
เมื่อต้องการควบคุมกล้องโดยใช้ซอฟต์แวร ์ก่อนอื่นให้เลือก MENU  

 (ตั้งค่า)  [เชื่อมต่อ USB]  [PC รโีมท] จากนั้นเชื่อมต่อกล้องเข้ากับ
คอมพิวเตอรโ์ดยใช้สาย USB 
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รายการ MENU/รายการไอคอน

การใช้รายการ MENU
ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่เกี่ยวกับรูปแบบการท�างานของกล้องทั้งหมด
รวมถึงการถ่ายภาพ การแสดงภาพและวิธีการใช้งาน  ท่านยังสามารถใช้งานฟังก์ชั่
นกล้องจาก MENU ได้ด้วยเช่นกัน 

1 กดปุ่ ม MENU เพื่อแสดง
หน้าจอเมนู 

ปุ่ ม MENU

2 เลือกค่าที่ต้องการสําหรับการตั้งค่าที่ต้องการปรับ โดยกด
ด้านบน/ล่าง/ซ้าย/ขวาของปุ่ มควบคุม หรือโดยหมุน 
ปุ่ มควบคุม จากนั้นกดที่ตรงกลางของปุ่ มควบคุม 

เ�ือกไอคอนที่ดำ้นบนของหนำ้จอ
แ�้วกดด้ำนซำ้ย/ขวำของปุ่ มควบคุม 
เพื่อไปยังรำยกำร MENU อื่น 

กดปุ่ ม MENU เพื่อก�ับไปยังหนำ้จอ
ก่อนหน้ำ 

3 เลือกการตั้งค่าที่ต้องการ แล้วกดตรงกลาง เพื่อยืนยัน 
การเลือก 
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รายการ MENU ต่างๆ
ดูรายละเอียดเกี่ยวกับแต่ละรายการ MENU ในหน้าอ้างอิงในคอลัมน์สุดท้ายหรอื
คู่มือช่วยเหลือ 

 (ตั้งค่ากล้อง1)

คุณภาพ/ขนาดภาพ

 รูปแบบไฟล์ ตั้งค่ารูปแบบไฟล์ส�าหรบัภาพนิ่ง 
([RAW] / [JPEG] เป็นต้น)

47

 ชนิดไฟล์ RAW เลือกชนิดไฟล์ส�าหรบัภาพ RAW  คู่มือ 
ช่วยเหลือ

 คุณภาพ JPEG เลือกคุณภาพของภาพ JPEG ส�าหรบั 
[RAW & JPEG] หรอื [JPEG] ในส่วน 
[  รูปแบบไฟล์] 

47

 ขนาดภาพ JPEG เลือกขนาดของภาพนิ่ง 
(L / M / S)

46

 อัตราส่วนภาพ เลือกอัตราส่วนของภาพนิ่ง  คู่มือ 
ช่วยเหลือ

APS-C/Super 35mm ตัง้คา่วา่จะบนัทกึด้วยขนาดเทยีบเทา่ APS-C 
ส�าหรบัภาพนิ่งและขนาดเทียบเท่า  
Super 35 mm ส�าหรบัภาพเคลื่อนไหว
หรอืไม่ 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

 NR ที่ชัตเตอร์ช้า ตั้งการประมวลผลลดจุดรบกวนส�าหรบั
ภาพที่ถ่ายด้วยความเรว็ชัตเตอร ์1 วินาที
หรอืนานกว่า 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

 NR ที่ ISO สูง ตั้งค่าการประมวลผลลดจุดรบกวนส�าหรบั
การถ่ายภาพที่ค่าความไวแสงสูง 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

 ขอบเขตสี เปลี่ยนขอบเขตสี (ช่วงสีที่ผลิตซ�้าได้)  คู่มือ 
ช่วยเหลือ

แท็บสีแดง
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ชดเชยเลนส์ เลือกชนิดของการชดเชยเลนส์  คู่มือ 
ช่วยเหลือ

โหมดถ่ายภาพ/ขับเคลื่อน

เลือกบรรยากาศ เลือกการตั้งค่าที่ก�าหนดไว้ล่วงหน้า ให้ 
ตรงกับเงื่อนไขบรรยากาศถ่ายภาพต่างๆ
([บุคคล] / [กีฬา] เป็นต้น)

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

โหมดขับเคลื่อน ตั้งค่าโหมดขับเคลื่อน เช่น การถ่ายภาพ
ต่อเนื่อง
([ตั้งเวลา] / [ครอ่มต่อเนื่อง] เป็นต้น)

41,  
คู่มือ 

ช่วยเหลือ

ตั้งค่าถ่ายคร่อม ตั้งค่าการถ่ายภาพด้วยระบบตั้งเวลาใน
โหมดถ่ายภาพครอ่ม ล�าดับการถ่ายภาพ
ส�าหรบัครอ่มแสง และครอ่มสมดุลแสง
สีขาว 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

 /  ใช้ค่าบันทึก เรยีกใช้การตั้งค่าที่บันทึกไว้ล่วงหน้าใน  
[  /  บันทึกตั้งค่า] 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

 /  บันทึกตั้งค่า บันทึกโหมดและการตั้งค่ากล้องที่ต้องการ  คู่มือ 
ช่วยเหลือ

 เลือกสื่อ เลือกช่องเสียบการด์หน่วยความจ�าจาก
การตั้งค่าที่เรยีกใช้หรอืการตั้งค่าที่บันทึกไว้
ส�าหรบั M1 ถึง M4 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

บันทึกถ่ายกําหนดเอง ก�าหนดฟังก์ชั่นให้คีย์แบบก�าหนดเอง เพื่อ
เรยีกใช้ในขณะถ่ายภาพ 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

AF

โหมดโฟกัส เลือกโหมดโฟกัส
([AF ครัง้เดียว] / [AF ต่อเนื่อง] เป็นต้น)

34

ลําดับค.สําคัญใน AF-S ตั้งค่าระยะเวลาที่ลั่นชัตเตอรเ์มื่อตั้งค่า 
[โหมดโฟกัส] ไปที่ [AF ครัง้เดียว], [DMF] 
หรอื [AF อัตโนมัติ] ส�าหรบัวัตถุที่อยู่นิ่ง 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

ลําดับค.สําคัญใน AF-C ตั้งค่าระยะเวลาที่ลั่นชัตเตอรเ์มื่อตั้งค่า 
[โหมดโฟกัส] ไปที่ [AF ต่อเนื่อง] หรอื 
[AF อัตโนมัติ] ส�าหรบัวัตถุที่เคลื่อนไหว 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ
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บริเวณปรับโฟกัส เลือกพื้นที่โฟกัส 
([กว้าง] / [จุดที่ปรบัได้] เป็นต้น)

36

ตั้งค่าโฟกัส ช่วยให้ท่านสามารถจับโฟกัสได้โดยใช้ 
ปุ่มหมุนด้านหน้า ปุ่มหมุนด้านหลังหรอื
ปุ่มควบคุม 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

 สลับ AF แนวตั้งนอน ก�าหนดวา่จะปรบัเปลีย่น [บรเิวณปรบัโฟกสั] 
และต�าแหนง่ของกรอบการโฟกสัตาม
ต�าแหนง่ของกลอ้ง (แนวนอนหรอืแนวตัง้) 
หรอืไม ่

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

 ไฟช่วย AF ตั้งค่าไฟ AF ซึ่งใช้เพื่อช่วยโฟกัสวัตถุใน
สภาพแสงมืด 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

AF ล็อคเป้าหมายกลาง ตั้งค่าฟังก์ชั่นให้ติดตามวัตถุและยังคงโฟกัส
ต่อไปขณะกดตรงกลางปุ่มควบคุมใน 
หน้าจอถ่ายภาพ 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

ตั้งใบหน้าก่อนใน AF ตั้งค่าว่ากล้องจะโฟกัสตามใบหน้าที่ 
ตรวจพบหรอืไม่ 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

 ความไว AF ติดตาม ตั้งค่าความไวในการติดตาม AF ส�าหรบั
โหมดภาพนิ่ง 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

 ระบบ AF ก�าหนดวิธีการโฟกัสอัตโนมัติ ในกรณีที่ติด
อะแดปเตอรแ์ปลงเมาท์ LA-EA1/LA-EA3  
(แยกจ�าหน่าย) 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

 AF ด้วยชัตเตอร์ ตั้งค่าว่าจะท�าหรอืไม่ท�าการโฟกัสอัตโนมัติ 
เมื่อกดปุ่มชัตเตอรล์งครึง่หนึ่ง  ซึ่งจะมี
ประโยชน์กรณีที่ต้องการปรบัโฟกัสและ
ระดับแสงแยกกัน 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

 AF ล่วงหน้า ตั้งว่าจะท�าหรอืไม่ท�าการโฟกัสอัตโนมัติ
ก่อนกดปุ่มชัตเตอรล์งครึง่หนึ่ง 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

 Eye-Start AF ก�าหนดว่าจะใช้หรอืไม่ใช้โฟกัสอัตโนมัติ 
เมื่อมองผ่านช่องมองภาพในกรณีที่ติด 
อะแดปเตอรแ์ปลงเมาท์ LA-EA2/LA-EA4  
(แยกจ�าหน่าย) 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ
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 บันทึกบริเวณ AF ก�าหนดว่าจะย้ายกรอบการโฟกัสไปยัง
ต�าแหน่งที่ก�าหนดไว้ล่วงหน้าหรอืไม่  
เมื่อถ่ายภาพนิ่ง 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

 ลบบริเวณ AF ลบข้อมูลต�าแหน่งกรอบการโฟกัสซึ่งบันทึก
ไว้ โดยใช้ [  บันทึกบรเิวณ AF] 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

ออโต้เคลียร์บริเวณ AF ตั้งค่าว่าควรแสดงพื้นที่โฟกัสตลอดเวลา
หรอืไม่ หรอืให้หายไปโดยอัตโนมัติในทันที
หลังจากโฟกัสได้แล้ว 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

แสดงพื้นที่ AF ต่อเนื่อง ตั้งว่าจะแสดงหรอืไม่แสดงพื้นที่โฟกัสใน
โหมด [AF ต่อเนื่อง] 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

ปรับ AF ละเอียด ปรบัต�าแหน่งโฟกัสอัตโนมัติอย่างละเอียด  
เมื่อใช้อะแดปเตอรแ์ปลงเมาท์ LA-EA2 
หรอื LA-EA4 (แยกจ�าหน่าย) 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

รับแสง

ชดเชยแสง ชดเชยความสว่างส�าหรบัภาพทั้งภาพ  คู่มือ 
ช่วยเหลือ

รีเซ็ตการชดเชย EV ก�าหนดว่าจะคงค่าระดับแสงที่ตั้งไว้โดยใช้ 
[ชดเชยแสง] หรอืไม่ เมื่อปิดสวิตช์กล้อง
โดยที่ปรบัต�าแหน่งปุ่มชดเชยแสงไว้ที่ “0”

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

ISO ตั้งค่าความไวแสง ISO 
([ISO AUTO] เป็นต้น)

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

ค.ร.ช.ต. ISO AUTO ตัง้คา่ความเรว็ชตัเตอรช้์าสดุ ซ่ึงความไวแสง 
ISO จะเริม่เปลีย่นในโหมด [ISO AUTO] 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

โหมดวัดแสง เลือกวิธีวัดความสว่าง 
([หลายจุด] / [จุดเดียว] เป็นต้น)

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

ใบหน้าก่อนในหลายจุด ตั้งค่าว่ากล้องจะวัดความสว่างตามใบหน้า
ที่ตรวจจับหรอืไม่ เมื่อตั้งค่า [โหมดวัดแสง] 
ไว้ที่ [หลายจุด] 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

จุดปรับจุดวัดแสง ตั้งค่าว่าจะให้จุดการวัดแสงเฉพาะจุด 
ท�างานไปพรอ้มกับพื้นที่โฟกัสหรอืไม่  
เมื่อตั้งค่า [บรเิวณปรบัโฟกัส] ไว้ที่ 
[จุดที่ปรบัได้] หรอื [จุดที่ปรบัได้แบบขยาย] 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ
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ขั้นระดับแสง เลือกระดับการเพิ่มของความเรว็ชัตเตอร ์
ค่ารูรบัแสง และค่าชดเชยแสง 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

 AEL ด้วยปุ่ มชัตเตอร์ ตั้งค่าว่าจะล็อคระดับแสงหรอืไม่ เมื่อกดปุ่ม
ชัตเตอรล์งครึง่หนึ่ง  ซึ่งจะมีประโยชน์กรณี
ที่ต้องการปรบัโฟกัสและระดับแสงแยกกัน 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

ปรับมาตรฐานแสง ปรบัมาตรฐานให้ค่าระดับแสงที่ถูกต้อง
ส�าหรบัโหมดวัดแสงแต่ละโหมด 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

แฟลช

โหมดแฟลช ตั้งค่าแฟลช  คู่มือ 
ช่วยเหลือ

ชดเชยแสงแฟลช ปรบัความเข้มแสงแฟลช  คู่มือ 
ช่วยเหลือ

ตั้งค่าชดเชยแสง ตั้งว่าให้น�าค่าชดเชยระดับแสงไปใช้กับการ
ชดเชยแสงแฟลชหรอืไม่ 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

แฟลชไร้สาย ตั้งค่าว่าจะถ่ายภาพด้วยแฟลชไรส้าย
หรอืไม่ 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

ลดตาแดง ลดการเกิดตาแดงเมื่อใช้แฟลช  คู่มือ 
ช่วยเหลือ

สี/WB/การประมวลผลภาพ

สมดุลย์แสงสีขาว แก้ไขโทนเอฟเฟกต์ของสภาพแสงโดยรอบ 
เพื่อถ่ายภาพวัตถุที่มีสีค่อนข้างขาวในโทน
สีขาว 
([อัตโนมัติ] / [แสงแดดกลางวัน] เป็นต้น)

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

ลําดับค.สําคัญใน AWB เลือกโทนสีที่จะเน้น เมื่อถ่ายภาพในสภาพ 
ที่มีแสงสว่าง เช่น แสงหลอดไส้ ในกรณีที่ 
ตั้งค่า [สมดุลย์แสงสีขาว] ไว้ที่ [อัตโนมัติ] 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

DRO/ออโต้ HDR วิเคราะห์คอนทราสต์ของแสงและแสงเงา
ระหว่างวัตถุกับพื้นหลัง โดยแบ่งภาพออก
เป็นพื้นที่เล็ก ๆ หลาย ๆ ส่วน แล้วสรา้ง
ภาพที่มีความสว่างและการไล่แสงเงาอย่าง
เหมาะสม 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ
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สร้างสรรค์ภาพถ่าย เลือกการประมวลผลภาพที่ต้องการ 
ท่านยังสามารถปรบัคอนทราสต์ ความอิ่มสี 
และความคมชัดได้ด้วย 
([สดใส] / [บุคคล] เป็นต้น)

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

เอฟเฟ็คของภาพ ถา่ยภาพใหม้เีอกลกัษณท์ีแ่สดงรายละเอยีด
ตามเอฟเฟกต์ภาพที่เลือก 
([กล้องทอย] / [สีเดียวโทนเข้ม] เป็นต้น)

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

โปรไฟล์ภาพ เปลี่ยนการตั้งค่า เช่น สีและโทนสี เมื่อ
บันทึกภาพ 
* ฟังก์ชั่นนี้เหมาะส�าหรบัผู้ถ่ายภาพ

เคลื่อนไหวที่มีความช�านาญ 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

ช่วยปรับโฟกัส

ขยายโฟกัส ขยายภาพก่อนถ่ายเพื่อให้สามารถ 
ตรวจสอบจุดโฟกัสได้ 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

เวลาในการขยายโฟกัส ตั้งค่าระยะเวลาที่จะแสดงภาพในรูปแบบ
ที่ขยายใหญ่ 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

 ขยายโฟกัสเริ่มต้น ตั้งค่าก�าลังขยายเริม่ต้น เมื่อใช้ 
[ขยายโฟกัส] 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

 AF ในขยายโฟกัส ตั้งค่าว่าจะโฟกัสอัตโนมัติหรอืไม่เมื่อก�าลัง
แสดงภาพที่ขยาย  ขณะที่ก�าลังแสดงภาพ
ที่ขยาย ท่านสามารถโฟกัสภายในพื้นที่ซึ่ง
เล็กกว่าจุดที่ปรบัได้ 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

 MF Assist แสดงภาพขยายเมื่อโฟกัสด้วยตัวเอง  คู่มือ 
ช่วยเหลือ

ตั้งค่าจุดสูงสุด ตั้งค่าฟังก์ชั่นจุดสูงสุด ที่จะเน้นกรอบของ
พื้นที่ซึ่งอยู่ในโฟกัส เมื่อปรบัโฟกัสด้วย
ตัวเอง 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ
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สนับสนุนถ่ายภาพ

 ถ่ายภาพกันกระพริบ ตรวจจับแสงไฟวูบวาบ/แสงกะพรบิจาก
แหล่งก�าเนิดแสงประดิษฐ์ เช่น แสงหลอด
ฟลูออเรสเซนต์ และตั้งเวลาถ่ายภาพเป็น
ช่วงเวลาที่แสงไฟวูบวาบจะส่งผลกระทบ
ลดลง 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

การบันทึกใบหน้า บันทึกหรอืเปลี่ยนบุคคลที่จะเน้นให้เป็นจุด
ส�าคัญของภาพ เมื่อท�าการโฟกัส 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

ใบหน้าที่บันทึกไว้ก่อน ตรวจจับใบหน้าที่บันทึกไว้โดยเน้น
ให้เป็นจุดส�าคัญของภาพโดยใช้ 
[การบันทึกใบหน้า] 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

 (ตั้งค่ากล้อง2)

ภาพเคลื่อนไหว

 โหมดรับแสง ตั้งค่าโหมดรบัแสงเมื่อถ่ายภาพเคลื่อนไหว  คู่มือ 
ช่วยเหลือ

 โหมดรับแสง ตั้งค่าโหมดรบัแสง เมื่อถ่ายภาพเคลื่อนไหว
แบบสโลว์โมชั่น/ควิกโมชั่น 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

 รูปแบบไฟล์ เลือกรูปแบบของไฟล์ภาพเคลื่อนไหว 
([XAVC S 4K] / [AVCHD] เป็นต้น)

48

 ตั้งค่าการบันทึก เลือกอัตราเฟรมและอัตราบิตส�าหรบัภาพ
เคลื่อนไหว 

49

 ตั้งค่าสโลและควิก เปลี่ยนการตั้งค่าในการถ่ายภาพเคลื่อนไหว
แบบสโลว์โมชั่นและควิกโมชั่น 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

 บันทึกภาพพร็อกซี่ บันทึกไฟล์พรอ็กซี่อัตราบิตต�่าในเวลาเดียว
กับที่บันทึกภาพเคลื่อนไหว XAVC S 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

 ความเร็วขับ AF สลับความเรว็ในการโฟกัสขณะที่ใช้โฟกัส
อัตโนมัติในโหมดภาพเคลื่อนไหว 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

แท็บสีม่วง
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 ความไว AF ติดตาม ตั้งค่าความไวในการติดตาม AF ให้โหมด
ภาพเคลื่อนไหว 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

 ชัตเตอร์ช้าอัตโนมัติ ตั้งค่าฟังก์ชั่นที่ปรบัความเรว็ชัตเตอรต์าม
ความสว่างของสภาพแวดล้อมโดยอัตโนมัติ
ในโหมดภาพเคลื่อนไหว 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

การอัดเสียง เลือกว่าต้องการให้บันทึกเสียงหรอืไม่ เมื่อ
ถ่ายภาพเคลื่อนไหว 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

ระดับเสียงบันทึก ปรบัระดับเสียงบันทึกขณะบันทึกภาพ
เคลื่อนไหว 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

แสดงระดับเสียง ตั้งค่าว่าต้องการแสดงระดับเสียงหรอืไม่  คู่มือ 
ช่วยเหลือ

จังหวะส.เสียงออก ตั้งระยะเวลาของเอาต์พุตเสียงขณะบันทึก
ภาพเคลื่อนไหว 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

ลดเสียงลมรบกวน ลดเสียงลมรบกวนระหว่างการบันทึกภาพ
เคลื่อนไหว 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

 แสดงตัวกําหนด ตั้งค่าว่าจะแสดงหรอืไม่แสดงเครือ่งหมาย
บนจอภาพขณะบันทึกภาพเคลื่อนไหว 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

 ตั้งค่าตัวกําหนด ตั้งค่าเครือ่งหมายที่จะให้แสดงในจอภาพ 
เมื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหว 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

โหมดไฟวิดีโอ ก�าหนดการตั้งค่าแสงไฟส�าหรบัแสง LED 
HVL-LBPC (แยกจ�าหน่าย) 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

บันทึกด้วยปุ่ มชัตเตอร์ บันทึกภาพเคลื่อนไหวโดยใช้ปุ่มชัตเตอร ์ คู่มือ 
ช่วยเหลือ

ชัตเตอร์/SteadyShot

 ถ่ายภาพไร้เสียง ถ่ายภาพโดยไม่มีเสียงชัตเตอร ์ คู่มือ 
ช่วยเหลือ

ม่านชัตเตอร์หน้าอิเล็กฯ ตั้งว่าให้ใช้ฟังก์ชั่นม่านชัตเตอร์
อิเล็กทรอนิกส์ชุดแรกหรอืไม่ 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

ถ่ายโดยไม่มีเลนส์ ตั้งค่าว่าจะให้ลั่นชัตเตอรห์รอืไม่ เมื่อไม่ได้
ใส่เลนส์ไว้ 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ
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ถ่ายโดยไม่มีการ์ด ตั้งว่าจะให้ลั่นชัตเตอรห์รอืไม่เมื่อไม่ได้ใส่
การด์หน่วยความจ�า 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

SteadyShot ตั้งค่าว่าจะเปิดใช้งาน SteadyShot ในการ
ถ่ายภาพหรอืไม่ 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

ตั้งค่า SteadyShot ก�าหนดการตั้งค่า SteadyShot  คู่มือ 
ช่วยเหลือ

ซูม

ซูม ตั้งค่าอัตราซูมส�าหรบัฟังก์ชั่นซูมอื่น 
นอกเหนือจากการซูมด้วยเลนส์ 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

ตั้งค่าซูม ตั้งว่าจะใช้หรอืไม่ใช้ ซูมภาพคมชัด และ  
ซูมดิจิตอล ขณะท�าการซูม 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

หมุนวงแหวนซูม ก�าหนดการซูมเข้า/ซูมออกให้ทิศทางการ
หมุนของเลนส์ซูม  ฟังก์ชั่นนี้ใช้ได้กับเลนส์
เพาเวอรซ์ูมที่ใช้งานรว่มกับฟังก์ชั่นนี้ได้
เท่านั้น 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

แสดง/แสดงภาพอัตโนมัติ

ปุ่ ม DISP ก�าหนดประเภทข้อมูลที่จะแสดงบนจอภาพ
หรอืในช่องมองภาพ เมื่อกดปุ่ม DISP 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

FINDER/MONITOR ตั้งค่าวิธีการสลับการแสดงผลระหว่าง 
ช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์กับจอภาพ 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

ตั้งค่าลายทาง ตั้งค่าแถบสีที่แสดงเพื่อปรบัความสว่าง  คู่มือ 
ช่วยเหลือ

เส้นตาราง แสดงเสน้ตารางเพื่อปรบัองคป์ระกอบภาพ  คู่มือ 
ช่วยเหลือ

แนะนําตั้งค่าระดับแสง ตั้งค่าแถบแนะน�าที่แสดงเมื่อเปลี่ยนการ 
ตั้งค่าระดับแสงในหน้าจอถ่ายภาพ 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

แสดง Live View ตั้งว่าจะแสดงหรอืไม่แสดงการตั้งค่า เช่น 
การชดเชยแสงในหน้าจอแสดงผล 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

ความยาวถ่ายต่อเนื่อง ก�าหนดว่าจะแสดงตัวแสดงระยะเวลา
ที่เหลือที่สามารถถ่ายภาพต่อเนื่องด้วย
ความเรว็การถ่ายภาพเท่าเดิมหรอืไม่ 

42
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แสดงภาพอัตโนมัติ ตั้งค่าแสดงภาพอัตโนมัติเพื่อแสดงภาพที่
ถ่ายได้หลังการถ่ายภาพ 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

ใช้งานกําหนดเอง

 คีย์กําหนดเอง ก�าหนดฟังก์ชั่นให้ปุ่มต่างๆ เพื่อช่วยให้
สามารถใช้งานกล้องได้เรว็ขึ้น โดยการกด
ปุ่มเหล่านี้ในขณะถ่ายภาพนิ่ง 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

 คีย์กําหนดเอง ก�าหนดฟังก์ชั่นให้ปุ่มต่างๆ เพื่อช่วยให้
สามารถใช้งานกล้องได้เรว็ขึ้น โดยการกด
ปุ่มเหล่านี้ในขณะถ่ายภาพเคลื่อนไหว 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

 คีย์กําหนดเอง ก�าหนดฟังก์ชั่นให้ปุ่ม เพื่อช่วยให้สามารถ
ใช้งานกล้องได้เรว็ขึ้น โดยการกดปุ่มเหล่านี้
ในขณะแสดงภาพ 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

ตั้งค่าเมนฟูังก์ชั่น ก�าหนดฟังก์ชั่นที่ต้องการให้แสดงขึ้นเมื่อ
กดปุ่ม Fn (ฟังก์ชั่น) 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

ตั้งค่าปุ่ มหมุน ตั้งค่าฟังก์ชั่นของปุ่มหมุนด้านหน้าและ
ด้านหลัง เมื่อตั้งโหมดรบัแสงไปที่ M ปุ่ม
หมุนสามารถใช้ปรบัความเรว็ชัตเตอรแ์ละ
ค่ารูรบัแสง 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

หมุน Av/Tv ตั้งค่าทิศทางการหมุนปุ่มหมุนด้านหน้าและ
ด้านหลังหรอืปุ่มควบคุมเพื่อปรบัค่ารูรบั
แสงหรอืความเรว็ชัตเตอร ์

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

ชดเชย Ev ด้วยปุ่ มหมุน ตั้งค่าว่าจะชดเชยระดับแสงด้วยปุ่มหมุน
ด้านหน้าหรอืด้านหลัง 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

ปุ่ ม MOVIE เปิดหรอืปิดใช้งานปุ่ม MOVIE  คู่มือ 
ช่วยเหลือ

ล็อคส่วนที่ใช้งาน ตั้งค่าว่าจะปิดใช้งานปุ่มเลือก ปุ่มควบคุม
หรอืปุ่มหมุนด้านหน้าและด้านหลังชั่วคราว
หรอืไม่ เมื่อกดปุ่ม Fn ค้างไว้ 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

สัญญาณเสียง เลือกว่าจะให้กล้องส่งเสียงบีประหว่างการ
โฟกัสอัตโนมัติและการท�างานของระบบตั้ง
เวลาถ่ายภาพหรอืไม่ 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ
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 (เครือข่าย)

ฟังก์ชั่นส่งสมาร์ทโฟน ตั้งค่าภาพเคลื่อนไหวที่จะถ่ายโอนไปยัง 
สมารท์โฟน หรอืถ่ายโอนภาพไปยัง 
สมารท์โฟน 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

ส่งไปยังคอมพิวเตอร์ ส�ารองภาพโดยถ่ายโอนภาพไปยัง
คอมพิวเตอรท์ี่เชื่อมต่อกับเครอืข่าย 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

ฟังก์ชั่นการโอน FTP ตั้งค่าการถ่ายโอนภาพโดยใช้ FTP และ
ด�าเนินการถ่ายโอน 
* ทั้งนี้จะต้องมีความรูพ้ื้นฐานเกี่ยวกับ

เซิรฟ์เวอร ์FTP 

53

ดูภาพบนทีวี ให้ท่านสามารถดูภาพผ่านจอทีวีที่รองรบั
ระบบเครอืข่าย 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

ควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน ตั้งค่าสภาพแวดล้อมส�าหรบัการเชื่อมต่อ
กล้องไปยังสมารท์โฟน 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

โหมดเครื่องบิน ปิดใช้งานการสื่อสารไรส้ายจากอุปกรณ์ 
เช่น ฟังก์ชั่น Wi-Fi, NFC และ Bluetooth 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

ตั้งค่า Wi-Fi ให้ท่านสามารถบันทึกจุดเชื่อมต่อของท่าน 
และตรวจสอบหรอืเปลี่ยนแปลงข้อมูลการ
เชื่อมต่อ Wi-Fi 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

ตั้งค่า Bluetooth ควบคุมการตั้งค่าในการเชื่อมต่อกล้องกับ
สมารท์โฟนผ่านการเชื่อมต่อ Bluetooth 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

 ตั้งค่าเชื่อมตําแหน่ง รบัข้อมูลการระบุต�าแหน่งจากสมารท์โฟนที่
จับคู่และบันทึกข้อมูลนั้นลงในภาพที่ถ่าย 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

แก้ไขชื่ออุปกรณ์ เปลีย่นชื่ออปุกรณภ์ายใต้ Wi-Fi Direct ฯลฯ คู่มือ 
ช่วยเหลือ

นําเข้าใบรับรองหลัก น�าเข้าใบรบัรองหลักลงในกล้อง  คู่มือ 
ช่วยเหลือ

รีเซ็ตตั้งค่าเครือข่าย รเีซ็ตการตั้งค่าเครอืข่ายทั้งหมด  คู่มือ 
ช่วยเหลือ

แท็บสีเขียว
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 (เล่น)

ป้องกัน ป้องกนัภาพท่ีถา่ยไว ้ไมใ่หถ้กูลบโดยบงัเอิญ คู่มือ 
ช่วยเหลือ

หมุน หมุนภาพ  คู่มือ 
ช่วยเหลือ

ลบ ลบภาพ  คู่มือ 
ช่วยเหลือ

เรตติ้ง ให้คะแนนภาพที่บันทึก ตั้งแต่  ถึง   คู่มือ 
ช่วยเหลือ

ตั้งเรต(คีย์กําหนดเอง) ตั้งค่าคะแนน (จ�านวน ) ที่สามารถเลือก
ได้โดยใช้คีย์แบบก�าหนดเอง ซึ่ง [เรตติ้ง]  
ได้ถูกก�าหนดไว้ด้วย [  คีย์ก�าหนดเอง] 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

เลือกพิมพ์ ระบุล่วงหน้าว่าภาพนิ่งภาพใดในการด์
หน่วยความจ�าที่ต้องการพิมพ์ในภายหลัง 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

คัดลอก คัดลอกภาพจากการด์หน่วยความจ�าในช่อง
เสียบการด์หน่วยความจ�าที่ได้ก�าหนดไว้
ใน [เลือกสื่อส�าหรบัเล่น] ไปยังการด์หน่วย
ความจ�าในช่องเสียบอื่นได้ 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

บันทึกภาพนิ่ง เก็บภาพบรรยากาศที่เลือกในภาพ
เคลื่อนไหวเพื่อจัดเก็บเป็นภาพนิ่ง 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

 ขยาย ขยายภาพที่แสดง  คู่มือ 
ช่วยเหลือ

 ขยายขนาดเริ่มต้น ตั้งค่าก�าลังขยายเริม่ต้น เมื่อแสดงภาพที่
ขยายต่างๆ 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

 ขยายตําแหน่งเริ่มต้น ตั้งค่าพื้นที่ก�าลังขยายเริม่ต้น เมื่อแสดงภาพ
ที่ขยายต่างๆ 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

สไลด์โชว์ แสดงสไลด์โชว์  คู่มือ 
ช่วยเหลือ

เลือกส่ือสําหรับเล่น เลือกช่องเสียบการด์หน่วยความจ�าของ
การด์หน่วยความจ�าที่จะแสดงภาพ 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

แท็บสีฟ้ำ
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โหมดดูภาพ แสดงภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวจากวันที่
หรอืโฟลเดอรท์ี่ระบุไว้ 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

ดัชนีภาพ แสดงหลายภาพในขณะเดียวกัน  คู่มือ 
ช่วยเหลือ

แสดงกลุ่มถ่ายต่อเนื่อง ตั้งค่าว่าจะแสดงภาพที่ถ่ายต่อเนื่องเป็นก
ลุ่มหรอืไม่ 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

หมุนการแสดงภาพ ตั้งค่าแนวการแสดงภาพส�าหรบัภาพถ่าย
ให้เป็นแนวตั้ง 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

ตั้งค่าการข้ามภาพ ตั้งค่าปุ่มหมุนและวิธีที่จะใช้ส�าหรบัข้าม
ภาพต่างๆ ในระหว่างเปิดดูภาพ  

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

 (ตั้งค่า)

ความสว่างหน้าจอ ปรบัความสว่างของหน้าจอ  คู่มือ 
ช่วยเหลือ

ความสว่างช่องมองภาพ ตั้งค่าความสว่างของช่องมองภาพ
อิเล็กทรอนิกส์ 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

อุณหภูมิสีช่องมองภาพ ตั้งอุณหภูมิสีของช่องมองภาพ  คู่มือ 
ช่วยเหลือ

ช่วยแสดง Gamma ปรบัหน้าจอเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ 
มากขึ้นเมื่อแสดงภาพเคลื่อนไหว S-Log 
หรอื HLG 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

ตั้งค่าระดับเสียง ตั้งค่าระดับเสียงเพื่อดูภาพเคลื่อนไหว  คู่มือ 
ช่วยเหลือ

หน้ายืนยันการลบ ตั้งค่าว่าจะให้เลือก [ลบ] หรอื [ยกเลิก] ไว้
ล่วงหน้าในหน้าจอยืนยันการลบ 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

แท็บสีเห�ือง
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คุณภาพการแสดงผล ตั้งคุณภาพการแสดงผล
* เมื่อเลือก [สูง] แบตเตอรีจ่ะหมดเรว็ขึ้น 
* เมื่ออุณหภูมิของกล้องสูง 

[คุณภาพการแสดงผล] อาจจะล็อคไว้ที่  
[ปกติ] 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

เวลาเริ่มประหยัดพง. ตั้งระยะเวลาให้เปลี่ยนเป็นโหมดประหยัด
พลังงานโดยอัตโนมัติ 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

อุณหภูมิปิดอัตโนมัติ ตั้งค่าอุณหภูมิของกล้องที่จะท�าให้กล้อง
ปิดสวิตช์เองโดยอัตโนมัติในขณะถ่ายภาพ  
ขณะถ่ายภาพในโหมดมือถือ ให้ตั้งค่าไป
ที่ [ปกติ] 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

ตัวเลือก NTSC/PAL*1 เปลี่ยนรูปแบบทีวีของอุปกรณ์ เพื่อ
ให้สามารถถ่ายภาพเป็นรูปแบบภาพ
เคลื่อนไหวต่างๆ 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

ทําความสะอาด เริม่โหมดท�าความสะอาดเพื่อท�าความ
สะอาดเซ็นเซอรภ์าพ 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

ระบบสัมผัส ตั้งค่าว่าจะเปิดใช้งานการท�างานแบบสัมผัส
ของจอภาพหรอืไม่ 

43

จอภาพ/แผ่นสัมผัส เลือกว่าจะเปิดใช้งานการท�างานแบบ 
แผงสัมผัสขณะถ่ายภาพด้วยจอภาพ หรอื
การท�างานแบบทัชแพดขณะถ่ายภาพด้วย
ช่องมองภาพ 

43

ตั้งค่าแผ่นสัมผัส ปรบัการตั้งค่าที่เกี่ยวกับการท�างานแบบ
ทัชแพด 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

โหมดสาธิต ตั้งค่าการแสดงภาพเคลื่อนไหวสาธิตเป็น
เปิดหรอืปิด 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

ตั้งค่า TC/UB ตั้งค่าไทม์โค้ด (TC) และยูสเซอรบ์ิต (UB) 
* ฟังก์ชั่นนี้เหมาะส�าหรบัผู้ถ่ายภาพ

เคลื่อนไหวที่มีความช�านาญ 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

รีโมทควบคุม ตั้งว่าจะใช้หรอืไม่ใช้รโีมทคอนโทรล 
อินฟาเรด 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ
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ตั้งค่า HDMI ตั้งค่า HDMI 
* ภาพจะไม่ปรากฏในจอภาพของกล้อง 

เมื่อท่านบันทึกภาพเคลื่อนไหวขณะที่
กล้องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ HDMI โดยตั้ง
ค่า [  รูปแบบไฟล์] ไว้ที่ [XAVC S 4K] 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

 เลือกส.ออก 4K ตั้งค่าวิธีการบันทึกและส่งออกภาพ
เคลื่อนไหว 4K ผ่าน HDMI เมื่อกล้อง 
เชื่อมต่อกับเครือ่งบันทึก/เครือ่งเล่น
ภายนอกที่รองรบั 4K 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

เชื่อมต่อ USB ตั้งค่าวิธีการเชื่อมต่อ USB  คู่มือ 
ช่วยเหลือ

ตั้งค่า USB LUN เพิ่มระดับความเข้ากันได้โดยจ�ากัดฟังก์ชั่น 
ของการเชื่อมต่อ USB  ตั้งค่าไปที่ 
[หลายตัว] ในสภาพปกติ และตั้งค่าไป
ที่ [ตัวเดียว] เฉพาะเมื่อไม่สามารถท�าการ
เชื่อมต่อได้ส�าเรจ็ 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

เครื่องชาร์จ USB ตั้งค่าว่าจะให้มีการจ่ายไฟผ่านการเชื่อมต่อ  
USB หรอืไม่ เมื่อต่อกล้องเข้ากับ
คอมพิวเตอรห์รอือุปกรณ์ USB 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

ตั้งค่า PC รีโมท ควบคุมการตั้งค่าการถ่ายภาพระยะไกล
ผ่าน PC 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

 ภาษา เลือกภาษา  31

ตั้ง วันที่/เวลา ตั้งวันที่ เวลาและปรบัเวลาฤดูรอ้น  31

ตั้งค่าท้องที่ ตั้งค่าต�าแหน่งการใช้งาน  คู่มือ 
ช่วยเหลือ

ข้อมูลลิขสิทธิ์ ตั้งข้อมูลลิขสิทธิ์ส�าหรบัภาพนิ่ง  คู่มือ 
ช่วยเหลือ

ฟอร์แมต ฟอรแ์มตการด์หน่วยความจ�า  คู่มือ 
ช่วยเหลือ
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หมายเลขไฟล์ ตั้งค่าวิธีที่ใช้ในการก�าหนดหมายเลขไฟล์  คู่มือ 
ช่วยเหลือ

ตั้งค่าชื่อไฟล์ เปลี่ยนอักขระ 3 ตัวแรกของชื่อไฟล์ส�าหรบั
ภาพนิ่ง 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

ตั้งค่าสื่อบันทึก ตั้งค่าวิธีการบันทึกภาพลงในช่องเสียบ
การด์หน่วยความจ�าทั้งสองช่อง 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

เลือกโฟลเดอร์ REC เปลี่ยนโฟลเดอรท์ี่เลือกไว้ส�าหรบัเก็บ
ภาพนิ่ง 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

แฟ้มภาพใหม่ สรา้งโฟลเดอรใ์หม่ส�าหรบัเก็บภาพนิ่ง  คู่มือ 
ช่วยเหลือ

ชื่อโฟลเดอร์ ตั้งค่ารูปแบบโฟลเดอรส์�าหรบัภาพนิ่ง  คู่มือ 
ช่วยเหลือ

กู้ฐานข้อมูลภาพ กู้ไฟล์ฐานข้อมูลภาพและเปิดใช้งานการ
บันทึกและการแสดงภาพ 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

แสดงข้อมูลสื่อบันทึก แสดงเวลาที่ใช้บันทึกภาพเคลื่อนไหวที่
เหลืออยู่และจ�านวนภาพนิ่งที่สามารถ
บันทึกได้บนการด์หน่วยความจ�า 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

เวอร์ชั่น แสดงเวอรช์ั่นของซอฟต์แวรก์ล้อง  คู่มือ 
ช่วยเหลือ

รีเซ็ตการตั้งค่า เรยีกการตั้งค่าต่างๆ กลับคืนสู่ค่าเริม่ต้น  
เลือก [ตั้งค่าเริม่ต้น] เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า
ทั้งหมดกลับสู่ค่าเริม่ต้น 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ
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 (เมนูของฉัน)

เพิ่มรายการ เพิ่มรายการ MENU ที่ต้องการไปยัง 
 (เมนูของฉัน) 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

จัดเรียงรายการ จัดเรยีงรายการ MENU ที่เพิ่มไปยัง 
 (เมนูของฉัน) 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

ลบรายการ ลบรายการ MENU ที่เพิ่มไปยัง 
 (เมนูของฉัน) 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

ลบหน้า ลบรายการ MENU ทั้งหมดในหน้าใน 
 (เมนูของฉัน) 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

ลบทั้งหมด ลบรายการ MENU ทั้งหมดที่เพิ่มไปยัง 
 (เมนูของฉัน) 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

*1 หากเปลี่ยนรายการนี้ ท่านจะต้องฟอรแ์มตการด์หน่วยความจ�าให้สามารถใช้งานรว่มกับ
ระบบ PAL หรอื NTSC ได้  นอกจากนี้ โปรดทราบว่าภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกด้วยระบบ 
NTSC อาจไม่สามารถเปิดดูผ่านทีวีระบบ PAL ได้ 

แท็บสีเทำ
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รายการไอคอนบนจอภาพ
เนื้อหาและต�าแหน่งของเนื้อหาที่แสดงในภาพประกอบเป็นเพียงค�าแนะน�าเท่านั้น 
และอาจแตกต่างจากการแสดงผลจรงิ 

ไอคอนบนหน้าจอถ่ายภาพ

โหมดจอภาพ โหมดช่องมองภาพ

 โหมดถ่ำยภำพ/จ�ำแนกบรรยำกำศ

  P  P   A  S  M   
           
      

โหมดถ่ายภาพ (32)

     
หมายเลขลงทะเบียน (61)

                
    

ไอคอนจ�าแนกบรรยากาศ

            
เลือกบรรยากาศ

 กำรตั้งค่ำก�้อง

          
          
          
  NO CARD

สถานะการด์หน่วยความจ�า (27, 85)

100
จ�านวนภาพนิ่งที่บันทึกได้ (87)

ก�าลังบันทึกข้อมูล / จ�านวนภาพที่
เหลือที่จะต้องบันทึก

  
อัตราส่วนภาพของภาพนิ่ง (60)
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24M  20M  10M  8.7M  6.0M  5.1M  
2.6M  2.2M

ขนาดภาพของภาพนิ่ง (46)

RAW  
การบันทึก RAW (แบบบีบอัดข้อมูล/
แบบไม่บีบอัดข้อมูล) (47)

X.FINE  FINE  STD
คุณภาพ JPEG (47)

XAVC S 4K  XAVC S HD  AVCHD
รูปแบบไฟล์ของภาพเคลื่อนไหว (48)

          
  

การตั้งค่าการบันทึกภาพเคลื่อนไหว 
(49)

120p  60p  60i  30p  24p   
100p  50p  50i  25p

อัตราเฟรมของภาพเคลื่อนไหว (49)

        

บันทึกภาพพรอ็กซี่ (66)

120fps  60fps  30fps  15fps  8fps  
4fps   
100fps  50fps  25fps  12fps  6fps  
3fps  2fps  1fps

อัตราเฟรมส�าหรบัการถ่ายภาพแบบส
โลว์โมชั่น/ควิกโมชั่น (66)

APS-C/Super 35mm (60)

ก�าลังชารจ์แฟลช

การตั้งค่าเอฟเฟ็ค ปิด (68)

ไฟช่วย AF (62)

Flicker
ตรวจพบแสงไฟวูบวาบ (66)

    
SteadyShot เปิด/ปิด เตือนกล้อง
สั่น (68)

  
ค.ยาวโฟกัส SteadyS./ เตือนกล้อง
สั่น (68)

    
ซูมอัจฉรยิะ / ซูมภาพคมชัด / ซูม
ดิจิตอล (68)

—PC—
PC รโีมท (74)

ปรบัหน้าจอสว่าง

ถ่ายภาพไรเ้สียง (67)

รโีมทคอนโทรลอินฟาเรด

ไม่มีการบันทึกเสียงของภาพ
เคลื่อนไหว (67)

ลดเสียงลมรบกวน (67)



ILCE-7M3
4-732-951-41(1)

TH

79

รายการ M
EN

U/รายการไอคอน

C:\4732951411ILCE7M3AP2\01TH-ILCE7M3AP2\100MEN.indd
DTP data saved: 2017/10/25 15:48
PDF file created: 2017/11/02 16:22

ก�าลังบันทึกข้อมูลลิขสิทธิ์ (74)

      
ช่วยแสดง Gamma (72)

ยกเลิกโฟกัส (44)

ยกเลิก AF ล็อคเป้าหมาย

ปรับจุดโฟกัส
ท�าการ [ปรบัจุดโฟกัส] (45)

NFC เปิดใช้งาน (52)

  
การเชื่อมต่อ Bluetooth ใช้งานได้ / 
การเชื่อมต่อ Bluetooth ใช้งานไม่
ได้ (70)

  
เชื่อมต่อกับสมารท์โฟนแล้ว /  
ยังไม่ได้เชื่อมต่อกับสมารท์โฟน

  
ก�าลังรบัข้อมูลการระบุต�าแหน่ง/ 
ไม่สามารถรบัข้อมูลการระบุต�าแหน่ง 
(70)

โหมดเครือ่งบิน (70)

การเตือนว่ากล้องรอ้นเกินไป

  
ไฟล์ฐานข้อมูลเต็ม/ไฟล์ฐานข้อมูล
ผิดพลาด

 แบตเตอรี่

แบตเตอรีท่ี่เหลืออยู่ (25)

การเตือนเกี่ยวกับแบตเตอรีท่ี่ 
เหลืออยู่

จ่ายพลังงานจาก USB (74)

 กำรตั้งค่ำกำรถำ่ยภำพ

            
            
    

โหมดขับเคลื่อน (41)

                  
โหมดแฟลช (64) / แฟลชไรส้าย 
(64) / ลดตาแดง (64)

±0.0
ชดเชยแสงแฟลช (64)

        
โหมดโฟกัส (34)

           
        

บรเิวณปรบัโฟกัส (36)

JPEG  RAW    RAW+J  +J
รูปแบบไฟล์ (47)

          
โหมดวัดแสง (63)
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AWB              
              

7500K  A5 G5
สมดุลย์แสงสีขาว (อัตโนมัติ ตั้งค่า
ล่วงหน้า อัตโนมัติใต้น�้า ก�าหนดเอง 
อุณหภูมิสี ฟิลเตอรส์ี) (64)

    
ตัวปรบัไดนามิก/ออโต้ HDR (64)

              
            

+3 +3 +3
สรา้งสรรคภ์าพถ่าย (65)/คอนทราสต์  
ความอิม่ส ีและความคมชัด

                
        

เอฟเฟ็คของภาพ (65)

  
ใบหน้าก่อนใน AF (62)

~   

โปรไฟล์ภาพ (65)

  
ให้ส�าคัญกับสื่อบันทึก (75)

 ตัวแสดงโฟกัส/กำรตั้งค่ำระดับ
แสง

  
ตัวแสดงโฟกัส (35)

1/250
ความเรว็ชัตเตอร์

F3.5
ค่าเปิดหน้ากล้อง

  
การชดเชยแสง (63)/วัดแสงแบบ
แมนนวล

ISO400  ISO AUTO
ความไวแสง ISO (63)

  
ล็อค AE/ล็อค FEL

 ค�ำแนะน�ำ/อื่นๆ

AF ล็อคเป้าหมาย  
ยกเลิก AF ล็อคเป้าหมาย

แสดงค�าแนะน�าส�าหรบั AF ล็อคเป้า
หมาย (62)

ยกเลิกโฟกัส
แสดงค�าแนะน�าส�าหรบัการยกเลิก
การโฟกัส (44)

ตัวแสดงการถ่ายครอ่ม

บรเิวณการวัดแสงเฉพาะจุด (63)
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ค�าแนะน�าการตั้งค่าระดับแสง (68)

ตัวแสดงความเรว็ชัตเตอร์

ตัวแสดงรูรบัแสง

ฮิสโตแกรม

เกจวัดระดับดิจิตอล

STBY  REC
เตรยีมพรอ้มบันทึกภาพเคลื่อนไหว/
ก�าลังบันทึกภาพเคลื่อนไหว

1:00:12
ระยะเวลาบันทึกภาพเคลื่อนไหวจรงิ 
(ชั่วโมง:นาที:วินาที)

แสดงระดับเสียง (67)

  
ควบคุม REC (74)

00:00:00:00
ไทม์โค้ด (ชั่วโมง:นาที:วินาที:เฟรม) 
(73)

00 00 00 00
ยูสเซอรบ์ิต (73)
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ไอคอนบนหน้าจอดูภาพ

การแสดงเมื่อเปิดดูภาพเดี่ยว การแสดงฮิสโตแกรม

 ข้อมู�พื้นฐำน

  
สื่อที่ใช้ดูภาพ (71)

        

โหมดดูภาพ (72)

        
เรตติ้ง (71)


ป้องกัน (71)

DPOF
ตั้งค่า DPOF (71)

3/7
หมายเลขไฟล์/จ�านวนภาพในโหมด
ดูภาพ

NFC เปิดใช้งาน (52)

แบตเตอรีท่ี่เหลืออยู่ (25)

กลุ่มการถ่ายภาพต่อเนื่อง (72)

รวมภาพเคลื่อนไหวพรอ็กซี่ (66)

 กำรตั้งค่ำก�้อง

ดูที่ “ไอคอนบนหน้าจอถ่ายภาพ” (หน้า 77)

 กำรตั้งค่ำกำรถำ่ยภำพ

เอฟเฟกต์ภาพผิดพลาด

ออโต้ HDR ผิดพลาด (64)

35mm
ความยาวโฟกัสของเลนส์

HLG
การบันทึกแบบ HDR (Hybrid Log-
Gamma)
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ดูที่ “ไอคอนบนหน้าจอถ่ายภาพ” (หน้า 77) 
ส�าหรบัไอคอนอื่นๆ ที่แสดงในพื้นที่นี้ 

 ข้อมู�ภำพ

ข้อมูลละติจูด/ลองจิจูด (70)

2018 - 1 - 1  10:37AM 
วันที่บันทึกภาพ (31)

 100-0003
หมายเลขโฟลเดอร ์ หมายเลข
ไฟล์ (75)

      
ฮิสโตแกรม (ความสว่าง/R/G/B)
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เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้

ข้อมูลจําเพาะ

อายุการใช้งานแบตเตอรี่และจํานวนภาพที่บันทึกได้

อายุการใช้งาน
แบตเตอรี่

จํานวนภาพ

การถ่ายภาพ 
(ภาพนิ่ง)

โหมดหน้าจอ — ประมาณ 710 ภาพ
โหมดช่องมองภาพ — ประมาณ 610 ภาพ

การถ่ายภาพจริง 
(ภาพเคลื่อนไหว)

โหมดหน้าจอ ประมาณ 125 นาที  —

โหมดช่องมองภาพ ประมาณ 115 นาที  —

การถ่ายภาพ
ต่อเนื่อง (ภาพ
เคลื่อนไหว)

โหมดหน้าจอ ประมาณ 210 นาที  —

โหมดช่องมองภาพ ประมาณ 200 นาที  —

 • อายุการใช้งานแบตเตอรีแ่ละจ�านวนภาพที่สามารถบันทึกได้ข้างต้นเป็นค่า 
โดยประมาณส�าหรบักรณีที่ชารจ์แบตเตอรีจ่นเต็ม  อายุการใช้งานแบตเตอรีแ่ละ
จ�านวนภาพอาจลดลงตามเงื่อนไขการใช้งาน 

 • อายุการใช้งานแบตเตอรีแ่ละจ�านวนภาพที่สามารถบันทึกได้เป็นการประมาณค่า
จากการถ่ายภาพตามการตั้งค่าเริม่ต้นภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

 – ใช้งานแบตเตอรีใ่นอุณหภูมิแวดล้อม 25 °C 
 – การใช้การด์หน่วยความจ�า Sony SDXC  (U3) (แยกจ�าหน่าย)
 – ใช้เลนส์ FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS

 • จ�านวน “การถ่ายภาพ (ภาพนิ่ง)” เป็นไปตามมาตรฐาน CIPA ส�าหรบัการถ่ายภาพ
ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)

 – ถ่ายภาพหนึ่งภาพทุก ๆ 30 วินาที 
 – เปิดและปิดสวิตช์กล้องหนึ่งครัง้เมื่อถ่ายภาพทุกสิบครัง้ 
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 • จ�านวนนาทีที่บันทึกภาพเคลื่อนไหวได้เป็นไปตามมาตรฐาน CIPA ส�าหรบัการ 
ถ่ายภาพภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

 – คุณภาพของภาพถูกตั้งไปที่ XAVC S HD 60p 50M / 50p 50M 
 – การถ่ายภาพจรงิ (ภาพเคลื่อนไหว): อายุการใช้งานแบตเตอรีข่ึ้นอยู่กับการ 
ถ่ายภาพ การซูม การอยู่ในสถานะพรอ้มถ่ายภาพ การเปิด/ปิด ฯลฯ ซ�้าๆ กัน
หลายครัง้ 

 – การถ่ายภาพต่อเนื่อง (ภาพเคลื่อนไหว): อายุการใช้งานแบตเตอรีข่ึ้นอยู่กับการ
ถ่ายภาพไม่หยุดจนกระทั่งครบจ�านวนสูงสุด (29 นาที) แล้วถ่ายต่อโดยกดปุ่ม  
MOVIE (ภาพเคลื่อนไหว) อีกครัง้  ฟังก์ชั่นอื่นๆ เช่น การซูม จะไม่ท�างาน 

การ์ดหน่วยความจําที่สามารถใช้ได้

เมื่อใช้การด์หน่วยความจ�า microSD หรอื Memory Stick Micro กับกล้องนี้  
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใช้ตัวแปลงที่เหมาะสมแล้ว 

การ์ดหน่วยความจํา SD
รูปแบบการบันทึก การ์ดหน่วยความจําที่รองรับ

ภาพนิ่ง การด์ SD/SDHC/SDXC

AVCHD
การด์ SD/SDHC/SDXC (Class 4 หรอื 
เรว็กว่า หรอื U1 หรอืเรว็กว่า)

XAVC S

4K 60 Mbps*
HD 50 Mbps หรือต่ํากว่า*
HD 60 Mbps

การด์ SDHC/SDXC (Class 10 หรอื U1 หรอื
เรว็กว่า)

4K 100 Mbps*
HD 100 Mbps

การด์ SDHC/SDXC (U3)

* รวมถึงเมื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหวพรอ็กซี่ในเวลาเดียวกัน
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Memory Stick
รูปแบบการบันทึก การ์ดหน่วยความจําที่รองรับ

ภาพนิ่ง
Memory Stick PRO Duo/  
Memory Stick PRO-HG Duo

AVCHD
Memory Stick PRO Duo (Mark 2)/  
Memory Stick PRO-HG Duo

XAVC S

4K 60 Mbps*
HD 50 Mbps หรือต่ํากว่า*
HD 60 Mbps

Memory Stick PRO-HG Duo

4K 100 Mbps*
HD 100 Mbps

—

* รวมถึงเมื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหวพรอ็กซี่ในเวลาเดียวกัน

หมายเหตุ

 • ใช้ช่องเสียบ 1 เมื่อใช้การด์หน่วยความจ�า UHS-II  แล้วเลือก MENU   (ตั้งค่า)  
[ตั้งค่าสื่อบันทึก]  [ให้ส�าคัญกับสื่อบันทึก]  [ช่อง 1] 
 • ไม่สามารถใช้ Memory Stick PRO Duo กับช่องเสียบ 1 ได้ 
 • เมื่อใช้การด์หน่วยความจ�า SDHC ในการบันทึกภาพเคลื่อนไหว XAVC S เป็นเวลานานๆ 
ภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกจะแบ่งออกเป็นไฟล์ขนาด 4 GB  ท่านสามารถจัดการไฟล์ที่แบ่ง
ใหเ้ป็นไฟลเ์ดยีวได้โดยน�าเขา้ไฟลเ์หลา่นัน้ลงในคอมพิวเตอรโ์ดยใช ้PlayMemories Home
 • เมื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหวลงในการด์หน่วยความจ�าทั้งช่องเสียบ 1 และช่องเสียบ 2 ด้วย
การตั้งค่ากล้องต่อไปนี้ ให้ใส่การด์หน่วยความจ�าสองอันที่มีระบบไฟล์เดียวกัน  ไม่
สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหว XAVC S พรอ้มกันได้ เมื่อใช้ระบบไฟล์ exFAT กับ 
ระบบไฟล์ FAT32 รว่มกัน 

 – ตั้งค่า [  รูปแบบไฟล์] ไว้ที่ [XAVC S 4K] หรอื [XAVC S HD]
 – ตั้งค่า [โหมดบันทึกภาพ] ในส่วน [ตั้งค่าสื่อบันทึก] ไว้ที่ [บันทึกพรอ้มกัน  ( )] หรอื 
[บ.พรอ้ม  ( / )]

การ์ดหน่วยความจํา ระบบไฟล์

การ์ดหน่วยความจํา SDXC exFAT

Memory Stick PRO Duo (Mark2)
Memory Stick PRO-HG Duo
การ์ดหน่วยความจํา SDHC

FAT32

 • ชารจ์แบตเตอรีใ่ห้เต็มก่อนที่จะพยายามกู้ไฟล์ฐานข้อมูลบนการด์หน่วยความจ�า 
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จํานวนภาพที่บันทึกได้

เมื่อท่านใส่การด์หน่วยความจ�าเข้าไปในกล้องและเลื่อนสวิตช์ ON/OFF (ไฟหลัก) ไป
ที่ “ON” จ�านวนภาพที่สามารถบันทึกได้ (ถ้าท่านถ่ายภาพต่อเนื่องโดยใช้การตั้งค่า
ปัจจุบัน) จะปรากฏบนหน้าจอ 

หมายเหตุ

 • หาก “0” (จ�านวนภาพที่บันทึกได้) กะพรบิเป็นสีส้ม แสดงว่าการด์หน่วยความจ�านั้นเต็ม  
เปลีย่นการด์หนว่ยความจ�าเป็นอนัใหม ่หรอืลบภาพออกจากการด์หนว่ยความจ�าปัจจบัุน 
 • หาก “NO CARD” กะพรบิเป็นสีส้ม แสดงว่าไม่ได้ใส่การด์หน่วยความจ�า  ใส่การด์ 
หน่วยความจ�า 

จาํนวนภาพทีส่ามารถบนัทกึไดใ้นการด์หนว่ยความจาํ
ตารางต่อไปนี้แสดงจ�านวนภาพโดยประมาณที่สามารถบันทึกได้ในการด์หน่วย 
ความจ�าที่ฟอรแ์มตด้วยกล้องนี้  ค่าถูกก�าหนดโดยใช้การด์หน่วยความจ�ามาตรฐาน
ของ Sony ส�าหรบัการทดสอบ  ค่าอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการ
ถ่ายภาพและประเภทของการด์หน่วยความจ�าที่ใช้ 
[  ขนาดภาพ JPEG]: [L: 24M]
[  อัตราส่วนภาพ]: [3:2]*1

(หน่วย: ภำพ)

 คณุภาพ JPEG/  รูปแบบไฟล์ 8 GB 32 GB 64 GB 256 GB
ปกติ 1100 4600 9200 36000 
ละเอียด 790 3200 6400 25000 
ละเอียดมาก 435 1750 3500 14000 
RAW & JPEG (RAW แบบบีบอัด
ข้อมูล)*2

215 870 1750 7000 

RAW (RAW แบบบีบอัดข้อมูล) 295 1200 2400 9600 
RAW & JPEG (RAW แบบไม่ 
บีบอัดข้อมูล)*2

125 510 1000 4100 

RAW (RAW แบบไม่บีบอัดข้อมูล) 150 610 1200 4950 

*1 เมื่อตั้งค่า [  อัตราส่วนภาพ] เป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่ [3:2] ท่านสามารถบันทึกภาพเป็น
จ�านวนที่มากกว่าจ�านวนที่แสดงในตารางข้างต้น (ยกเว้นเมื่อเลือก [RAW]) 

*2 [  คุณภาพ JPEG] เมื่อเลือก [RAW & JPEG]: [ละเอียด]
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หมายเหตุ

 • ถึงแม้จ�านวนภาพที่บันทึกได้จะมากกว่า 9999 ภาพ แต่ตัวเลข “9999” ก็จะปรากฏขึ้น 
 • จ�านวนที่แสดงเป็นจ�านวนเมื่อใช้การด์หน่วยความจ�า Sony 

ระยะเวลาบันทึกได้ของภาพเคลื่อนไหว

ตารางด้านล่างนี้แสดงเวลาการบันทึกทั้งหมดโดยประมาณโดยใช้การด์หน่วย 
ความจ�าที่ฟอรแ์มตด้วยกล้องนี้  ค่าอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการ
ถ่ายภาพและประเภทของการด์หน่วยความจ�าที่ใช้  ระยะเวลาบันทึกในกรณีที่ตั้งค่า 
[  รูปแบบไฟล์] ไว้ที่ [XAVC S 4K] และ [XAVC S HD] เป็นระยะเวลาบันทึกระหว่าง
การถ่ายภาพที่มีการตั้งค่า [  บันทึกภาพพรอ็กซี่] ไว้ที่ [ปิด] 

(h (ชั่วโมง), m (นำที))

รูปแบบไฟล์
การตั้งค่า 
การบันทึก

8 GB 32 GB 64 GB 256 GB

XAVC S 4K 30p 100M/
25p 100M

8 m 35 m 1 h 15 m 5 h 15 m

30p 60M/
25p 60M

10 m 1 h 2 h 5 m 8 h 35 m

24p 100M* 8 m 35 m 1 h 15 m 5 h 15 m

24p 60M* 10 m 1 h 2 h 5 m 8 h 35 m

XAVC S HD 120p 100M/
100p 100M

8 m 35 m 1 h 15 m 5 h 15 m

120p 60M/
100p 60M

10 m 1 h 2 h 5 m 8 h 35 m

60p 50M/
50p 50M

15 m 1 h 15 m 2 h 30 m 10 h 25 m

60p 25M/
50p 25M

30 m 2 h 25 m 5 h 20 h 10 m

30p 50M/
25p 50M

15 m 1 h 15 m 2 h 30 m 10 h 25 m

30p 16M/
25p 16M

50 m 3 h 50 m 7 h 45 m 31 h 25 m

24p 50M* 15 m 1 h 15 m 2 h 30 m 10 h 25 m
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รูปแบบไฟล์
การตั้งค่า 
การบันทึก

8 GB 32 GB 64 GB 256 GB

AVCHD 60i 24M (FX)/
50i 24M (FX)

40 m 2 h 55 m 6 h 24 h 15 m

60i 17M (FH)/
50i 17M (FH)

55 m 4 h 5 m 8 h 15 m 33 h 15 m

* เมื่อตั้งค่า [ตัวเลือก NTSC/PAL] ไปที่ NTSC เท่านั้น
 • สามารถบันทึกภาพต่อเนื่องได้ประมาณ 29 นาที (ขีดจ�ากัดของข้อก�าหนดจ�าเพาะ
ของผลิตภัณฑ์)  ระยะเวลาบันทึกได้ต่อเนื่องอาจแตกต่างกันตามสถานการณ ์
ต่อไปนี้

 – เมื่อถ่ายภาพเคลื่อนไหวแบบสโลว์โมชั่น/ควิกโมชั่น: การบันทึกภาพเคลื่อนไหว
จะยุติโดยอัตโนมัติ เมื่อไฟล์ที่บันทึกครบ 29 นาทีโดยประมาณ (ภาพเคลื่อนไหว
ที่เปิดดูครบ 29 นาทีโดยประมาณ) 
(การบันทึกจะยุติโดยอัตโนมัติ เมื่อไฟล์ที่บันทึกครบ 15 นาทีโดยประมาณใน
กรณีที่ตั้งค่า [  ตั้งค่าการบันทึก] ไว้ที่ [60p/50p] และตั้งค่า [  อัตราเฟรม] 
ไว้ที่ [30fps/25fps])

 • ระยะเวลาส�าหรบัภาพเคลื่อนไหวแบบสโลว์โมชั่น/ควิกโมชั่นเป็นระยะเวลาการดู
ภาพ ไม่ใช่ระยะเวลาบันทึก 

หมายเหตุ

 • ระยะเวลาที่บันทึกได้ของภาพเคลื่อนไหวจะแตกต่างกัน เนื่องจากกล้องนี้มีระบบ VBR 
(อัตราบิตเปลี่ยนแปลงได้) ซึ่งปรบัคุณภาพของภาพตามฉากที่ถ่ายโดยอัตโนมัติ  เมื่อ
ท่านถ่ายภาพวัตถุเคลื่อนไหวเรว็ ภาพจะชัดเจนขึ้นแต่ระยะเวลาบันทึกจะสั้นลงเนื่องจาก
จ�าเป็นต้องใช้หน่วยความจ�าในการบันทึกมากขึ้น  ระยะเวลาที่บันทึกได้ยังเปลี่ยนแปลง
ตามเงื่อนไขการถ่ายภาพ วัตถุ หรอืการตั้งค่า คุณภาพ/ขนาด ของภาพอีกด้วย 
 • ระยะเวลาที่แสดงเป็นระยะเวลาที่บันทึกได้ เมื่อใช้การด์หน่วยความจ�า Sony 

หมายเหตุเกี่ยวกับการบันทึกภาพเคลื่อนไหวต่อเนื่อง
 • การบันทึกภาพเคลื่อนไหวที่มีคุณภาพสูงและการบันทึกภาพต่อเนื่องที่มีความเรว็
สูงจะต้องใช้พลังงานจ�านวนมาก  ดังนั้น ถ้าท่านถ่ายภาพต่อไป อุณหภูมิภายใน
กล้องจะเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุณหภูมิของเซ็นเซอรภ์าพ  ในกรณีดังกล่าว 
กล้องจะปิดสวิตช์โดยอัตโนมัติ เนื่องจากผิวหน้ากล้องได้รบัความรอ้นจนมี
อุณหภูมิสูง หรอือุณหภูมิที่สูงนั้นจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของภาพหรอืกลไก
ภายในกล้อง 
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 • ระยะเวลาที่ใช้ได้ส�าหรบัการบันทึกภาพเคลื่อนไหวต่อเนื่อง เมื่อกล้องบันทึกภาพ
ตามค่าเริม่ต้น หลังจากปิดสวิตช์กล้องไว้สักครูจ่ะเป็นดังนี้  ค่าจะแสดงเวลาต่อ
เนื่องจากในขณะที่กล้องเริม่บันทึกจนกระทั่งกล้องหยุดท�าการบันทึก 

อุณหภูมิแวดล้อม
เวลาต่อเนื่องในการบันทึก

ภาพเคลื่อนไหว (HD)
เวลาต่อเนื่องในการบันทึก

ภาพเคลื่อนไหว (4K)

20°C ประมาณ 29 นาที  ประมาณ 29 นาที 

30°C ประมาณ 29 นาที  ประมาณ 29 นาที 

40°C ประมาณ 29 นาที  ประมาณ 29 นาที 

[อุณหภูมิปิดอัตโนมัติ]: [ปกติ]
HD: XAVC S HD (60p 50M/50p 50M เมื่อกล้องไม่ได้เชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi)
4K: XAVC S 4K (24p 60M/25p 60M เมื่อกล้องไม่ได้เชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi)

 • ระยะเวลาที่สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวได้แตกต่างไปตามอุณหภูมิ รูปแบบ
ไฟล์/การตั้งค่าการบันทึกส�าหรบัภาพเคลื่อนไหว สภาพการเชื่อมต่อ Wi-Fi หรอื
สภาพของกล้องก่อนที่ท่านจะเริม่ท�าการบันทึก  หากท่านจัดองค์ประกอบภาพ
ใหม่ หรอืถ่ายภาพนิ่งบ่อยๆ หลังเปิดสวิตช์กล้อง อุณหภูมิภายในกล้องจะสูงขึ้น
และระยะเวลาที่สามารถบันทึกได้จะลดลง 

 • เมื่อไอคอน  ปรากฏขึ้น นั่นหมายความว่าอุณหภูมิของกล้องสูงเกินไป 
 • หากกล้องหยุดบันทึกภาพเคลื่อนไหว เนื่องจากมีอุณหภูมิสูง ให้ปิดสวิตช์กล้องทิ้ง
ไว้สักครู ่ เริม่บันทึกหลังจากอุณหภูมิภายในกล้องลดลงสู่สภาพปกติแล้ว 

 • หากปฏิบัติตามค�าแนะน�าต่อไปนี้ ท่านจะสามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวเป็นระยะ
เวลาที่ยาวนานขึ้นได้ 

 – เก็บกล้องให้พ้นจากแสงแดด 
 – ปิดสวิตช์กล้องเมื่อไม่ได้ใช้งาน 

 • เมื่อตั้งค่า [  รูปแบบไฟล์] ไว้ที่ [AVCHD] ขนาดไฟล์ของภาพเคลื่อนไหวจะถูก
จ�ากัดไว้ที่ประมาณ 2 GB  ถ้าขนาดไฟล์ภาพเคลื่อนไหวใกล้ถึง 2 GB ในระหว่าง
การบันทึก ไฟล์ภาพเคลื่อนไหวไฟล์ใหม่จะถูกสรา้งขึ้นโดยอัตโนมัติ 
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ข้อมูลจําเพาะ

กล้องถ่ายภาพ

[ระบบ]
ประเภทกล้อง:  

กล้องดิจิตอลชนิดเปลี่ยนเลนส์ได้
เลนส์: เลนส์ E-mount Sony

[เซ็นเซอร์ภาพ]
รูปแบบภาพ: 35 มม. ฟูลเฟรม  

(35.6 มม. × 23.8 มม.) เซ็นเซอรภ์าพ  
CMOS

จ�านวนพิกเซลที่ใช้งานของกล้อง: 
ประมาณ 24 200 000 พิกเซล

จ�านวนพิกเซลทั้งหมดของกล้อง: 
ประมาณ 25 300 000 พิกเซล

[SteadyShot]
ระบบป้องกันภาพสั่นด้วยเซ็นเซอรภ์ายใน

กล้อง

[ระบบออโต้โฟกัส]
ระบบตรวจจับ: ระบบการตรวจจับเฟส/

ระบบตรวจจับคอนทราสต์
ช่วงความไวแสง: –3 EV ถึง +20 EV  

(เทียบเท่า ISO 100, F2.0)

[ช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์]
ประเภท: ช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์ 

1.3 ซม. (ชนิด 0.5)
จ�านวนจุดภาพทั้งหมด: 2 359 296 จุด
ก�าลังขยาย: ประมาณ 0.78× ด้วยเลนส์ 

50 มม. ที่ระยะอนันต์ –1 ม.–1

ระยะมองภาพ: ประมาณ 23 มม. จาก 
เลนส์ตา และประมาณ 18.5 มม. จาก
กรอบเลนส์ตาที่ –1 ม.–1 

การปรบัไดออปเตอร:์  
–4.0 ม.–1 ถึง +3.0 ม.–1

[จอภาพ]
7.5 ซม. (ชนิด 3.0) ตัวขับ TFT, แผงสัมผัส
จ�านวนจุดภาพทั้งหมด: 921 600 จุด

[การควบคุมการเปิดรับแสง]
วิธีการวัดแสง: การประเมินการวัดแสง 

1 200 โซน
ช่วงการวัดแสง: –3 EV ถึง +20 EV  

(เทียบเท่า ISO 100 ด้วยเลนส์ F2.0)
ความไวแสง ISO (ดัชนีระดับแสงที่แนะน�า): 

ภาพนิ่ง: ISO 100 ถึง ISO 51 200 
(ISO ที่ขยาย: ต�่าสุด ISO 50, สูงสุด 
ISO 204 800)
ภาพเคลื่อนไหว: เทียบเท่า ISO 100 ถึง 
ISO 51 200

[ชัตเตอร์]
ประเภท: ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

เคลื่อนที่ในแนวตั้งแบบระนาบโฟกัส
ช่วงความเรว็: 

ภาพนิ่ง: 1/8 000 วินาที ถึง 30 วินาที, 
BULB
ภาพเคลื่อนไหว: 1/8 000 วินาที ถึง 
1/4 วินาที 
อุปกรณ์ที่สนับสนุน 1080 60i (อุปกรณ์
ที่สนับสนุน 1080 50i):
สูงสุด 1/60 (1/50) วินาทีในโหมด  
AUTO (สูงสุด 1/30 (1/25) วินาทีใน
โหมดความเรว็ชัตเตอรช์้าอัตโนมัติ)

ความเรว็ซิงค์แฟลช: 1/250 วินาที (เมื่อใช้
แฟลชที่ผลิตโดย Sony)
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[รูปแบบการบันทึก]
รูปแบบไฟล์: สนับสนุน JPEG (DCF 

Ver. 2.0, Exif Ver. 2.31, MPF 
Baseline), RAW (รูปแบบ Sony 
ARW 2.3)

ภาพเคลื่อนไหว (รูปแบบ XAVC S): 
สอดคล้องกับรูปแบบ  
MPEG-4 AVC/H.264 XAVC S ver.1.0
วิดีโอ: MPEG-4 AVC/H.264
เสียง: LPCM 2ch (48 kHz 16 บิต)

ภาพเคลื่อนไหว (รูปแบบ AVCHD): 
สนับสนุนรูปแบบ AVCHD Ver. 2.0
วิดีโอ: MPEG-4 AVC/H.264
เสียง: Dolby Digital 2ch มาพรอ้ม
กับ Dolby Digital Stereo Creator

 • ผลิตโดยได้รบัการอนุญาตจาก  
Dolby Laboratories 

[สื่อที่ใช้บันทึก]
SLOT 1: ช่องเสียบส�าหรบัการด์ SD  

(ใช้ได้กับ UHS-I และ UHS-II)
SLOT 2: ช่องเสียบแบบหลายช่องส�าหรบั 

Memory Stick PRO Duo และ 
การด์ SD (สนับสนุน UHS-I)

[ขั้วต่อสัญญาณเข้า/ออก]
ขั้วต่อ USB Type-C: SuperSpeed USB 

(USB 3.1 Gen 1)
ขั้วต่อ Multi/Micro USB*: Hi-Speed USB 

(USB 2.0)
* สนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้งานรว่มกับ 

ไมโคร USB ได้ 
HDMI: ช่องต่อจิ๋ว HDMI ชนิด D

ขั้วต่อ  (ไมโครโฟน): 
ช่องต่อเล็กสเตอรโิอขนาด  3.5 มม.

ขั้วต่อ  (หูฟัง): 
ช่องต่อเล็กสเตอรโิอขนาด  3.5 มม.

[ทั่วไป]
Model No. WW541200
อัตราก�าลังไฟเข้า: 7.2 V , 3.2 W
อุณหภูมิใช้งาน: 0 ถึง 40 °C
อุณหภูมิเก็บรกัษา: –20 ถึง 55 °C
ขนาด (กว้าง/สูง/หนา) (โดยประมาณ): 

126.9 × 95.6 × 73.7 มม.
126.9 × 95.6 × 62.7 มม.
(จากขอบด้านหน้าของเลนส์ถึงจอภาพ) 

น�้าหนัก (ตามมาตรฐาน CIPA)  
(โดยประมาณ): 650 กรมั  
(รวมแบตเตอรี,่ การด์ SD)

[LAN ไร้สาย]
รูปแบบที่สนับสนุน: IEEE 802.11 b/g/n
ย่านความถี่: 2.4 GHz
ความปลอดภัย: WEP/WPA-PSK/ 

WPA2-PSK
วิธีการเชื่อมต่อ:  

Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)/
ด้วยตัวเอง

วิธีการเข้าถึง: โหมดโครงสรา้งพื้นฐาน

[NFC]
ประเภท Tag: สอดคล้องกับ  

NFC Forum Type 3 Tag

[การสื่อสาร Bluetooth]
มาตรฐาน Bluetooth Ver. 4.1
ย่านความถี่: 2.4 GHz



ILCE-7M3
4-732-951-41(1)

TH

93

เกี่ยวกับ
ผลิตภัณ

ฑ
์น

ี้

C:\4732951411ILCE7M3AP2\01TH-ILCE7M3AP2\120OTH.indd
DTP data saved: 2017/10/25 15:48
PDF file created: 2017/11/02 16:22

อะแดปเตอร์ AC 
AC-UUD12/AC-UUE12
อัตราก�าลังไฟเข้า: 

100 - 240 V , 50/60 Hz, 0.2 A
อัตราก�าลังไฟออก: 5 V , 1.5 A

แบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้ 
NP-FZ100
แรงดันไฟฟ้าที่ก�าหนด: 7.2 V 

เลนส์  
FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS 
(ให้มาพร้อมกับ ILCE-7M3K)
ความยาวโฟกัส: 28 มม. – 70 มม.
กลุ่ม–ชิ้นส่วนเลนส์: 8–9
มุมของภาพ: 75° – 34°
โฟกัสต�่าสุด*: 0.3 ม. – 0.45 ม.
* โฟกัสต�่าสุด คือ ระยะใกล้สุดจาก

เซ็นเซอรภ์าพไปยังวัตถุ 
ก�าลังขยายสูงสุด: 0.19×
f-stop ต�่าสุด: f/22 – f/36
เส้นผ่านศูนย์กลางฟิลเตอร:์ 55 มม.
ขนาด (เส้นผ่านศูนย์กลาง × ความสูง 

สูงสุด): ประมาณ 72.5 มม. × 83 มม. 
น�้าหนัก: ประมาณ 295 กรมั
SteadyShot: ใช้งานได้

แบบและข้อมูลจ�าเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

การใช้งานร่วมกันของข้อมูล
ภาพ

 • กล้องนี้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล  
DCF (Design rule for Camera File 
system) ซึ่งก�าหนดโดย JEITA (Japan 
Electronics and Information 
Technology Industries Association) 
 • ไม่มีการรบัประกันการแสดงภาพที่บันทึก
ด้วยกล้องของท่านบนอุปกรณ์อื่น และ
การแสดงภาพที่บันทึกหรอืแก้ไขด้วย
อุปกรณ์อื่นบนกล้องของท่าน 
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เครื่องหมายการค้า
 • Memory Stick และ  เป็น 
เครือ่งหมายการค้าหรอืเครือ่งหมาย 
การค้าจดทะเบียนของ  
Sony Corporation 
 • XAVC S และ  เป็นเครือ่งหมาย 
การค้าจดทะเบียนของ  
Sony Corporation 
 • “AVCHD” และแบบอักษร “AVCHD”  
เป็นเครือ่งหมายการค้าของ  
Panasonic Corporation และ  
Sony Corporation 
 • Mac เป็นเครือ่งหมายการค้าของ  
Apple Inc. ที่จดทะเบียนในประเทศ
สหรฐัอเมรกิาและประเทศอื่นๆ 
 • IOS เป็นเครือ่งหมายการค้าจดทะเบียน
หรอืเครือ่งหมายการค้าของ  
Cisco Systems, Inc.
 • iPhone และ iPad เป็นเครือ่งหมาย 
การค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนใน
ประเทศสหรฐัอเมรกิาและประเทศอื่นๆ
 • Blu-ray Disc™ และ Blu-ray™ เป็น
เครือ่งหมายการค้าของ  
Blu-ray Disc Association 
 • DLNA และ DLNA CERTIFIED เป็น
เครือ่งหมายการค้าของ  
Digital Living Network Alliance 
 • USB Type-C™ และ USB-C™  
เป็นเครือ่งหมายการค้าของ  
USB Implementers Forum
 • โลโก้ USB-IF SuperSpeed USB Trident 
เป็นเครือ่งหมายการค้าจดทะเบียนของ  
USB Implementers Forum, Inc.

 • Dolby, Dolby Audio และสัญลักษณ์รูป
ตัว D สองตัวเป็นเครือ่งหมายการค้าของ 
Dolby Laboratories 
 • ค�าว่า HDMI และ HDMI High-
Definition Multimedia Interface  
รวมทั้งโลโก้ HDMI เป็นเครือ่งหมาย 
การค้าหรอืเครือ่งหมายการค้า 
จดทะเบียนของ HDMI Licensing 
Administrator, Inc. ในประเทศ
สหรฐัอเมรกิาและประเทศอื่นๆ 
 • Microsoft และ Windows เป็น
เครือ่งหมายการค้าจดทะเบียนหรอื
เครือ่งหมายการค้าของ  
Microsoft Corporation ในประเทศ
สหรฐัอเมรกิาและ/หรอืประเทศอื่นๆ 
 • โลโก้ SDXC เป็นเครือ่งหมายการค้า
ของ SD-3C, LLC 
 • Facebook และโลโก้ “f” เป็นเครือ่งหมาย 
การค้าหรอืเครือ่งหมายการค้า 
จดทะเบียนของ Facebook, Inc.
 • Android และ Google Play เป็น
เครือ่งหมายการค้าหรอืเครือ่งหมาย 
การค้าจดทะเบียนของ Google Inc.
 • YouTube และโลโก้ YouTube เป็น 
เครือ่งหมายการค้าหรอืเครือ่งหมาย 
การค้าจดทะเบียนของ Google Inc.
 • Wi-Fi, โลโก้ Wi-Fi และ  
Wi-Fi Protected Setup เป็น
เครือ่งหมายการค้าหรอืเครือ่งหมาย 
การค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance 
 • เครือ่งหมาย N เป็นเครือ่งหมายการค้า
หรอืเครือ่งหมายการค้าจดทะเบียนของ 
NFC Forum, Inc. ในสหรฐัอเมรกิาและ
ในประเทศอื่นๆ 
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 • โลโก้และเครือ่งหมายค�า Bluetooth® 
เป็นเครือ่งหมายการค้าจดทะเบียนที่ 
Bluetooth SIG, Inc. เป็นเจ้าของ และ
การใช้เครือ่งหมายดังกล่าวไม่ว่ากรณี
ใดๆ โดย Sony Corporation เป็นไป 
โดยได้รบัอนุญาต 
 • QR code เป็นเครือ่งหมายการค้าของ  
Denso Wave Inc.
 • นอกจากนี้ ชื่อระบบและผลิตภัณฑ์ที่ 
อ้างถึงในคู่มือเล่มนี้ โดยทั่วไปแล้วเป็น 
เครือ่งหมายการค้าหรอืเครือ่งหมาย 
การค้าจดทะเบียนของผู้พัฒนาหรอื 
ผู้ผลิตระบบและผลิตภัณฑ์นั้น   
อย่างไรก็ตาม ในคู่มือนี้อาจไม่ได้ใช้
สัญลักษณ์  หรอื  ในทุกที่ 

เกี่ยวกับซอฟต์แวร์  
GNU GPL/LGPL ที่ 
นํามาใช้

ซอฟต์แวรท์ี่มีสิทธิ์ส�าหรบั  
GNU General Public License  
(ต่อจากนี้ไปเรยีกว่า “GPL”) หรอื  
GNU Lesser General Public License 
(ต่อจากนี้ไปเรยีกว่า “LGPL”) จะรวมอยู่
ในผลิตภัณฑ์ 
ทั้งนี้ เพื่อแจ้งให้ท่านทราบว่า ท่านมีสิทธิ
เข้าถึง แก้ไข และเผยแพรซ่�้ารหัสต้นทาง
ส�าหรบัโปรแกรมซอฟต์แวรเ์หล่านี้ภายใต้
เงื่อนไขของ GPL/LGPL ที่ให้มาพรอ้มกับ
ผลิตภัณฑ์ 
รหัสต้นทางมีอยู่บนเว็บ 
โปรดใช้ URL ต่อไปนี้เพื่อดาวน์โหลด 
http://oss.sony.net/Products/Linux/
เราไม่ประสงค์จะให้ท่านติดต่อเราเกี่ยวกับ
เนื้อหาของรหัสต้นทาง 

สิทธิ์การใช้งาน (ภาษาอังกฤษ) บันทึกอยู่ 
ในหน่วยความจ�าภายในของผลิตภัณฑ์
ของท่าน  ท�าการเชื่อมต่อแบบ Mass 
Storage ระหว่างผลิตภัณฑ์กับ
คอมพิวเตอร ์เพื่ออ่านสิทธิ์การใช้งานใน
โฟลเดอร ์“PMHOME” - “LICENSE” 

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์นี้ และค�าตอบของค�าถามที่พบ
บ่อยได้จากเว็บไซต์บรกิารลูกค้าของเรา 
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