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“คูมือชวยเหลือ” คือคูมือแบบออนไลน   
ทานสามารถอาน “คูมือชวยเหลือ” ใน
เครื่องคอมพิวเตอรหรือสมารทโฟน
ของทาน   ดูคําแนะนําโดยละเอียด
เกี่ยวกับฟงกชั่นตางๆ ของกลองได
จากคูมือนี้  

URL:
http://rd1.sony.net/help/ilc/1520/h_zz/

เพื่อลดอนัตรายจากไฟไหมหรือไฟฟา
ดูด อยาใหตัวอุปกรณเปยกฝนหรือถูก
ความชื้น  

ขอสําคัญเพ่ือความปลอดภัย
-เก็บรักษาขอสําคัญเหลานี้
อันตราย
เพ่ือลดความเสี่ยงตอการ
เกิดเพลิงไหมหรือไฟฟาดูด 
ควรปฏิบัติตามคําแนะนํา
ตอไปนี้อยางเครงครัด

ภาษาไทย

เรียนรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับกลอง 
(“คูมือชวยเหลือ”)

คําเตือน
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กอนแบตเตอร่ี
การใชงานกอนแบตเตอรี่อยางไมถูกวิธี อาจ
ทําใหกอนแบตเตอรี่ไหม เปนสาเหตุใหเกิด
ไฟไหมหรือสารเคมีไหมได   โปรดทํา
ความเขาใจขอควรระวังตอไปน้ี  

• อยาทําการแยกชิ้นสวน  
• อยาทําใหลัดวงจรและระวังอยาใหกอน
แบตเตอรี่โดนแรงกระแทกหรือแรงอัด 
อยางเชน ทุบดวยคอน, หลนหรือเหยียบ
บนแบตเตอรี่  

• อยาทําใหลัดวงจรและอยาใหวัตถุทีเ่ปน
โลหะเขามาสัมผัสกับสวนข้ัวโลหะของ
แบตเตอรี่  

• อยาเก็บในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงเกิน 60 °C 
อยางเชน บริเวณที่มีแสงแดดสองถึง
โดยตรง หรือในรถยนตที่จอดกลางแดด  

• อยาเผาหรือทิ้งแบตเตอรี่ลงในกองไฟ  
• อยาใชแบตเตอรี่ลิเธียมอิออนทีเ่สยีหาย
หรือมีรอยรั่ว  

• ชารจกอนแบตเตอรี่ดวยเครื่องชารจ
แบตเตอรี่แทของ Sony หรืออุปกรณที่
สามารถชารจกอนแบตเตอรี่ไดเทาน้ัน  

• เก็บกอนแบตเตอรี่ใหหางจากมือเด็ก  
• รักษากอนแบตเตอรี่ใหแหงอยูเสมอ  
• เปล่ียนไปใชแบตเตอรี่ชนิดเดยีวกัน หรือ
ชนิดเทยีบเทาทีแ่นะนําโดย Sony เทาน้ัน  

• ทิ้งกอนแบตเตอรี่ใชแลวตามคําแนะนําที่
ระบไุวในคูมือเทาน้ัน  

อะแดปเตอร AC
ใชเตารับตดิผนังที่อยูใกลเคียงเมื่อใช
อะแดปเตอร AC  ถอดอะแดปเตอร AC 
ออกจากเตารับติดผนังทนัทหีากเกิดความ
ผิดปกตข้ึินขณะใชอุปกรณ 

แทนชารจแบตเตอรี่
ใชเตารับทีผ่นังในบริเวณใกลเคียงเมื่อใช
แทนชารจ ถอดแทนชารจจากเตารับที่ผนัง 
ทันที หากเกิดการทํางานใดๆ ที่ผิดปกติ 
ในขณะทีใ่ชอุปกรณ 

สายไฟ (ถาหากใหมาดวย) ถูกออกแบบมา
ใหใชงานกับกลองน้ีเทาน้ัน ไมควรนําไป
ใชกับอุปกรณไฟฟาอ่ืนๆ  

หมายเหตุ
เครื่องหมายรับรองสําหรับมาตรฐานที่กลอง
สนับสนุนสวนหน่ึงสามารถตรวจสอบได
จากหนาจอของกลอง
เลือก MENU t  (ตั้งคา) t 
[โลโกใบรับรอง]
หากไมสามารถเปดดูการแสดงผลดังกลาวได
จากปญหาอยางเชน เกิดความผดิพลาดกับ
กลอง โปรดติดตอตวัแทนของ Sony หรือ
ศูนยบริการทองถ่ินที่ไดรับการรับรองของ 
Sony

 คําเตือน

สําหรับลูกคาทีซ่ื้อกลองจาก
รานคาในญ่ีปุนที่ใหบริการแก
นกัทองเที่ยว
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แนะนําฟงกชั่นตางๆ
เนื้อหาสวนนี้จะแนะนําฟงกชั่นถายภาพที่ใชบอยและฟงกชั่นพิเศษอื่นๆ  
ดูรายละเอียดในหนาที่ระบุในวงเล็บ  

ชดเชยแสง (40)
ทานสามารถปรับระดับแสงเพื่อเปลี่ยนความสวางของภาพทั้งภาพ  
แมเม่ือต้ังโหมดถายภาพไวที่ M ทานสามารถปรับระดับแสงถาต้ังความไวแสง ISO 
ไวที่ [ISO AUTO]  

ISO/NR แบบหลายภาพ (40)
ทานสามารถปรับความไวแสง  
สามารถปรับความไวแสง ISO ไดระหวาง ISO 50 และ ISO 102400  

สมดุลยแสงสีขาว (40)
ทานสามารถปรับโทนสี  
ทานสามารถเลือกตัวเลือกใหเหมาะกับสภาพแสง หรือทําการปรับละเอียดโดยใช
อุณหภูมิสีและฟลเตอรสี  

โหมดขับเคล่ือน (39)
ทานสามารถเลือกโหมดขับเคลื่อนใหเหมาะกับวัตถุประสงคของทาน เชน ถายภาพ
คร้ังเดียว ถายภาพตอเนื่อง หรือถายภาพครอม  

โหมดโฟกัส (88)/บริเวณปรับโฟกัส (88)/ต้ังคาโฟกัส (39)
ทานสามารถปรับการต้ังคาตางๆ สําหรับโฟกัส  
ทานสามารถเลือกวิธีการโฟกัสหรือพ้ืนที่โฟกัสไดตามตองการเพื่อใหเหมาะกับ
เปาหมายของทาน  

ฟงกชั่นถายภาพทีใ่ชบอย
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แนะนําฟงกชั่นตางๆ
TH

ขยายโฟกัส (41)/MF Assist (43)
ขยายภาพเพื่อใหการตรวจสอบโฟกัสทําไดงายข้ึนขณะโฟกัสดวยตนเอง  

การถายภาพนิง่ทีค่วามละเอียด 42 ลานพิกเซล (82)
ทานสามารถถายภาพนิ่งดวยความละเอียดสูงเปนพิเศษได  

มานชัตเตอรอิเล็กทรอนิกสชุดแรก (45)
ทานสามารถถายภาพดวยการหนวงเวลาลั่นชัตเตอรที่สั้นกวา  

ระบบปองกันภาพสั่นภายในกลอง 5 แกน (69)
ลดอาการเบลอที่เกิดจากการเลื่อนในแนวนอนและแนวตั้ง การเอียง การหัน และ
การหมุน  

การบันทึกภาพเคล่ือนไหว 4K (83)
ทานสามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวความละเอียดสูง 4K ได (3840×2160)  

โฟกัสอัตโนมัติที่รวดเร็วและแมนยํา (88)
ชวยใหสามารถโฟกัสอัตโนมัติรวดเร็วข้ึนและแมนยํามากขึ้นโดยผสมผสาน AF 
คอนทราสตและ AF แบบตรวจจับเฟสที่ตรวจจับได 399 จุด  

ถายภาพไรเสียง (89)
ทานสามารถถายภาพโดยไมมีเสียงชัตเตอร  

คุณสมบัติของกลองนี้
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แนะนําฟงกชั่นตางๆ
TH

ขอมูลการแสดงผล (44)
เม่ือทานมองผานชองมองภาพ โหมดชองมองภาพจะทํางาน และเมื่อทานหันหนา
ออกหางจากชองมองภาพ โหมดดูภาพจะเปลี่ยนกลับไปที่โหมดจอภาพ (การต้ังคา
เร่ิมตน)   ทานสามารถเปลี่ยนการแสดงหนาจอไดโดยใช DISP บนปุมควบคุม  

Quick Navi (31)
ในหนาจอ [สําหรับชองมองภาพ] ทานสามารถเปลี่ยนจากจอภาพ เปนจอ Quick 
Navi ไดอยางรวดเร็วโดยกดปุม Fn   ทานสามารถตั้งคารายการตางๆ ที่ทํางานโดย
สัญชาตญาณโดยใชปุมหมุนดานหนา/ดานหลังและปุมควบคุม  

การกําหนดเอง (47)
กลองมีปุมกําหนดเอง ซึ่งทานสามารถกําหนดฟงกชั่นที่ตองการใหแตละปุมได   
นอกจากนี้ยังสามารถกําหนดฟงกชั่นใหกับปุมอื่นๆ เชน ปุม AEL  

วิธีการใชงานหรือกําหนดคากลอง
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กอนใชงาน
TH

ก อนใช งาน

หมายเหตุเก่ียวกับการใชงานกลองของทาน

ขั้นตอนการถายภาพ
กลองรุนน้ีสามารถดูภาพวัตถุได 2 โหมด: 
โหมดจอภาพที่ใชจอภาพ และโหมดชองมอง
ภาพที่ใชชองมองภาพ  

ฟงกช่ันท่ีใหมากับกลองน้ี
• กลองน้ีสนับสนุนภาพเคลื่อนไหวรูปแบบ 

1080 60p หรือ 50p   กลองน้ีบันทึกดวย
โหมดโปรเกรสซีฟ ซึ่งแตกตางจาก
โหมดบันทึกมาตรฐานทีใ่ชกันมาแบบ
อินเทอรเลส   โหมดนี้มีความละเอียด
สูงกวา และใหภาพทีเ่คล่ือนไหวตอเน่ือง 
และสมจริงมากกวา  

• กลองน้ีสนับสนุนการบนัทกึ 4K 30p/
4K 25p/4K 24p   สามารถบนัทกึภาพ
เคล่ือนไหวที่มีความละเอียดสูงข้ึนได  

การสรางไฟลฐานขอมูลภาพ
ถาทานเสียบการดหนวยความจําที่ไมมีไฟล
ฐานขอมูลภาพลงในกลองและเปดสวิตช 
กลองจะสรางไฟลฐานขอมูลภาพข้ึนมาโดย
อัตโนมัติโดยใชความจุบางสวนของการด
หนวยความจํา  
กระบวนการนี้อาจใชเวลานานและทานไม
สามารถใชงานกลองไดจนกวากระบวนการนี้
จะแลวเสร็จ   ถาเกิดขอผิดพลาดกับไฟลฐาน
ขอมูล ใหสงภาพทั้งหมดไปยังคอมพิวเตอร
ของทานโดยใช PlayMemories Home™ 
จากน้ันฟอรแมตการดหนวยความจําโดยใช
กลอง  

หมายเหตุเกี่ยวกับการบันทึก/
การแสดงภาพ
• เพือ่ปรับการทํางานของการดหนวยความจํา
ใหม่ันคง ขอแนะนําใหฟอรแมทการด
หนวยความจําในกลองเมื่อใชกับกลองน้ี
เปนครั้งแรก  
เม่ือฟอรแมทการดหนวยความจําแลว 
ขอมูลทัง้หมดที่บนัทึกไวในการด
หนวยความจําจะถูกลบทิง้และไมสามารถ
เรียกคืนมาได   กอนทีจ่ะฟอรแมท ให
คัดลอกขอมูลไปยังคอมพิวเตอรหรือ
อุปกรณอ่ืน  

ภาษาบนหนาจอ
ทานสามารถเลือกภาษาที่จะใหแสดงบน
หนาจอโดยใชเมนู (หนา 51)   
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• หากคุณบันทึกและลบภาพซ้ํากันหลายครั้ง
เปนระยะเวลานาน ไฟลทีอ่ยูในการด
หนวยความจําอาจแยกเปนสวนยอย และ
การบนัทกึภาพเคลื่อนไหวอาจหยุดชะงัก
กลางคัน   หากเกิดเหตุการณเชนน้ี ให
คัดลอกขอมูลไปยังคอมพวิเตอรหรือ
อุปกรณอ่ืน จากน้ันทําการ [ฟอรแมต]  

• กอนทีท่านจะเริ่มบันทกึภาพ ใหลอง
บันทึกภาพตัวอยางกอนเพื่อใหม่ันใจวา
กลองจะทํางานไดอยางถูกตอง  

• กลองน้ีออกแบบมาใหกันฝุนและกัน
ความชื้น แตไมกันนํ้าหรือละอองนํ้า  

คําแนะนําในการสํารองขอมูล
สําหรับการดหนวยความจํา
หากทานปดสวิตชกลองหรือถอดกอน
แบตเตอรี่หรือการดหนวยความจําออก หรือ
ถอดสาย USB ออกในขณะที่ไฟแสดง
สถานะการเขาถึงกะพริบอยู ขอมูลในการด
หนวยความจําอาจไดรับความเสียหาย   เพื่อ
หลีกเล่ียงขอมูลสูญหาย ใหคัดลอก (สํารอง) 
ขอมูลไปยังอุปกรณอ่ืนเสมอ  

ไมมีการชดเชยใดๆ ตอความ
เสียหายของขอมูลหรือความ
ผดิพลาดในการบันทึกภาพ
Sony ไมอาจรับประกันไดในกรณีทีเ่กิดความ
ลมเหลวในการบันทึก หรือเกิดการสูญเสีย
หรือเสียหายตอภาพทีบ่ันทึกหรือขอมูลเสยีง 
เน่ืองจากการทํางานผิดปกติของกลองหรือ
สื่อบนัทกึ ฯลฯ  ทั้งน้ีเราขอแนะนําใหสํารอง
ขอมูลทีส่ําคัญไว

การถายภาพดวยขนาด APS-C ท่ี
เขากนัไดกับเลนส E-mount
กลองน้ีติดตั้งเซ็นเซอรภาพ CMOS แบบ full-
frame 35 มม.   อยางไรก็ตาม ขนาดภาพจะ
ถูกตั้งเปนขนาดตามการตัง้คา APS-C โดย
อัตโนมัติ และขนาดภาพจะเล็กกวาเมื่อใช
ขนาด APS-C ทีเ่ขากันไดกับเลนส E-mount 
(การตั้งคาเริ่มตน)  

หมายเหตุเกี่ยวกบัจอภาพ ชองมอง
ภาพอิเล็กทรอนิกส เลนส และ
เซ็นเซอรภาพ
• จอภาพและชองมองภาพอิเล็กทรอนิกส
ผลิตดวยเทคโนโลยีทีมี่ความแมนยําสูงมาก 
ทําใหไดจํานวนพกิเซลทีท่ํางานไดอยาง
เต็มประสิทธิภาพกวา 99.99%   อยางไรก็ดี 
อาจมีจุดเล็กๆ สีดําและ/หรือจุดสีสวาง 
(สีขาว สีแดง สนํ้ีาเงนิ หรือสีเขียว) ปรากฏ
บนจอภาพ และชองมองภาพอิเล็กทรอนิกส
อยูตลอดเวลา   จุดเหลาน้ีเปนเรื่องปกติใน
กระบวนการผลิต และไมสงผลกระทบตอ
คุณภาพของภาพแตอยางใด  

• อยาถือกลองโดยจับที่จอภาพ  
• เม่ือใชเลนสเพาเวอรซมู ระวังอยาใหน้ิว
หรือวัตถุอ่ืนใดเขาไปตดิในเลนส  

• อยาใหกลองสมัผัสกับแหลงกําเนิดแสงจา 
เชน แสงแดด   กลไกภายในอาจเสยีหายได   

• อยามองไปที่แสงแดดหรือแหลงกําเนิด
แสงจาผานเลนสเม่ือถอดเลนสออก   เพราะ
อาจทําใหดวงตาไดรับความเสียหายโดยไม
สามารถรักษาไดหรือเกิดความผิดปกติได  
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• อยาใชกลองในสถานทีซ่ึ่งมีคล่ืนวิทยุแรง
หรือมีการปลอยรังสี   การบนัทกึและการ
แสดงภาพอาจทํางานไมถูกตอง  

• อาจมีเงาภาพปรากฏบนหนาจอในสถานที่
เย็น   ซึ่งไมไดแสดงวากลองทํางานผิดปกติ  
เม่ือเปดใชงานกลองในบริเวณที่มีสภาพ
อากาศหนาวเย็น หนาจออาจดบัลงชั่วคราว   
และเมื่อกลองอุนข้ึน หนาจอจะทํางาน
ตามปกติ  

• ภาพที่บันทึกไวอาจแตกตางจากภาพทีดู่
จากจอกอนการบันทึก  

หมายเหตุเกีย่วกับการใชเลนสและ
อุปกรณเสริม
ขอแนะนําใหใชเลนส/อุปกรณเสริมของ 
Sony ทีไ่ดรับการออกแบบใหเหมาะสมกับ
ลักษณะของกลองน้ี   การใชกลองน้ีรวมกับ
ผลิตภัณฑจากผูผลิตรายอื่นอาจสงผลตอ
ประสิทธิภาพของกลอง และเปนเหตใุหเกิด
อุบัติเหตุหรือการทํางานผิดปกติ   Sony ไม
รับผิดชอบตออุบัติเหตุหรือการทํางานผดิ
ปกติดงักลาว  

หมายเหตุเกีย่วกับแทนเสียบ Multi 
Interface
• เม่ือถอดหรือติดอุปกรณเสริม เชน แฟลช
ภายนอก เขากับแทนเสียบ Multi Interface 
อันดับแรก ใหเล่ือนสวิตชไปที่ตําแหนง 
OFF   เม่ือติดอุปกรณเสริม ใหขันสกรูไป
จนสุดและตรวจสอบวาสกรูยึดแนนกับ
ตัวกลองดแีลว  

• อยาใชแฟลชภายนอกกับข้ัวตอสายซิงค
แฟลชไฟแรงสูงหรือมีการสลับข้ัว   เพราะ
อาจทําใหเกิดการทํางานผิดปกติได  

หมายเหตุเกี่ยวกับการถายภาพดวย
ชองมองภาพ
กลองน้ีติดตัง้ชองมองภาพ แบบ Organic 
Electro-Luminescence ซึ่งมีความละเอียด
และคอนทราสตสูง   ชองมองภาพนี้ให
มุมภาพทีก่วางและระยะพักสายตาที่ยาว   
กลองน้ีออกแบบมาเพื่อใหสามารถมองผาน
ชองมองภาพไดงายโดยปรับองคประกอบ
ตางๆ ใหสมดุลกันอยางเหมาะสม  
• ภาพอาจผดิเพี  ยนเล็กนอยใกลกับมุมของชอง
มองภาพ   ซึ่งไมไดแสดงวากลองทํางาน
ผดิปกติ   หากตองการดูองคประกอบ
ทัง้หมดพรอมดวยรายละเอียดทั้งหมดของ
ภาพ ทานสามารถดูจากจอภาพไดเชนกัน  

• หากทานกวาดกลองขณะกําลังมองผาน
ชองมองภาพ หรือขยับดวงตาไปรอบๆ 
ภาพในชองมองภาพอาจผิดเพี้ยนหรือสี
ของภาพอาจเปลี่ยน   น่ีเปนลักษณะเฉพาะ
ของเลนสหรืออุปกรณแสดงผล ไมใช
การทํางานผิดปกติ   เม่ือทานถายภาพ 
ขอแนะนําใหมองที่บริเวณตรงกลางของ
ชองมองภาพ  
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• ขณะถายภาพโดยใชชองมองภาพ ทานอาจ
มีอาการตางๆ เชน ตาลา เหน่ือยลา การเมา
เหตุเดินทาง หรือคล่ืนไส   ขอแนะนําให
หยุดพกัเปนชวงๆ ขณะทีถ่ายภาพดวย
ชองมองภาพ  
ชวงเวลาหรือความถ่ีในการหยุดพักอาจ
แตกตางกันไปในแตละบุคคล ฉะน้ันขอ
แนะนําใหทานตัดสินใจโดยใชดุลยพินิจ
ของตวัเอง   ในกรณีที่ทานรูสึกไมสบายตวั 
ใหหยุดใชชองมองภาพจนกวาอาการของ
ทานจะดข้ึีน และไปพบแพทยหากจําเปน  

หมายเหตุเกี่ยวกบัการบันทึกเปน
เวลานานหรือการบันทึกภาพ
เคลื่อนไหว 4K
• ทานอาจไมสามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหว
หรือกลองอาจจะปดสวิตชเองโดยอัตโนมัติ
เพื่อปองกันตวัเอง ทัง้น้ีข้ึนกับอุณหภมิูของ
กลองและแบตเตอรี่  
จะมีขอความปรากฏบนหนาจอกอนกลอง
ปดสวิตช หรือกอนทีท่านจะไมสามารถ
บันทึกภาพเคลื่อนไหวไดอีกตอไป   
ในกรณีน้ี ใหปดสวิตชกลองและรอจนกวา
อุณหภูมิของกลองและแบตเตอรี่จะลดลง   
ถาหากทานเปดสวิตชโดยไมรอใหกลอง
และแบตเตอรี่เย็นลงอยางพอเพยีง กลอง
อาจจะปดสวิตชอีกครั้งหรือทานอาจจะไม
สามารถถายภาพเคลื่อนไหวได  

• ภายใตอุณหภมิูแวดลอมทีสู่ง อุณหภูมิของ
กลองจะเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว  

• เม่ืออุณหภูมิของกลองเพิ่มสูงข้ึน คุณภาพ
ของภาพอาจดอยลง   ขอแนะนําใหรอ
จนกระทั่งอุณหภูมิของกลองลดลงกอนที่
จะถายภาพตอไป  

• ผิวกลองอาจรอนข้ึน   ซึ่งไมไดแสดงวา
กลองทํางานผิดปกติ  

• โดยเฉพาะอยางยิ่งในระหวางการถายภาพ
เคล่ือนไหว 4K ระยะเวลาบนัทกึอาจ
สั้นกวาในสภาวะที่มีอุณหภูมิต่ํา   ทําให
แบตเตอรี่อุนข้ึน หรือเปล่ียนเปนแบตเตอรี่
กอนใหม  

หมายเหตุเกี่ยวกบัการนําเขาภาพ
เคลื่อนไหว XAVC S และภาพ
เคลื่อนไหว AVCHD ไปยัง
คอมพิวเตอร
สามารถนําเขาภาพเคลื่อนไหว XAVC S หรือ
ภาพเคลื่อนไหว AVCHD ไปยังคอมพิวเตอร
โดยดาวนโหลดและใชซอฟตแวร 
PlayMemories Home จากเว็บไซตตอไปน้ี:
http://www.sony.net/pm/

หมายเหตุการเลนภาพเคลื่อนไหว
บนอุปกรณอ่ืนๆ
• อาจไมสามารถเลนภาพเคล่ือนไหวที่
บันทึกดวยกลองน้ีไดถูกตองบนอุปกรณอ่ืน   
และอาจไมสามารถเลนภาพเคลื่อนไหวที่
บันทึกดวยอุปกรณอ่ืนไดถูกตองบนกลองน้ี  
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• แผนดสิกที่สรางจากภาพเคลื่อนไหว 
AVCHD ซึ่งบันทึกดวยกลองน้ีสามารถ
เปดดูไดบนอุปกรณทีส่นับสนุน AVCHD 
เทาน้ัน   เครื่องเลนหรือเครื่องบนัทกึ DVD 
ไมสามารถเลนแผนดิสกที่สรางจาก
ภาพเคลื่อนไหว AVCHD ได เน่ืองจาก
อุปกรณดงักลาวไมสามารถใชงานรวมกับ
รูปแบบ AVCHD   นอกจากนั้น เครื่องเลน
หรือเครื่องบนัทึก DVD ยังอาจไมสามารถ
ดันแผนดสิก HD ที่บนัทกึในรูปแบบ 
AVCHD ออกมาได  

• ภาพเคลื่อนไหวที่บนัทกึในรูปแบบ 1080 
60p/1080 50p สามารถเลนบนอุปกรณที่
สนับสนุน 1080 60p/1080 50p เทาน้ัน  

• ภาพเคลื่อนไหวที่บนัทกึในรูปแบบ 
XAVC S สามารถเปดเลนไดบนอุปกรณ
ที่รองรับ XAVC S เทาน้ัน  

คําเตือนเกีย่วกับลิขสิทธิ์
• รายการโทรทศัน ภาพยนตร เทปบันทึก
ภาพวิดีโอ และสื่ออ่ืนๆ อาจจะมีลิขสิทธิ์   
การทําการบันทึกสิ่งที่มีลิขสทิธิ์เหลาน้ีโดย
ไมไดรับอนุญาต อาจจะเปนการกระทําที่
ขัดกับกฎหมายลิขสทิธิ์  

• เพือ่ปองกันการนํา [ขอมูลลิขสิทธิ์] 
ไปใชอยางผิดกฎหมาย ปลอยให [ตั้งคาชื่อ
ชางภาพ] และ [ตั้งคาชื่อเจาของลิขสิทธิ์] 
วางไวเม่ือใหผูอ่ืนยืมหรือมอบกลองให
ผูอ่ืน  

• Sony จะไมรับผิดชอบตอปญหาหรือ
ความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช 
[ขอมูลลิขสิทธิ์] โดยไมไดรับอนุญาต  

ภาพท่ีใชในคูมือเลมน้ี
ภาพถายที่ใชเปนตัวอยางภาพในคูมือเลมน้ี
เปนภาพทีท่ําข้ึนใหม และไมใชภาพถายจริง
จากกลองน้ี  

รายละเอียดของขอมูลท่ีอธิบายไว
ในคูมือเลมน้ี
ขอมูลเก่ียวกับประสิทธิภาพและขอมูล
จําเพาะของผลิตภัณฑทีก่ลาวถึงตองเปนไป
ตามเงื่อนไขตอไปน้ี เวนแตจะอธิบายไวใน
คูมือเลมน้ี ที่อุณหภูมิโดยรอบปกตทิี่ 25°C 
และใชแบตเตอรี่ที่ชารจเต็มจนกระทัง่
ไฟชารจดับ  

วิธีปดฟงกช่ันเครือขายไรสาย (Wi-Fi 
และ NFC ฯลฯ) ไวช่ัวคราว
ขณะที่ทานอยูบนเครื่องบนิ หรือทีอ่ื่นๆ ทาน
สามารถปดฟงกชั่นเครือขายไรสายทั้งหมดได
ชั่วคราว  
เลือกปุม MENU t  (ไรสาย) t 
[โหมดเครื่องบิน] t [เปด]  
ถาตั้ง [โหมดเครื่องบนิ] ไวที ่[เปด] รูป 

(เครื่องบิน) จะปรากฏบนหนาจอ  

หมายเหตุเกี่ยวกับระบบ LAN ไรสาย
กรณีทีก่ลองของทานสูญหายหรือถูกขโมย 
Sony จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นตอการ
สูญหายหรือเสียหายที่เกิดจากการเขาถึงหรือ
ใชงานจุดเชื่อมตอทีไ่ดบันทึกไวในกลองโดย
ไมไดรับอนุญาต  
15



หมายเหตุเกี่ยวกับการใชงานกลองของทาน
TH

หมายเหตุเกี่ยวกบัความปลอดภัย
เม่ือใชผลติภัณฑ LAN ไรสาย
• ตรวจสอบใหแนใจทุกคร้ังวาไดใช LAN 
ไรสายท่ีปลอดภัย เพือ่หลีกเลี่ยงการเจาะ
เขาโปรแกรมโดยผิดกฎหมาย การเขาถึง
โดยบุคคลภายนอกที่เปนอันตราย หรือ
ปญหาดานความปลอดภัยอื่นๆ  

• สิ่งสําคัญคือจะตองต้ังคาความปลอดภัย
เมื่อใช LAN ไรสาย  

• หากเกดิปญหาดานความปลอดภัย
เน่ืองจากไมมีมาตรการปองกนัความ
ปลอดภัย หรือเน่ืองจากเหตุการณท่ี
หลีกเลี่ยงไมไดเมื่อใช LAN ไรสาย Sony 
ไมรับผิดชอบตอความสูญเสียหรือ
ความเสียหายใดๆ ท้ังสิ้น  
16



กอนใชงาน
TH

ก อนใช งาน

ตรวจสอบรายการอุปกรณทีใ่หมาดวย
ตัวเลขในเครื่องหมายวงเล็บแสดงถึงจํานวนชิ้น  
• กลอง (1)
• อะแดปเตอร AC (1)
รูปทรงของอะแดปเตอร AC อาจแตกตาง
กันไปในแตละประเทศ/ภูมิภาค  

• เครื่องชารจแบตเตอรี่ BC-VW1 (1)
• สายไฟ (1)* (ไมมีใหมาดวยใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา)

* มีสายไฟหลายชนิดใหมากับกลองของ
คุณ   ใหใชสายไฟท่ีเหมาะสมกับ
ประเทศ/ภูมิภาคของคุณ  

• แบตเตอรี่แบบชารจใหมได 
NP-FW50 (2)

• สายไมโคร USB (1)

• สายสะพาย (1)

ดูวิธีติดสายสะพายกลองไดจากหนา 22  
• ฝาปดตัวกลอง (1) (ติดอยูบนตัวกลอง)

• ตัวปองกันสาย (1)

ดูวิธีติดตัวปองกันสายไดจากหนา 23  
• ฝาแทนเสียบ (1) (ติดอยูบนตัวกลอง)
• ถวยยางรองตา (1) (ติดอยูบนตัวกลอง)
• คําแนะนําการใชงาน (1) (หนังสือ
คูมือเลมนี้)

• Wi-Fi Connection/One-touch (NFC) 
Guide (1)
คูมือน้ีอธบิายฟงกชั่นท่ีตองมีการเชื่อมตอ 
Wi-Fi  
17



TH

สวนประกอบของกลอง
ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการใชงานชิ้นสวนตางๆ จากหมายเลขหนาในเครื่องหมาย
วงเล็บ  

เม่ือถอดเลนสออก

A สวิตชเปดปด/ปุมชัตเตอร

B ปุมหมุนดานหนา

C เซ็นเซอรระยะไกล

D เสาอากาศ Wi-Fi (ติดต้ังในตัว)

E ปุมปลดเลนส

F ไมโครโฟนในตัวกลอง*1

G ไฟชวยโฟกัส (39)/ไฟต้ังเวลา

H ดัชนีการยึด

I เซ็นเซอรภาพ*2

J เมาท

K หนาสัมผัส*2

*1 หามบังสวนน้ีในขณะทําการบันทึก
ภาพเคลื่อนไหว   
การทําเชนน้ันอาจทําใหเกิดสญัญาณ
รบกวนหรือเสียงเบาลง  

*2 อยาสมัผัสสวนน้ีโดยตรง  

ดานหนา
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สวนประกอบของกลอง
TH

ก อนใช งาน

A ถวยยางรองตา (72)

B ชองมองภาพ

C ปุม MENU (37)

D เซ็นเซอรตา

E จอภาพ (25)

• ทานสามารถปรับจอภาพใหมมีุม
ท่ีมองงายขึน้และถายภาพจาก
ตําแหนงใดก็ได  

F ปุมปรับไดออปเตอร

• ปรับปุมปรับไดออปเตอรให
เหมาะสมกับสายตาจนกวา
การแสดงผลจะปรากฏชัดเจนใน
ชองมองภาพ  

G กรณีถายภาพ: ปุม C3
 (กําหนดเอง 3) (30)
กรณีดูภาพ: ปุม  (ขยาย) (78)

H กานเลื่อน AF/MF/AEL

I ปุมหมุนดานหลัง

ดานหลัง
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สวนประกอบของกลอง
TH

J กรณีถายภาพ: ปุม AF/MF (โฟกัส
อัตโนมัติ/โฟกัสดวยตัวเอง)/ปุม 
AEL (30)
กรณีดูภาพ: ปุม  (ดัชนีภาพ) 
(78)

K ปุม MOVIE (75)

L กรณีถายภาพ: ปุม Fn (35)
กรณีดูภาพ: ปุม  
(สงไปยังสมารทโฟน)

• ทานสามารถเปดหนาจอสําหรบั 
[สงไปยังสมารทโฟน] ไดโดย
กดปุมนี้  

M ปุมควบคุม (33)

N กรณีถายภาพ: ปุม C4 
(กําหนดเอง 4) (30)
กรณีดูภาพ: ปุม  (ลบ) (79)

O ไฟแสดงสถานะการเขาถึง

P ปุม  (แสดงภาพ) (76)
20



สวนประกอบของกลอง
TH

ก อนใช งาน

A  เครื่องหมายแสดงตําแหนง
เซ็นเซอรภาพ

B ลําโพง

C ชองตอ m (ไมโครโฟน)

• เมือ่ตอไมโครโฟนภายนอก 
ไมโครโฟนจะเปดโดยอัตโนมัติ   
หากไมโครโฟนภายนอกเปนแบบ
ตอโดยใชไฟเล้ียง จะมีการจายไฟ
ไมโครโฟนจากกลอง  

D ชองตอ i (หฟูง)

E ข้ัวตอ Multi/Micro USB*

• สนับสนุนอุปกรณท่ีใชรวมกับ 
Micro USB ได  

F ไฟชารจ (56)

G ชองตอ HDMI ขนาดจิ๋ว

ดานบน/ดานขาง
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สวนประกอบของกลอง
TH

H แทนเสียบ Multi Interface*

• อุปกรณเสริมบางตัวอาจใสได
ไม สุดและอาจเลยออกมาทางดาน
หลังของแทนเสียบ Multi Interface   
อยางไรก็ดี หากสามารถเสียบ
อุปกรณเสริมมาจนสุดดานหนา
ของแทนเสียบ แสดงวาการเชื่อม
ตอเสร็จสมบูรณ  

I ปุมหมุนปรับโหมด (80)

J ปุม C2 (กําหนดเอง 2) (30)

K ปุม C1 (กําหนดเอง 1) (30)

L ปุมชดเชยแสง (30)

M ขอเกี่ยวสายสะพาย
• รอยปลายสายสะพายทั้งสองดาน
เขากับกลอง

N  (เครื่องหมาย N)
• เครื่องหมายนี้แสดงตําแหนง
การแตะเมื่อเช่ือมตอกลองเขากับ
สมารทโฟนที่มี NFC   
ดรูายละเอียดเก่ียวกับตําแหนง
ของ (เครื่องหมาย N) บน
สมารทโฟนของทานจากคําแนะนํา
การใชงานของสมารทโฟน

• NFC (Near Field Communication) 
คอืมาตรฐานสากลของเทคโนโลยี
ส่ือสารไรสายระยะสั้น  

O ฝาปดการดหนวยความจํา

P ชองเสียบการดหนวยความจํา
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สวนประกอบของกลอง
TH

ก อนใช งาน

* สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณเสริม
ท่ีใชรวมกันไดกับแทนเสียบ Multi 
Interface และขั้วตอ Multi/Micro USB 
กรุณาเขาไปท่ีเว็บไซต Sony หรือ
สอบถามจากตัวแทนจําหนาย Sony หรือ
ศูนยบริการในทองถิ่นท่ีไดรับอนุญาต
จาก Sony  
ทานยังสามารถใชอุปกรณเสริมท่ีเขากัน
ไดกับ แทนเสยีบอุปกรณเสริม  
ไมรับประกันการทํางานรวมกับอุปกรณ
เสริมของผูผลิตรายอื่น  

การติดตัวปองกันสาย
ใชตัวปองกันสายเพื่อปองกันไมใหสาย 
HDMI หลุดจากตัวกลองขณะถายภาพ
ที่เชื่อมตอดวยสาย HDMI   เปดฝาปด
ชองตอทั้งสองและสอดสาย HDMI 
เขาไปในกลอง   เสียบตัวปองกันสาย
ดังในภาพเพื่อใหขอบของตัวปองกัน
สายอยูพอดีกับรองทางดานซายของ
ชองตอ m (ไมโครโฟน)   ขันดวย
สกรูยึดเพ่ือยึดตัวปองกันสายไว   
จากนั้นหมุนปุมยึดเพ่ือรัดสายเคเบิล 
HDMI ไว
กดขอบลงไปในรอง

สกรูยึด ปุมยึด
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สวนประกอบของกลอง
TH

A ชองเสียบแบตเตอรี่ (54)

B ฝาปดชองใสแบตเตอรี่ (54)

C ชองตอขาต้ังกลอง

• ใชขาตั้งที่สกรส้ัูนกวา 5.5 มม. 
มิฉะนั้นทานจะไมสามารถยึด
กลองอยางแนนหนา และอาจ
ทําใหกลองเสียหายได  

D ปุมล็อคฝาปดชองใสแบตเตอรี่

E กานปลดฝาปดชองใสแบตเตอรี่

• เมื่อติดกริปแนวตั้ง (แยกจําหนาย) 
ใหถอดฝาปดชองใสแบตเตอรี่ออก

ฝาปดแผนเชื่อมตอ
ใชฝานี้เม่ือใชอะแดปเตอร AC 
AC-PW20 (แยกจําหนาย)  
ใสแผนเชือ่มตอในชองใสแบตเตอรี่ 
จากนัน้ รอยสายผานฝาปดแผนเชือ่มตอ
ดังแสดงในภาพดานลาง

• ตรวจสอบวาสายไมถูกหนีบเมื่อปด
ฝาปด  

ดานลาง
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TH

ก อนใช งาน

รายการไอคอนบนจอภาพ
สถานะจอภาพถูกต้ังเปน [แสดงขอมูลทั้งหมด] ในการตั้งคาเริ่มตน  
เม่ือทานเปลี่ยนการต้ังคา [ปุม DISP] แลวกด DISP บนปุมควบคุม สถานะหนาจอ
จะเปลี่ยนเปนโหมดชองมองภาพ   ทานยังสามารถแสดงภาพฮิสโตแกรมไดโดยกด 
DISP   เนื้อหาและตําแหนงที่แสดงดานลางเปนเพียงคําแนะนําเทานั้น และอาจ
แตกตางจากการแสดงผลจริง  
โหมดจอภาพ สําหรับการเลน 

การแสดงขอมูลพื้นฐาน

โหมดชองมองภาพ  การแสดงฮิสโตแกรม

โหมดอัตโนมัติหรอืโหมดเลอืกบรรยากาศ

โหมด P/A/S/M/ถายภาพพาโนรามา
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รายการไอคอนบนจอภาพ
TH

A

สิ่งท่ีแสดง ความหมาย

  
 P P* A S 

M    
    

  
 

โหมดถายภาพ (80)

 
   

หมายเลขลงทะเบียน 
(80)

    
   

    

ไอคอนจําแนก
บรรยากาศ

 
NO CARD

  
 
 

การดหนวยความจํา 
(61)/สงภาพ(50)

100 จํานวนภาพนิ่งท่ี
บันทึกได

 อัตราสวนภาพของ
ภาพน่ิง (38)

42M 36M
18M 15M
11M 8.9M
4.5M 3.8M

 

ขนาดภาพของภาพนิ่ง 
(38)

RAW
RAW+J
X.FINE
FINE STD

คุณภาพของภาพนิ่ง 
(38)

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

อัตราเฟรมของ
ภาพเคลื่อนไหว

ขนาดภาพเคลือ่นไหว 
(84)

แบตเตอรี่ท่ีเหลืออยู 
(58)
การเตือนเกี่ยวกับ
แบตเตอรี่ท่ีเหลืออยู

แหลงจายพลังงาน 
USB (59)

กําลังชารจแฟลช
APS-C/Super 35mm 
(46)

ต้ังคาเอฟเฟค ปด (44)

ไฟชวยโฟกัส (39)
NFC เปดใชงาน

โหมดเคร่ืองบิน
ไมมีการบันทึกเสียง
ของภาพเคลื่อนไหว 
(42)

สิ่งท่ีแสดง ความหมาย
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รายการไอคอนบนจอภาพ
TH

ก อนใช งาน

B

ลดเสยีงรบกวนของลม 
(43)

  SteadyShot เปด/ปด 
เตือนกลองสั่น (69)

SteadyShot ความยาว
โฟกัส/เตือนกลองสั่น 
(69)
การเตือนวากลองรอน
เกินไป

 ไฟลฐานขอมูลเต็ม/
ไฟลฐานขอมูล
ผิดพลาด

  ซูมอัจฉริยะ/ซูมภาพ
คมชดั/ซูมดิจิตอล

 โหมดดูภาพ (77)

100-0003 หมายเลข โฟลเดอร-
ไฟล

- ปองกัน (49)
XAVC S 4K 
XAVC S HD 
AVCHD MP4

โหมดบันทึกภาพ
เคลื่อนไหว

DPOF ต้ังคา DPOF

สิ่งท่ีแสดง ความหมาย

จัดเฟรมอตัโนมัติ

  
  

บันทึกวิดีโอสองทาง 
(39)

PC รีโมท
ถายภาพไรเสยีง (89)

ปรับหนาจอสวาง

เขียนขอมลูลิขสิทธิ ์
(52)

สิ่งท่ีแสดง ความหมาย

  
 
  
  

  
 

โหมดขับเคลื่อน (39)

    
   

โหมดแฟลช (39)/
ลดตาแดง (39)

±0.0 การชดเชยแสงแฟลช 
(39)

  
 

โหมดโฟกัส (39)

สิ่งท่ีแสดง ความหมาย
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รายการไอคอนบนจอภาพ
TH

C

 
  

 
 

บริเวณปรับ AF

 
คนหาภาพใบหนา/
ลั่นชัตเตอรดวยรอยย้ิม 
(41)

  โหมดวัดแสง (40)

35mm ความยาวโฟกัสของ
เลนส

AWB   
   

 
  

7500K A5 G5

สมดุลแสงสีขาว 
(อัตโนมัติ ต้ังคา
ลวงหนา อัตโนมัติ
ใตนํ้า กําหนดเอง 
อุณหภูมิส ีฟลเตอรสี) 
(40)

  ตัวปรับชวงไดนามิก/
ออโต HDR (40)

 
+3 +3 +3

สรางสรรคภาพถาย 
(41)/คอนทราสต, 
ความอิ่มสี, ความคมชดั

สิ่งท่ีแสดง ความหมาย

 
เอฟเฟคของภาพ (41)

ตัวแสดงความไว
ในการคนหารอยย้ิม

 – โปรไฟลภาพ (88)

ขอมูลลิขสิทธิ์

สิ่งท่ีแสดง ความหมาย

z AF ล็อค
เปาหมาย

แนะนําAF ล็อค
เปาหมาย
ตัวแสดงการถายครอม

 การชดเชยแสง (40)/
วัดแสงแบบแมนนวล

STBY เตรียมพรอมบันทึก
ภาพเคลื่อนไหว

REC 0:12 ระยะเวลาในการ
บันทึกภาพเคลื่อนไหว 
(นาที:วินาที)

สิ่งท่ีแสดง ความหมาย
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รายการไอคอนบนจอภาพ
TH

ก อนใช งาน

z  โฟกัส

1/250 ความเร็วชัตเตอร

F3.5 คารูรับแสง
ISO400
ISO AUTO

ความไวแสง ISO (40)

 ล็อค AE/ล็อค FEL

ตัวแสดงความเร็ว
ชัตเตอร

ตัวแสดงรูรับแสง
ฮิสโตแกรม

เกจวัดระดับดิจิตอล

ระดับเสยีง (44)
 

  
ตัวปรับชวงไดนามิก/
ออโต HDR/คําเตือน
ภาพออโต HDR

เอฟเฟคของภาพ 
ผิดพลาด

2015-1-1
10:37PM

วันท่ีบันทึกภาพ

3/7 หมายเลขไฟล/จํานวน
ภาพในโหมดดูภาพ

 ควบคุม REC

สิ่งท่ีแสดง ความหมาย

บริเวณการวัดแสง
เฉพาะจุด

00:00:00:00 รหัสเวลา
(ชั่วโมง:นาที:วินาที:
เฟรม) (51)

00 00 00 00 ยูสเซอรบิต (51)

สิ่งท่ีแสดง ความหมาย
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รายการฟงกชั่น
TH

ฟงกชั่นที่สามารถใชงานดวยปุม/ปุมหมุน
ทานสามารถตั้งคาหรือใชงานฟงกชั่นตางๆ ดวยปุม/ปุมหมุนเหลานี้  
สําหรับตําแหนงของปุม/ปุมหมุน ดูที่ “สวนประกอบของกลอง” (หนา 18)  

ปุมหมุนปรับโหมด (80) สลับโหมดถายภาพ  

ปุม MENU (37) แสดงหนาจอเมนูสําหรับการตั้งคารายการในเมนู  
ปุม MOVIE (75) บันทึกภาพเคลื่อนไหว  

ปุม AF/MF/ปุม AEL/
ปุม

สลับระหวางโฟกัสอัตโนมัติและโฟกัสดวยตัวเองชั่วคราว/
กําหนดระดับแสงของทั้งหนาจอ/แสดงภาพหลายภาพ
บนหนาจอพรอมกัน  

ปุม  (78) เพิม่ขนาดภาพขณะดูภาพ  
ปุม Fn (35)/ปุม แสดงหนาจอต้ังคาสําหรับฟงกชั่นท่ีต้ังคาดวยปุม Fn   

ในหนาจอ [สําหรับชองมองภาพ] สลับเปนหนาจอ Quick 
Navi/ในโหมดดูภาพ เมื่อกดปุม  จะเปลี่ยนเปนหนาจอ 
“สงไปยังสมารทโฟน”  

ปุมชดเชยแสง ต้ังคาชวงของการปรับระดับแสง  

ปุม  (76) แสดงภาพ  

ปุม  (79) ลบภาพ  
ปุมกําหนดเอง กําหนดฟงกชั่นท่ีใชบอยใหปุม  

ฟงกชัน่ตอไปนี้ถูกกําหนดใหแตละปุมในการตั้งคาเร่ิมตน  
ปุม C1 (กําหนดเอง 1): สมดุลยแสงสขีาว
ปุม C2 (กําหนดเอง 2): ต้ังคาโฟกัส
ปุม C3 (กําหนดเอง 3): โหมดโฟกัส
ปุม C4 (กําหนดเอง 4): ไมไดต้ังคา
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TH

รายการฟ ังก ช ั  น

วิธีใชหนาจอ Quick Navi
เม่ือใชหนาจอ Quick Navi ทานสามารถเปลี่ยนการต้ังคาไดโดยตรงบนหนาจอ
แสดงขอมูลถายภาพเมื่อต้ังโหมดหนาจอไวที่ [สําหรับชองมองภาพ] (Quick Navi)  

1 ปุม MENU t  (ต้ังคา กําหนดเอง) t [ปุม DISP] t [จอ] t 
[สําหรับชองมองภาพ] t [ตกลง]

2 กด DISP บนปุมควบคุม เพื่อต้ังโหมดหนาจอเปน [สําหรับชอง
มองภาพ]  

3 กดปุม Fn เพ่ือเปล่ียนเปนหนาจอ Quick Navi  
ในโหมดอัตโนมัติหรือโหมดเลือกบรรยากาศ

ในโหมด P/A/S/M/ถายภาพพาโนรามา

• เนื้อหาและตําแหนงที่แสดงเปนเพียงคําแนะนําเทานั้น และอาจแตกตางจาก
การแสดงผลจริง  

4 เลือกรายการทีต่องการดวย v/V/b/B บนปุมควบคุม  
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วิธีใชหนาจอ Quick Navi
TH

ฟงกชั่นทีใ่ชงานไดในหนาจอ Quick Navi

หมายเหตุ
• รายการสีเทาในหนาจอ Quick Navi ใชงานไมได  
• เมื่อใช [สรางสรรคภาพถาย] (หนา 41) หรือ [โปรไฟลภาพ] (หนา 41) งานตั้งคาบางอยาง
สามารถทําไดในหนาจอท่ีกําหนดเทาน้ัน  

5 ต้ังคารายการดวยปุมหมุนหนา  
• การตั้งคาบางอยางสามารถปรบัละเอียดไดโดยหมนุปุมหมนุหลัง  
• เมือ่กดตรงกลางปุมควบคุม หนาจอที่กําหนดไวสําหรับการตั้งคารายการที่เลือก
จะเปดขึ้น (หนา 33)  

• เมือ่กดปุม Fn อีกครั้ง หนาจอ Quick Navi จะดับและหนาจอจะเปลี่ยนกลับสู
หนาจอเดิม  

โหมดขับเคลื่อน โหมดแฟลช ชดเชยแสงแฟลช
โหมดโฟกัส บริเวณปรับโฟกัส ชดเชยแสง

ISO โหมดวัดแสง สมดุลยแสงสขีาว

DRO/ออโต HDR สรางสรรคภาพถาย เอฟเฟคของภาพ
โปรไฟลภาพ รอยย้ิม/คนหาใบหนา ขนาดภาพ

อัตราสวนภาพ คุณภาพ SteadyShot

โหมดอัตโนมัติ เลือกบรรยากาศ ระดับจุดสูงสุด
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TH

รายการฟ ังก ช ั  น

การทํางานของกลอง

• ทานสามารถหมุนปุมควบคุม หรือกดดานบน/ลาง/ซาย/ขวา บนปุมควบคุม 
เพ่ือเลื่อนกรอบเลือก   กด z ที่ตรงกลางปุมควบคุม เพ่ือต้ังคารายการที่เลือก   
ในคูมือเลมนี้ การกดดานบน/ลาง/ซาย/ขวาของปุมควบคุม จะระบุดวยเครื่องหมาย 
v/V/b/B  

• ฟงกชั่นตอไปนี้ถูกกําหนดให v/b/B บนปุมควบคุม   

• ทานสามารถกําหนดฟงกชั่นที่ตองการใหปุม V/b/B/z และตําแหนงการหมุน
ปุมควบคุมในโหมดถายภาพ  

• เม่ือทานหมุนปุมควบคุม หรือกด b/B บนปุมควบคุมในโหมดดูภาพ ทาน
สามารถแสดงภาพกอนหนาหรือภาพถัดไปได  

วิธีใชปุมควบคุม

v DISP เปลี่ยนการแสดงหนาจอ  

B ISO ความไวแสง ISO
b / โหมดขับเคลื่อน

• ถายภาพตอเน่ือง/ถายครอม
• ต้ังเวลา
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การทํางานของกลอง
TH

ทานสามารถหมุนปุมหมุนหนา หรือ ปุมหมุนหลัง เพ่ือเปลี่ยนการต้ังคาที่ตองการ
สําหรับแตละโหมดถายภาพใหมีผลทันที  

วิธีใชปุมหมุนหนา/ปุมหมุนหลัง
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TH

รายการฟ ังก ช ั  น

การเลอืกฟงกชั่นดวยปุม Fn (ฟงกชั่น)
ปุมนี้ใชสําหรับต้ังคาหรือดําเนินการฟงกชั่นที่ใชบอยในการถายภาพ ยกเวนฟงกชั่น
จากหนาจอ Quick Navi  

1 กด DISP บนปุมควบคุม เพ่ือต้ังโหมดหนาจอเปนอยางอ่ืน
นอกเหนือจาก [สําหรับชองมองภาพ]  

2 กดปุม Fn  

3 เลือกรายการทีต่องการดวย v/V/b/B บนปุมควบคุม  
สําหรับรายการฟงกช่ันที่สามารถบันทึกได รวมทั้งวิธีการบันทึก โปรดดูท่ีหนา 36

4 เลือกการต้ังคาที่ตองการโดย
หมุนปุมหมุนดานหนา จากนั้น
กด z บนปุมควบคุม  
• การตั้งคาบางอยางสามารถปรับละเอียด
ไดโดยหมุนปุมหมุนหลัง  
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การเลือกฟงกชั่นดวยปุม Fn (ฟงกชั่น)
TH

ทานสามารถเลือกฟงกชั่นที่จะใหแสดงขึ้นเมื่อกดปุม Fn (ฟงกชั่น)  

ปุม MENU t  (ต้ังคา กําหนดเอง) t [ต้ังคาเมนูฟงกชั่น] t 
กําหนดฟงกชั่นใหตําแหนงทีต่องการ  
ฟงกชั่นที่สามารถเลือกไดโดยใชปุม Fn มีดังนี้

การต้ังคาแยกแตละรายการใน
หนาจอเฉพาะ
ในขั้นตอนที่ 3 เลือกรายการตั้งคาที่ตองการแลว
กด z บนปุมควบคุม เพ่ือเปลี่ยนเปนหนาจอ
เฉพาะสําหรับรายการต้ังคา   ต้ังคารายการตาม
คําแนะนําในการใชงาน  

ฟงกชั่นทีส่ามารถลงทะเบียนไดโดยใชปุม Fn (ฟงกชัน่)

โหมดขับเคลื่อน ต้ังเวลาเมื่อถายครอม โหมดแฟลช

ชดเชยแสงแฟลช โหมดโฟกัส บริเวณปรับโฟกัส

ชดเชยแสง ISO ค.ร.ช.ต. ISO AUTO
โหมดวัดแสง สมดุลยแสงสีขาว DRO/ออโต HDR

สรางสรรคภาพถาย โหมดถายภาพ เอฟเฟคของภาพ

โปรไฟลภาพ AF ล็อคเปาหมายกลาง รอยยิ้ม/คนหาใบหนา
 ลูกเลนปรับผิวนวล  จัดเฟรมอัตโนมัติ  ขนาดภาพ

 อัตราสวนภาพ  คุณภาพ SteadyShot

ปรับคา SteadyShot ค.ยาวโฟกัส SteadyS. ระดับเสียงบันทึก
ลายทาง เสนตาราง  แสดงตัวกําหนด

แสดงระดับเสียง ระดับจุดสงูสดุ สีสงูสดุ

 ถายภาพไรเสยีง ไมไดต้ังคา

คําแนะนําในการใชงาน
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รายการฟ ังก ช ั  น

ฟงกชั่นทีส่ามารถเลือกไดโดยใชปุม MENU
ทานสามารถทําการต้ังคาพ้ืนฐานสําหรับกลองโดยรวม หรือดําเนินการฟงกชั่น เชน 
ถายภาพ ดูภาพ หรือการทํางานอื่นๆ  

การแสดงเมนูแบบเรียงตอกัน
ทานสามารถเลือกวาจะแสดงหรือไมแสดงหนาจอแรกของเมนูทุกครั้งที่กดปุม 
MENU  

ปุม MENU t  (ต้ังคา) t [เมนแูบบเรียงตอกัน] t [เปด]

1 กดปุม MENU เพ่ือแสดงหนาจอเมนู  

2 เลือกรายการตั้งคาทีต่องการดวย
การกด v/V/b/B บนปุมควบคุม 
หรือหมุนปุมควบคุม จากนั้นกด z 
ที่ตรงกลางปุมควบคุม  
• เลือกไอคอนที่ดานบนของหนาจอแลวกด 

b/B บนปุมควบคุม เพ่ือยายไปยังรายการ 
MENU อ่ืน  

3 เลือกการต้ังคา แลวกด z เพ่ือยืนยัน  
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ฟงกชั่นท่ีสามารถเลือกไดโดยใชปุม MENU
TH

 (ต้ังคากลอง)

 ขนาดภาพ เลือกขนาดของภาพนิ่ง  
(L: 42M/M: 18M/S: 11M (3:2)
L: 36M/M: 15M/S: 8.9M (16:9)
L: 18M/M: 11M/S: 4.5M (ขนาด APS-C, 3:2)
L: 15M/M: 8.9M/S: 3.8M (ขนาด APS-C, 16:9))

 อัตราสวนภาพ เลือกอตัราสวนของภาพนิ่ง  
(3:2/16:9)

 คุณภาพ ต้ังคาคุณภาพของภาพสําหรับภาพนิ่ง  
(RAW/RAW & JPEG/ละเอยีดมาก/ละเอียด/ปกติ)

พาโนรามา: ขนาด เลือกขนาดของภาพพาโนรามา  
(ปกติ/กวาง)

พาโนรามา: ทิศทาง ต้ังคาทิศทางการถายภาพสําหรับภาพพาโนรามา  
(ขวา/ซาย/ขึ้น/ลง)

 รูปแบบไฟล เลือกรูปแบบไฟลของภาพเคลื่อนไหว  
(XAVC S 4K/XAVC S HD/AVCHD/MP4)

 ตั้งคาการบันทึก เลือกคุณภาพและขนาดของภาพเคลื่อนไหวท่ีบันทึก  
(XAVC S 4K: 30p 100M/25p 100M/30p 60M/25p 60M/
24p 100M/24p 60M
XAVC S HD: 60p 50M/50p 50M/30p 50M/25p 50M/
24p 50M/120p 50M/100p 50M
AVCHD: 60i 24M(FX)/50i 24M(FX)/60i 17M(FH)/
50i 17M(FH)/60p 28M(PS)/50p 28M(PS)/24p 24M(FX)/
25p 24M(FX)/24p 17M(FH)/25p 17M(FH)
MP4: 1920×1080 60p 28M/1920×1080 50p 28M/1920×1080 
30p 16M/1920×1080 25p 16M/1280×720 30p 6M/1280×720 
25p 6M)
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ฟงกชัน่ท่ีสามารถเลือกไดโดยใชปุม MENU
TH

รายการฟ ังก ช ั  น

บันทึกวิดีโอสองทาง ต้ังวาจะบันทึกภาพเคลื่อนไหว XAVC S และภาพเคลื่อนไหว 
MP4 หรือภาพเคลื่อนไหว AVCHD และภาพเคลื่อนไหว MP4 
พรอมกันหรือไม  
(เปด/ปด)

โหมดขับเคลื่อน ต้ังคาโหมดขับเคลื่อน เชน การถายภาพตอเน่ือง  
(ถายภาพเดี่ยว/ถายภาพตอเน่ือง/ต้ังเวลา/ต้ังเวลา (ตอเน่ือง)/
ครอมตอเน่ือง/ครอมทีละภาพ/ครอมสมดุลยสีขาว/ครอม DRO)

ตั้งคาถายครอม ต้ังคาการถายภาพดวยระบบตั้งเวลาในโหมดถายภาพครอม 
ลําดับการถายภาพสําหรับครอมแสง และครอมสมดุลแสงสขีาว
(ต้ังเวลาเมื่อถายครอม/ลําดับถายครอม)

โหมดแฟลช ต้ังคาแฟลช  
(ปดแฟลช/แฟลชอัตโนมัติ/ใชแฟลชเสมอ/ชัตเตอรชา/
จังหวะหลัง/ไรสาย)

ชดเชยแสงแฟลช ปรับความเขมแสงแฟลช  
(-3.0EV ถึง +3.0EV)

ลดตาแดง ลดการเกิดตาแดงเมื่อใชแฟลช  
(เปด/ปด)

โหมดโฟกัส เลือกโหมดโฟกัส  
(AF คร้ังเดียว/AF อตัโนมติั/AF ตอเน่ือง/DMF/โฟกสัดวยตัวเอง)

บริเวณปรับโฟกัส เลือกพื้นท่ีโฟกัส  
(กวาง/โซน/กลางภาพ/จุดท่ีปรับได/จุดท่ีปรับไดแบบขยาย/ AF 
ล็อคเปาหมาย)

ตั้งคาโฟกัส ใหทานโฟกสัดวยปุมหมุนหนา, ปุมหมุนหลัง หรือปุมควบคุม  

 ไฟชวย AF ต้ังคาไฟชวยโฟกัส ซึง่ใชเพือ่โฟกัสวัตถุในสภาพแสงมืด
โดยรอบ  
(อัตโนมัติ/ปด)
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ความเร็วขับ AF สลับความเร็วในการโฟกัสขณะที่ใชโฟกัสอัตโนมัติในโหมด
ภาพเคลื่อนไหว  
(เร็ว/ปกติ/ชา)

ความไว AF 
ติดตาม

ต้ังคาความไวในการติดตาม AF ในโหมดภาพเคลื่อนไหว  
(สูง/ปกติ)

ชดเชยแสง ชดเชยความสวางสําหรับภาพท้ังภาพ  
(-5.0EV ถึง +5.0EV)

ขั้นระดับแสง เลือกระดับการเพิ่มของความเร็วชัตเตอร คารูรับแสง และระดับ
แสง  
(0.5EV/0.3EV)

ISO ต้ังคาความไวแสง ISO  
(NR แบบหลายภาพ/ISO AUTO/ISO 50 ถึง ISO 102400)

ค.ร.ช.ต. ISO AUTO ต้ังคาความเร็วชัตเตอรชาสุดท่ีความไวแสง ISO จะเร่ิมเปลี่ยน
ในโหมด [ISO AUTO]  
(เร็วมาก/เร็ว/ปกติ/ชา/ชามาก/1/8000 - 30")

โหมดวัดแสง เลือกวิธีวัดความสวาง  
(หลายจุด/กลางภาพ/จุดเดียว)

สมดุลยแสงสีขาว ปรับโทนสขีองภาพ  
(อัตโนมัติ/แสงแดดกลางวัน/แสงแดดในรม/แสงแดดมีเมฆ/
แสงหลอดไฟฟา/ฟลูออ.: ขาวนวล/ฟลูออ.: คูลไวท/ฟลูออ.: 
ขาวสวาง/ฟลูออ.: แสงแดดกว./แฟลช/อัตโนมัติใตนํ้า/อุณ./
ฟลเตอรสี/กําหนดเอง 1-3/ต้ังคากําหนดเอง)

DRO/ออโต HDR ชดเชยความสวางและคอนทราสตโดยอัตโนมัติ  
(ปด/ตัวปรับไดนามิก/ออโต HDR)
40



ฟงกชัน่ท่ีสามารถเลือกไดโดยใชปุม MENU
TH

รายการฟ ังก ช ั  น

สรางสรรคภาพถาย เลือกการประมวลผลภาพที่ตองการ   ทานยังสามารถปรับ
คอนทราสต ความอิม่สี และความคมชัดไดดวย  
(ปกติ/สดใส/เปนกลาง/โปรงใส/ลุมลึก/ซีดจาง/บุคคล/วิว/
ตะวันตกดิน/ทิวทัศนกลางคืน/ใบไมแดง/ขาวดํา/เซเปย/
สไตลบ็อกซ1-6)

เอฟเฟคของภาพ ถายภาพใหมีเอกลักษณตามเอฟเฟคภาพท่ีเลือก  
(ปด/กลองทอย/สีสนัสดใส/โปสเตอรไรเซชั่น/ภาพแนวเรโทร/
ภาพโทนสวางนุมนวล/สีบนพื้นขาวดํา/สีเดียวคอนทราสตสูง/
ซอฟตโฟกัส/ภาพวาด HDR/สีเดียวโทนเขม/มินิเอเจอร/
ภาพสีนํ้า/ภาพวาด)

โปรไฟลภาพ เปลี่ยนการตั้งคา เชน สีและโทนสีเมื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหว  
(ปด/PP1 - PP7)

ซูม ต้ังคาอัตราซูมสําหรับ ซูมภาพคมชดั และ ซูมดิจิตอล  
ขยายโฟกัส ขยายภาพกอนถายเพือ่ใหสามารถตรวจสอบจุดโฟกัสได  

 NR ท่ีชัตเตอรชา ต้ังการประมวลผลลดจุดรบกวนสําหรับภาพท่ีถายดวยความเร็ว
ชัตเตอร 1 วินาทีหรือนานกวา  
(เปด/ปด)

 NR ท่ี ISO สูง ต้ังคาการประมวลผลลดจุดรบกวนสําหรับการถายภาพท่ี
คาความไวแสงสูง  
(ปกติ/ตํ่า/ปด)

AF ลอ็คเปาหมายกลาง ต้ังคาฟงกชั่นใหติดตามวัตถุและยังคงโฟกัสตอไปขณะกด
ปุมกลางในหนาจอถายภาพ  
(ปด/เปด)

รอยยิ้ม/คนหาใบหนา เลือกเพื่อคนหาภาพใบหนาและปรับการตั้งคาตางๆ โดย
อัตโนมัติ   ต้ังคาใหชัตเตอรทํางานอัตโนมัติเมื่อตรวจพบรอยย้ิม  
(ปด/เปด (บันทึกใบหนา)/เปด/ลั่นชตัเตอรดวยย้ิม)

ลกูเลนปรบัผวินวล ต้ังคาลูกเลนผิวนวลและระดับเอฟเฟค  
(เปด: สงู/เปด: ปานกลาง/เปด: ตํ่า/ปด)
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 จัดเฟรมอัตโนมัติ วิเคราะหฉากเมื่อจับภาพใบหนา ภาพระยะใกล หรือวัตถุท่ี
ติดตามโดยฟงกชั่น AF ล็อคเปาหมาย พรอมท้ังตัดขอบและ
บันทึกภาพอีกภาพที่มีองคประกอบภาพท่ีนาประทับใจมากขึ้น
โดยอัตโนมัติ  
(ปด/อัตโนมัติ)

โหมดอัตโนมัติ ทานสามารถถายภาพโดยเลือก อัตโนมัติอัจฉริยะ หรือ 
อัตโนมัติอัจฉริยะพิเศษ  
(อัตโนมัติอัจฉริยะ/อัตโนมัติพิเศษ)

เลือกบรรยากาศ เลือกการตั้งคาท่ีกําหนดไวลวงหนา ใหตรงกับเงื่อนไข
บรรยากาศถายภาพตางๆ  
(บุคคล/กีฬา/มาโคร/วิว/ตะวันตกดิน/ทิวทัศนกลางคืน/กลางคืน 
ถือดวยมือ/บุคคลกลางคืน/ปองกันภาพสั่นไหว)

ภาพเคลื่อนไหว เลือกโหมดวัดระดับแสงที่เหมาะกับวัตถุหรือลูกเลนของทาน  
(โปรแกรมอตัโนมัต/กําหนดคารูรับแสง/กําหนดชตัเตอรสปด/
ปรับระดับแสงเอง)

SteadyShot ต้ังคา SteadyShot สําหรับถายภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว   ลด
การเบลอจากอาการกลองสั่นเมื่อถายภาพโดยถอืกลองไว  
(เปด/ปด)

ตั้งคา SteadyShot กําหนดการตั้งคา SteadyShot  
(ปรับคา SteadyShot/ค.ยาวโฟกัส SteadyS.)

 ขอบเขตสี เปลี่ยนชวงสท่ีีผลิตซ้ําได  
(sRGB/AdobeRGB)

ชัตเตอรชา
อัตโนมัติ

ต้ังคาฟงกชั่นท่ีปรับความเร็วชตัเตอรตามความสวางของ
สภาพแวดลอมโดยอัตโนมัติในโหมดภาพเคลื่อนไหว  
(เปด/ปด)

การอัดเสียง เลือกวาตองการใหบันทึกเสียงหรือไม เมื่อถายภาพเคลื่อนไหว  
(เปด/ปด)
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 (ต้ังคา กําหนดเอง)

ระดับเสียงบันทึก ปรับระดับเสียงบันทึกขณะบันทึกภาพเคลื่อนไหว  
(0 ถึง 31)

จังหวะส.เสยีงออก ต้ังระยะเวลาของเอาตพุตเสียงขณะบันทึกภาพเคลื่อนไหว  
(ไลฟ/ลิปซงิค)

ลดเสียงลมรบกวน ลดเสยีงลมรบกวนระหวางการบันทึกภาพเคลื่อนไหว  
(เปด/ปด)

ใชคาบันทึก เรียกใชการต้ังคาท่ีบันทึกไวลวงหนาใน [บันทึกการตั้งคา]  
(1/2/M1-M4)

บันทึกการตั้งคา บันทึกโหมดหรือการต้ังคากลองท่ีตองการ  
(1/2/M1-M4)

ลายทาง แสดงแถบสเีพื่อปรับความสวาง  
(ปด/70 ถงึ 100/100+)

 MF Assist แสดงภาพขยายเมื่อโฟกัสดวยตัวเอง  
(เปด/ปด)

เวลาในการขยายโฟกัส ต้ังคาระยะเวลาที่จะแสดงภาพในรูปแบบที่ขยายใหญ  
(2 วินาที/5 วินาที/ไมจํากัด)

เสนตาราง ต้ังคาการแสดงเสนตารางที่ทําใหสามารถกําหนดแนวเคาโครง
ท่ีเปนโครงสรางได  
(เสนกฎสามสวน/ตารางสี่เหลี่ยม/ต.สีเ่หลี่ยม+ ทแยงมุม/ปด)

 แสดงตัวกําหนด ต้ังวาจะแสดงหรือไมแสดงเครื่องหมายบนจอภาพขณะบันทึก
ภาพเคลื่อนไหว  
(เปด/ปด)

 ตั้งคาตัวกําหนด ต้ังคาเคร่ืองหมายท่ีแสดงบนจอภาพขณะบันทึกภาพเคลื่อนไหว
(ศูนยกลาง/ลักษณะ/โซนปลอดภัย/กรอบนําสายตา)
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แสดงระดับเสียง ต้ังคาการแสดงระดับเสียง  
(เปด/ปด)

แสดงภาพอัตโนมัติ ต้ังคาแสดงภาพอตัโนมติัเพือ่แสดงภาพที่ถายไดหลงัการถายภาพ
(10 วินาที/5 วินาที/2 วินาที/ปด)

ปุม DISP ต้ังคาประเภทขอมูลท่ีจะแสดงบนจอภาพหรือในชองมองภาพ
โดยกด DISP บนปุมควบคุม  
(จอ/ชองมองภาพ)

ระดับจุดสูงสุด เนนกรอบของชวงท่ีอยูในโฟกัสดวยสท่ีีระบุเมื่อปรับโฟกัส
ดวยตัวเอง  
(สูง/ปานกลาง/ตํ่า/ปด)

สีสูงสดุ ต้ังคาสีท่ีใชสําหรับฟงกชั่นจุดสูงสดุ  
(สีแดง/สีเหลือง/สีขาว)

แนะนําต้ังคาระดับแสง ต้ังคาแถบแนะนําท่ีแสดงเมื่อเปลี่ยนการต้ังคาระดับแสงใน
หนาจอถายภาพ  
(ปด/เปด)

แสดง Live View ต้ังวาจะแสดงหรือไมแสดงการตั้งคา เชน การชดเชยแสงใน
หนาจอแสดงผล  
(การต้ังคาเอฟเฟค เปด/การต้ังคาเอฟเฟค ปด)

แสดงพืน้ท่ี AF ตอเน่ือง ต้ังวาจะแสดงหรือไมแสดงพื้นท่ีโฟกัสในโหมด [AF ตอเน่ือง]  
(เปด/ปด)

บริเวณตรวจจับเฟส ต้ังคาบริเวณ AF แบบตรวจจับเฟส  
(เปด/ปด)

 AF ลวงหนา ต้ังวาจะทําหรือไมทําการโฟกัสอัตโนมัติกอนกดปุมชตัเตอรลง
คร่ึงหน่ึง  
(เปด/ปด)

ตั้งคาซูม ต้ังวาจะใชหรือไมใช ซูมภาพคมชัด และ ซมูดิจิตอล ขณะทํา
การซูม  
(ออพติคัลซูมเทาน้ัน/เปด:ซมูภาพคมชัด/เปด:ซมูดิจิตอล)
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 Eye-Start AF ต้ังวาจะใชหรือไมใชโฟกัสอัตโนมัติเมื่อมองผานชองมองภาพ 
กรณีท่ีติดอะแดปเตอรแปลงเมาท LA-EA2/LA-EA4 
(แยกจําหนาย)
(เปด/ปด)

FINDER/MONITOR กําหนดวิธีการเพื่อสลับระหวางชองมองภาพกับจอภาพ  
(อัตโนมัติ/ชองมองภาพ(แมนนวล)/หนาจอ(แมนนวล))

ถายโดยไมมีเลนส ต้ังวาใหเปดชตัเตอรไดหรือไมได เมื่อไมไดติดต้ังเลนส  
(อนุญาต/ไมอนุญาต)

ถายโดยไมมีการด ต้ังวาจะใหลั่นชัตเตอรหรือไมเมื่อไมไดใสการดหนวยความจํา
(อนุญาต/ไมอนุญาต)

ลําดับค.สําคัญใน 
AF-S

ต้ังคาระยะเวลาที่ลั่นชัตเตอรเมื่อต้ังคา [โหมดโฟกสั] ไปท่ี 
[AF คร้ังเดียว], [DMF] หรือ [AF อัตโนมัติ] เมื่อวัตถุอยูน่ิง  
(AF มากอน/ถายภาพมากอน/เนนความสมดุล)

ลําดับค.สําคัญใน 
AF-C

ต้ังคาระยะเวลาที่ลั่นชัตเตอรเมื่อต้ังคา [โหมดโฟกสั] ไปท่ี 
[AF ตอเน่ือง] หรือ [AF อัตโนมัติ] เมื่อวัตถุเคลื่อนไหว  
(AF มากอน/ถายภาพมากอน/เนนความสมดุล)

 AF ดวยชัตเตอร ต้ังวาจะใหทํา AF หรือไมทําเมื่อกดปุมชตัเตอรลงคร่ึงหน่ึง   ซึ่ง
จะมีประโยชนกรณีท่ีตองการปรับโฟกัสและระดับแสงแยกกัน  
(เปด/ปด)

AEL ดวยปุม
ชัตเตอร

ต้ังวาใหปรับระดับแสงหรือไมเมื่อกดปุมชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง   
ซึ่งจะสะดวกกรณีท่ีตองการปรับโฟกัสและระดับแสงแยกกัน  
(อัตโนมัติ/เปด/ปด)

 ถายภาพไรเสยีง ถายภาพโดยไมมีเสยีงชัตเตอร  
(เปด/ปด)

มานชัตเตอรหนา
อิเล็กฯ

ต้ังวาใหใชฟงกชั่นมานชัตเตอรอิเลก็ทรอนิกสชุดแรกหรือไม  
(เปด/ปด)
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ดึงภาพอัตโนมัติพิเศษ ต้ังวาใหบันทึกภาพท้ังหมดท่ีถายตอเน่ืองในโหมด [อัตโนมัติ
พิเศษ] หรือไม  
(อัตโนมัติ/ปด)

ตั้งคาชดเชยแสง ต้ังวาใหนําคาชดเชยระดับแสงไปใชกับการชดเชยแสงแฟลช
หรือไม  
(แสงปกติ&แฟลช/เฉพาะแสงปกติ)

รีเซ็ตการชดเชย EV ต้ังวาจะใหคงหรือไมคงคาระดับแสงที่ต้ังไวโดยไมใชปุม
เปลี่ยนระดับแสง หรือรีเซ็ตคาระดับแสงเปน 0 เมื่อปดสวิตช
กลอง  
(บันทึกไว/รีเซ็ต)

การบันทึกใบหนา บันทึกหรือเปลี่ยนบุคคลท่ีจะกําหนดใหอยูในโฟกัส  
(การบันทึกใหม/การเปลี่ยนลําดับ/ลบ/ลบ ท้ังหมด)

APS-C/Super 35mm ต้ังคาวาจะบันทึกดวยขนาดเทียบเทา APS-C สําหรับภาพนิ่ง
และขนาดเทียบเทาซุปเปอร 35 มม. สําหรับภาพเคลื่อนไหว
หรือไม  
(เปด/อัตโนมัติ/ปด)

ปรับ AF ละเอียด ใหทานทําการปรับละเอียดตําแหนงโฟกัสกรณีท่ีติด
อะแดปเตอรแปลงเมาท LA-EA2/LA-EA4 (แยกจําหนาย)  
(การต้ังคาการปรับ AF/จํานวน/ยกเลิก)

ชดเชยเลนส ชดเชยความผิดสวนบนหนาจอท่ีเกิดจากเลนสท่ีติดไว  
(ชดเชยแสงเงา/ชดเชยความคลาดสี/ชดเชยความผิดสวน)

 ระบบ AF ต้ังวิธีการโฟกัสอัตโนมัติเมื่อติดอะแดปเตอรแปลงเมาท 
LA-EA1/LA-EA3 (แยกจําหนาย)  
(AF แบบตรวจจับเฟส/AF คอนทราสต)

โหมดไฟวิดีโอ กําหนดการตั้งคาแสงไฟสําหรับแสง LED HVL-LBPC 
(แยกจําหนาย)  
(เชื่อมโยงไฟกลอง/เชือ่มโยงการบันทึก/
เชื่อมโยงบันทึก&STBY/อตัโนมัติ)
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ตั้งคาเมนูฟงกชั่น กําหนดฟงกชัน่ท่ีแสดงเมื่อกดปุม Fn (ฟงกชั่น)  
(โหมดขับเคลื่อน/ต้ังเวลาเมื่อถายครอม/โหมดแฟลช/
ชดเชยแสงแฟลช/โหมดโฟกัส/บริเวณปรับโฟกัส/ชดเชยแสง/
ISO/ค.ร.ช.ต. ISO AUTO/โหมดวัดแสง/สมดุลยแสงสีขาว/ 
DRO/ออโต HDR/สรางสรรคภาพถาย/โหมดถายภาพ/
เอฟเฟคของภาพ/โปรไฟลภาพ/AF ล็อคเปาหมายกลาง/รอยย้ิม/
คนหาใบหนา/ ลูกเลนปรับผิวนวล/ จัดเฟรมอัตโนมัติ/

ขนาดภาพ/ อัตราสวนภาพ/ คุณภาพ/SteadyShot/
ปรับคา SteadyShot/ค.ยาวโฟกัส SteadyS./ระดับเสยีงบันทึก/
ลายทาง/เสนตาราง/ แสดงตัวกําหนด/แสดงระดับเสียง/
ระดับจุดสูงสุด/สสีูงสุด/ ถายภาพไรเสยีง/ไมไดต้ังคา)

ตั้งคาคียแบบกําหนด
เอง

การกําหนดฟงกชั่นใหปุมตางๆ ชวยใหทานใชงานกลองได
เร็วขึ้นโดยการกดปุม  
(วงลอควบคุม/ปุมกําหนดเอง 1/ปุมกําหนดเอง 2/ปุมกําหนดเอง 
3/ปุมกําหนดเอง 4/ฟงกชั่นของปุมกลาง/ฟงกชั่นของปุมซาย/
ฟงกชั่นของปุมขวา/ปุมลง/ฟงกชั่นของปุม AEL/ปุม AF/MF/
ปุมปรับโฟกสัคาง*)
*ทานสามารถกําหนดฟงกชัน่ใหปุมปรับโฟกัสของเลนส  

ตั้งคาปุมหมุน ต้ังคาฟงกชั่นของปุมหมุนดานหนาและดานหลัง เมื่อต้ังโหมด
รับแสงไปที่ M ปุมหมุนสามารถใชปรับความเร็วชัตเตอรและ
คารูรับแสง  
( ชัตเตอร คา F/ คา F ชัตเตอร)

ชดเชย Ev ดวยปุม
หมุน

ชดเชยระดับแสงดวยปุมหมุนหนาหรือหลัง  
(ปด/ ปุมหมุนหนา/ ปุมหมุนหลัง)

หมุนวงแหวนซูม กําหนดการซูมเขา/ซมูออกใหทิศทางการหมุนของเลนสซูม   
ฟงกชั่นน้ีใชไดกับเลนสเพาเวอรซูมท่ีใชงานรวมกับฟงกชั่นน้ี
ไดเทาน้ัน  
(ซาย(W)/ขวา(T) หรือ ขวา(W)/ซาย(T))
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 (ไรสาย)

ปุม MOVIE เปดหรือปดใชงานปุม MOVIE  
(ตลอดเวลา/โหมดภาพเคลื่อนไหว)

ล็อคปุมหมุน/วงลอ ต้ังวาใหปดใชงานปุมหมุนดานหนา ปุมหมุนดานหลัง หรือปุม
ควบคุม โดยกดปุม Fn คางไวหรือไม   
(ล็อค/ปลดล็อค)

สงไปยังสมารทโฟน ถายโอนภาพเพือ่ไปแสดงบนสมารทโฟน  
(เลือกบนอุปกรณน้ี/เลอืกบนสมารทโฟน)

สงไปยังคอมพิวเตอร สาํรองภาพโดยถายโอนภาพไปยังคอมพวิเตอรท่ีเชื่อมตอกับ
เครือขาย  

ดูภาพบนทีวี ทานสามารถดูภาพบนจอทีวีท่ีเชื่อมตอกับเครือขายได  

One-touch(NFC) กําหนดหนึ่งแอปพลิเคชันให One-touch (NFC)   ทานสามารถ
เรียกใชแอปพลเิคชนัเมื่อถายภาพโดยแตะสมารทโฟนท่ีมี NFC 
เขากับกลอง  

โหมดเครื่องบิน ทานสามารถตั้งคาอปุกรณน้ีไมใหทําการสือ่สารไรสาย  
(เปด/ปด)

กด WPS ทานสามารถลงทะเบียนจุดเชือ่มตอลงในกลองอยางงายดาย
โดยกดปุม Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)  

ตั้งคาจุดเชื่อมตอ ทานสามารถบันทึกจุดเชื่อมตอไดดวยตนเอง  

แกไขชื่ออุปกรณ ทานสามารถเปลี่ยนชื่ออุปกรณภายใต Wi-Fi Direct ฯลฯ  
แสดง MAC address แสดงหมายเลข MAC ของกลอง  

รีเซ็ต SSID/รหัสลับ รีเซ็ต SSID และรหัสผานของการเชื่อมตอสมารทโฟน  

รีเซ็ตตั้งคาเครือขาย รีเซ็ตการต้ังคาเครือขายท้ังหมด  
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 (โปรแกรม)
ทานสามารถเชื่อมตอกับไซตดาวนโหลด PlayMemories Camera Apps™ ผานทาง
อินเทอรเน็ตเพ่ือเพ่ิมฟงกชั่นที่ตองการลงในกลอง   
• กลองนี้ติดต้ังโปรแกรมชื่อ [รีโมทอัจฉริยะฝงตัว] ไวลวงหนา ซึ่งให
ทานสามารถควบคุมกลองดวยสมารทโฟน   โปรแกรมซึ่งติดต้ังไวลวงหนา 
[รีโมทอัจฉริยะฝงตัว] จะไมถูกลบออกแมเม่ือเลือกปุม MENU t  (ต้ังคา) 
t [รีเซ็ตการต้ังคา] t [ต้ังคาเริ่มตน]  

 (เลน)

ลบ ลบภาพ  
(หลายภาพ/ท้ังหมดในโฟลเดอรน้ี/ท้ังหมดของวันท่ีน้ี)

โหมดดูภาพ แสดงภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวจากวันท่ีหรือโฟลเดอรท่ีระบุ
ไว
(ดูภาพตามวันท่ี/ดูโฟลเดอร (ภาพน่ิง)/ดูโฟลเดอร (MP4)/
ดู AVCHD/ดู XAVC S HD/ ดู XAVC S 4K)

ดัชนีภาพ แสดงหลายภาพในขณะเดียวกัน  
(9 ภาพ/25 ภาพ)

หมุนการแสดงภาพ ต้ังทิศทางการแสดงภาพของภาพที่บันทึก  
(อัตโนมัติ/แมนนวล/ปด)

สไลดโชว แสดงสไลดโชว  
(เลนซ้ํา/เวลาแสดงภาพ)

หมุน หมุนภาพ  

 ขยาย ขยายภาพท่ีแสดง  

ปองกัน ปองกันภาพ  
(หลายภาพ/ท้ังหมดในโฟลเดอรน้ี/ท้ังหมดของวันท่ีน้ี/
ยกเลิกท้ังหมดในโฟลเดอรน้ี/ยกเลิกท้ังหมดของวันท่ีน้ี)

เลือกพิมพ เพิ่มเคร่ืองหมายคําสัง่พมิพใหกับภาพน่ิง  
(หลายภาพ/ยกเลกิทุกภาพ/ต้ังคาพมิพ)
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 (ต้ังคา)

ความสวางหนาจอ ต้ังคาความสวางของจอภาพ  
(แมนนวล/สภาพแสงแดดจา)

ความสวางชองมอง
ภาพ

ต้ังคาความสวางของชองมองภาพอิเล็กทรอนิกส  
(อัตโนมัติ/แมนนวล)

อุณหภูมิสชีองมองภาพ ต้ังอณุหภูมิสีของชองมองภาพ  

ตั้งคาระดับเสียง ต้ังคาระดับเสยีงเพื่อดูภาพเคลื่อนไหว  
สัญญาณเสียง ต้ังวาใหสงเสียงบีปหรือไมระหวางการโฟกัสอัตโนมัติหรือ

เมื่อใชระบบตั้งเวลา  
(เปด/ปด)

คาอัพโหลดภาพ ต้ังฟงกชั่นอพัโหลดของกลองเมื่อใชงานการด Eye-Fi  
(เปด/ปด)

เมนูแบบเรียงตอกัน ต้ังวาจะแสดงหรือไมแสดงเมนูแบบเรียงตอกันทุกคร้ังท่ีกดปุม 
MENU  
(เปด/ปด)

คูมือปุมหมุนปรบัโหมด เปดหรือปดคําแนะนําปุมหมุนปรับโหมด (คําอธบิายของแตละ
โหมดถายภาพ)  
(เปด/ปด)

หนายืนยันการลบ ต้ังวาจะให ลบ หรือ ยกเลิก ไวลวงหนาในหนาจอยืนยันการลบ  
(เลือก ลบ/เลือก ยกเลิก)

คุณภาพการแสดงผล ต้ังคุณภาพการแสดงผล  
(สูง/ปกติ)

เวลาเริ่มประหยดัพง. ต้ังระยะเวลาใหเปลี่ยนเปนโหมดประหยัดพลังงานโดย
อัตโนมัติ
(30 นาที/5 นาที/2 นาที/1 นาที/10 วินาที)

ตัวเลือก NTSC/PAL*1 เมื่อเปลี่ยนรูปแบบทีวีของอปุกรณ จะทําใหสามารถถายภาพ
เคลื่อนไหวในรูปแบบอื่นได  
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ทําความสะอาด เร่ิมโหมดทําความสะอาดเพือ่ทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ  
โหมดสาธิต ต้ังคา เปดหรือปด การเลนภาพเคลื่อนไหวสาธิต  

(เปด/ปด)

ตั้งคา TC/UB ต้ังคาไทมโคด (TC) และยูสเซอรบิต (UB)  
(ต้ังคาการแสดง TC/UB/TC Preset/UB Preset/TC Format/TC 
Run/TC Make/UB Time Rec)

รีโมทควบคุม ต้ังวาจะใชหรือไมใชรีโมทคอนโทรลอินฟาเรด  
(เปด/ปด)

ตั้งคา HDMI กําหนดการตั้งคา HDMI  
(ความละเอียด HDMI/ สลับ 24p/60p/แสดงขอมูล HDMI/

สญัญาณออก TC/ ควบคุม REC/ ควบคุมสําหรับ 
HDMI)

เลือกส.ออก 4K ต้ังคาวิธีการบันทึกและสงออกภาพเคลื่อนไหว 4K ผาน HDMI 
เมื่อกลองเชื่อมตอกับเคร่ืองบันทึก/เคร่ืองเลนภายนอกที่รองรับ 
4K  
(การด+HDMI/HDMI เทาน้ัน(30p)/HDMI เทาน้ัน(25p)/HDMI 
เทาน้ัน(24p))

เชื่อมตอ USB ต้ังคาวิธีการเชื่อมตอ USB  
(อัตโนมัติ/Mass Storage/MTP/PC รีโมท)

ตั้งคา USB LUN เพิ่มระดับความเขากันไดโดยจํากัดฟงกชัน่ของการเชื่อมตอ 
USB   ต้ังไวท่ี [หลายตัว] ในสภาวะปกติ และท่ี [ตัวเดียว] 
เฉพาะเมื่อเชื่อมตอกลองกับเคร่ืองคอมพิวเตอร หรือ AV 
คอมโพเนนทไมไดเทาน้ัน  
(หลายตัว/ตัวเดียว)

เครื่องชารจ USB ต้ังวาจะจายไฟผานการเชือ่มตอ USB หรือไมเมื่อกลองเชื่อมตอ
กับคอมพิวเตอรหรืออุปกรณ USB โดยใชสายไมโคร USB  
(เปด/ปด)

ภาษา เลือกภาษา  
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*1 ถาเปลีย่นรายการนี้ ทานจะตองฟอรแมตการดหนวยความจําใหมีคาท่ีเขากันไดกับระบบ 
PAL หรือ NTSC ตามลําดับ   นอกจากนี้โปรดสังเกตดวยวาภาพเคลื่อนไหวท่ีบันทึกดวย
ระบบ NTSC อาจไมสามารถเปดดูไดบนทีวีระบบ PAL  

*2 รุนสําหรับตางประเทศเทาน้ัน  

ตั้ง วันท่ี/เวลา ต้ังวันท่ีและเวลา และเวลาฤดูรอน  
ตั้งคาทองท่ี ต้ังคาตําแหนงการใชงาน  

ขอมูลลิขสิทธ์ิ ต้ังคาขอมูลลิขสิทธิส์ําหรับภาพนิ่ง  
(บันทึกขอมูลลิขสิทธิ/์ต้ังคาชื่อชางภาพ/
ต้ังคาชื่อเจาของลขิสทิธิ/์แสดงขอมูลลิขสิทธิ์)

ฟอรแมต ฟอรแมตการดหนวยความจํา
หมายเลขไฟล ต้ังคาวิธีการท่ีใชกําหนดหมายเลขไฟลใหกับภาพนิ่งและ

ภาพเคลื่อนไหว  
(ตอเน่ือง/เร่ิมใหม)

เลือกโฟลเดอร REC เปลี่ยนโฟลเดอรท่ีเลือกไวเพื่อเก็บภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 
(MP4)  

แฟมภาพใหม สรางโฟลเดอรใหมสําหรับบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 
(MP4)  

ชื่อโฟลเดอร ต้ังคารูปแบบโฟลเดอรสําหรับภาพน่ิง  
(รูปแบบปกติ/รูปแบบวันท่ี)

กูฐานขอมูลภาพ กูไฟลฐานขอมลูภาพและเปดใชงานการบันทึกและการแสดงภาพ

แสดงขอมูลสื่อบันทึก แสดงเวลาที่ใชบันทึกภาพเคลื่อนไหวท่ีเหลืออยูและจํานวน
ภาพน่ิงท่ีสามารถบันทึกไดบนการดหนวยความจํา  

เวอรชั่น แสดงเวอรชั่นของซอฟตแวรกลอง  

โลโกใบรับรอง*2 สามารถแสดงการรับรองบนกลอง  

รีเซ็ตการตั้งคา เรียกการตั้งคาตางๆ กลับคืนสูคาเร่ิมตน   เลือก [ต้ังคาเร่ิมตน] 
เพื่อเปลี่ยนการตั้งคาท้ังหมดกลับสูคาเร่ิมตน  
(ต้ังคาเร่ิมตน/รีเซต็การตั้งคากลอง)
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TH

รายการฟ ังก ช ั  น

การใชงานคําแนะนําในกลอง
ทานสามารถใช [ต้ังคาคียแบบกําหนดเอง] เพ่ือกําหนดคําแนะนําในกลองใหปุมที่
ตองการ  
คําแนะนําในกลองแสดงคําอธบิายสําหรับฟงกชั่นหรือการต้ังคาทีเ่ลอืกอยูในขณะนัน้

ปุม MENU t  (ต้ังคา กําหนดเอง) t [ต้ังคาคียแบบกําหนดเอง] 
t เลือกปุมทีต่องการซึง่กําหนดใหกับฟงกชั่น t 
[คําแนะนําในกลอง]
กดปุม MENU และใชปุมควบคุม เพ่ือเลือกรายการ MENU ท่ีทานตองการอาน
คําอธิบาย จากนั้นกดปุมที่ไดกําหนด [คําแนะนําในกลอง] ไว  
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การเตรียมกลอง
TH

การชารจกอนแบตเตอรี่
เมือ่เปดใชงานกลองเปนครัง้แรก จะตองชารจแบตเตอรี่ NP-FW50 (ทีใ่หมาดวย) กอน
สามารถชารจแบตเตอรี่ InfoLITHIUM™ ใหมได แมวาประจุแบตเตอรี่จะยัง
ไมหมด
ยังสามารถใชแบตเตอรี่ไดแมไมไดชารจไวจนเต็ม  
แบตเตอรี่ที่ชารจไวจะคอยๆ คลายประจุทีละนอย แมเมื่อไมไดใชงาน   เพื่อหลีกเลี่ยง
การพลาดโอกาสในการถายภาพ ใหชารจแบตเตอรี่อีกครั้งกอนถายภาพ  

การชารจแบตเตอรี่โดยใชเคร่ืองชารจแบตเตอรี่

1 ใสแบตเตอรี่ในเครื่องชารจ
แบตเตอรี่  
• กดแบตเตอรี่จนกระทั่งไดยินเสียงคลิก
เขาที่  

2 เสียบแทนชารจแบตเตอรี่เขากับ
เตารับติดผนัง  
• ไฟ CHARGE จะติดสวางเปนสีสมเมื่อ
การชารจเริ่มตนขึ้น  

• ไฟ CHARGE จะดับเมือ่ชารจเสร็จส้ินแลว  
• ถาไฟ CHARGE สวางขึ้นและดับลงทันที 
แสดงวาแบตเตอรี่ชารจเต็มแลว  

• สําหรับประเทศ/ภูมิภาคอ่ืนนอกเหนือจาก
สหรัฐอเมริกาและแคนาดา ใหตอสายไฟ
เขากับเครื่องชารจแบตเตอรี่ และเสียบ
เครื่องชารจแบตเตอรี่เขากับเตารับติดผนัง  

ไฟ CHARGE
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การชารจกอนแบตเตอร่ี
TH

การเตร ียมกล อง

การชารจแบตเตอรี่โดยใชอะแดปเตอร AC

1 เล่ือนสวิตช ON/OFF (ไฟหลัก) 
ไปที่ OFF  

2 เปดฝาโดยเล่ือนทีก่าน  

3 ใสกอนแบตเตอรี่ลงไปจนสุด 
โดยใชปลายแบตเตอรี่กดกานล็อค  

4 ปดฝา  

กานล็อค
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การชารจกอนแบตเตอร่ี
TH

5 เชื่อมตอกลองกับอะแดปเตอร AC (ที่ใหมาดวย) โดยใชสาย
ไมโคร USB (ทีใ่หมาดวย) และเชื่อมตออะแดปเตอร AC เขากับ
เตารับติดผนัง

ไฟชารจสวางเปนสีสม และการชารจเริ่มตน
• ปดสวิตชกลองขณะชารจแบตเตอรี่  
• ถาไฟชารจสวางขึ้นและดับลงทันที 
แสดงวาแบตเตอรี่ชารจเต็มแลว  

• เมือ่ไฟชารจกะพริบและการชารจยัง
ไมเสร็จส้ิน ใหถอดกอนแบตเตอรี่ออก
แลวใสกลับเขาไปใหม  

• สําหรับประเทศ/ภูมิภาคอ่ืนนอกเหนือจาก
สหรัฐอเมริกาและแคนาดา ใหตอสายไฟ
เขากับอะแดปเตอร AC และเสียบ
อะแดปเตอร AC เขากับเตารับติดผนัง  

ไฟชารจ
ติด: กําลังชารจ
ดับ: สิ้นสุดการชารจ
กะพริบ:

การชารจผิดพลาดหรือการชารจหยุ
ดช่ัวคราวเนื่องจากกลองไมอยูในชว
งอุณหภูมิท่ีเหมาะสม
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การชารจกอนแบตเตอร่ี
TH

การเตร ียมกล อง

หมายเหตุ
• หากไฟชารจบนกลองกะพริบเมื่อเสยีบอะแดปเตอร AC กับเตารับติดผนัง แสดงวา
การชารจหยุดชั่วคราวเนื่องจากอณุหภูมิไมอยูในชวงท่ีแนะนํา   เมื่ออณุหภูมิกลับคืนสู
ชวงท่ีเหมาะสม การชารจจะดําเนินตอ   ขอแนะนําใหทําการชารจกอนแบตเตอรี่ท่ี
อุณหภูมิแวดลอม 10°C ถึง 30°C  

• เสียบอะแดปเตอร AC (ท่ีใหมาดวย) หรือเคร่ืองชารจแบตเตอรี่ (ท่ีใหมาดวย) กับเตารับ
ติดผนังท่ีใกลท่ีสดุ   หากเกิดการทํางานผิดพลาดระหวางการใชอะแดปเตอร AC หรือ
เคร่ืองชารจแบตเตอรี่ ใหถอดปลั๊กออกจากเตารับติดผนังทันที เพื่อหยุดการเชื่อมตอกับ
แหลงจายไฟฟา  

• เมื่อใชกลองเปนคร้ังแรก หรือเมื่อใชแบตเตอรี่ท่ีไมไดใชงานเปนเวลานาน ไฟชารจ/ไฟ 
CHARGE อาจกะพริบถี่ๆ เมื่อชารจแบตเตอรี่เปนคร้ังแรก   ในกรณีเชนน้ี ใหถอด
แบตเตอรี่ออกจากกลองแลวใสกลับเขาไปใหมเพื่อชารจแบตเตอรี่  

• อยาชารจแบตเตอรี่ตอเน่ืองหรือชารจซ้ําๆ โดยไมใชงานแบตเตอรี่เมื่อชารจเต็มแลวหรือ
ใกลจะเต็มแลว   การทําเชนน้ีอาจทําใหแบตเตอรี่มีประสทิธิภาพดอยลง  

• เมื่อสิ้นสุดการชารจ ถอดอะแดปเตอร AC ออกจากเตารับติดผนัง  
• ใชแบตเตอร่ี สายไมโคร USB (ท่ีใหมาดวย) และ อะแดปเตอร AC (ท่ีใหมาดวย) Sony ท่ี
เปนของแทเทาน้ัน  

ระยะเวลาชารจโดยประมาณคือ 150 นาที เม่ือใชอะแดปเตอร AC (ที่ใหมาดวย) และ
ประมาณ 250 นาที เม่ือใชเครื่องชารจแบตเตอรี่ (ที่ใหมาดวย)  

หมายเหตุ
• เวลาในการชารจขางตนคือเวลาสําหรับกรณีท่ีชารจแบตเตอรี่ซึ่งไมมีประจุเลยท่ีอุณหภูมิ 

25°C   การชารจอาจใชเวลานานกวาน้ีขึ้นอยูกับเงื่อนไขหรือสถานการณการใชงาน  

เวลาในการชารจ (ชารจเต็ม)
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การชารจกอนแบตเตอร่ี
TH

สามารถชารจกอนแบตเตอรี่ไดโดยตอกลองเขากับเครื่องคอมพิวเตอรดวยสาย
ไมโคร USB   เชื่อมตอกลองกับเครื่องคอมพิวเตอรโดยปดสวิตชกลอง  

หมายเหตุ
• ถาหากกลองตออยูกับเคร่ืองคอมพวิเตอรแบบวางตักท่ีไมไดตออยูกับแหลงจายไฟฟา 
ระดับแบตเตอรี่ของคอมพิวเตอรจะลดลง   หามชารจเปนเวลานานเกินไป  

• อยา เปด/ปด หรือรีสตารทเคร่ืองคอมพิวเตอร หรือปลุกคอมพิวเตอรใหต่ืนจากโหมดหลับ 
ขณะท่ีมีการเชื่อมตอ USB ระหวางกลองกับเคร่ืองคอมพิวเตอร   กลองอาจจะทําใหเกิด
ความเสียหาย   กอน เปด/ปด หรือรีสตารทเคร่ืองคอมพิวเตอร หรือปลุกคอมพิวเตอรให
ต่ืนจากโหมดหลับ ใหถอดกลองออกจากเครื่องคอมพิวเตอรกอน  

• ไมรับประกันการชารจกับเคร่ืองคอมพิวเตอรประกอบเองหรือเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีถูก
ดัดแปลง  

ตัวแสดงปริมาณประจุที่เหลืออยู ปรากฏบนหนาจอ  

หมายเหตุ
• ตัวแสดงประจุท่ีเหลืออยูอาจจะไมถูกตองในบางสถานการณ  

การชารจโดยเชือ่มตอกับเครื่องคอมพิวเตอร

การตรวจสอบระดับแบตเตอรี่ทีเ่หลืออยู

สูง ตํ่า
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การชารจกอนแบตเตอร่ี
TH

การเตร ียมกล อง

ทานสามารถใชกลองขณะที่จายพลังงานจากเตารับติดผนังโดยใชอะแดปเตอร AC 
(ที่ใหมาดวย)  

หมายเหตุ
• กลองจะไมทํางานหากไมมีแบตเตอรี่หลงเหลืออยู   ใสกอนแบตเตอรี่ท่ีชารจอยางเพียงพอ
เขาไปในกลอง  

• หากทานใชกลองขณะกําลังจายไฟจากเตารับติดผนัง ตรวจสอบใหแนใจวาไอคอน 
( ) แสดงอยูบนจอภาพ  

• อยาถอดกอนแบตเตอรี่ออกขณะกําลังจายไฟจากเตารับติดผนัง   หากถอดกอนแบตเตอรี่
ออก กลองจะดับ  

• อยาถอดกอนแบตเตอรี่ออกขณะที่ไฟแสดงสถานะการเขาถงึ (หนา 20) ติดสวาง   ขอมูล
ในการดหนวยความจําอาจไดรับความเสียหาย  

• ตราบใดที่ยังเปดสวิตชอยู กอนแบตเตอรี่จะไมชารจไฟแมวาจะเสยีบกลองกับอะแดปเตอร 
AC  

• ภายใตเงื่อนไขบางอยาง กลองอาจไดรับไฟเพิ่มเติมจากแบตเตอรี่แมวาทานกําลังใช
อะแดปเตอร AC อยู  

• อยาถอดสายไมโคร USB ออกขณะกําลังจายพลังงานผานการเชื่อมตอ USB   กอนจะถอด
สายไมโคร USB ออกใหปดสวิตชกลองกอน  

• ขณะท่ีจายพลังงานผานการเชื่อมตอ USB อุณหภูมภิายในกลองอาจเพิ่มขึ้น ทําใหระยะเวลา
ในการบันทึกตอเน่ืองสั้นลง  

• เมื่อใชท่ีชารจแบบพกพาเปนแหลงพลังงาน ใหตรวจสอบวาไดชารจท่ีชารจจนเต็มแลวกอน
ใชงาน   และควรระมัดระวังพลงังานท่ีเหลอือยูในท่ีชารจแบบพกพาระหวางใชงานดวย

การจายพลังงานจากเตารับติดผนัง

1 ใสกอนแบตเตอรี่ลงในกลอง (หนา 55)  

2 ตอกลองกับเตารับติดผนังโดยใชอะแดปเตอร AC (ทีใ่หมาดวย) 
และสายไมโคร USB (ทีใ่หมาดวย)  
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การชารจกอนแบตเตอร่ี
TH

การถอดแบตเตอรี่

ปดกลอง   เลื่อนกานล็อคหลังตรวจดูแลววา
ไฟแสดงสถานะการเขาถึง (หนา 20) ดับลงแลว 
จากนั้นถอดแบตเตอรี่ออก  
ระวังอยาทํากอนแบตเตอรี่หลน  

กานล็อค
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TH

การเตร ียมกล อง

เสียบการดหนวยความจํา (แยกจําหนาย)

การถอดการดหนวยความจํา
โปรดตรวจสอบใหแนใจวาไฟแสดงสถานะการเขาถึง (หนา 20) ไมติดสวาง จากนั้น
จึงดันการดหนวยความจําเขาไปหนึ่งครั้ง  

1 เล่ือนฝาปดชองใสการด
หนวยความจําเพ่ือเปด  

2 ใสการดหนวยความจํา  
• ใหใสการดหนวยความจําจนคลิกเขาที่
โดยหันมุมบากของการดตามทิศทาง
ท่ีแสดงในรูป  

ตรวจสอบวามุมท่ีมีรอยบากหันไป
ทางดานที่ถูกตอง  

3 ปดฝา  
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เสียบการดหนวยความจํา (แยกจําหนาย)
TH

เมือ่ทานใชการดหนวยความจํากบักลองนีเ้ปนครัง้แรก ขอแนะนําใหฟอรแมต (เตรียม
ใชงาน) การดในกลอง เพือ่ประสทิธภิาพทีค่งทีม่ากขึ้นของการดหนวยความจํา
• การฟอรแมตจะลบขอมูลทั้งหมดในการดหนวยความจําอยางถาวร และไม
สามารถกูกลับคืนมาได   บันทึกขอมูลที่มีคาลงในคอมพิวเตอร ฯลฯ  

• ในการทําการฟอรแมต เลือกปุม MENU t  (ต้ังคา) t [ฟอรแมต]  

ทานสามารถใชการดหนวยความจําประเภทตอไปนีก้ับกลองนี ้  อยางไรก็ตาม 
ไมอาจรบัประกันไดวาการดหนวยความจําทุกประเภทจะทํางานไดอยางถูกตองเสมอ

การฟอรแมตการดหนวยความจํา

การดหนวยความจําที่สามารถใชได

การดหนวยความจํา
สําหรับ
ภาพน่ิง

สําหรับภาพเคลื่อนไหว

MP4 AVCHD XAVC S

Memory Stick PRO Duo (Mark2 
เทาน้ัน)

(Mark2 
เทาน้ัน)

—

Memory Stick PRO-HG Duo™ —

Memory Stick Micro™ (M2) (Mark2 
เทาน้ัน)

(Mark2 
เทาน้ัน)

—

การดหนวยความจํา SD
*1 *1 —

การดหนวยความจํา SDHC

การดหนวยความจํา SDXC *1 *1 *2

การดหนวยความจํา microSD
*1 *1 —

การดหนวยความจํา microSDHC

การดหนวยความจํา microSDXC *1 *1 *2
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เสียบการดหนวยความจํา (แยกจําหนาย)
TH

การเตร ียมกล อง

*1 SD Speed Class 4:  หรือเร็วกวา หรือ UHS Speed Class 1:  หรือเร็วกวา
*2 การดหนวยความจําท่ีตรงตามเงื่อนไขตอไปนี้:

– ความจุ 64 GB หรือมากกวา
– SD Speed Class 10:  หรือ UHS Speed Class 1:  หรือเร็วกวา

เมื่อบันทึกดวยขนาด 100 Mbps ขึ้นไป จะตองใช UHS Speed Class 3:   
• สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับจํานวนภาพนิ่งท่ีบันทึกไดและระยะเวลาที่บันทึกไดของ
ภาพเคลื่อนไหว โปรดดูท่ีหนา 100 ถึง 103 ตรวจสอบตารางเพื่อเลือกการดหนวยความจํา
ท่ีมีความจุตามตองการ

หมายเหตุ
• ไมรับประกันวาการดหนวยความจําท้ังหมดจะทํางานไดอยางถูกตอง สําหรับการด
หนวยความจําย่ีหออืน่ท่ีไมไดผลิตโดย Sony โปรดสอบถามจากผูผลิตผลิตภัณฑน้ันๆ

• เมื่อใช Memory Stick Micro หรือการดเมโมร่ี microSD กับกลองน้ี ตรวจสอบใหแนใจวา
ไดใชตัวแปลงท่ีเหมาะสมแลว  

• ภาพท่ีบันทึกไวในการดหนวยความจํา SDXC จะไมสามารถนําเขาหรือแสดงบน
คอมพิวเตอร หรืออุปกรณ AV ท่ีไมสามารถใชรวมกันไดกับ exFAT* ได   โปรด
ตรวจสอบใหแนใจวาอปุกรณสามารถใชงานรวมกับ exFAT ได กอนจะเชือ่มตอ
อุปกรณเขากบักลอง   ถาเชื่อมตอกลองกับอุปกรณท่ีใชรวมกันไมได จะมีขอความแจง
ใหฟอรแมตการด  
อยาฟอรแมตการดตามที่ไดรับแจง เพราะจะเปนการลบขอมูลท้ังหมดในการด   
* exFAT เปนระบบไฟลท่ีใชในการดหนวยความจํา SDXC  
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การติดเลนส
เลื่อนสวิตชไฟของกลองไปที่ OFF กอนติดต้ังหรือถอดเลนส  

1 ถอดฝาปดตัวกลองออกจากกลอง 
และถอดฝาปดทายเลนสออกจาก
ทายเลนส  
• ใหเปล่ียนเลนสอยางรวดเร็วในที่ท่ีไมมีฝุน 
เพ่ือปองกันไมใหฝุนหรือส่ิงสกปรกเขาไป
ในตัวกลอง  

• เมือ่ถายภาพ ถอดฝาปดหนาเลนสออกจาก
หนาเลนส  

2 ติดเลนสโดยใหเคร่ืองหมายดัชนี
สีขาว (ดัชนีการยึด) บนเลนส
ตรงกับเครื่องหมายบนกลอง  
• ถือกลองคว่ําลงเพื่อปองกันไมใหฝุน
เขาไปในตัวกลอง  

3 ขณะที่ดันเลนสเบาๆ เขาหากลอง 
ใหหมุนเลนสตามเข็มนาฬิกา
จนกวาจะไดยินเสียงคลิกเขาใน
ตําแหนงล็อค  
• ตองใสเลนสตรงๆ  

ฝาปดทายเลนส

ฝาปดตัวกลอง

ฝาปดหนาเลนส

เครื่องหมายดัชนีสีขาว
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การติดเลนส
TH

การเตร ียมกล อง

หมายเหตุ
• ขณะติดต้ังเลนส โปรดอยากดปุมปลดเลนส  
• เมื่อจะติดเลนสโปรดอยากดเลนสแรงจนเกินไป  
• ตองมีอะแดปเตอรแปลงเมาท (แยกจําหนาย) หากตองการใชเลนส A-mount (แยกจําหนาย)   
ดูรายละเอียดการใชงานอะแดปเตอรแปลงเมาท จากคําแนะนําการใชงานท่ีใหมาพรอมกับ
อะแดปเตอรแปลงเมาท  

• ถาตองการถายภาพแบบ full-frame ใหใชเลนสท่ีออกแบบมาสําหรับกลอง full-frame  
• เมื่อถือกลองท่ีมีเลนสติดอยู ใหจับท้ังกลองและเลนสใหแนน  
• อยาจับสวนของเลนสท่ีย่ืนออกมาเพือ่ซูมหรือปรับโฟกัส  

การถอดเลนส

หมายเหตุเก่ียวกับการเปล่ียนเลนส
ขณะเปลี่ยนเลนส หากมีฝุนหรือสิ่งสกปรกเขาในกลองและติดอยูบนผวิเซ็นเซอร
ภาพ (สวนที่แปลงแสงเปนสัญญาณไฟฟา) อาจสงผลใหมีจุดดําปรากฏบนภาพ 
ทั้งนี้ข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมในการถายภาพ  
ใหเปลี่ยนเลนสอยางรวดเร็วในที่ที่ไมมีฝุนเมื่อใส/ถอดเลนส  

1 กดปุมปลดเลนสจนสุดและหมุน
เลนสทวนเข็มนาฬิกาจนสุด  

2 ใสฝาปดดานหนาและดานหลังของ
เลนส และฝาปดตัวกลองบนกลอง  
• กอนใสอุปกรณเหลานี้ ใหเช็ดฝุนออก
ใหหมด  

ปุมปลดเลนส
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การติดเลนส
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เลนสที่สามารถใชงานรวมกันได
เลนสที่สามารถใชงานรวมกันไดกับกลองนี้มีดังนี้:

* ภาพจะถูกบันทึกดวยขนาด APS-C   มุมภาพจะสอดคลองกับประมาณ 1.5 เทาของ
ความยาวโฟกัสท่ีระบุไวบนเลนส   (ตัวอยางเชน มุมภาพจะสอดคลองกับ 75 มม. เมื่อ
ติดเลนส 50 มม.)

เลนส การใชงานรวมกันไดกับกลอง

เลนส A-mount เลนสใชงานรวมกันได
กับรูปแบบ full-frame 
35 มม.

(ตองมีอะแดปเตอรแปลงเมาท (แยกจําหนาย) 
ท่ีใชงานรวมกนัไดกับรูปแบบ full-frame)

เลนสสําหรับขนาด 
APS-C โดยเฉพาะ

*
(ตองมอีะแดปเตอรแปลงเมาท (แยกจําหนาย))

เลนส E-mount เลนสใชงานรวมกันได
กับรูปแบบ full-frame 
35 มม.

เลนสสําหรับขนาด 
APS-C โดยเฉพาะ

*
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การเตร ียมกล อง

การตั้งคาภาษาและนาฬิกา
เม่ือทานเปดใชงานกลองเปนครั้งแรก หรือหลังจากกําหนดคาต้ังตนใหฟงกชั่นแลว 
หนาจอต้ังคาภาษา วันที่ และเวลาจะปรากฏขึ้น  

1 เล่ือนสวิตชไฟไปที่ ON เพ่ือเปด
ใชงานกลอง  
จากนั้นจะปรากฏหนาจอใหทานตั้งคาภาษา
ท่ีจะใชบนจอภาพ  
• หากตองการปดกลอง ใหเล่ือนสวติชไฟ
ของกลองไปที่ OFF  

2 เลือกภาษาที่ตองการ แลวกด z 
บนปุมควบคุม  
หนาจอตั้งคาวันที่และเวลาจะปรากฏขึ้น  

3 ตรวจสอบวาไดเลือก [ตกลง] บนหนาจอ จากนัน้กด z  

4 เลือกตําแหนงทางภมิูศาสตรทีต่องการ แลวกด z  

5 กด v/V บนปุมควบคุม หรือเลือกรายการต้ังคาโดยหมุนปุม
ควบคุม จากนัน้กด z  

6 กด v/V/b/B หรือเลือกการต้ังคาทีต่องการโดยหมุนปุมควบคุม 
แลวกด z  
67



การตั้งคาภาษาและนาฬิกา
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หากตองการยกเลิกการตั้งคาวันที่และเวลา
กดปุม MENU  

หนาจอต้ังคาวันที่และเวลาปรากฏขึ้นอัตโนมัติเม่ือเปดสวิตชกลองเปนครั้งแรก
หรือเม่ือแบตเตอรี่สํารองแบบชารจใหมไดภายในกลองหมดประจุ   ใหใชเมนูหาก
ตองการต้ังคาวันที่และเวลาอีกครั้ง  

หมายเหตุ
• กลองน้ีไมมีระบบสําหรับการใสวันท่ีลงบนภาพถาย   ทานสามารถใสวันท่ีและบันทึกหรือ
พิมพภาพถายไดโดยใช PlayMemories Home (สําหรับ Windows เทาน้ัน) (หนา 96)   

การเก็บรักษาขอมูลการต้ังคาวันที่และเวลา
กลองนี้มีแบตเตอรี่แบบชารจไดอยูภายในกลองเพื่อเก็บขอมูลวันที่และเวลา และ
การต้ังคาอื่นๆ ไมวาจะเปดหรือปดสวิตชอยู หรือติดต้ังแบตเตอรี่หรือไมก็ตาม  

7 ทําซ้ําข้ันตอนที ่5 และ 6 เพ่ือต้ังคารายการอื่น จากนัน้ เลือก 
[ตกลง] แลวกด z บนปุมควบคุม  

การตรวจสอบหรือตั้งคาวันที่/เวลาและพื้นที่

ปุม MENU t  (ต้ังคา) t 
[ต้ัง วันที/่เวลา] หรือ [ต้ังคาทองที่]

ปุม MENU
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การเตร ียมกล อง

การถายภาพไดชัดเจนโดยที่กลองไมส่ัน
“อาการกลองสั่น” คือ การเคลื่อนไหวโดยไมพึงประสงคของกลองที่เกิดข้ึนขณะกด
ปุมชัตเตอร จนสงผลทําใหภาพเบลอ  
ปฏิบัติตามคําแนะนําดานลางนี้เพ่ือลดอาการกลองสั่น  

หมายเหตุ
• ตัวแสดงเตือนกลองสั่น ไมปรากฏขึ้นในกรณีตอไปนี้ 

– ต้ังโหมดรับแสงเปน M/S หรือในขณะบันทึกภาพเคลือ่นไหว  

ฟงกชั่นนี้ชวยใหสามารถถายภาพดวยการชดเชยกลองสั่นที่เหมาะสมที่สุดกับเลนส
ที่ใช  

ตัวแสดงเตือนกลองสั่น

ในสถานการณที่อาจทําใหเกิดอาการกลองสั่น 
ตัวแสดง  (เตือนกลองสั่น) จะกะพริบ   
ในกรณีนี้ ใหใชขาต้ังกลองหรือแฟลช  

การใชฟงกชั่น SteadyShot

1 ปุม MENU t  (ต้ังคากลอง) t [SteadyShot] t [เปด]

2 [ต้ังคา SteadyShot] t [ปรับคา SteadyShot] t เลือกการต้ังคา
ที่ตองการ  

ตัวแสดง  (เตือนกลองสั่น)
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การถายภาพไดชัดเจนโดยท่ีกลองไมสั่น
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หมายเหตุ
• ฟงกชัน่ SteadyShot อาจทํางานไดไมเต็มท่ีกรณีท่ีเพิ่งเปดสวิตชกลอง หลังจากที่เพิง่
หันกลองไปทางวัตถ ุหรือเมื่อกดปุมชัตเตอรลงจนสดุโดยไมกดลงคร่ึงหน่ึงกอน  

• เมื่อใชขาต้ังกลอง ใหปดการทํางานของฟงกชั่น SteadyShot เน่ืองจากอาจทําใหฟงกชั่น 
SteadyShot ทํางานผิดปกติได  

• เมือ่กลองไมสามารถรับขอมลูความยาวโฟกสัจากเลนส ฟงกชัน่ SteadyShot จะไมทํางาน
อยางถกูตอง   ต้ังคา [ปรับคา SteadyShot] ไปท่ี [แมนนวล] และต้ังคา [ค.ยาวโฟกสั SteadyS.] 
ใหตรงกบัเลนสท่ีใช   ในกรณีน้ี ความยาวโฟกสัของ SteadyShot ท่ีต้ังคาไวในปจจุบันจะ
แสดงทีด่านขาง   

• เมื่อใชเลนส SEL16F28 (แยกจําหนาย) ท่ีมีเทเลคอนเวอเตอร ฯลฯ ใหต้ังคา [ปรับคา 
SteadyShot] ไปท่ี [แมนนวล] และต้ังความยาวโฟกสั  

• การสลับ [SteadyShot] [เปด]/[ปด] จะเปลี่ยนการตั้งคาท้ังในตัวกลองและเลนสไปพรอมกนั
• ถาติดเลนสมีสวิตช SteadyShot จะสามารถเปลีย่นการต้ังคาไดโดยการใชสวิตชน้ัน
บนเลนสเทาน้ัน   ทานไมสามารถเปลี่ยนการตั้งคาบนกลองได  

อัตโนมัติ วิเคราะหขอมูลเลนสและชดเชยกลองสัน่โดยอัตโนมัติ  

แมนนวล ชดเชยกลองสั่นโดยใชความยาวโฟกัสท่ีต้ังคาไวดวย [ค.ยาวโฟกัส 
SteadyS.] (8mm – 1000mm)  
• ต้ังคาความยาวโฟกัสของเลนสสําหรับการถายภาพ  
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การถายภาพไดชัดเจนโดยท่ีกลองไมสั่น
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การเตร ียมกล อง

ยืนใหม่ันคงและถือกลองในทานิ่ง  

จุด 1
มือขางหนึ่งจับกริปของกลองไว สวนมืออีกขางรองเลนส  

จุด 2
ยืนแยกเทาใหหางเทากับความกวางของไหล  

จุด 3
เก็บขอศอกแนบชิดลําตัวเล็กนอย  
ขณะถายภาพในทาคุกเขา ต้ังลําตัวใหตรง วางขอศอกลงบนเขา  

การถือกลองอยางถูกตอง

โหมดชองมองภาพ โหมดจอภาพ
โหมดชองมองภาพ
(ตําแหนงแนวต้ัง)
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การถอดถวยยางรองตา
เม่ือสวมชองมองปรับมุมได FDA-A1AM (แยกจําหนาย) เขากับตัวกลอง ใหถอด
ถวยยางรองตาออก  

หมายเหตุ
• เมื่อสวมชองมองปรับมุมได FDA-A1AM (แยกจําหนาย) เขากับกลอง สามารถสลับ
การแสดงผลระหวางชองมองภาพและหนาจอไดโดยเลือก [ชองมองภาพ(แมนนวล)] หรือ 
[หนาจอ(แมนนวล)] จาก [FINDER/MONITOR] ใน  (ต้ังคา กําหนดเอง)  

วางนิ้วใตถวยยางรองตา แลวเล่ือน
ข้ึน  
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การถายภาพและการดูภาพ
TH

การถ ายภาพและการด ูภาพ

การถายภาพนิ่ง
ใน [โหมดอัตโนมัติ] กลองจะวิเคราะหวัตถุและใหทานถายภาพดวยการต้ังคา
ที่เหมาะสม  

1 เล่ือนสวิตชไฟไปที่ ON เพ่ือเปดใชงานกลอง  

2 เล่ือนปุมหมุนปรับโหมด ไปที่ 
 (โหมดอัตโนมัติ)  

• หมุนปุมหมุนปรบัโหมดขณะกดปุม
ปลดล็อคปุมหมุนปรับโหมด ท่ี
ตรงกลางปุมหมนุปรับโหมด  

3 มองเขาไปในชองมองภาพ และถอืกลองไว  

4 เลือกขนาดของวัตถ ุ 
เมื่อใชเลนซท่ีมกีานปรบัซูม:
 เล่ือนกานปรับซูม  
เมื่อใชเลนซท่ีมแีหวนซูม:
 หมุนแหวนซูม  
• ซูมดวยเลนสใชงานไมได เมือ่ติดเลนสท่ี
มีความยาวโฟกัสคงที่  

• ถาติดเลนสเพาเวอรซูมแลวเกินขอบเขต
การซูมของการซูมดวยเลนส กลองจะ
เปล่ียนมาเปนระบบซูมอ่ืนที่ไมใชการซูม
ดวยเลนสโดยอัตโนมัติ  

แหวนซูม
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การถายภาพน่ิง
TH

5 กดปุมชัตเตอรลงคร่ึงหนึ่งเพ่ือ
ปรับโฟกัส  
• เมือ่ปรับโฟกัสภาพได ตัวแสดง z หรือ 

 จะติดสวาง  

6 กดปุมชัตเตอรลงจนสุดเพ่ือถายภาพ  
• ถาตั้ง [จัดเฟรมอัตโนมัติ] ไวท่ี [อัตโนมตัิ] ในขณะถายภาพใบหนา วัตถุระยะใกล 

(มาโคร) หรือวัตถุท่ีติดตามดวย AF ล็อคเปาหมาย กลองจะวิเคราะหบรรยากาศ
และตัดขอบภาพที่ถายใหมอีงคประกอบภาพที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ   ท้ังภาพ
ดั้งเดิมและภาพที่ถูกตัดขอบจะถูกจัดเก็บไว  
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TH

การถ ายภาพและการด ูภาพ

การบันทึกภาพเคลื่อนไหว

หมายเหตุ
• เสียงการทํางานของกลองอาจถูกบันทึกขณะบันทึกภาพเคลื่อนไหว   ทานสามารถปด
ใชงานการบันทึกเสียงโดยต้ังคา [การอัดเสียง] เปน [ปด] (หนา 42)  

• เพื่อปองกันไมใหมีการบันทึกเสียงการทํางานของแหวนซมูขณะบันทึกภาพเคลื่อนไหว
เมื่อใชเลนสเพาเวอรซูม ขอแนะนําใหบันทึกภาพเคลื่อนไหวโดยใชกานปรับซูม   
เมื่อเลื่อนกานปรับซมู ใหวางนิ้วเบาๆ บนกานปรับแลวเลื่อนใชงานโดยไมตองดันแรง  

• เวลาในการบันทึกภาพเคลื่อนไหวตอเน่ืองจะขึ้นอยูกับอุณหภูมิโดยรอบหรือสภาวะของ
กลอง   โปรดดู “หมายเหตุเกี่ยวกับการบันทึกภาพเคลื่อนไหวตอเน่ือง” (หนา 104)  

• เมื่อไอคอน  ปรากฏขึ้น น่ันหมายความวาอุณหภูมิของกลองสงูเกินไป   ปดสวิตชกลอง 
แลวรอจนกวาอณุหภูมิของกลองจะลดลง  

• เมื่อทานบันทึกภาพอยางตอเน่ืองเปนเวลานาน ทานอาจรูสึกวากลองรอนขึ้น   ซึ่งน่ีเปน
เร่ืองปกติ   [กลองรอนเกินไป ปลอยใหเย็นลง] อาจปรากฏขึ้นเชนกัน   ในกรณีน้ี ใหปด
กลอง แลวรอจนกระท่ังกลองพรอมจะถายภาพอีกคร้ัง  

• ขณะถายภาพ เสยีงของตะขอสําหรับสายสะพาย (ตะขอรูปสามเหลีย่ม) อาจถูกบันทึก
ไปดวย ขึ้นอยูกับสถานการณท่ีใชงาน  

1 กดปุม MOVIE เพ่ือเร่ิมการบันทึก
ภาพ  
• เนื่องจากไดตั้ง [ปุม MOVIE] ไวท่ี 

[ตลอดเวลา] ในการตั้งคาเริ่มตน 
การบันทึกภาพเคล่ือนไหวจึงสามารถ
เริ่มจากโหมดถายภาพใดก็ได  

2 กดปุม MOVIE อีกคร้ังเพ่ือหยุดบันทึก  

ปุม MOVIE
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TH

การแสดงภาพ

ถากด V บนปุมควบคุมขณะเปดดูภาพเคลื่อนไหว แผงควบคุมจะแสดงขึ้น  

1 กดปุม   

2 เลือกภาพโดยกด b/B บนปุมควบคุม  
• เปดดูภาพไดโดยกด z บนปุมควบคุม  

แผงควบคุม หนาท่ีขณะเปดดูภาพเคลื่อนไหว

N ดูภาพ

X หยุดชั่วคราว

M กรอเดินหนา
m กรอถอยหลงั

T กรอภาพไปขางหนาชาๆ

t กรอภาพถอยหลังชาๆ
> ภาพเคลื่อนไหวชุดถัดไป

. ภาพเคลื่อนไหวชุดกอนหนา

C เปลีย่นเฟรม
c เปลีย่นเฟรมถอยหลัง

ต้ังคาระดับเสยีง

ปดแผงควบคุม

ปุม 
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การแสดงภาพ
TH

การถ ายภาพและการด ูภาพ

หมายเหตุ
• ในบางกรณี อาจไมสามารถเลนภาพเคลื่อนไหวท่ีบันทึกดวยอุปกรณอื่นบนกลองน้ี  

เปดดูภาพนิ่งไดโดยต้ัง [โหมดดูภาพ] ไปที่ [ดูโฟลเดอร (ภาพนิ่ง)] สําหรับการเปด
ดูภาพเคลื่อนไหว ต้ัง [โหมดดูภาพ] ไปที่ [ดูโฟลเดอร (MP4)], [ดู AVCHD], [ดู 
XAVC S HD] หรือ [ดู XAVC S 4K]   เม่ือเลือก [ดูภาพตามวันที่] ไว ทั้งภาพนิ่ง
และภาพเคลื่อนไหวจะแสดงบนหนาจอ เรียงลําดับตามวันที่  

ปุม MENU t  (เลน) t [โหมดดูภาพ] t เลือกโหมดที่ตองการ  

การสลับระหวางภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
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การแสดงภาพ
TH

ฟงกชั่นตางๆ เพ่ือความสะดวกในการดูภาพมีดังนี้

A  ขยายภาพใหใหญข้ึนหรือยอ
ใหเล็กลง  
• หมุนปุมควบคมุเพ่ือยอหรือขยาย
ภาพ   หมุนปุมหมุนดานหนา
หรือหลังเพ่ือเปล่ียนไปยังภาพ
กอนหนา/ถัดไป  

B  หนาจอดัชนีภาพ
• ทานสามารถเลือกจํานวนภาพที่จะ
แสดง ดังนี้ 
ปุม MENU t  (เลน) t 
[ดัชนีภาพ]

C  ลบภาพที่ไมจําเปน  
D  เปลี่ยนเปนหนาจอดูภาพ  

ฟงกชั่นดูภาพ
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TH

การถ ายภาพและการด ูภาพ

การลบภาพ
เม่ือลบภาพออกแลว ทานจะไมสามารถเรียกกลับคืนมาได   ตรวจสอบวาทาน
ตองการลบภาพกอนดําเนินการตอ  

หมายเหตุ
• ไมสามารถลบภาพที่ปองกันไว  

1 แสดงภาพทีต่องการลบ แลวกด
ปุม  (ลบ)  

2 เลือก [ลบ] ดวย v/V บนปุมควบคุม จากนั้นกด z  
• หากตองการลบหลายภาพพรอมกัน เลือกปุม MENU t (เลน) t [ลบ]  

ปุม  (ลบ)
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การเลือกโหมดถายภาพ
TH

การเลือกโหมดถายภาพ

โหมดถายภาพตอไปนี้สามารถใชงานได  

หมุนปุมหมุนปรับโหมดขณะกด
ปุมปลดล็อคปุมหมุนปรับโหมด 
ทีต่รงกลางปุมหมุนปรับโหมด  

(โหมดอัตโนมัติ) ใหทานถายภาพนิ่ง กลองปรับการตั้งคาตางๆ โดยอตัโนมัติ  
(โปรแกรมอัตโนมัต) ใหทานถายภาพท่ีมีการปรับระดับแสง (ความเร็วชัตเตอร

และคารูรับแสง) อัตโนมัติ   สามารถปรับการตั้งคาอื่นๆ ได
ดวยตัวเอง  

(กําหนดคารูรับแสง) ถายโดยปรับคารูรับแสงและเปลี่ยนระยะโฟกัส หรือโดย
ปรับเบลอฉากหลัง  

(กําหนดชัตเตอร
สปด)

ปรับความเร็วชัตเตอรเพือ่แสดงการเคลื่อนไหวของวัตถุ  

(ปรับระดับแสงเอง) ใหทานถายภาพหลังปรับระดับแสง (ความเร็วชัตเตอรและ
คารูรับแสง) ดวยตัวเอง  โดยใชปุมหมุนดานหนาหรือ
ปุมหมุนดานหลัง

1/2 (ใชคาบันทึก) เรียกใชการต้ังคาท่ีบันทึกไวลวงหนาใน [บันทึกการตั้งคา] 
ใน (ต้ังคากลอง)  

(เลือกบรรยากาศ) ใหทานถายภาพโดยใชการต้ังคาท่ีกําหนดไวลวงหนาสําหรับ
บรรยากาศตางๆ  

(ถายภาพ
พาโนรามา)

ใหทานถายภาพพาโนรามาโดยนําภาพหลายภาพมารวมกัน  

 (ภาพเคลื่อนไหว) ใหทานเปลี่ยนการตั้งคาถายภาพและถายภาพเคลือ่นไหว  
80



TH

การเล ือกโหมดถ ายภาพ

ฟงกชั่นทีส่ามารถใชงานไดในโหมดถายภาพ
แตละโหมด
ฟงกชั่นที่สามารถใชงานไดข้ึนอยูกับโหมดถายภาพที่เลือก  
ในตารางดานลาง  แสดงถึงฟงกชั่นที่ใชงานได และ – แสดงถึงฟงกชั่นที่ใชงาน
ไมได  

* เม่ือต้ังโหมดถายภาพไวที่ M สามารถปรับระดับแสงเมื่อต้ัง [ISO] ไปที่ [ISO 
AUTO] เทานั้น  

โหมดถายภาพ
ชดเชย
แสง

ตั้งเวลา
ถายภาพ
ตอเน่ือง

คนหาภาพ
ใบหนา

ลั่นชัตเตอร
ดวยยิม้

จัดเฟรม
อัตโนมัติ

 –

– –
– – –
– –
– – – –
– – – –
– – – –
– – – –
– –
– – – –

– – – – –

–*
* – – – –
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ฟงกชั่นตางๆ
TH

การใชฟงกชั่นตางๆ
คูมือนี้มุงใหคําแนะนําเบื้องตนเกี่ยวกับการใชงานกลองและรายการฟงกชั่นตางๆ   
หากตองการทราบขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกลอง โปรดดูที่ “คูมือชวยเหลือ” (หนา 2) 
ซึ่งจะมีคําแนะนําเชิงลึกเกี่ยวกับฟงกชั่นตางๆ  

ย่ิงภาพมีขนาดใหญข้ึน ภาพจะมีรายละเอียดมากขึ้นเมื่อพิมพบนแผนกระดาษ
ขนาดใหญ   ย่ิงภาพมีขนาดเล็ก ก็จะสามารถถายภาพไดจํานวนมากขึ้น  

ปุม MENU t  (ต้ังคากลอง) t [  ขนาดภาพ] t 
เลือกการต้ังคาทีต่องการ  

เม่ือตั้ง [APS-C/Super 35mm] ไวท่ี [เปด]

หมายเหตุ
• เมื่อต้ังคา [  คุณภาพ] ไวท่ี [RAW] หรือ [RAW & JPEG] ขนาดภาพสําหรับภาพ RAW 
จะตรงกับ [L]  

ขนาดภาพ (ภาพนิ่ง)

เม่ือ [อัตราสวนภาพ] เทากบั 3:2 เม่ือ [อัตราสวนภาพ] เทากับ 16:9

L: 42M 7952 × 5304 พกิเซล L: 36M 7952 × 4472 พกิเซล

M: 18M 5168 × 3448 พกิเซล M: 15M 5168 × 2912 พกิเซล
S: 11M 3984 × 2656 พกิเซล S: 8.9M 3984 × 2240 พกิเซล

เม่ือ [อัตราสวนภาพ] เทากบั 3:2 เม่ือ [อัตราสวนภาพ] เทากับ 16:9

L: 18M 5168 × 3448 พกิเซล L: 15M 5168 × 2912 พกิเซล

M: 11M 3984 × 2656 พกิเซล M: 8.9M 3984 × 2240 พกิเซล
S: 4.5M 2592 × 1728 พกิเซล S: 3.8M 2592 × 1456 พกิเซล
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การใชฟงกชั่นตางๆ
TH

ฟ ังก ช ั  นต างๆ

ปุม MENU t  (ต้ังคากลอง) t [ รูปแบบไฟล] t 
เลือกโหมดที่ตองการ  

หมายเหตุ
• เมื่อถายภาพโดยตั้ง [  รูปแบบไฟล] ไปท่ี [XAVC S 4K] และต้ัง [  ต้ังคาการบันทึก] 
ไปท่ี [30p 100M], [25p 100M] หรือ [24p 100M] จะตองใชการดหนวยความจํา SDXC ท่ี
ตรงตามเงื่อนไขทุกขอตอไปนี้ (หนา 62)  
– ความจุ 64 GB หรือมากกวา 
– UHS Speed Class 3: 

• เมื่อถายภาพโดยตั้ง [  รูปแบบไฟล] ไปท่ี [XAVC S 4K] และต้ัง [  ต้ังคาการบันทึก] 
ไปท่ี [30p 60M], [25p 60M] หรือ [24p 60M] หรือเมื่อถายภาพโดยตั้ง [  รูปแบบไฟล] 
ไปท่ี [XAVC S HD] จะตองใชการดหนวยความจํา SDXC ท่ีตรงตามเงื่อนไขทุกขอตอไปนี้ 
(หนา 62)  
– ความจุ 64 GB หรือมากกวา 
– SD Speed Class 10:  หรือ UHS Speed Class 1:  หรือเร็วกวา

รูปแบบไฟล

XAVC S 4K บันทึกภาพเคลื่อนไหว XAVC S ท่ีมีความละเอยีด 4K (24p/30p/25p)   
รูปแบบนี้รองรับอตัราบิตท่ีสูงกวา AVCHD หรือ MP4  
เสียง: LPCM

XAVC S HD บันทึกภาพเคลื่อนไหว XAVC S (24p/30p/25p/60p/50p/120p/100p)   
รูปแบบนี้รองรับอตัราบิตท่ีสูงกวา AVCHD หรือ MP4  
เสียง: LPCM

AVCHD บันทึกภาพเคลื่อนไหว AVCHD (60i/50i/24p/25p/60p/50p)  
รูปแบบนี้เหมาะสําหรับการดูภาพเคลื่อนไหวบนทีวีความละเอียดสงู  
เสียง: Dolby Digital

MP4 บันทึกภาพเคลื่อนไหว MP4 (AVC)   รูปแบบนี้เหมาะสําหรับการ
สงภาพขึ้นเว็บ เอกสารแนบอีเมล เปนตน  
เสียง: AAC
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• เมื่อต้ัง [  รูปแบบไฟล] ไวท่ี [XAVC S 4K], [แสดงขอมูล HDMI] จะถูกต้ังเปน [ปด] 
ชั่วคราว  

• เมื่อต้ัง [  รูปแบบไฟล] ไวท่ี [XAVC S 4K] และกลองเชื่อมตอกับอุปกรณ HDMI 
สําหรับการบันทึกภาพเคลื่อนไหว ภาพจะไมแสดงบนจอภาพ  

• เมื่อต้ัง [  รูปแบบไฟล] ไวท่ี [XAVC S 4K] และกลองเชื่อมตอกับอุปกรณ HDMI 
[รอยย้ิม/คนหาใบหนา] และ [AF ล็อคเปาหมายกลาง] จะถูกต้ังไวท่ี [ปด] ชั่วคราว  

• เมื่อต้ัง [  รูปแบบไฟล] ไวท่ี [XAVC S 4K] และต้ัง [บันทึกวิดีโอสองทาง] ไวท่ี [เปด], 
[รอยย้ิม/คนหาใบหนา], [AF ล็อคเปาหมายกลาง] และ [ ควบคุม REC] จะถูกต้ังไวท่ี 
[ปด] ชั่วคราว   นอกจากนั้น แมวากลองจะเชื่อมตอกับอุปกรณ HDMI ภาพจะไมถูกสงออก
ไปยังอุปกรณ HDMI ขณะกําลังบันทึกภาพเคลื่อนไหว  

• เมื่อต้ัง [  รูปแบบไฟล] ไวท่ี [XAVC S 4K], [APS-C/Super 35mm] สามารถตั้งเปน 
[ปด] หรือ [เปด] ได  

ที่อัตราบิตสูง คุณภาพของภาพจะสูงข้ึนดวย  

ปุม MENU t  (ต้ังคากลอง) t [  ต้ังคาการบันทกึ] t 
เลือกโหมดทีต่องการ  
เม่ือตั้ง [  รูปแบบไฟล] ไปท่ี [XAVC S 4K]

ตั้งคาการบันทึก

ตั้งคาการบันทึก อัตราบิต คําอธิบาย

30p 100M/
25p 100M

ประมาณ 100 Mbps บันทึกภาพเคลือ่นไหวดวยภาพท่ีมีคุณภาพ
ระดับสูงสุด ขนาด 3840 × 2160 (30p/25p)  

30p 60M/
25p 60M

ประมาณ 60 Mbps บันทึกภาพเคลือ่นไหวท่ีภาพมีคุณภาพสูง 
ขนาด 3840 × 2160 (30p/25p)  

24p 100M*/ – ประมาณ 100 Mbps บันทึกภาพเคลือ่นไหวท่ีภาพมีคุณภาพสูงสุด 
ขนาด 3840 × 2160 (24p)   วิธีน้ีจะทําใหได
บรรยากาศเหมือนภาพยนตร  
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เม่ือตั้ง [  รปูแบบไฟล] ไปท่ี [XAVC S HD]

24p 60M*/ – ประมาณ 60 Mbps บันทึกภาพเคลื่อนไหวท่ีภาพมีคุณภาพสูง 
ขนาด 3840 × 2160 (24p)   วิธีน้ีจะทําใหได
บรรยากาศเหมือนภาพยนตร  

ตั้งคาการบันทึก อัตราบิต คําอธิบาย

60p 50M/
50p 50M

ประมาณ 50 Mbps บันทึกภาพเคลื่อนไหวท่ีภาพมีคุณภาพสูง 
ขนาด 1920 × 1080 (60p/50p)  

30p 50M/
25p 50M

ประมาณ 50 Mbps บันทึกภาพเคลื่อนไหวท่ีภาพมีคุณภาพสูง 
ขนาด 1920 × 1080 (30p/25p)  

24p 50M*/ – ประมาณ 50 Mbps บันทึกภาพเคลื่อนไหวท่ีภาพมีคุณภาพสูง 
ขนาด 1920 × 1080 (24p)   วิธีน้ีจะทําใหได
บรรยากาศเหมือนภาพยนตร  

120p 50M/
100p 50M

ประมาณ 50 Mbps ทําการบันทึกความเร็วสงูท่ี 1280 × 720 
(120p/100p)   สามารถบันทึกภาพเคลือ่นไหว
ไดดวยอัตรา 120 fps/100 fps  
• ทานสามารถสรางภาพชาท่ีราบร่ืนขึ้นไดโดย
ใชอุปกรณแกไขท่ีสามารถใชรวมกันได  

ตั้งคาการบันทึก อัตราบิต คําอธิบาย
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เม่ือตั้ง [  รูปแบบไฟล] ไปท่ี [AVCHD]

เม่ือตั้ง [  รูปแบบไฟล] ไปท่ี [MP4]

* เมื่อต้ังคา [ตัวเลือก NTSC/PAL] ไวท่ี NTSC เทาน้ัน

ตั้งคาการบันทึก อัตราบิต คําอธิบาย

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

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

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

ประมาณ 17 Mbps 
(เฉลี่ย)

บันทึกภาพเคลือ่นไหวท่ีภาพมีคุณภาพ
มาตรฐาน ขนาด 1920 × 1080 (60i/50i)  

60p 28M(PS)/
50p 28M(PS)

28 Mbps (สูงสุด) บันทึกภาพเคลือ่นไหวท่ีภาพมีคุณภาพสูง 
ขนาด 1920 × 1080 (60p/50p)  

24p 24M(FX)/
25p 24M(FX)

24 Mbps (สูงสุด) บันทึกภาพเคลือ่นไหวท่ีภาพมีคุณภาพสูง 
ขนาด 1920 × 1080 (24p/25p)   วิธีน้ีจะทําให
ไดบรรยากาศเหมือนภาพยนตร  

24p 17M(FH)/
25p 17M(FH)

ประมาณ 17 Mbps 
(เฉลี่ย)

บันทึกภาพเคลือ่นไหวดวยภาพท่ีมีคุณภาพ
ระดับมาตรฐานที่ 1920 × 1080 (24p/25p)   
วิธน้ีีจะทําใหไดบรรยากาศเหมือนภาพยนตร  

ตั้งคาการบันทึก อัตราบิต คําอธิบาย

1920×1080
60p 28M/
50p 28M

ประมาณ 28 Mbps 
(เฉลี่ย)

บันทึกภาพเคลือ่นไหวท่ีภาพมีคุณภาพสูง 
ขนาด 1920 × 1080 (60p/50p)  

1920×1080
30p 16M/
25p 16M

ประมาณ 16 Mbps 
(เฉลี่ย)

บันทึกภาพเคลือ่นไหวท่ีภาพมีคุณภาพ
มาตรฐาน ขนาด 1920 × 1080 (30p/25p)  

1280×720
30p 6M/
25p 6M

ประมาณ 6 Mbps 
(เฉลี่ย)

บันทึกภาพเคลือ่นไหวเปนไฟลขนาดเล็กท่ี 
1280 × 720 (30p/25p)  
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หมายเหตุ
• ภาพเคลื่อนไหวท่ีบันทึกดวยการต้ังคา [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)]/[60i 24M(FX)]/

[50i 24M(FX)]/[24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] ใน [  ต้ังคาการบันทึก] จะถูกแปลง
โดย PlayMemories Home เพื่อสรางดิสกบันทึก AVCHD การแปลงนี้อาจใชเวลานาน   
และทานจะไมสามารถสรางแผนดิสกท่ีมีคุณภาพของภาพดั้งเดิม   หากตองการรักษา
คุณภาพดั้งเดิมของภาพเอาไว ใหจัดเก็บภาพเคลื่อนไหวบนแผน Blu-ray  

• ในการดูภาพเคลื่อนไหว 60p/50p/24p/25p บนจอทีวี ทีวีน้ันจะตองสนับสนุนรูปแบบ 60p/
50p/24p/25p   ถาทีวีไมสนับสนุนรูปแบบ 60p/50p/24p/25p ภาพเคลื่อนไหว 60p/50p/24p/
25p จะสงสัญญาณออกเปนภาพเคลื่อนไหว 60i/50i  

• เมื่อใชฟงกชั่นตอไปนี้ ทานไมสามารถต้ังคา [  ต้ังคาการบันทึก] ไปท่ี [120p 50M]/
[100p 50M]  
– [อตัโนมัติอัจฉริยะ]
– [อตัโนมัติพิเศษ]
– [เลอืกบรรยากาศ]

• เมื่อต้ังคา [  ต้ังคาการบันทึก] ไวท่ี [120p 50M]/[100p 50M], [APS-C/Super 35mm] 
จะถูกต้ังคาเปน [เปด]  

• ทานสามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวในรูปแบบ Super 35 มม. เมื่อต้ัง [APS-C/Super 35mm] 
ไวท่ี [เปด] (หนา 46)  
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[โหมดโฟกัส]: ทานสามารถเลือกวิธีปรับโฟกัสที่เหมาะกับการเคลื่อนไหวของวัตถุ  

ปุม MENU t  (ต้ังคากลอง) t [โหมดโฟกัส] t เลือกโหมด
ทีต่องการ  

[บริเวณปรับโฟกัส]: ทานสามารถเลือกพ้ืนที่โฟกัสได   ใชฟงกชั่นนี้เม่ือปรับโฟกัส
ไดยากในโหมดโฟกัสอัตโนมัติ  

ปุม MENU t  (ต้ังคากลอง) t [บริเวณปรับโฟกัส] t 
เลือกโหมดทีต่องการ  

ฟงกชั่นโฟกัสอัตโนมัติ

(AF คร้ังเดียว)
ผลติภัณฑจะล็อคโฟกัสเมื่อปรับโฟกัสไดแลว   ใชโหมดนี้เมื่อวัตถุ
ไมเคลื่อนไหว  

(AF อัตโนมัติ)
[AF คร้ังเดียว] และ [AF ตอเน่ือง] จะเปลี่ยนสลับกันไปตามการ
เคลื่อนท่ีของวัตถุ   เมื่อกดปุมชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง กลองจะล็อคโฟกัส
เมื่อกําหนดแลววาวัตถุไมเคลื่อนไหว หรือโฟกัสตอเมื่อวัตถุกําลัง
เคลื่อนไหว  

(AF ตอเน่ือง)
ผลติภัณฑจะโฟกัสตอในขณะที่กดปุมชัตเตอรคางไวคร่ึงหน่ึง   
ใชคาน้ีเมื่อวัตถุกําลังเคลื่อนไหว  

(กวาง)
ปรับโฟกัสไปท่ีวัตถุในทุกระยะของภาพโดยอัตโนมัติ  

(โซน)
เลือกโซนบนจอภาพที่ตองการจะโฟกัส   โซนหนึ่งประกอบดวย
เกาพืน้ท่ีโฟกัส โดยผลติภัณฑจะเลือกพืน้ท่ีสําหรับทําการโฟกัส
โดยอัตโนมัติ  

(กลางภาพ)
ปรับโฟกัสไปท่ีวัตถุท่ีอยูกึ่งกลางของภาพโดยอัตโนมัติ  
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ทานสามารถถายภาพโดยไมมีเสียงชัตเตอร  

ปุม MENU t  (ต้ังคา กําหนดเอง) t [  ถายภาพไรเสียง] t 
เลือกการต้ังคาที่ตองการ  

(จุดท่ีปรับได)
ใหทานเลื่อนกรอบคนหาระยะ AF ไปยังจุดท่ีตองการบนหนาจอ และ
ปรับโฟกัสบนวัตถุขนาดเล็กมากในบริเวณแคบๆ  
บนหนาจอถายภาพจุดท่ีปรับได ทานสามารถเปลี่ยนขนาดกรอบ
คนหาระยะ AF ไดโดยหมุนปุมควบคุม  

(จุดท่ีปรับไดแบบ
ขยาย)

ถาผลิตภัณฑไมสามารถโฟกัสบนจุดเดียวท่ีเลือก ผลิตภัณฑจะใช
จุดโฟกสัรอบๆ จุดท่ีปรับไดเปนบริเวณท่ีใหความสําคัญเปนรอง 
เพื่อปรับโฟกัสใหได  

  
 

(AF ลอ็คเปาหมาย)

เมื่อกดปุมชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงและคางไว ผลิตภัณฑจะติดตามวัตถุ
ภายในบริเวณโฟกัสอัตโนมัติท่ีเลือกไว   
ชี้เคอรเซอรไปท่ี [AF ล็อคเปาหมาย] บนหนาจอต้ังคา [บริเวณปรับ
โฟกัส] จากนั้นเลือกบริเวณเร่ิมติดตามที่ตองการโดยใชดานซาย/
ขวาของปุมควบคุม   
ทานสามารถยายบริเวณเร่ิมติดตามไปยังจุดใดก็ไดตามตองการโดย
กําหนดใหบริเวณนั้นเปนจุดท่ีปรับได หรือจุดท่ีปรับไดแบบขยาย  

ถายภาพไรเสียง
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• ใชฟงกชั่น [  ถายภาพไรเสยีง] ดวยความรับผิดชอบของทานเอง พรอมท้ังคํานึงถึง
สิทธิความเปนสวนตัวและการถายภาพบุคคลของเปาหมายอยางเพียงพอ  

• แมวาจะตั้งคา [  ถายภาพไรเสียง] ไปท่ี [เปด] เสียงถายภาพอาจไมเงียบสนิท  
• แมวาจะตั้งคา [  ถายภาพไรเสียง] ไปท่ี [เปด] เสียงการทํางานของรูรับแสงและโฟกสั
อาจดังขึ้น  

• เมื่อถายภาพนิ่งดวยฟงกชัน่ [  ถายภาพไรเสียง] ซึง่มีความไวแสง ISO ตํ่า ถาทานหัน
กลองไปทางแหลงแสงที่สวางมาก พื้นท่ีซึง่ความเขมสูงบนจอภาพอาจถูกบันทึกดวย
โทนสีท่ีมืดกวา  

• เมื่อปดสวิตชกลอง ชัตเตอรอาจสงเสียงบีปนานๆ คร้ัง   ซึ่งไมไดแสดงวากลองทํางาน
ผิดปกติ  

• ความผิดสวนของภาพซึง่เกิดจากการเคลื่อนไหวของวัตถุหรือกลองอาจเกิดขึ้นได  
• ถาทานถายภาพใตแสงไฟแลบหรือแสงไฟวูบวาบ เชน แสงแฟลชจากกลองตัวอื่น หรือ
แสงฟลูออเรสเซนต อาจเกิดแสงเปนร้ิวบนภาพได  

• ถาตองการปดเสียงบีปท่ีดังขึ้นในขณะที่วัตถอุยูในโฟกัสหรือระบบตั้งเวลาทํางาน ใหต้ังคา 
[สัญญาณเสียง] ไปท่ี [ปด]  

• แมวาจะตั้งคา [  ถายภาพไรเสียง] ไปท่ี [เปด] ชัตเตอรอาจสงเสียงบีปในสถานการณ
ตอไปนี้
– [สมดุลยแสงสขีาว] ต้ังคาไวเปน [ต้ังคากําหนดเอง]
– [การบันทึกใบหนา]

• ทานไมสามารถเลอืก [  ถายภาพไรเสียง] เมื่อเลื่อนปุมหมุนปรับโหมดไปที่ตําแหนงอืน่
นอกเหนือจาก P/A/S/M  

• เมื่อต้ังคา[  ถายภาพไรเสียง] ไปท่ี [เปด] จะไมสามารถใชงานฟงกชั่นตอไปนี้:
ถายภาพตอเน่ือง/ถายภาพโดยใชแฟลช/ออโต HDR/เอฟเฟคของภาพ/โปรไฟลภาพ/
NR ท่ีชัตเตอรชา/มานชัตเตอรหนาอิเล็กฯ/ดึงภาพอตัโนมัติพิเศษ/ถายภาพ BULB/
NR แบบหลายภาพ

• เมื่อถายภาพดวยฟงกชั่นท่ีดาวนโหลดจาก PlayMemories Camera Apps 
[ ถายภาพไรเสยีง] จะถูกยกเลิก  

• คาตํ่าสุดสําหรับความไวแสง ISO คือ ISO 100  
• หลังจากเปดกลองแลว เวลาที่จะสามารถเริ่มการบันทึกไดจะยืดออกไปอีก 0.5 วินาที  
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การใชฟงกชั่น Wi-Fi
TH

การใช ฟ ังก ช ั  น W
i-Fi

การใชฟงกชั่น Wi-Fi และ ฟงกชั่น one touch 
NFC
ทานสามารถทําสิ่งตอไปนี้ไดโดยใช Wi-Fi ของกลอง และ ฟงกชั่น one touch NFC  

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับฟงกชั่น Wi-Fi และ ฟงกชั่น one touch สําหรับ NFC ได
จากเอกสารแนบ “Wi-Fi Connection/One-touch (NFC) Guide” หรือดูที่ 
“คูมือชวยเหลือ” (หนา 2)  

จัดเก็บภาพลงในเครื่องคอมพิวเตอร  ถายโอนภาพจากกลองไปยัง
สมารทโฟน  

ใชสมารทโฟนเปนรีโมทคอนโทรล
ของกลอง  

ดูภาพนิ่งบนจอทีวี  
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การใชฟงกชัน่ Wi-Fi และ ฟงกชั่น one touch NFC
TH

เชื่อมตอกลองกับจุดเชื่อมตอไรสายของทาน   กอนเริ่มปฏิบัติตามข้ันตอน โปรด
ตรวจสอบใหแนใจวาทานมี SSID (ชื่อจุดเชื่อมตอ) และรหัสผานสําหรับจุดเชื่อมตอ
ไรสายไวพรอมแลว

หมายเหตุ
• ถาทําการเชือ่มตอไมได โปรดดูคําแนะนําการใชงานของจุดเชื่อมตอหรือติดตอผูดูแลระบบ
ของจุดเชื่อมตอ  

• ในการบันทึกภาพไปยังคอมพิวเตอร จะตองติดต้ังซอฟตแวรเฉพาะตอไปนี้บนเคร่ือง
คอมพวิเตอรของทาน  
หากใช Windows: PlayMemories Home
http://www.sony.net/pm/
หากใช Mac: Wireless Auto Import
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/

การเชื่อมตอกลองกับจุดเชือ่มตอไรสาย

1 ปุม MENU t  (ไรสาย) t [ต้ังคาจุดเชื่อมตอ]

2 ใช v/V บนปุมควบคุม เพ่ือเลือกจุดเชื่อมตอทีต่องการจะเชื่อมตอ   
กด z ทีต่รงกลางปุมควบคุม แลวปอนรหัสผานถาไอคอนกุญแจ
ปรากฏที่จุดเชื่อมตอไรสาย จากนั้นเลือก [ตกลง]  
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การใชแอปพลิเคชนั
TH

การใช แอปพล ิเคช ัน

การเพิ่มแอปพลเิคชันไปยังกลอง 
(PlayMemories Camera Apps)
ทานสามารถเพิ่มฟงกชั่นที่ตองการใหกับกลองของทานโดยเชื่อมตอกับเว็บไซต
ดาวนโหลดแอปพลิเคชัน  (PlayMemories Camera Apps) ทางอินเทอรเน็ต  

การดาวนโหลดแอปพลิเคชนั

1 เขาไปที่เว็บไซตดาวนโหลดแอปพลิเคชัน  
http://www.sony.net/pmca/
• สําหรับรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับสภาพแวดลอมของคอมพิวเตอรท่ีตองการ
สําหรับการดาวนโหลด โปรดดูท่ีเว็บไซตดาวนโหลดแอปพลิเคชัน  

2 ทําตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อสมัครใชบัญชีบริการ (คร้ังแรก
เทานั้น)  
• ถาทานมีบัญชีอยูแลว ใหลงช่ือเขาสูระบบของไซตดาวนโหลดแอปพลิเคชัน  

3 เลือกแอปพลิเคชันที่ตองการและ
ดาวนโหลดแอปพลิเคชันลงใน
กลองตามคําแนะนําบนหนาจอ  
• เช่ือมตอเครื่องคอมพิวเตอรกับกลองโดย
ใชสายไมโคร USB (ท่ีใหมาดวย) ตาม
คําแนะนําบนหนาจอ  

1 ตอเขากับชองตอ USB 
ของคอมพิวเตอร

สายไมโคร USB 
(ท่ีใหมาดวย)

2 ขั้วตอ Multi/
Micro USB
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การเพิ่มแอปพลิเคชันไปยังกลอง (PlayMemories Camera Apps)
TH

หมายเหตุ
• ฟงกชัน่ดาวนโหลดแอปพลิเคชนัอาจใชงานไมไดในบางประเทศและภูมิภาค   
ดูรายละเอียดไดจากเว็บไซตดาวนโหลดแอปพลิเคชันขางตน  

วิธีการดาวนโหลดแอปพลิเคชันโดยตรงโดยใชฟงกช่ัน Wi-Fi ของกลอง
ทานสามารถดาวนโหลดแอปพลิเคชันโดยใชฟงกชั่น Wi-Fi โดยไมตองเชื่อมตอ
กับเครื่องคอมพิวเตอร  

เลือกปุม MENU t  (โปรแกรม) t [รายการโปรแกรม] t 
(PlayMemories Camera Apps) จากนั้นปฏิบัติตามคําแนะนํา

บนหนาจอเพื่อดาวนโหลดโปรแกรม  
• สมัครรับบัญชีบริการลวงหนา  
• เลือกปุม MENU t  (ไรสาย) t [ต้ังคาจุดเชื่อมตอ] t จุดเชื่อมตอที่จะ
เชื่อมตอ t เปลี่ยน [ต้ังคา IP Address] เปน [อัตโนมัติ] ถาต้ังไวที่ [แมนนวล]  

การเปดแอปพลิเคชัน

1 ปุม MENU t  (โปรแกรม) t [รายการโปรแกรม] t 
เลือกแอปพลิเคชันทีต่องการเปด  
• ทานสามารถใชเมนู [One-touch(NFC)] เพ่ือติดตั้ง ฟงกช่ัน one touch NFC และ
เรยีกใชแอปพลิเคชันไดงายๆ โดยแตะสมารทโฟนเขากับเครื่องหมาย  บน
กลอง  

• กอนใชงาน ฟงกช่ัน one touch NFC ใหตั้งคาแอปพลิเคชันที่ทานตองการเรียกใช
ตามขัน้ตอนตอไปนี้:
ปุม MENU t  (ไรสาย) t [One-touch(NFC)] t แอปพลิเคชันที่ตองการ
หลังจากหนาจอถายภาพปรากฏบนกลองแลว ใหแตะสมารทโฟนเขากับกลอง  

• “รีโมทอัจฉริยะฝงตัว” จะถูกกําหนดให [One-touch(NFC)] ในการตั้งคาเริ่มตน  
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การใชคอมพิวเตอร
TH

การใช คอมพ ิวเตอร 

การสรางภาพ RAW (Image Data Converter)
ทานสามารถใช Image Data Converter ทําสิ่งตอไปนี้:
• ทานสามารถดูและแกไขภาพที่บันทึกในรูปแบบ RAW ดวยฟงกชั่นแกไขตางๆ 
เชน Tone Curve และความคมชัด  

• ทานสามารถปรบัภาพดวยสมดุลแสงสขีาว ระดับแสง และ [สรางสรรคภาพถาย] ฯลฯ
• ทานสามารถจัดเก็บภาพที่แสดงและแกไขบนเครื่องคอมพิวเตอร   
ทานสามารถบันทึกภาพในฟอรแมต RAW หรือบันทึกในฟอรแมตไฟลทั่วไป  

• ทานสามารถแสดงและเปรียบเทียบภาพ RAW และภาพ JPEG ทีบ่ันทกึดวยกลองนี้
• ทานสามารถจัดอันดับภาพได 5 ระดับ  
• ทานสามารถนําปายสีมาใช  

ใชอินเทอรเน็ตเบราวเซอรบนเครื่องคอมพิวเตอรของทาน แลวไปที่ 
URL ขางลางนี้ จากนั้นทําตามคําแนะนําบนหนาจอเพ่ือดาวนโหลด 
Image Data Converter  
http://www.sony.co.jp/ids-se/

• จะตองเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต  
• ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการใชงานในหนาสนับสนุนของ Image Data Converter 
ตอไปนี้ (ภาษาอังกฤษเทานั้น):
http://www.sony.co.jp/ids-se/

• ทานยังสามารถตรวจสอบรายละเอียดจาก “Help” ในแถบเมนูของ Image Data 
Converter ไดดวย  

การติดตั้ง Image Data Converter
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TH

การนําเขาภาพไปยังคอมพิวเตอรเพ่ือใชงาน 
(PlayMemories Home)
ซอฟตแวร PlayMemories Home ใหทานสามารถนําเขาภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
ไปยังคอมพิวเตอรเพ่ือใชงาน ตองมี PlayMemories Home ในการนําเขาภาพ
เคลื่อนไหว XAVC S หรือภาพเคลื่อนไหว AVCHD ไปยังคอมพิวเตอรของทาน  

• ทานสามารถดาวนโหลด Image Data Converter หรือ Remote Camera Control ฯลฯ 
โดยทําตามขั้นตอนตอไปนี:้ 
เชื่อมตอกลองกับคอมพิวเตอร t เปด PlayMemories Home t คลิก 
[Notifications]

นําเขาภาพจากกลองของทาน

แชรภาพบน 
PlayMemories Online™

อัพโหลดภาพขึ้นไป
ยังบริการเครือขาย

สรางแผนดิสก
ภาพเคลื่อนไหว

ดูภาพถายบน
ปฏิทิน

สําหรับ Windows ฟงกช่ันท่ีสามารถใชงานไดมีดังนี้:

เปดดูภาพที่นําเขา
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การนําเขาภาพไปยังคอมพิวเตอรเพือ่ใชงาน (PlayMemories Home)
TH

การใช คอมพ ิวเตอร 

หมายเหตุ
• จะตองเชื่อมตออินเทอรเน็ตในการใช PlayMemories Online หรือบริการเครือขายอื่นๆ 

PlayMemories Online หรือ บริการเครือขายอื่นๆ อาจใชงานไมไดในบางประเทศหรือ
ภูมิภาค  

• เขาไปท่ี URL ตอไปนี้สําหรับซอฟตแวรของเคร่ือง Mac: 
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/

• ถาไดมีการติดต้ังซอฟตแวร PMB (Picture Motion Browser) ซึง่ใหมาพรอมรุนท่ีออก
วางจําหนายกอนป 2011 บนเคร่ืองคอมพิวเตอรของทานแลว PlayMemories Home จะ
เขียนทับซอฟตแวรน้ันระหวางการติดต้ัง   ใช PlayMemories Home ซึง่เปนซอฟตแวร
รุนถัดมาของ PMB  

• ภาพเคลื่อนไหวท่ีบันทึกไวดวยคา [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i 24M(FX)]/
[50i 24M(FX)] หรือ [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] ใน [  ต้ังคาการบันทึก] จะถูก
แปลงโดย PlayMemories Home เพื่อสรางแผนดิสกบันทึก AVCHD การแปลงนี้อาจใช
เวลานาน   ทานไมสามารถสรางแผนดิสกท่ีมีคุณภาพเดิมของภาพได   หากตองการรักษา
คุณภาพดั้งเดิมของภาพเอาไว ใหจัดเก็บภาพเคลื่อนไหวบนแผน Blu-ray  

ใชอินเทอรเน็ตเบราวเซอรบนเครื่องคอมพิวเตอรของทาน แลวไปที่ 
URL ขางลางนี้ จากนั้นทําตามคําแนะนําบนหนาจอเพ่ือดาวนโหลด 
PlayMemories Home  
http://www.sony.net/pm/

• จะตองเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต  
• ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการใชงานในหนาสนับสนุนของ PlayMemories Home 
ตอไปนี้ (ภาษาอังกฤษเทานั้น):
http://www.sony.co.jp/pmh-se/

การติดตั้ง PlayMemories Home
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การนําเขาภาพไปยังคอมพวิเตอรเพื่อใชงาน (PlayMemories Home)
TH

การเพ่ิมฟงกชั่นไปยัง PlayMemories Home
ทานสามารถเพิ่มฟงกชั่นใหมไปยัง 
PlayMemories Home เม่ือเชื่อมตอกลอง
กับคอมพิวเตอรของทาน   ขอแนะนําให
เชื่อมตอกลองกับคอมพิวเตอรแมเม่ือได
ติดต้ัง PlayMemories Home ในคอมพิวเตอร
แลว

ตอเขากับชองตอ USB 
ของคอมพิวเตอร

ขั้วตอ Multi/Micro USB
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TH

การใช คอมพ ิวเตอร 

การควบคุมกลองดวยคอมพิวเตอร (Remote 
Camera Control)
เชื่อมตอกลองกับคอมพิวเตอร   ดวย Remote Camera Control ทานสามารถ:
• ต้ังคากลองหรือบันทึกภาพเครื่องคอมพิวเตอร  
• บันทึกภาพลงในเครื่องคอมพิวเตอรโดยตรง  
• ทําการต้ังชวงเวลาถายภาพ  

ต้ังคาดังนี้กอนใชงาน: ปุม MENU t  (ต้ังคา) t [เชื่อมตอ USB] t 
[PC รีโมท]

ใชอินเทอรเน็ตเบราวเซอรบนเครื่องคอมพิวเตอรของทาน แลวไปที่ 
URL ขางลางนี้ จากนั้นทําตามคําแนะนําบนหนาจอเพ่ือดาวนโหลด 
Remote Camera Control  

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

• จะตองเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต  
• สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการใชงาน กรุณาดูที่ Help  

การติดตั้ง Remote Camera Control
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ขอมูลเพ่ิมเติม
TH

การตรวจสอบจํานวนภาพและระยะเวลา
บันทึกไดของภาพเคลือ่นไหว

หมายเหตุ
• เมื่อ “0” (จํานวนภาพที่บันทึกได) กะพริบเปนสีเหลอืง แสดงวาการดหนวยความจําเต็ม   
เปลี่ยนการดหนวยความจําเปนอันใหม หรือลบภาพในการดหนวยความจําปจจุบันออก 
(หนา 49, 79)  

• เมื่อ “NO CARD” (จํานวนภาพที่บันทึกได) กะพริบเปนสเีหลือง แสดงวาไมไดใส
การดหนวยความจํา   ใสการดหนวยความจํา  

ตารางดานลางแสดงจํานวนภาพโดยประมาณที่สามารถบันทึกไดในการด
หนวยความจําที่ฟอรแมตดวยกลองนี้   คาถูกกําหนดโดยใชการดหนวยความจํา
มาตรฐานของ Sony สําหรับการทดสอบ   คาอาจแตกตางกันข้ึนอยูกับ
สภาพแวดลอมในการถายภาพและประเภทของการดหนวยความจําที่ใช  

เม่ือทานใสการดหนวยความจําในกลองแลวเลื่อน
สวิตชไฟไปที่ ON จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได 
(ถาทานถายภาพตอเนื่องโดยใชการต้ังคาปจจุบัน) 
จะปรากฏบนหนาจอ  

จํานวนภาพที่สามารถบันทึกไดในการดหนวยความจํา
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การตรวจสอบจํานวนภาพและระยะเวลาบันทึกไดของภาพเคล่ือนไหว
TH

ข อม ูลเพ ิ  มเต ิม

ขนาดภาพ:L: 42M
อัตราสวนภาพ: 3:2*

การดหนวยความจําท่ีฟอรแมตดวยกลองน้ี (หนวย: ภาพ)

* เมื่อต้ังคา [ อัตราสวนภาพ] เปน [16:9] ทานสามารถบันทึกภาพเปนจํานวนท่ีมากกวา
จํานวนท่ีแสดงในตารางขางตน (ยกเวน เมื่อเลือก [RAW])  

โปรดทราบวาจํานวนที่แทจริงอาจแตกตางกันไปตามเงื่อนไขการใชงาน  

ความจุ
คุณภาพ 8 GB 16 GB 32 GB 64 GB

ปกติ 770 1550 3100 6200
ละเอยีด 520 1000 2100 4200
ละเอยีดมาก 270 540 1050 2150
RAW & JPEG 130 260 520 1050
RAW 170 350 700 1400

จํานวนภาพทีส่ามารถบันทกึไดโดยใชแบตเตอรี่

อายุการใชงาน
แบตเตอรี่

จํานวนภาพ

ถายภาพ (ภาพน่ิง)
จอภาพ — ประมาณ 340 ภาพ

ชองมองภาพ — ประมาณ 290 ภาพ
การถายภาพจริง 
(ภาพเคลื่อนไหว)

จอภาพ ประมาณ 55 นาที  —
ชองมองภาพ ประมาณ 50 นาที  —

การถายภาพตอเน่ือง 
(ภาพเคลื่อนไหว)

จอภาพ ประมาณ 95 นาที  —
ชองมองภาพ ประมาณ 95 นาที  —

การดูภาพ (ภาพนิ่ง) ประมาณ 280 นาที  ประมาณ 5600 ภาพ
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หมายเหตุ
• จํานวนภาพดานบนสําหรับกรณีท่ีกอนแบตเตอรี่ไดรับการชารจจนเต็ม   จํานวนภาพอาจ
ลดลงตามเงื่อนไขการใชงาน  

• จํานวนภาพที่สามารถบันทึกไดสําหรับการถายภาพภายใตเงื่อนไขตอไปนี้:
– ใชงานกอนแบตเตอรี่ท่ีอุณหภูมิแวดลอม 25 °C  
– ใชเลนส FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS (แยกจําหนาย)
– ใช Sony Memory Stick PRO Duo (Mark2) (แยกจําหนาย)
– [ความสวางชองมองภาพ] ต้ังคาไวเปน [แมนนวล] [±0]  
– [ความสวางหนาจอ] ต้ังคาไวเปน [แมนนวล] [±0]  
– [คุณภาพการแสดงผล] ต้ังคาไวเปน [ปกติ]  

• จํานวน “ถายภาพ (ภาพนิ่ง)” เปนไปตามมาตรฐาน CIPA สําหรับการถายภาพภายใต
เงื่อนไขตอไปนี้:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– DISP ถูกต้ังไวท่ี [แสดงขอมูลท้ังหมด]  
– [โหมดโฟกัส] ต้ังคาไวเปน [AF-S]  
– ถายภาพทุกๆ 30 วินาที  
– ปดและเปดกลองทุกๆ สิบคร้ัง  

• จํานวนนาทีท่ีบันทึกภาพเคลือ่นไหวไดเปนไปตามมาตรฐาน CIPA สําหรับการถายภาพ
ภายใตเงื่อนไขตอไปนี้
– [  ต้ังคาการบันทึก] ต้ังคาไวเปน [60i 17M(FH)]/[50i 17M(FH)]  
– การบันทึกภาพเคลื่อนไหวท่ัวไป: อายุการใชงานแบตเตอรี่ขึ้นอยูกับการถายภาพ 
การซูม การอยูในสถานะพรอมถายภาพ การเปด/ปด ฯลฯ ซ้ําๆ กันหลายคร้ัง  

– การบันทึกภาพเคลื่อนไหวตอเน่ือง: อายุการใชงานแบตเตอรี่ขึ้นอยูกับการถายภาพ
ไมหยุดจนกระทั่งครบจํานวนสงูสุด (29 นาที) แลวถายตอโดยกดปุม MOVIE อีกคร้ัง   
ฟงกชัน่อื่นๆ เชน การซูม จะไมทํางาน  

ตารางดานลางนีแ้สดงเวลาการบนัทึกทัง้หมดโดยประมาณโดยใชการดหนวยความจํา
ทีฟ่อรแมตดวยกลองนี ้  เวลาบันทกึสําหรบัภาพเคลือ่นไหว XAVC S และ AVCHD 
คอืเวลาบันทกึกรณทีีถ่ายภาพโดยตัง้ [บันทกึวิดีโอสองทาง] ไวที่ [ปด]  

เวลาการบันทกึภาพเคลื่อนไหวที่ใชได
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การดหนวยความจําท่ีฟอรแมตดวยกลองน้ี (h (ช่ัวโมง), m (นาที))

* เมื่อต้ังคา [ตัวเลือก NTSC/PAL] ไวท่ี NTSC เทาน้ัน
• สามารถบันทึกภาพตอเนื่องไดประมาณ 29 นาที (ขีดจํากัดของขอกําหนดจําเพาะ
ของผลิตภณัฑ)   นอกจากนี้ ถาต้ังคารูปแบบไฟลไวที่ MP4 (28M) ทานสามารถ
ถายภาพตอเนื่องไดประมาณ 20 นาทีตอคร้ัง (ถูกจํากัดโดยขนาดไฟลที่ 4 GB)  

ความจุ
ตั้งคาการบันทึก

8 GB 16 GB 32 GB 64 GB

30p 100M/25p 100M — — — 1 h 15 m
30p 60M/25p 60M — — — 2 h 5 m
24p 100M*/ – — — — 1 h 15 m
24p 60M*/ – — — — 2 h 5 m
60p 50M/50p 50M — — — 2 h 35 m
30p 50M/25p 50M — — — 2 h 35 m
24p 50M*/ – — — — 2 h 35 m
120p 50M/100p 50M — — — 2 h 35 m
60i 24M(FX)/
50i 24M(FX) 40 m 1 h 25 m 3 h 6 h

60i 17M(FH)/
50i 17M(FH) 55 m 2 h 4 h 5 m 8 h 15 m

60p 28M(PS)/
50p 28M(PS) 35 m 1 h 15 m 2 h 30 m 5 h 5 m

24p 24M(FX)/
25p 24M(FX) 40 m 1 h 25 m 3 h 6 h

24p 17M(FH)/
25p 17M(FH) 55 m 2 h 4 h 5 m 8 h 15 m

1920×1080 60p 28M/
1920×1080 50p 28M 35 m 1 h 15 m 2 h 35 m 5 h 20 m

1920×1080 30p 16M/
1920×1080 25p 16M 1 h 2 h 4 h 10 m 8 h 25 m

1280×720 30p 6M/
1280×720 25p 6M 2 h 35 m 5 h 20 m 10 h 55 m 22 h
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หมายเหตุ
• ระยะเวลาที่บันทึกไดของภาพเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงไดเน่ืองจากกลองน้ีมีระบบ VBR 

(อัตราบิตเปลี่ยนแปลงได) ซึง่ปรับคุณภาพของภาพตามฉากที่ถายโดยอัตโนมัติ   เมื่อทาน
ถายภาพวัตถุเคลื่อนไหวเร็ว ภาพจะชัดเจนขึ้นแตระยะเวลาบันทึกจะสัน้ลงเนื่องจาก
จําเปนตองใชหนวยความจําในการบันทึกมากขึ้น  
ระยะเวลาที่บันทึกไดยังเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขการถายภาพ วัตถุ หรือการต้ังคา 
คุณภาพ/ขนาด ของภาพอีกดวย  

• คาท่ีแสดงไมใชเวลาสําหรับบันทึกภาพตอเน่ือง  
• เวลาในการบันทึกอาจแตกตางกันขึ้นอยูกับเงื่อนไขการถายภาพและการดหนวยความจํา
ท่ีใช  

• หากตองการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการดูภาพเคลือ่นไหว ดูท่ีหนา 76  

• ตองใชกําลังไฟอยางมากในการบันทึกภาพเคลื่อนไหวท่ีมีคุณภาพสูงหรือในการถายภาพ
ตอเน่ืองท่ีใชเซ็นเซอรภาพ   ดังน้ัน ถาคุณถายภาพตอไป อณุหภูมิภายในกลองจะเพิ่มขึ้น 
โดยเฉพาะอยางย่ิงอุณหภูมิของเซ็นเซอรภาพ   ในกรณีเหลาน้ี กลองจะปดโดยอัตโนมัติ
เน่ืองจากอณุหภูมิท่ีสงูขึ้นจะมีผลกับคุณภาพของภาพ หรืออาจสงผลตอกลไกภายในของ
กลอง  

• ตอไปนี้คือระยะเวลาที่สามารถบันทึกภาพเคลือ่นไหวไดเมื่อกลองเร่ิมบันทึกหลังปด
สวิตชกลองแลวสักครู   (คาตอไปนี้แสดงเวลาตอเน่ืองจากในขณะที่กลองเร่ิมบันทึก
จนกระทั่งกลองหยุดทําการบันทึก)

HD: AVCHD FH (17 Mbps)
4K: XAVC S 4K (Super 35 mm, 60 Mbps)

หมายเหตุเก่ียวกับการบันทกึภาพเคลื่อนไหวตอเนื่อง

อุณหภูมิแวดลอม
เวลาตอเน่ืองในการบันทึก

ภาพเคลื่อนไหว (HD)
เวลาตอเน่ืองในการบันทึก

ภาพเคลื่อนไหว (4K)

20°C ประมาณ 29 นาที ประมาณ 29 นาที
30°C ประมาณ 29 นาที ประมาณ 29 นาที

40°C ประมาณ 29 นาที ประมาณ 22 นาที
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• ระยะเวลาที่สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวไดแตกตางไปตามอุณหภูมิหรือสภาพของกลอง
กอนท่ีทานจะเริ่มการบันทึก   หากทานจัดองคประกอบภาพใหม หรือถายภาพนิ่งบอยๆ 
หลังเปดสวิตชกลอง อุณหภูมิภายในกลองจะสงูขึ้นและระยะเวลาที่สามารถบันทึกไดจะ
สั้นลง  

• เมื่อ  ปรากฏขึ้น ใหหยุดการบันทึกภาพเคลื่อนไหว   อุณหภูมิภายในกลองเพิม่ขึ้น
ถึงระดับท่ีไมสามารถยอมรับได  

• ถากลองหยุดบันทึกอันเนื่องมาจากอุณหภูมิ ใหปดสวิตชกลองท้ิงไวสักครู   เร่ิมบันทึก
หลังจากอุณหภูมิภายในกลองลดลงเต็มท่ี  

• ถาทานปฏิบัติตามขางลางนี้ เวลาในการบันทึกจะนานขึ้น  
– เก็บกลองใหพนจากแสงแดด  
– ปดสวิตชกลองเมื่อไมไดใชงาน  

• เวลาในการบันทึกตอเน่ืองสูงสุดคือ 29 นาที  
• ขนาดไฟลภาพเคลื่อนไหวสูงสุดคือประมาณ 2 GB เมื่อต้ัง [  รูปแบบไฟล] ไวท่ี 

[AVCHD]   เมื่อขนาดไฟลอยูท่ีประมาณ 2 GB ไฟลภาพเคลื่อนไหวใหมจะถูกสรางขึ้น
โดยอัตโนมัติ  

• เมื่อต้ังคา [  รูปแบบไฟล] ไปท่ี [MP4] ไฟลภาพเคลื่อนไหวไฟลเดียวถกูจํากัดอยูท่ี
ประมาณ 4 GB   การบันทึกภาพเคลื่อนไหวจะยุติลงโดยอัตโนมัติถาขนาดไฟลของภาพ
เคลือ่นไหวท่ีกําลังบันทึกใกลถงึ 4 GB โดยประมาณ  
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ขอมลูจําเพาะ
กลองถายภาพ

[ระบบ]
ประเภทกลอง: กลองดิจิตอลชนิด

เปล่ียนเลนสได
เลนส: เลนส Sony E-mount

[เซ็นเซอรภาพ]
รูปแบบภาพ:

35 มม. เต็มขนาด (35.9 มม. × 
24.0 มม.) เซ็นเซอรภาพ CMOS

จํานวนพิกเซลที่ใชงานของกลอง:
ประมาณ 42 400 000 พิกเซล

จํานวนพิกเซลทั้งหมดของกลอง:
ประมาณ 43 600 000 พิกเซล

[SteadyShot]
ระบบ: ระบบปองกันภาพส่ันดวย

เซ็นเซอรภายในกลอง

[ระบบปองกันฝุน]
ระบบ: เคลือบปองกันประจุชารจบน

เซ็นเซอรภาพและกลไกปรับเล่ือน
เซ็นเซอรภาพ

[ระบบออโตโฟกัส]
ระบบ: ระบบคนหาเฟส/ระบบคนหา

คอนทราสต
ชวงความไวแสง: –2 EV ถึง +20 EV 

(เทากับ ISO 100 ดวยเลนส F2.0)
ไฟชวยโฟกัส: ประมาณ 0.3 ม. ถึง 3 ม. 

(เมื่อใช FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS)

[ชองมองภาพอิเล็กทรอนิก]
ประเภท: ชองมองภาพอิเล็กทรอนิก
จํานวนจุดภาพทั้งหมด: 2 359 296 จุด
การครอบคลุมเฟรม: 100%
กําลังขยาย: ประมาณ 0.78 × ดวยเลนส 

50 มม. ท่ีระยะอนันต –1 ม.–1

ระยะมองภาพ: ประมาณ 23 มม. จาก
เลนสตา 18.5 มม. จากเฟรมเลนสตา
ท่ี –1 ม.–1 (ตามมาตรฐาน CIPA)

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

[จอภาพ]
จอภาพ LCD: 7.5 ซม. (ขนาด 3.0) 

ขับเคล่ือนแบบ TFT
จํานวนจุดภาพทั้งหมด: 1 228 800 

(640 × 4 (RGBW) × 480) จุด
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[การควบคุมการเปดรับแสง]
วิธีการวัดแสง: การประเมินการวัดแสง 

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

(เทากับ ISO 100 ดวยเลนส F2.0 )
ความไวแสง ISO (ดัชนีระดับแสงที่

แนะนํา): 
ภาพนิ่ง: ISO 100 ถึง 25 600 
(ISO ท่ีขยาย: ต่ําสุด ISO 50 สูงสุด 
ISO 102 400), [ISO AUTO] 
(ISO 100 ถึง 6 400 สามารถกําหนด
คาต่ําสุด/สูงสุดได)
ภาพเคล่ือนไหว: เทากับ ISO 100 
ถึง 25 600, [ISO AUTO] (เทากับ 
ISO 100 ถึง 6 400 สามารถกําหนด
คาต่ําสุด/สูงสุดได)

การชดเชยแสง: ±5.0 EV (สลับได
ระหวางขั้นละ 1/3 EV และ 1/2 EV)
เมื่อใชปุมชดเชยแสง: ±3.0 EV 
(ขั้นละ 1/3 EV)

[ชัตเตอร]
ประเภท: ควบคุมดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส เคล่ือนที่ในแนวตั้ง
แบบระนาบโฟกัส

ชวงความเร็ว: 
ภาพนิ่ง: 1/8 000 วินาที ถึง 30 วินาที 
BULB
ภาพเคล่ือนไหว: 1/8 000 วินาที ถึง 
1/4 วินาที (ขั้นละ 1/3 EV)
– อุปกรณท่ีสนับสนุน 1080 60i
สูงสุด 1/60 วินาทีในโหมด AUTO 
(สูงสุด 1/30 วินาทีในโหมด
ความเร็วชัตเตอรชาอัตโนมัติ)

– อุปกรณท่ีสนับสนุน 1080 50i
สูงสุด 1/50 วินาทีในโหมด AUTO 
(สูงสุด 1/25 วินาทีในโหมด
ความเร็วชัตเตอรชาอัตโนมัติ)

ความเร็วซิงคแฟลช: 1/250 วินาที

[ถายภาพตอเน่ือง]
ความเร็วการถายภาพตอเนื่อง: 

: สูงสุด 5 ภาพตอวินาที/
: สูงสุด 2.5 ภาพตอวินาที

• ภายใตเง่ือนไขการทดสอบของเรา   
ความเร็วของการถายภาพตอเนื่อง
อาจชากวา ท้ังนี้ขึ้นอยูกับเง่ือนไข
การถายภาพ  

จํานวนภาพตอเนื่อง: 
: ละเอียดมาก 24 ภาพ
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[รูปแบบการบันทึก]
รูปแบบไฟล: สนับสนุน JPEG (DCF 

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

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

ภาพเคล่ือนไหว (รูปแบบ AVCHD): 
สนับสนุนรูปแบบ AVCHD Ver. 2.0
วิดีโอ: MPEG-4 AVC/H.264
เสียง: Dolby Digital 2ch, พรอม 
Dolby Digital Stereo Creator
• ผลิตโดยไดรับการอนุญาตจาก 

Dolby Laboratories  
ภาพเคล่ือนไหว (รูปแบบ MP4): 

วิดีโอ: MPEG-4 AVC/H.264 
เสียง: MPEG-4 AAC-LC 2ch

[ส่ือท่ีใชบันทึก]
Memory Stick PRO Duo, การด SD

[ขั้วตอสัญญาณเขา/ออก]
ขั้วตอ Multi/Micro USB*: 

Hi-Speed USB (USB 2.0)
HDMI: ชองตอจิ๋ว HDMI ชนิด D
ชองตอ m (ไมโครโฟน): ชองตอเล็ก

สเตอริโอขนาด 3.5 มม.
ชองตอ i (หูฟง): ชองตอเล็กสเตอริโอ

ขนาด 3.5 มม.
* รองรับอุปกรณท่ีใชงานรวมกับไมโคร 

USB ได  

[กําลังไฟฟา, ท่ัวไป]
กอนแบตเตอรี่: แบตเตอรี่แบบชารจใหม

ได NP-FW50

[การใชกําลังไฟ (ระหวางถายภาพ)]
เมื่อใช FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS

เมื่อใชชองมองภาพ: 
ประมาณ 3.2 W
ขณะใชจอภาพ:
ประมาณ 2.7 W
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[อ่ืนๆ]
Exif Print: สนับสนุน
DPOF: สนับสนุน
PRINT Image Matching III: สนับสนุน
ขนาด (โดยประมาณ): 126.9 มม. × 

95.7 มม. × 60.3 มม. (กวาง/สูง/หนา 
ไมรวมสวนที่ยื่นออกมา)

น้ําหนัก: 
ประมาณ 625 กรัม (รวมแบตเตอรี่
และ Memory Stick PRO Duo)
ประมาณ 582 กรัม (เฉพาะตัวกลอง)

อุณหภูมิใชงาน: 0°C ถึง 40°C

[LAN ไรสาย]
รูปแบบที่สนับสนุน: IEEE 802.11 b/g/n
แถบความถ่ี: 2.4 GHz แบนดวิดท
ความปลอดภัย: WEP/WPA-PSK/

WPA2-PSK
วิธีการเชื่อมตอ: Wi-Fi Protected Setup™ 

(WPS)/ดวยตัวเอง
วิธีการเขาถึง: โหมดโครงสรางพ้ืนฐาน
NFC: สอดคลองกับ NFC Forum Type 3 

Tag 
Model No. WW325951

เคร่ืองชารจแบตเตอรี่ BC-VW1
อัตรากําลังไฟเขา: AC 100 V ถึง 240 V, 

50 Hz/60 Hz, 4.2 W
อัตรากําลังไฟออก: 8.4 V DC, 0.28 A
อุณหภูมใิชงาน: 0°C ถึง 40°C
อุณหภูมจิัดเก็บ: –20°C ถึง +60°C

อะแดปเตอร AC 
AC-UD10/AC-UUD11
กําลังไฟฟาที่ตองการ: AC 100 V ถึง 

240 V, 50 Hz/60 Hz, 0.2 A
แรงดันไฟฟาขาออก: DC 5 V, 1.5 A

แบตเตอรี่แบบชารจใหมได 
NP-FW50
ชนิดแบตเตอรี่: แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออน
แรงดันไฟฟาสูงสุด: DC 8.4 V
แรงดันไฟฟาปกติ: DC 7.2 V
แรงดันประจุสูงสุด: DC 8.4 V
ปริมาณกระแสสูงสุด: 1.02 A
ความจุ: 7.3 Wh (1 020 mAh)

แบบและขอมูลจําเพาะอาจเปลี่ยนแปลง
ไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา  
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การใชงานรวมกันของขอมูลภาพ
• กลองนี้มีมาตรฐานตรงตามมาตรฐาน
สากล DCF (Design rule for Camera 
File system) ที่กําหนดโดย JEITA 
(Japan Electronics and Information 
Technology Industries Association)  

• ไมมีการรับประกันการแสดงภาพที่
บันทึกดวยกลองของทานบนอุปกรณ
อื่น และการแสดงภาพที่บันทึกหรือ
แกไขดวยอุปกรณอื่นบนกลองของ
ทาน  

เครื่องหมายการคา
• Memory Stick และ  เปน
เคร่ืองหมายการคาหรือเคร่ืองหมาย
การคาจดทะเบียนของ Sony Corporation  

• XAVC S และ  เปน
เคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของ Sony 
Corporation  

• “AVCHD Progressive” และแบบอักษร 
“AVCHD Progressive” เปนเคร่ืองหมาย
การคาของ Panasonic Corporation และ 
Sony Corporation  

• Dolby และสัญลักษณ double-D เปน
เคร่ืองหมายการคาของ Dolby 
Laboratories  

• คําวา HDMI และ HDMI High-Definition 
Multimedia Interface และโลโก HDMI 
เปนเคร่ืองหมายการคาหรือเคร่ืองหมาย
การคาจดทะเบียนของ HDMI Licensing 
LLC ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศอืน่ๆ  

• Windows เปนเคร่ืองหมายการคา
จดทะเบียนของ Microsoft Corporation 
ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือ
ประเทศอืน่ๆ  

• Mac เปนเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียน
ของ Apple Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกา
และประเทศอื่นๆ  

• iOS เปนเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียน
หรือเคร่ืองหมายการคาของ Cisco 
Systems, Inc.
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• iPhone และ iPad เปนเคร่ืองหมายการคา
จดทะเบียนของ Apple Inc. ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ  

• โลโก SDXC เปนเคร่ืองหมายการคาของ 
SD-3C, LLC  

• Android และ Google Play เปน
เคร่ืองหมายการคาของ Google Inc.

• Wi-Fi, โลโก Wi-Fi และ Wi-Fi Protected 
Setup เปนเคร่ืองหมายการคาหรือ
เคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของ Wi-Fi 
Alliance  

• เคร่ืองหมาย N เปนเคร่ืองหมายการคา
หรือเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของ 
NFC Forum, Inc. ในสหรัฐอเมริกาและ
ในประเทศอื่นๆ  

• DLNA และ DLNA CERTIFIED เปน
เคร่ืองหมายการคาของ Digital Living 
Network Alliance  

• Facebook และโลโก “f” เปนเคร่ืองหมาย
การคาหรือเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียน
ของ Facebook, Inc.

• YouTube และโลโก YouTube เปน
เคร่ืองหมายการคาหรือเคร่ืองหมาย
การคาจดทะเบียนของ Google Inc.

• Eye-Fi เปนเคร่ืองหมายการคาของ Eye-
Fi, Inc.

• นอกจากนี้ ชื่อระบบและผลิตภัณฑท่ี
อางถึงในคูมือเลมน้ี โดยท่ัวไปแลวเปน
เคร่ืองหมายการคาหรือเคร่ืองหมาย
การคาจดทะเบียนของผูพฒันาหรือผูผลิต
ระบบและผลิตภัณฑน้ัน   อยางไรก็ตาม 
ในคูมือเลมน้ีอาจไมไดใชสัญลักษณ ™ 
หรือ ® ในทุกท่ี  
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