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ภาษาไทย

ดูคู่มือช่วยเหลือ!

“คู่มือช่วยเหลือ” เป็นคู่มือแบบออนไลน์ที่สามารถอ่านเนื้อหาจาก
คอมพิวเตอรห์รอืสมารท์โฟนได้  ใช้อ้างอิงข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ
รายการเมนู การใช้งานขั้นสูงและข้อมูลล่าสุดส�าหรบักล้องนี้ 

สแกนที่นี่

http://rd1.sony.net/help/ilc/1830/h_zz/

คําแนะนําการใช้งาน
(คู่มือนี้)

คําแนะนําในกล้อง

คู่มือนี้จะแนะน�ำฟังก์ชั่นพื้นฐำน
ให้บำงฟังก์ชั่น 
ส�าหรบัค�าแนะน�าเพื่อการใช้งานทันที 
โปรดดู “คู่มือเริม่ต้นใช้งาน” (หน้า 26)  
“คู่มือเริม่ต้นใช้งาน” จะแนะน�าขั้นตอน
เบื้องต้นให้ ตั้งแต่ท่านเปิดบรรจุภัณฑ์
จวบจนถึงขณะลั่นชัตเตอรเ์มื่อถ่าย
ภาพแรก 

[ค�ำแนะน�ำในก�้อง] จะแสดง
ค�ำอธิบำยรำยกำรเมนูต่ำงๆ ใน
จอภำพของก�้อง 
ท่านสามารถดึงข้อมูลได้อย่างรวดเรว็ใน
ระหว่างถ่ายภาพ 
เลือกรายการที่ท่านต้องการดูค�าอธิบาย 
แล้วกดปุ่ม  (ลบ) 

ILCE-9 คู่มือช่วยเหลือ
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หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้งานกล้อง
ของท่าน
โปรดดูเพิ่มเติมจาก “ข้อควรระวัง” ใน
คู่มือช่วยเหลือ ร่วมกับเนื้อหาในส่วนนี้ 

หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้งาน
ผลิตภัณฑ์

 • กล้องนี้ออกแบบมาให้ทนต่อฝุ่นและ
ละอองน�้า แต่ไม่อาจรบัประกันว่าจะ
สามารถป้องกันฝุ่นหรอืหยดน�้าเข้าได้
ทั้งหมด 
 • อย่าปล่อยให้เลนส์หรอืช่องมองภาพ
ได้รบัแสงจากแหล่งก�าเนิดแสงจ้า เช่น 
แสงแดด  เนื่องจากฟังก์ชั่นการรวมแสง
ของเลนส์ การท�าเช่นนั้นอาจส่งผลให้เกิด
ควัน ไฟหรอืการท�างานผิดปกติภายใน
ตัวกล้องหรอืเลนส์ได้  หากต้องวางกล้อง
ทิ้งไว้โดยมีแสงจากแหล่งก�าเนิดแสง เช่น 
แสงแดด ส่องถึง ให้ใส่ฝาปิดเลนส์ไว้ 
 • เมื่อต้องถ่ายภาพย้อนแสง พยายามให้
ดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากมุมภาพให้มาก
พอ  มิฉะนั้น แสงแดดอาจเข้าสู่จุดโฟกัส
ภายในกล้องและส่งผลให้เกิดควันหรอื
ไฟได้  แม้เมื่อดวงอาทิตย์อยู่ห่างจาก 
มุมภาพเพียงเล็กน้อย ก็ยังอาจส่งผลให้
เกิดควันหรอืไฟได้ 
 • อย่าให้เลนส์สัมผัสกับล�าแสงโดยตรง 
เช่น แสงเลเซอร ์ เนื่องจากอาจท�าให้
เซ็นเซอรภ์าพได้รบัความเสียหายและ
เป็นเหตุให้กล้องท�างานผิดปกติได้ 
 • อย่ามองไปที่แสงแดดหรอืแหล่งก�าเนิด
แสงจ้าผ่านเลนส์เมื่อถอดเลนส์ออก  
เพราะอาจท�าให้ดวงตาได้รบัความเสีย
หายโดยไม่สามารถรกัษาได้ 

 • เก็บกล้อง อุปกรณ์เสรมิต่างๆ ที่ให้มา
ด้วย หรอืการด์หน่วยความจ�าให้พ้นจาก
มือเด็ก  เด็กอาจจะกลืนลงไปได้  หาก
มีสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น ให้ไปพบ
แพทย์โดยทันที 

หมายเหตุเกี่ยวกับจอภาพและ
ช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์

 • จอภาพและช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์
ผลิตด้วยเทคโนโลยีที่มีความแม่นย�าสูง
มาก ท�าให้ได้จ�านวนพิกเซลที่ท�างาน
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพกว่า 99.99%  
อย่างไรก็ดี อาจมีจุดเล็ก ๆ สีด�าและ/
หรอืจุดสีสว่าง (สีขาว สีแดง สีน�้าเงิน 
หรอืสีเขียว) ปรากฏในจอภาพ และช่อง
มองภาพอิเล็กทรอนิกส์อยู่ตลอดเวลา  
จุดเหล่านี้เป็นเรือ่งปกติในกระบวนการ
ผลิต และไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของ
ภาพแต่อย่างใด 
 • ขณะถ่ายภาพโดยใช้ช่องมองภาพ ท่าน
อาจมีอาการต่างๆ เช่น ตาล้า เหนื่อยล้า  
การเมาเหตุเดินทาง หรอืคลื่นไส้   
ขอแนะน�าให้หยุดพักเป็นช่วง ๆ ขณะที่
ถ่ายภาพด้วยช่องมองภาพ 
 • หากจอภาพหรอืช่องมองภาพ
อิเล็กทรอนิกส์ได้รบัความเสียหาย  
ให้หยุดใช้กล้องโดยทันที  ชิ้นส่วนที่เสีย
หายอาจเป็นอันตรายต่อมือ ใบหน้า ฯลฯ 
ของคุณ 
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หมายเหตุเกี่ยวกับการถ่ายภาพ
ต่อเนื่อง
ในระหว่างการถ่ายภาพต่อเนื่อง กล้องอาจ 
สลับระหว่างหน้าจอถ่ายภาพกับหน้าจอมืด 
ในจอภาพหรอืช่องมองภาพ  ใน
สถานการณ์นี้ หากมองภาพหน้าจออย่าง
ต่อเนื่อง อาจท�าให้มีอาการไม่สบาย เช่น 
ความรูส้ึกเจ็บป่วย เกิดขึ้นได้  หากมี
อาการไม่สบายเกิดขึ้น ให้หยุดใช้กล้อง 
และหากจ�าเป็น ก็ให้ไปพบแพทย์ 

หมายเหตุเกี่ยวกับการบันทึก
เป็นเวลานานหรือการบันทึก
ภาพเคลื่อนไหว 4K

 • ตัวกล้องและแบตเตอรีอ่าจรอ้นขึ้นเมื่อ 
ใช้งาน ซึ่งเป็นอาการปกติ 
 • ถ้าผิวหนังของท่านสัมผัสกล้องเป็นเวลา
นานขณะที่มีการใช้งานกล้อง แม้ว่าท่าน
จะไม่รูส้ึกว่ากล้องรอ้น แต่ก็อาจท�าให้เกิด
แผลไหม้เนื่องจากอุณหภูมิความรอ้นต�่า 
เช่น รอยแดง หรอืพุพอง ได้ 
ควรใส่ใจกับสถานการณ์ต่อไปนี้เป็น
พิเศษ และใช้ขาตั้งกล้อง ฯลฯ 
 – เมื่อใช้กล้องในบรเิวณที่มีอุณหภูมิสูง
 – เมื่อผู้ที่ใช้กล้องมีระบบไหลเวียนเลือด
ไม่ดี หรอืผิวหนังมีความไวต่อสิ่งต่าง ๆ
 – เมื่อใช้กล้องโดยตั้งค่า 
[อุณหภูมิปิดอัตโนมัติ] ไว้ที่ [สูง] 

หมายเหตุเกี่ยวกับการถ่ายภาพ
โดยใช้แฟลชภายนอก
เมื่อถ่ายภาพโดยใช้แฟลชภายนอก อาจ
มีเส้นริว้มืดและสว่างปรากฏอยู่ในภาพ 
หากตั้งค่าความเรว็ชัตเตอรไ์ว้เรว็กว่า 
1/4000 วินาที 

เลนส์/อุปกรณ์เสริมของ Sony
การใช้อุปกรณ์นี้รว่มกับผลิตภัณฑ์จาก 
ผู้ผลิตรายอื่นอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ของกล้อง และเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุหรอื
การท�างานผิดปกติ 

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

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

หมายเหตุเกี่ยวกับข้อมูลการ
ระบุตําแหน่ง
หากท่านอัพโหลดและแชรภ์าพซึ่งติดแท็ก 
การระบุต�าแหน่ง อาจเป็นการเปิดเผย
ข้อมูลต่อบุคคลที่สามโดยไม่ได้ตั้งใจ  เพื่อ
เป็นการป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกได้รบั
ข้อมูลการระบุต�าแหน่งของท่าน ให้ตั้งค่า 
[  ตั้งค่าเชื่อมต�าแหน่ง] เป็น [ปิด] ก่อน
ถ่ายภาพ 
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หมายเหตุเกี่ยวกับการกําจัดทิ้ง
หรือการนํากล้องนี้ไปให้ผู้อื่น
ใช้ต่อ
เมื่อก�าจัดทิ้งหรอืน�ากล้องนี้ไปให้ผู้อื่นใช้
ต่อ โปรดด�าเนินการดังต่อไปนี้เพื่อเป็นการ
ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล 

 • เลือก [รเีซ็ตการตั้งค่า]  [ตั้งค่าเริม่ต้น] 

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

หมายเหตุเกี่ยวกับฟังก์ชั่น 
เครือข่าย
เมื่อท่านใช้ฟังก์ชั่นเครอืข่าย บุคคล
ภายนอกที่อยู่บนเครอืข่ายอาจเข้าถึงกล้อง
ได้โดยไม่ตั้งใจ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการ
ใช้งาน 
ตัวอย่างเช่น อาจมีการเข้าถึงกล้องโดยไม่
ได้รบัอนุญาตในสภาพเครอืข่ายที่มีการ
เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครอืข่ายอื่น หรอื
สามารถเชื่อมต่อได้โดยไม่ต้องขออนุญาต  
Sony จะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นต่อการ
สูญหายหรอืความเสียหายที่เกิดจากการ
เชื่อมต่อกับสภาพเครอืข่ายดังกล่าว 

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

ข้อควรระวัง
เพื่อความปลอดภัย อย่าเชื่อมต่อช่องต่อ
ส�าหรบัสายไฟอุปกรณ์ต่อพ่วงที่อาจมี 
แรงดันไฟฟ้ามากเกินไปเข้ากับขั้วต่อระบบ 
LAN  ท�าตามค�าแนะน�าเกี่ยวกับขั้วต่อ
ระบบ LAN 

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

(A) (B)

สาย LAN
ใช้สายคู่บิดเกลียวแบบมีฉนวนหุ้มหรอืสาย
เอสทีพี (Shielded Twisted Pair : STP) 
ระดับมาตรฐาน Category 5e หรอืสูงกว่า 
และมีประสิทธิภาพการป้องกันสัญญาณ
รบกวนในระดับสูง 
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การเตรียมการถ่ายภาพ

การตรวจสอบกล้องและรายการที่ให้
มาด้วย
ตัวเลขในเครือ่งหมายวงเล็บแสดงถึง
จ�านวนชิ้น 

 • ก�้อง (1)

 • อะแดปเตอร์ AC (1)
ประเภทของอะแดปเตอร ์AC อาจ
แตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศ/
ภูมิภาค 

 • แท่นชำร์จแบตเตอรี่  (1)

 • สำยไฟ (1)*

* อาจมีสายไฟหลายชนิดให้มากับ
อุปกรณ์นี้  ให้ใช้สายไฟที่เหมาะสม
กับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ   
ดูหน้า 9 

 • แบตเตอรี่แบบชำร์จใหม่ได้  
NP-FZ100 (1)

 • สำยไมโคร USB (1)

 • สำยสะพำย (1)

 • ฝำปิดตัวก�้อง (1) (ติดอยู่บน 
ตัวก�้อง)

 • ตัวป้องกันสำย (1)

 • ฝำแท่นเสียบ (1) (ติดอยู่บน 
ตัวก�้อง)

 • ถ้วยยำงรองตำ (1) (ติดอยู่บน 
ตัวก�้อง)

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

 • คู่มืออ้ำงอิง (1)
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การเตรียมการถ่ายภาพ
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การเตรียมการถ่ายภาพ

ส่วนประกอบของกล้อง
ดูรายละเอียดในหน้าที่ระบุในวงเล็บ 

ด้านหน้า

 สวิตช์ON/OFF (ไฟห�ัก) (33)/ 
ปุ่ มชัตเตอร์ (34)

  เครื่องหมำยแสดงต�ำแหน่ง
เซ็นเซอร์ภำพ
 • เซ็นเซอรภ์าพเป็นเซ็นเซอรท์ี่
แปลงแสงเป็นสัญญาณไฟฟ้า  
เครือ่งหมาย  บ่งบอกถึง
ต�าแหน่งของเซ็นเซอรภ์าพ  เมื่อ
ท่านวัดระยะห่างที่แน่นอนจาก 
กล้องถึงวัตถุ ให้อ้างอิงกับ
ต�าแหน่งของเส้นแนวนอน 

 • ถ้าวัตถุอยู่ใกล้กว่าระยะถ่ายภาพ
ที่ต�่าที่สุดของเลนส์ จะไม่สามารถ
ยืนยันโฟกัสได้  ตรวจสอบให้
แน่ใจว่ามีระยะห่างระหว่างวัตถุ
กับกล้องอย่างเพียงพอ 
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 ปุ่ มหมุนดำ้นหนำ้
ท่านสามารถปรบัการตั้งค่าต่างๆ 
ส�าหรบัโหมดถ่ายภาพแต่ละโหมด
ได้อย่างรวดเรว็ 

 เซ็นเซอร์อินฟรำเรดระยะไก�

 ปุ่ มป�ดเ�นส์ (31)

 เสำอำกำศ Wi-Fi/Bluetooth  
(ติดตั้งในตัว)

 ไมโครโฟน*

 ไฟช่วย AF (71)/ไฟตั้งเว�ำ

เมื่อถอดเลนส์ออก

 ดัชนีกำรยึด (30) 

 เซ็นเซอร์ภำพ**

 เมำท์

 หน้ำสัมผัสเ�นส์**

* อย่าให้มีสิ่งใดปกคลุมชิ้นส่วนนี้ขณะที่
ก�าลังบันทึกภาพเคลื่อนไหว  การท�า
เช่นนั้นอาจท�าให้เกิดสัญญาณรบกวน
หรอืเสียงเบาลง 

** อย่าสัมผัสชิ้นส่วนเหล่านี้โดยตรง 
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การเตรียมการถ่ายภาพ

ด้านหลัง

 ถ้วยยำงรองตำ
การถอดถ้วยยางรองตา
กดขอบด้านล่างของถ้วยยางรองตา 
ด้านซ้ายและขวาพรอ้มกัน แล้ว
ดันขึ้น 

ถอดถ้วยยางรองตา เมื่อใส่ช่อง 
มองภาพแบบปรบัมุมได้  
(แยกจ�าหน่าย)  แล้วเลือก 
MENU   (ตั้งค่ากล้อง2) 
 [FINDER/MONITOR] จากนั้น
เปลี่ยน [ช่องมองภาพ(แมนนวล)] 
และ [หน้าจอ(แมนนวล)] 

 ช่องมองภำพ

 ปุ่ ม C3 (ปุ่ มก�ำหนดเอง 3) (20)

 ปุ่ ม MENU (68)

 จอภำพ/แผงสัมผัส (50)
ท่านสามารถปรบัจอภาพให้มีมุม
ที่มองง่ายขึ้นและถ่ายภาพจาก
ต�าแหน่งใดก็ได้  

 เซ็นเซอร์ตำ
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 ปุ่ มปรับไดออปเตอร์
ปรบัปุ่มปรบัไดออปเตอรใ์ห้ 
เหมาะสมกับสายตาจนกว่าการ
แสดงผลจะปรากฏชัดเจนในช่อง
มองภาพ  หากหมุนปุ่มปรบั 
ไดออปเตอรไ์ม่สะดวก ให้ถอดถ้วย
ยางรองตาออกก่อนหมุนปุ่มนั้น 

 ปุ่ ม MOVIE (ภำพเค�ื่อนไหว) (35)

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

 ปุ่ มหมุนดำ้นห�ัง
ท่านสามารถปรบัการตั้งค่าต่างๆ 
ส�าหรบัโหมดถ่ายภาพแต่ละโหมด
ได้อย่างรวดเรว็ 

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

 ปุ่ มเ�ือก (19)

 สวิตช์ฝำปิดช่องเสียบสื่อบันทึก

 กรณีถ่ำยภำพ: ปุ่ ม Fn (ฟังก์ชั่น) 
(22)
กรณีดูภำพ: ปุ่ ม 

 (ส่งไปยังสมำร์ทโฟน)
ท่านสามารถแสดงหน้าจอส�าหรบั 
[ส่งไปยังสมารท์โฟน] ได้เมื่อกด
ปุ่มนี้ 

 ปุ่ มควบคุม (19)

 ไฟแสดงสถำนะกำรเข้ำถึง

 กรณีถำ่ยภำพ: ปุ่ ม C4 (ปุ่ มก�ำหนด
เอง 4) (20)
กรณีดูภำพ: ปุ่ ม  (�บ) (35)

 ปุ่ ม  (แสดงภำพ) (35)
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การเตรียมการถ่ายภาพ

ด้านบน/ด้านข้าง

 ปุ่ มป�ด�็อคปุ่ มหมุนปรับโหมด 
ขับเค�ื่อน

 ด้ำนบน: ปุ่ มหมุนปรับโหมด 
ขับเค�ื่อน  
ด้ำน�่ำง: ปุ่ มหมุนเ�ือกโหมด
โฟกัส (36)

 ปุ่ มป�ด�็อคปุ่ มหมุนเ�ือกโหมด
โฟกัส

 ขั้วต่อระบบ LAN

 ขั้วต่อ  (ซิงค์แฟ�ช)

 ��ำโพง

 ช่องต่อ  (ไมโครโฟน)
เมื่อต่อไมโครโฟนภายนอก 
ไมโครโฟนในตวัจะปิดโดยอตัโนมัต ิ 
หากไมโครโฟนภายนอกเป็นแบบ
ต่อโดยใช้ไฟเลี้ยง ไมโครโฟนจะได้
รบัไฟเลี้ยงจากกล้อง 

 ช่องต่อ  (หูฟัง)

 ช่องต่อจิ๋ว HDMI

 ไฟชำร์จ

 ขั้วต่อ Multi/Micro USB* (65)
ขั้วต่อนี้สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ที่
ใช้งานรว่มกับไมโคร USB ได้ 
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  แท่นเสียบ Multi Interface*
อุปกรณ์เสรมิบางอันอาจใส่ได้ไม่สุด  
และอาจยื่นพ้นออกมาทางด้านหลัง
ของแท่นเสียบ Multi interface  
อย่างไรก็ตาม หากสามารถเสียบ
อุปกรณ์เสรมิมาจนสุดด้านหน้าของ
แท่นเสียบ แสดงว่าการเชื่อมต่อ
เสรจ็สมบูรณ์ 

 ปุ่ มป�ด�็อคปุ่ มหมุนปรับโหมด

 ปุ่ มหมุนปรับโหมด (35)

 ปุ่ ม C2 (ปุ่ มก�ำหนดเอง 2) (20)

 ปุ่ ม C1 (ปุ่ มก�ำหนดเอง 1) (20)

 ปุ่ มชดเชยแสง

 ขอเกี่ยวสำยสะพำย
รอ้ยปลายสายคล้องทั้งสองด้าน 
เข้ากับกล้อง  

  (เครื่องหมำย N) (62)
 • เครือ่งหมายนี้แสดงจุดสัมผัส
ส�าหรบัเชื่อมต่อกล้องและ 
สมารท์โฟนที่มี NFC 

 • NFC (Near Field 
Communication) คือมาตรฐาน
สากลของเทคโนโลยีส่ือสารไรส้าย
ระยะสั้น 

 SLOT 1 (ช่องเสียบกำร์ดหน่วย
ควำมจ�ำ 1) (28)
รองรบัเฉพาะการด์ SD (ใช้ได้กับ 
UHS-I และ UHS-II)

 SLOT 2 (ช่องเสียบกำร์ดหน่วย
ควำมจ�ำ 2) (29)
รองรบัการด์ SD (ใช้ได้กับ UHS-I) 
และ Memory Stick PRO Duo
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* ส�าหรบัรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์

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

การเสียบตัวป้องกันสาย
ใช้ตัวป้องกันสายเพื่อป้องกันไม่ให้
สาย HDMI หลุดจากตัวกล้องขณะถ่าย
ภาพเมื่อสาย HDMI เชื่อมต่ออยู่  เปิด
ฝาปิดช่องต่อทั้งสองและสอดสาย HDMI 
เข้าไปในกล้อง  กางฝาปิดช่องต่อจิ๋ว  
HDMI ออกแล้วใส่ตัวป้องกันสายตาม
ภาพ จนกระทั่งส่วนปลายตัวป้องกัน
สวมเข้าพอดีกับรอ่งที่อยู่ด้านล่างขั้วต่อ 
Multi/Micro USB  ขันด้วยสกรูยึด 
เพื่อยึดตัวป้องกันสายไว้  จากนั้นหมุน 
ปุ่มยึดเพื่อรดัสาย HDMI ไว้ 

ใส่ส่วนป�ำยให้พอดี
กับร่อง

ปุ่ มยึด

สกรูยึด
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ด้านล่าง

 ช่องเสียบแบตเตอรี่ (27)

 ฝำปิดแบตเตอรี่ (27)

 ช่องต่อขำตั้งก�้อง
ใช้ขาตั้งกล้องที่มีสกรูยาวไม่เกิน  
5.5 มม.  มิฉะนั้น ท่านจะไม่
สามารถยึดกล้องได้อย่างแน่นหนา 
และอาจเกิดความเสียหาย 
กับกล้องได้ 

 ก้ำนป�ดฝำปิดแบตเตอรี่
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การเตรียมการถ่ายภาพ

การใช้งานขั้นพื้นฐาน

การใช้งานปุ่ มควบคุม

 • ทา่นสามารถเลือกรายการการตัง้คา่ไดโ้ดยการหมนุหรอืกดดา้นบน/ล่าง/ซา้ย/ขวา 
ของปุ่มควบคมุ  การเลอืกของทา่นจะถกูก�าหนดเมื่อทา่นกดตรงกลางปุ่มควบคมุ 

 • ฟังก์ชั่น DISP (การตั้งค่าแสดงผล) และ ISO (ISO) ถูกก�าหนดไว้ที่ด้านบน/ขวาของ
ปุ่มควบคุม  นอกจากนี้ ท่านยังสามารถก�าหนดฟังก์ชั่นที่เลือกให้ด้านซ้าย/ขวา/
ล่าง และตรงกลางของปุ่มควบคุม รวมทั้งการหมุนของปุ่มควบคุมได้ 

 • ในระหว่างที่ดูภาพ ท่านสามารถเรยีกดูภาพถัดไป/ภาพก่อนหน้าได้โดยการกด
ด้านขวา/ซ้าย ของปุ่มควบคุมหรอืการหมุนปุ่มควบคุม 

การใช้ปุ่ มเลือก

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

 • ในการตั้งค่าเริม่ต้น ได้ก�าหนดฟังก์ชั่น [มาตรฐานโฟกัส] ให้ตรงกลางของปุ่มเลือก 
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การกําหนดฟังก์ชั่นที่ใช้บ่อยให้ปุ่ มต่าง ๆ 
(คีย์กําหนดเอง)

ท่านสามารถใช้ฟังก์ชั่นคีย์ก�าหนดเองเพื่อก�าหนดฟังก์ชั่นที่ท่านใช้บ่อยที่สุดไปยัง
คีย์ที่ใช้งานได้โดยง่าย  ซึ่งช่วยให้ข้ามกระบวนการเลือกรายการจาก MENU ท่านจึง
สามารถเรยีกใช้ฟังก์ชั่นได้เรว็ขึ้น  
ท่านยังสามารถก�าหนด [ไม่ได้ตั้งค่า] ไปยังคีย์ที่ใช้งานได้โดยง่ายเพื่อป้องกันการ 
ใช้งานโดยไม่ได้ตั้งใจ 
ท่านสามารถแยกก�าหนดฟังก์ชั่นไปยังคีย์ก�าหนดเองส�าหรบัโหมดการถ่ายภาพนิ่ง  
(  คีย์ก�าหนดเอง) โหมดถ่ายภาพเคลื่อนไหว (  คีย์ก�าหนดเอง) และโหมดเปิดดู
ภาพ (  คีย์ก�าหนดเอง) 

 • ฟังก์ชั่นที่ก�าหนดได้จะแตกต่างกันไปตามคีย์ 

ท่านสามารถก�าหนดฟังก์ชั่นให้กับคีย์ต่อไปนี้ 
 ปุ่ม AF-ON
 ปุ่มก�าหนดเอง 3
 ปุ่มก�าหนดเอง 2
 ปุ่มก�าหนดเอง 1
 ฟังก์ชั่นของปุ่ม AEL
 ฟังก์ชั่นของปุ่มกลาง
 วงล้อควบคุม / ฟังก์ชั่นของปุ่มซ้าย / 

ฟังก์ชั่นของปุ่มขวา / ปุ่มลง
 ปุ่มก�าหนดเอง 4
 ปุ่มกลางตัวเลือก
 ปุ่ม Fn/

คําแนะนํา

 • ท่านสามารถเรยีกใช้ฟังก์ชั่นได้เรว็ขึ้นโดยใช้เมนูฟังก์ชั่น (หน้า 22) เพื่อก�าหนดการตั้งค่า
แต่ละค่าโดยตรงจากปุ่ม Fn รว่มกับคีย์ก�าหนดเอง 
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การเตรียมการถ่ายภาพ
ต่อไปนี้เป็นกระบวนการก�าหนดฟังก์ชั่น [AF ตามตา] ให้กับปุ่ม AEL 

1 MENU   (ตั้งค่ากล้อง2)  [  คีย์กําหนดเอง] 
 • หากท่านต้องการก�าหนดฟังก์ชั่นเพื่อเรยีกใช้ขณะถ่ายภาพเคลื่อนไหว ให้เลือก 
[  คีย์ก�าหนดเอง]  หากท่านต้องการก�าหนดฟังก์ชั่นเพื่อเรยีกใช้ขณะเปิดดู
ภาพ ให้เลือก [  คีย์ก�าหนดเอง] 

2 ย้ายไปยังหน้าจอ [หลัง1] โดยใช้ด้านซ้าย/ขวาของปุ่ ม
ควบคุม  แล้วเลือก [ฟังก์ชั่นของปุ่ ม AEL] และกดตรง
กลางปุ่ มควบคุม 

3 กดด้านซ้าย/ขวาของปุ่ มควบคุมจนกระทั่ง [AF ตามตา] 
แสดงขึ้น  เลือก [AF ตามตา] จากนั้นกดตรงกลาง 
 • หากท่านกดปุ่ม AEL ในโหมดการถ่ายภาพนิ่งและมีการตรวจพบดวงตา 
[AF ตามตา] จะเปิดใช้งาน และกล้องจะโฟกัสที่ดวงตา  ถ่ายภาพหลายภาพ
ขณะกดปุ่ม AEL ค้างไว้ 

หมายเหตุ

 • ท่านยังสามารถก�าหนดฟังก์ชั่นถ่ายภาพให้ปุ่มค้างโฟกัสที่ตัวเลนส์ได้ด้วย  อย่างไรก็ดี 
เลนส์บางชนิดไม่มีปุ่มค้างโฟกัส 
 • หากท่านก�าหนด [ตามก�าหนดเอง ( )] ให้กับคีย์ก�าหนดเองโดยใช้ [  คีย์ก�าหนดเอง] 
แต่เป็นฟังก์ชั่นที่ใช้งานไม่ได้ในโหมดถ่ายภาพเคลื่อนไหว เช่น [  คุณภาพ JPEG] หรอื 
[โหมดแฟลช] ฟังก์ชั่นจะไม่ถูกเรยีกใช้เมื่อท่านกดคีย์ในโหมดถ่ายภาพเคลื่อนไหว 
 • หากท่านก�าหนด [ก�าหนดเอง ( / )] ให้กับคีย์ก�าหนดเองโดยใช้ [  คีย์ก�าหนดเอง] 
กล้องจะเปลี่ยนเป็นโหมดถ่ายภาพ และเรยีกใช้ฟังก์ชั่นที่ก�าหนดเมื่อท่านกดคีย์ในโหมด
เปิดดูภาพ 
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การใช้ปุ่ ม Fn (ฟังก์ชั่น) (เมนูฟังก์ชั่น)
เมนูฟังก์ชั่นเป็นเมนูที่ประกอบด้วย 12 ฟังก์ชั่นที่
ปรากฏอยู่ด้านล่างหน้าจอเมื่อท่านกดปุ่ม Fn  
(ฟังก์ชั่น) ในโหมดถ่ายภาพ  ท่านสามารถเข้าถึง 
ฟังกช์ัน่ทีใ่ชบ้อ่ยไดเ้รว็ขึ้นโดยตัง้คา่เป็นเมนฟูังกช์ัน่ 

คําแนะนํา

 • ท่านสามารถเรยีกใช้ฟังก์ชั่นต่าง ๆ ได้เรว็ขึ้นโดยใช้ฟังก์ชั่นคีย์แบบก�าหนดเอง (หน้า 20) 
เพื่อก�าหนดฟังก์ชั่นที่ใช้บ่อยให้ปุ่มที่ต้องการ พรอ้มกับฟังก์ชั่นเมนู 

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

ปุ่ ม Fn

2 เลือกฟังก์ชั่นที่ท่านต้องการ
โดยกดด้านบน/ล่าง/ซ้าย/
ขวา ของปุ่ มควบคุม 

3 เลือกการตั้งค่าที่ต้องการโดยหมุนปุ่ มหมุนด้านหน้า แล้ว
กดตรงกลางของปุ่ มควบคุม 
 • บางฟังก์ชั่นสามารถปรบัละเอียดได้โดยใช้ปุ่มหมุนด้านหลัง 
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การเตรียมการถ่ายภาพ

เมื่อต้องการปรับการตั้งค่าจากหน้าจอตั้งค่าโดย
เฉพาะ

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

ค�ำแนะน�ำในกำรใช้งำน

เมื่อต้องการเปลี่ยนฟังก์ชั่นในเมนูฟังก์ชั่น 
(ตั้งค่าเมนูฟังก์ชั่น)

ต่อไปนี้ คือกระบวนการส�าหรบัการเปลี่ยน [โหมดขับเคลื่อน] ในเมนูฟังก์ชั่นเป็น 
[เส้นตาราง] 

 MENU   (ตั้งค่ากล้อง2)  [ตั้งค่าเมนูฟังก์ชั่น] 

 เลือก  (โหมดขับเคลื่อน) จากสิบสองฟังก์ชั่นในเมนูฟังก์ชั่น 
โดยใช้ด้านบน/ล่าง/ซ้าย/ขวาของปุ่ มควบคุม แล้วกดตรงกลาง 

 กดด้านซ้าย/ขวาของปุ่ มควบคุมจนกระทั่ง [เส้นตาราง] แสดง
ขึ้น  เลือก [เส้นตาราง] จากนั้นกดตรงกลาง 

 •  (เส้นตาราง) จะแสดงในต�าแหน่งเดิมของ  (โหมดขับเคลื่อน) ในเมนู
ฟังก์ชั่น 

วิธีใช้หน้าจอ Quick Navi

หน้าจอ Quick Navi เป็นฟังก์ชั่นที่ปรบัให้เหมาะสมกับการถ่ายภาพด้วยช่องมอง
ภาพ เพื่อช่วยให้สามารถควบคุมการตั้งค่าได้โดยตรง 

1 เลือก MENU   (ตั้งค่ากล้อง2)  [ปุ่ ม DISP]  [จอ] 
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2 ทําเครื่องหมาย  บน [สําหรับช่องมองภาพ] จากนั้นเลือก 
[ตกลง] 

3 กดปุ่ ม DISP ที่ปุ่ มควบคุม เพื่อตั้งค่าโหมดหน้าจอเป็น 
[สําหรับช่องมองภาพ] 

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

โหมดอัตโนมัติ

โหมด P/A/S/M

5 เลือกฟังก์ชั่นที่จะตั้งค่าโดยกดด้านบน/ล่าง/ซ้าย/ขวา
ของปุ่ มควบคุม  

6 เลือกค่าที่ต้องการโดยหมุนปุ่ มหมุนด้านหน้า 
 •  บางฟังก์ชั่นสามารถปรบัละเอียดได้โดยใช้ปุ่มหมุนด้านหลัง 
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การเตรียมการถ่ายภาพ

เมื่อต้องการปรับการตั้งค่าจากหน้าจอตั้งค่าโดย
เฉพาะ

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

ค�ำแนะน�ำในกำรใช้งำน

หมายเหตุ

 • รายการที่แสดงเป็นสีเทาในหน้าจอ Quick Navi จะไม่สามารถปรบัเปลี่ยนได้  
 • เมื่อใช้ [สรา้งสรรค์ภาพถ่าย] ฯลฯ ท่านสามารถควบคุมการตั้งค่าบางรายการได้จาก 
หน้าจอเฉพาะนี้เท่านั้น 
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คู่มือเริ่มต้นใช้งาน
ขั้นตอนที่ 1: การชาร์จแบตเตอรี่

1 ใส่แบตเตอรี่เข้ากับเครื่อง
ชาร์จแบตเตอรี่ 
 • ใส่แบตเตอรีเ่ข้ากับเครือ่งชารจ์
แบตเตอรีโ่ดยให้ตรงตามทิศทาง
ของ  

 • เลื่อนแบตเตอรีไ่ปตามทิศทางของ 
ลูกศรจนสุด 

2 ต่อสายไฟ (ที่ให้มาด้วย) เข้า
กับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ 
แล้วเสียบเครื่องชาร์จ
แบตเตอรี่เข้ากับเต้ารับ 
ติดผนัง 
ไฟ CHARGE ที่เครือ่งชารจ์แบตเตอรี่
จะติดสว่างเป็นสีส้ม และเครือ่งจะเริม่
ชารจ์ไฟ 

ไฟ CHARGE (สีส้ม)
ติดสว่าง: ก�าลังชารจ์ 

ไฟ CHARGE

เสียบกับเตำ้รับติดผนัง

กะพรบิ: การชารจ์เกิดข้อผิดพลาดหรอืการชารจ์หยุดชั่วคราว เนื่องจากกล้องไม่
อยู่ในช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสม
 • เมื่อชารจ์เสรจ็แล้ว ไฟ CHARGE และตัวแสดงทั้งหมดจะดับลง 
 • เวลาในการชารจ์ (ชารจ์เต็ม): ประมาณ 150 นาที (เมื่อชารจ์แบตเตอรีท่ี่ไม่มี
ประจุเลยที่อุณหภูมิ 25°C)

 • กรณีที่ใช้แบตเตอรีท่ี่เพิ่งซื้อมาใหม่หรอืแบตเตอรีท่ี่ไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน  
ไฟ CHARGE อาจกะพรบิถี่ ๆ เมื่อชารจ์แบตเตอรีเ่ป็นครัง้แรก  ในกรณีเช่นนี้  
ให้ถอดแบตเตอรีอ่อกจากเครือ่งชารจ์ แล้วใส่กลับเข้าไปอีกครัง้ เพื่อชารจ์ใหม่ 

 • ใช้เฉพาะแบตเตอรีข่องแท้ของ Sony เท่านั้น 
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การเตรียมการถ่ายภาพ

ขั้นตอนที่ 2: การใส่แบตเตอรี่เข้าไปในกล้อง

1 เปิดฝาปิดชอ่งใสแ่บตเตอรี ่

2 ใส่ก้อนแบตเตอรี่โดยที่
ยังกดก้านล็อคด้วยปลาย
แบตเตอรี่ จนกว่าแบตเตอรี่
จะล็อคเข้าที่ 

ก้ำน�็อค

3 ปิดฝาปิด 

การชาร์จแบตเตอรี่ขณะที่แบตเตอรี่ใส่อยู่ในกล้อง
ปิดสวิตช์กล้อง แล้วเชื่อมต่อกล้องกับอะแดปเตอร ์AC (ที่ให้มาด้วย) โดยใช้สาย
ไมโคร USB (ที่ให้มาด้วย) จากนั้นเสียบอะแดปเตอร ์AC เข้ากับเต้ารบัติดผนัง 
หากเปิดสวิตช์กล้อง จะมีการจ่ายกระแสไฟจากเต้ารบัติดผนัง จากนั้นก็จะสามารถ 
ใช้งานกล้องได้  แต่แบตเตอรีจ่ะไม่ชารจ์ไฟ 
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เมื่อต้องการถอดแบตเตอรี่
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟแสดงสถานะการ
เข้าถึง (หน้า 14) ไม่ติดสว่างอยู่ และปิด
สวิตช์กล้องแล้ว  จากนั้น ดันก้านล็อคขึ้น
แล้วน�าแบตเตอรีอ่อกมา  ระวังอย่าท�า
แบตเตอรีห่ล่น 

ก้ำน�็อค

ขั้นตอนที่ 3: การใส่การ์ดหน่วยความจํา

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการด์หน่วยความจ�าที่สามารถใช้กับกล้องนี้ได้ในหน้า 94 

1 เปิดฝาปิดการ์ดหน่วยความจํา 

2 ใส่การด์ SD เขา้ไปในชอ่งเสียบ 1 
ช่องเสียบ 1 (ด้านล่าง): รองรบัการด์ SD (ใช้ได้
กับ UHS-I และ UHS-II)
ช่องเสียบ 2 (ด้านบน): รองรบัการด์ SD (ใช้ได้
กับ UHS-I) และ Memory Stick PRO Duo

ช่องเสียบ 2 ช่องเสียบ 1

 • ให้ใส่การด์หน่วยความจ�าจนคลิกเข้าที่โดยหันมุมบากของการด์ตามทิศทางที่
แสดงในรูป 

 • ท่านสามารถเปลี่ยนโดยเลือกว่าจะใช้ช่องเสียบการด์หน่วยความจ�าช่องใดได้
โดยเลอืก MENU   (ตัง้คา่)  [ตัง้คา่สื่อบนัทกึ]  [ใหส้�าคญักบัสื่อบนัทึก]  
กล้องจะใช้ช่องเสียบ 1 ในการตั้งค่าเริม่ต้น 

 • ใช้ช่องเสียบ 1 เมื่อใช้การด์ SD เพียงอันเดียว  
 • ใช้ช่องเสียบ 2 เมื่อใช้ Memory Stick  ในกรณีนี้ ให้ตั้งค่า 
[ให้ส�าคัญกับสื่อบันทึก] ไปที่ [ช่อง 2] 
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การเตรียมการถ่ายภาพ

3 ปิดฝาปิด 

คําแนะนํา

 • เมื่อท่านใช้การด์หน่วยความจ�ากับกล้องนี้เป็นครัง้แรก ขอแนะน�าให้ฟอรแ์มตการด์ใน
กล้อง เพื่อให้การด์หน่วยความจ�ามีประสิทธิภาพที่คงที่มากยิ่งขึ้น (หน้า 84) 

หมายเหตุ

 • ห้ามใส่ Memory Stick เข้าไปในช่องเสียบ 1  การท�าเช่นนี้อาจท�าให้เกิดความเสียหายได้ 

เมื่อต้องการถอดการ์ดหน่วยความจํา
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟแสดงสถานะการ
เข้าถึง (หน้า 14) ไม่ติดสว่าง จากนั้นจึงกด
การด์หน่วยความจ�าลงไปหนึ่งครัง้ เพื่อน�า
การด์ออก 

ไฟแสดงสถำนะกำรเข้ำถึง

เมื่อต้องการบันทึกลงในการ์ดหน่วยความจําในช่อง
เสียบสองช่อง

กล้องจะใช้ช่องเสียบ 1 ในการตั้งค่าเริม่ต้น  หากไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า 
และจะใช้การด์หน่วยความจ�าเพียงอันเดียว ให้ใช้ช่องเสียบ 1 
เมื่อใส่การด์หน่วยความจ�าอีกอันเข้าไปในช่องเสียบ 2 ท่านจะสามารถบันทึกภาพ
เดียวกันลงในการด์หน่วยความจ�าทั้งสองอันพรอ้มกันได้ หรอืบันทึกภาพคนละชนิด 
(ภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว) ลงในการด์หน่วยความจ�าแต่ละอันได้ ([โหมดบันทึกภาพ] 
ในส่วน [ตั้งค่าสื่อบันทึก]) (หน้า 84) 
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ขั้นตอนที่ 4: การใส่เลนส์

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

 • ขอแนะน�าให้ใส่ฝาปิดหน้าเลนส์เมื่อ
ท่านถ่ายภาพเสรจ็แล้ว  ฝำปิดท้ำยเ�นส์

ฝำปิดตัวก�้อง

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

3 ขณะที่ดันเลนส์เบาๆ เข้าหา
กล้อง ให้หมุนเลนส์ช้าๆ 
ตามลูกศรจนกว่าจะได้ยิน
เสียงคลิกเข้าในตําแหน่ง
ล็อค 
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การเตรียมการถ่ายภาพ
หมายเหตุ

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

เมื่อต้องการถอดเลนส์
กดปุ่มปลดเลนส์ค้างไว้และหมุนเลนส์ไป
ในทิศทางของลูกศรจนหมุนต่อไม่ได้ 

ปุ่ มป�ดเ�นส์
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เลนส์ที่สนับสนุน
เลนส์ที่สามารถใช้ได้กับกล้องนี้ได้แก่เลนส์ดังต่อไปนี้

เลนส์ การรองรับการใช้งานร่วมกับกล้อง

เลนส์ A-mount

เลนส์ที่ใช้งานรว่มกัน
ได้กับรูปแบบ full-
frame 35 มม.



(ต้องใช้อะแดปเตอรแ์ปลงเมาท์ 
(แยกจ�าหน่าย) ที่ใช้งานรว่มกันได้กับ

รูปแบบ full-frame)

เลนส์ส�าหรบัขนาด 
APS-C โดยเฉพาะ

*
(ต้องใช้อะแดปเตอรแ์ปลงเมาท์ 

(แยกจ�าหน่าย))

เลนส์ E-mount

เลนส์ที่ใช้งานรว่มกัน
ได้กับรูปแบบ full-
frame 35 มม.



เลนส์ส�าหรบัขนาด 
APS-C โดยเฉพาะ

*

* กล้องจะบันทึกภาพเป็นขนาด APS-C  มุมภาพจะเทียบเท่ากับประมาณ 1.5 เท่า ของ 
ช่วงความยาวโฟกัสที่ระบุอยู่ที่เลนส์  (ตัวอย่างเช่น มุมภาพจะเทียบเท่ากับขนาด 75 มม.  
เมื่อใส่เลนส์ 50 มม.)
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ขั้นตอนที่ 5: การตั้งค่าภาษาและนาฬิกา

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

สวิตช์ ON/OFF (ไฟห�ัก)

2 เลือกภาษาที่ต้องการ  
จากนั้นกดที่ตรงกลาง 
ปุ่ มควบคุม 

ปุ่ มควบคุม

3 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่หน้าจอได้เลือก [ตกลง] แล้ว  
จากนั้นกดที่ตรงกลางปุ่ ม 

4 เลือกตําแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่ต้องการ จากนั้นกดตรง
กลางของปุ่ มเลือก 

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

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

คําแนะนํา

 • เมื่อต้องการรเีซ็ตการตั้งค่าวันที่และเวลา ให้ใช้ MENU (หน้า 83) 

หมายเหตุ

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

ขั้นตอนที่ 6: การถ่ายภาพในโหมดอัตโนมัติ

1 กดปุ่ มปลดล็อคที่ตรงกลางปุ่ มหมุนปรับโหมดค้างไว้ แล้ว
หมุนปุ่ มหมุนปรับโหมด เพื่อตั้งค่าเป็น  
กล้องจะตั้งค่าโหมดถ่ายภาพไว้ที่  (อัตโนมัติอัจฉรยิะ) 

2 มองเข้าไปในช่องมองภาพหรือจอภาพ และถือกล้องไว้ 

3 ปรับขนาดของวัตถุโดยหมุนแหวนซูมของเลนส์ เมื่อใส่
เลนส์ซูมไว้ 

4 กดปุ่ มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อปรับโฟกัส 
 • เมื่อปรบัโฟกัสภาพได้ ตัวแสดง (เช่น ) จะติดสว่าง 
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5 กดปุ่ มชัตเตอร์ลงจนสุด 

เมื่อต้องการบันทึกภาพเคลื่อนไหว
กดปุ่ม MOVIE เพื่อเริม่/หยุดการบันทึก 

เมื่อต้องการดูภาพ
กดปุ่ม  (แสดงภาพ) เพื่อแสดงภาพ  ท่านสามารถเลือกภาพที่ต้องการได้โดยใช้
ปุ่มควบคุม 

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

เมื่อต้องการถ่ายภาพด้วยโหมดถ่ายภาพต่างๆ
ปรบัปุ่มหมุนปรบัโหมดเป็นโหมดที่ต้องการตามวัตถุหรอืฟังก์ชั่นที่ต้องการใช้งาน 
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การโฟกัส

โหมดโฟกัส

เลือกวิธีโฟกัสให้เหมาะกับการเคลื่อนไหวของวัตถุ 

หมุนปุ่ มหมุนเลือกโหมดโฟกัส
ในขณะกดปุ่ มปลดล็อคปุ่ ม
หมุนเลือกโหมดโฟกัส แล้ว
เลือกโหมด ที่ต้องการ 

ปุ่ มป�ด�็อคปุ่ มหมุนเ�ือกโหมดโฟกัส

ปุ่ มหมุนเ�ือกโหมดโฟกัส

AF-S (AF ครั้งเดียว): ผลิตภัณฑ์จะล็อคโฟกัส เมื่อปรบัโฟกัสได้แล้ว  ใช้โหมดนี้เมื่อ
วัตถุไม่เคลื่อนไหว 

AF-C (AF ต่อเนื่อง): กล้องท�าการปรบัโฟกัสต่อไป ขณะที่กดปุ่มชัตเตอรล์งค้างไว้
ครึง่หนึ่ง  ใช้ค่านี้เมื่อวัตถุก�าลังเคลื่อนไหว  ในโหมด [AF ต่อเนื่อง] จะไม่มี 
เสียงบีป เมื่อกล้องปรบัโฟกัสได้แล้ว 

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

MF (โฟกัสด้วยตัวเอง): ปรบัโฟกัสด้วยตัวเอง  หากท่านไม่สามารถโฟกัสไปยังวัตถุ
ที่ต้องการโดยใช้โฟกัสอัตโนมัติ ให้ใช้การปรบัโฟกัสด้วยตัวเอง 
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ตัวแสดงโฟกัส
 (ติดสว่าง): วัตถุอยู่ในโฟกัสและล็อคโฟกัสแล้ว 

 (กะพริบ): วัตถุไม่อยู่ในโฟกัส 

 (ติดสว่าง): วัตถุอยู่ในโฟกัส  กล้องจะปรบัโฟกัสอย่างต่อเนื่องไปตามการ
เคลื่อนไหวของวัตถุ 

 (ติดสว่าง): ก�าลังปรบัโฟกัส 

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

หมายเหตุ

 • เมื่อตั้งค่า [AF ต่อเนื่อง] มุมภาพอาจเปลี่ยนไปทีละน้อยในขณะก�าลังโฟกัส  แต่จะไม่ 
ส่งผลต่อภาพจรงิที่บันทึกได้ 
 • แม้ว่าได้ปรบัปุ่มหมุนเลือกโหมดโฟกัสไปที่ AF-S หรอื DMF แต่โหมดโฟกัสก็จะเปลี่ยนไป
ที่ [AF ต่อเนื่อง] เมื่อถ่ายภาพเคลื่อนไหวหรอืเมื่อปรบัปุ่มหมุนปรบัโหมดไปที่   

คําแนะนํา

 • ในโหมด [AF ต่อเนื่อง] ท่านสามารถล็อคโฟกัสได้โดยกดปุ่มค้างไว้ซึ่งเป็นปุ่มที่ได้ก�าหนด
ฟังก์ชั่น [ปรบัโฟกัส] ไว้ (หน้า 20) 
 • เมื่อตั้งโฟกัสไปที่ระยะอนันต์ในโหมดโฟกัสด้วยตัวเองหรอืโหมดโฟกัสด้วยตัวเองโดยตรง 
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้วางโฟกัสไว้ที่วัตถุซึ่งอยู่ไกลเพียงพอ โดยการตรวจสอบจอภาพ
หรอืช่องมองภาพ 
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โฟกัสอัตโนมัติ

บริเวณปรับโฟกัส

เลือกบรเิวณปรบัโฟกัส  ใช้ฟังก์ชั่นนี้เมื่อปรบัโฟกัสให้เหมาะสมได้ยากในโหมดโฟกัส
อัตโนมัติ 

MENU   (ตั้งค่ากล้อง1)  [บริเวณปรับโฟกัส]   
การตั้งค่าที่ต้องการ 

 กว้าง: โฟกัสวัตถุที่ครอบคลุมทุกระยะของหน้าจอโดยอัตโนมัติ  เมื่อท่านกดปุ่ม
ชัตเตอรล์งครึง่หนึ่งในโหมดถ่ายภาพนิ่ง กรอบสีเขียวจะปรากฏรอบบรเิวณที่อยู่
ในโฟกัส 

 โซน: เลือกโซนในจอภาพที่จะโฟกัส และผลิตภัณฑ์จะเลือกพื้นที่โฟกัสโดย
อัตโนมัติ 

 กลางภาพ: ปรบัโฟกัสไปที่วัตถุที่อยู่กึ่งกลางของภาพโดยอัตโนมัติ  ใช้รว่มกับ
ฟังก์ชั่นโฟกัสล็อค เพื่อสรา้งองค์ประกอบภาพตามที่ต้องการ 

 จุดที่ปรับได้: ช่วยให้สามารถเลื่อนกรอบการโฟกัสไปยังต�าแหน่งที่ต้องการใน
หน้าจอ และปรบัโฟกัสที่วัตถุขนาดเล็กมากในบรเิวณแคบๆ ได้ 

 จุดที่ปรับได้แบบขยาย: หากผลิตภัณฑ์ไม่สามารถโฟกัสที่จุดเดียวที่เลือกไว้ 
ผลิตภัณฑ์จะใช้จุดโฟกัสรอบๆ จุดที่ปรบัได้เป็นบรเิวณที่ให้ความส�าคัญเป็นรอง 
เพื่อปรบัโฟกัสให้ได้ 

     ติดตาม: เมื่อกดปุ่มชัตเตอรล์งครึง่หนึ่งและค้างไว้ 
ผลิตภัณฑ์จะติดตามวัตถุภายในบรเิวณโฟกัสอัตโนมัติที่เลือกไว้  การตั้งค่านี้จะ
ใช้งานได้เฉพาะเมื่อตั้งค่า [โหมดโฟกัส] เป็น [AF ต่อเนื่อง]  วางเคอรเ์ซอรไ์ปที่ 
[ติดตาม] ในหน้าจอตั้งค่า [บรเิวณปรบัโฟกัส] จากนั้นปรบับรเิวณที่ต้องการ เพื่อ
เริม่ติดตาม โดยใช้ด้านซ้าย/ขวาของปุ่มควบคุม  นอกจากนี้ ท่านยังสามารถย้าย
บรเิวณเริม่ติดตามไปยังจุดที่ต้องการ โดยก�าหนดให้บรเิวณนั้นเป็นโซน จุดที่ปรบั
ได้ หรอืจุดที่ปรบัได้แบบขยาย 
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ตัวอย่างของการแสดงกรอบการโฟกัส
กรอบการโฟกัสจะแตกต่างกันดังที่แสดงไว้ด้านล่าง 

เมื่อโฟกัสบนพื้นที่ขนาดใหญ่

เมื่อโฟกัสบนพื้นที่ขนาดเล็ก

 • เมื่อตั้งค่า [บรเิวณปรบัโฟกัส] ไปที่ [กว้าง] หรอื [โซน] กรอบการโฟกัสอาจสลับ 
ไปมาระหว่าง “เมื่อโฟกัสบนพื้นที่ขนาดใหญ่” และ “เมื่อโฟกัสบนพื้นที่ขนาดเล็ก” 
ขึ้นอยู่กับวัตถุหรอืสถานการณ์ 

 • เมื่อใส่เลนส์ A-mount ที่มีอะแดปเตอรแ์ปลงเมาท์ (LA-EA1 หรอื LA-EA3)  
(แยกจ�าหน่าย) กรอบการโฟกัสส�าหรบั “เมื่อโฟกัสบนพื้นที่ขนาดเล็ก” อาจปรากฏ
ขึ้น 

เมื่อโฟกัสได้แล้วโดยอัตโนมัติตามระยะทั้งหมดของจอภาพ

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

 • ท่านสามารถเลื่อนกรอบการโฟกัสอย่างรวดเรว็ได้โดยแตะแล้วลากกรอบการโฟกัส
นั้นในจอภาพ  ตั้งค่า [ระบบสัมผัส] ไปที่ [เปิด] ไว้ล่วงหน้า (หน้า 50) 

เมื่อต้องการติดตามวัตถุชั่วคราว (เปิดติดตาม)
ท่านสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าชั่วคราวส�าหรบั [บรเิวณปรบัโฟกัส] เป็น [ติดตาม] 
ขณะที่ท่านกดคีย์ก�าหนดเองที่ได้ก�าหนด [เปิดติดตาม] ไว้ล่วงหน้าค้างไว้  การตั้งค่า 
[บรเิวณปรบัโฟกัส] ก่อนท่านใช้งาน [เปิดติดตาม] จะเปลี่ยนเป็นการตั้งค่า [ติดตาม] 
ที่เทียบเท่า 
เช่น:
[บริเวณปรับโฟกัส] ก่อนท่านใช้งาน 
[เปิดติดตาม]

[บริเวณปรับโฟกัส] ขณะที่ 
[เปิดติดตาม] เปิดอยู่

[กว้าง] [ติดตาม: กว้าง]
[จุดที่ปรบัได้: S] [ติดตาม: จุดที่ปรบัได้ S]
[จุดที่ปรบัได้แบบขยาย] [ติดตาม: จุดที่ปรบัได้แบบขยาย]

คําแนะนํา

 • ตามการตั้งค่าเริม่ต้น ได้ก�าหนด [บรเิวณปรบัโฟกัส] ให้ปุ่ม C2 

หมายเหตุ

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

 • พื้นที่โฟกัสอาจไม่สว่างขึ้นในระหว่างการถ่ายภาพต่อเนื่อง หรอืเมื่อกดปุ่มชัตเตอรล์ง 
จนสุดในครัง้เดียว 
 • เมื่อปรบัปุ่มหมุนปรบัโหมดเป็น  (ภาพเคลื่อนไหว) หรอื  หรอืในระหว่างการ 
ถ่ายภาพเคลื่อนไหว ท่านไม่สามารถเลือก [ติดตาม] ในการตั้งค่า [บรเิวณปรบัโฟกัส] ได้ 
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โฟกัสด้วยตัวเอง
เมื่อปรบัโฟกัสให้เหมาะสมได้ยากในโหมดโฟกัสอัตโนมัติ ท่านสามารถท�าการปรบั
โฟกัสด้วยตัวเองได้ 

1 หมุนปุ่ มหมุนเลือกโหมด
โฟกัสในขณะกดปุ่ มปลด
ล็อคปุ่ มหมุนเลือกโหมด
โฟกัส แล้วเลือก MF 

ปุ่ มหมุนเ�ือกโหมดโฟกัส

ปุ่ มป�ด�็อคปุ่ มหมุนเ�ือก
โหมดโฟกัส

2 หมุนวงแหวนปรับโฟกัส
เพื่อให้ได้โฟกัสคมชัด 
 • เมื่อหมุนวงแหวนปรบัโฟกัส ระยะ
โฟกัสจะปรากฏในหน้าจอ  กล้องจะ
ไม่แสดงระยะโฟกัส เมื่อติดอะแดป
เตอรแ์ปลงเมาท์ (แยกจ�าหน่าย) 

3 กดปุ่ มชัตเตอร์ลงจนสุดเพื่อถ่ายภาพ  

หมายเหตุ

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

ท่านสามารถปรบัละเอียดด้วยตัวเองได้ หลังจากปรบัโฟกัสอัตโนมัติแล้ว เพื่อช่วยให้
สามารถโฟกัสวัตถุได้รวดเรว็ขึ้นกว่าเมื่อใช้โหมดโฟกัสด้วยตัวเองตั้งแต่เริม่ต้น   
ฟังก์ชั่นนี้ช่วยอ�านวยความสะดวกในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การถ่ายภาพมาโคร 

1 หมุนปุ่ มหมุนเลือกโหมด
โฟกัสในขณะกดปุ่ มปลด
ล็อคปุ่ มหมุนเลือกโหมด
โฟกัส แล้วเลือก DMF 

ปุ่ มหมุนเ�ือกโหมดโฟกัส

ปุ่ มป�ด�็อคปุ่ มหมุนเ�ือก
โหมดโฟกัส

2 กดปุ่ มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อปรับโฟกัสอัตโนมัติ 

3 กดปุ่ มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง
ค้างไว้ แล้วหมุนวงแหวน
ปรับโฟกัสเพื่อให้ได้โฟกัสที่
คมชัดยิ่งขึ้น 
 • เมื่อหมุนวงแหวนปรบัโฟกัส ระยะ
โฟกัสจะปรากฏในหน้าจอ   
กล้องจะไม่แสดงระยะโฟกัส  
เมื่อติดอะแดปเตอรแ์ปลงเมาท์  
(แยกจ�าหน่าย) 

4 กดปุ่ มชัตเตอร์ลงจนสุดเพื่อถ่ายภาพ 
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ถ่ายภาพ

การตั้งค่าชัตเตอร์

 ชนิดของชัตเตอร์

ทา่นสามารถก�าหนดไดว้า่จะถา่ยภาพดว้ยชตัเตอรเ์ชงิกลหรอืชตัเตอรอ์เิลก็ทรอนกิส ์

MENU   (ตั้งค่ากล้อง2)  [  ชนิดของชัตเตอร์]  
การตั้งค่าที่ต้องการ 
อัตโนมัติ: ประเภทของชัตเตอรจ์ะสลับโดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขการถ่ายภาพและ

ความเรว็ชัตเตอร ์

ชัตเตอร์ระบบกลไก: ถ่ายภาพโดยใช้ชัตเตอรเ์ชิงกลเท่านั้น 

ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์: ถ่ายภาพโดยใช้ชัตเตอรอ์ิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น 

คําแนะนํา

 • ในสถานการณ์ต่อไปนี้ ให้ตั้งค่า [  ชนิดของชัตเตอร]์ ไปที่ [อัตโนมัติ] หรอื 
[ชัตเตอรอ์ิเล็กทรอนิกส์] 

 – เมื่อถ่ายภาพด้วยชัตเตอรค์วามเรว็สูงในสถานที่สว่าง เช่น เมื่ออยู่กลางแดด ที่ชายหาด 
หรอืภูเขาที่มีหิมะ 
 – เมื่อต้องการเพิ่มความเรว็ของการถ่ายภาพต่อเนื่อง 

หมายเหตุ

 • ในกรณีที่เกิดไม่บ่อย เสียงชัตเตอรอ์าจดังขึ้นเมื่อปิดสวิตช์กล้อง แม้ว่าได้ตั้งค่า  
[  ชนิดของชัตเตอร]์ ไปที่ [ชัตเตอรอ์ิเล็กทรอนิกส์] ก็ตาม  อาการเช่นนี้ไม่ได้แสดงว่า
กล้องท�างานผิดปกติ 
 • ในสถานการณ์ต่อไปนี้ ชัตเตอรเ์ชิงกลจะเปิดใช้งาน แม้ว่าได้ตั้งค่า [  ชนิดของชัตเตอร]์ 
ไปที่ [ชัตเตอรอ์ิเล็กทรอนิกส์] ก็ตาม 

 – เมื่อเก็บภาพสีขาวมาตรฐานส�าหรบัสมดุลแสงสีขาวแบบก�าหนดเอง
 – [การบันทึกใบหน้า]

 • ฟังกชั์น่ตอ่ไปนีใ้ชง้านไมไ่ด้ เม่ือตัง้คา่ [  ชนดิของชตัเตอร]์ ไปที ่[ชตัเตอรอ์เิล็กทรอนกิส]์ 
 – การถ่ายภาพโดยใช้แฟลช
 –  NR ที่ชัตเตอรช์้า
 – ถ่ายภาพโดยเปิดหน้ากล้องนาน
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การใช้ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
การใช้ชัตเตอรอ์ิเล็กทรอนิกส์จะช่วยให้ท่านสามารถถ่ายภาพได้หลากหลายรูปแบบ
ซึ่งจะท�าได้ยาก เมื่อใช้ชัตเตอรเ์ชิงกล เช่น การถ่ายภาพโดยไม่มีเสียงหรอืการสั่นไหว 
การถ่ายภาพด้วยชัตเตอรท์ี่มีความเรว็สูงพิเศษและการถ่ายภาพโดยไม่มีอาการภาพ
หายจากหน้าจอ* 
* ขณะถ่ายภาพโดยไม่มีอาการภาพหายหน้าจอ จะไม่มีอาการภาพหายหรอืภาพกระตุก 

และสามารถมองวัตถุได้ต่อเนื่องผ่านช่องมองภาพหรอืจอภาพในระหว่างถ่ายภาพได้ 

ประเภทของชัตเตอร์และประสิทธิภาพของกล้อง
ช่วงความเรว็ชัตเตอรข์องกล้อง เสียงชัตเตอร ์การเกิดอาการภาพหายและความ
พรอ้มใช้งานของแฟลชส�าหรบัแต่ละการตั้งค่ามีรายละเอียดดังนี้

 ชนิดของชัตเตอร์

 อัตโนมัติ
 ชัตเตอร์ระบบ

กลไก
 ชัตเตอร์

อิเล็กทรอนิกส์

ความเร็ว
ชัตเตอร์

การถ่ายภาพเดี่ยว: 
BULB – 1/32000*1*2

การถ่ายภาพต่อเนื่อง: 
1/8 – 1/32000*1*2

การถ่ายภาพเดี่ยว: 
BULB – 1/8000
การถ่ายภาพต่อเนื่อง: 
30 – 1/8000

การถ่ายภาพเดี่ยว: 
30 – 1/32000*1*2

การถ่ายภาพต่อเนื่อง: 
1/8 – 1/32000*1*2

เสียงชัตเตอร์

การถ่ายภาพเดี่ยว: 
เสียงชัตเตอรเ์ชิงกล
การถ่ายภาพต่อเนื่อง:  
เสียงชัตเตอร์
อิเล็กทรอนิกส์

เสียงชัตเตอรเ์ชิงกล
เสียงชัตเตอร์
อิเล็กทรอนิกส์

อาการภาพหาย

การถ่ายภาพเดี่ยว: 
เกิดขึ้น
การถ่ายภาพต่อเนื่อง: 
ไม่มีอาการภาพหาย*3

เกิดขึ้น ไม่มีอาการภาพหาย*3

แฟลช ใช้งานได*้4 ใช้งานได้ ใช้งานไม่ได้
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ถ่ายภาพ
*1 ความเรว็ชัตเตอรส์ูงสุดอยู่ที่ 1/16000 วินาทีเมื่อไม่ได้ตั้งโหมดถ่ายภาพไว้ที่ 

S (ก�าหนดชัตเตอรส์ปีด) หรอื M (ปรบัระดับแสงเอง) หรอืในระหว่างการถ่ายครอ่ม 
ที่มีการตั้งค่าอื่นนอกจาก [ครอ่มสมดุลย์สีขาว] หรอื [ครอ่ม DRO] 

*2 ค่าถัดจาก 1/16000 วินาทีคือ 1/32000 วินาที เมื่อตั้งโหมดถ่ายภาพไว้ที่ 
S (ก�าหนดชัตเตอรส์ปีด) หรอื M (ปรบัระดับแสงเอง) 

*3 เมื่อตั้งค่า [แสดงการเริม่ถ่ายภาพ] เป็น [เปิด] อาการภาพหายจะเกิดขึ้นเฉพาะ 
เมื่อถ่ายภาพแรกเท่านั้น (หน้า 47) 

*4 ความเรว็ชัตเตอรส์ูงสุดอยู่ที่ 1/8000 วินาทีเมื่อถ่ายภาพต่อเนื่องโดยใช้แฟลช 

การถ่ายภาพขั้นสูงโดยใช้ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์: 
การถ่ายภาพโดยไม่มีเสียงชัตเตอร์

ท่านสามารถใช้ชัตเตอรอ์ิเล็กทรอนิกส์ เพื่อถ่ายภาพโดยไม่ให้มีเสียงชัตเตอรไ์ด้ 

 MENU   (ตั้งค่ากล้อง2)  [  ชนิดของชัตเตอร์]  
[ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์] 

 • เลือก [ชัตเตอรอ์ิเล็กทรอนิกส์] หรอื [อัตโนมัติ] ส�าหรบัการถ่ายภาพต่อเนื่อง 

 MENU   (ตั้งค่ากล้อง2)  [สัญญาณเสียง]  [ปิด] หรือ 
[เปิด: ที่ไม่ใช้ชัตเตอร์] 

การถ่ายภาพขั้นสูงโดยใช้ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์: 
การถ่ายภาพต่อเนื่องโดยไม่มีอาการภาพหาย

ท่านสามารถใช้ชัตเตอรอ์ิเล็กทรอนิกส์ เพื่อถ่ายภาพต่อเนื่องที่มีการติดตามโฟกัส
และระดับแสงโดยไม่มีอาการภาพหายในหน้าจอได้  

	MENU   (ตั้งค่ากล้อง2)  [  ชนิดของชัตเตอร์]  
[อัตโนมัติ] หรือ [ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์] 

 หมุนปุ่ มหมุนปรับโหมด แล้วเลือก  (โปรแกรมอัตโนมัติ), 
 (กําหนดค่ารูรับแสง),  (กําหนดชัตเตอร์สปีด) หรือ 
 (ปรับระดับแสงเอง) จากนั้นกําหนดค่าความเร็วชัตเตอร์และ

ค่ารูรับแสง  (ตัวอย่างเช่น: ความเร็วชัตเตอร์ 1/250 วินาทีและ
ค่ารูรับแสง F2.8)

 • กล้องจะไม่ปรบัระดับแสงในโหมดปรบัระดับแสงเอง เมื่อตั้งค่า [ISO] เป็น 
อย่างอื่นที่ไม่ใช่ [ISO AUTO] 
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 หมุนปุ่ มหมุนปรับโหมดขับเคลื่อน แล้วเลือก 
 (ถ่ายภาพต่อเนื่อง: Hi),  (ถ่ายภาพต่อเนื่อง: Mid) หรือ 
 (ถ่ายภาพต่อเนื่อง: Lo) 

 หมุนปุ่ มหมุนเลือกโหมดโฟกัส แล้วเลือก AF-C (AF ต่อเนื่อง)  
จากนั้นเริ่มถ่ายภาพ 

คําแนะนํา
 • หากต้องการให้แสดงระยะเวลาถ่ายภาพในหน้าจอในขณะถ่ายภาพโดยไม่มีอาการ
ภาพหาย ให้ปรบัเปลี่ยนการตั้งค่าโดยใช้ MENU   (ตั้งค่ากล้อง2)  
[แสดงจังหวะถ่ายภาพ] 
 • หากต้องการใชป้ระโยชน์จากประสทิธภิาพของกล้อง ขอแนะน�าใหใ้ช้การด์หนว่ยความจ�า  
UHS-II  เม่ือใชก้ารด์หนว่ยความจ�า UHS-II ใหใ้ส่เขา้ไปในชอ่งเสยีบการด์หนว่ยความจ�า 1 

หมายเหตุ

 • เมื่อถ่ายภาพโดยไม่มีเสียงชัตเตอร ์ให้ท�าการถ่ายภาพภายใต้ความรบัผิดชอบของท่าน
เอง พรอ้มทั้งค�านึงถึงสิทธิความเป็นส่วนตัวและการถ่ายภาพบุคคลของเป้าหมายอย่าง
เพียงพอ  
 • แม้ว่าได้ตั้งค่าให้กล้องถ่ายภาพโดยไม่มีเสียงชัตเตอร ์แต่กล้องก็จะไม่เงียบสนิท 
 • แม้ว่าได้ตั้งค่าให้กล้องถ่ายภาพโดยไม่มีเสียงชัตเตอร ์การท�างานของรูรบัแสงและการ
โฟกัสก็จะส่งเสียงได้ 
 • เมื่อใช้เลนส์ที่เข้ากันได้กับระบบขับเคลื่อนรูรบัแสงใน AF อาจได้ยินเสียงจากระบบ
ขับเคลื่อนรูรบัแสงขณะถ่ายภาพต่อเนื่อง หากตั้งค่า [ขับเคลื่อนรูรบัแสง AF] ไว้ที่ 
[ให้ความส�าคัญกับโฟกัส] 
 • หากตั้งค่า [สัญญาณเสียง] เป็น [ปิด] กล้องจะไม่ส่งเสียงบีป เมื่อวัตถุอยู่ในโฟกัสหรอื 
เมื่อใช้งานระบบตั้งเวลาถ่ายภาพ 
 • ในระหว่างถ่ายภาพโดยไม่มีอาการภาพหาย ยิ่งใช้ความเรว็ชัตเตอรท์ี่ช้าลง อัตราการ
รเีฟรชการแสดงผลของหน้าจอก็จะยิ่งลดลงเช่นกัน  หากต้องการให้หน้าจอแสดงผลได้
อย่างราบรืน่ เพื่อติดตามวัตถุ ให้ตั้งค่าความเรว็ชัตเตอรใ์ห้เรว็กว่า 1/125 วินาที  
 • ชัตเตอรอ์ิเล็กทรอนิกส์จะท�างานแตกต่างกัน เมื่อติดอะแดปเตอรแ์ปลงเมาท์เข้ากับกล้อง 
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ถ่ายภาพ

การแสดงระยะเวลาที่ลั่นชัตเตอร์ 
(แสดงจังหวะถ่ายภาพ)

ตั้งค่าวิธีแสดงระยะเวลาที่ลั่นชัตเตอรใ์นหน้าจอ ในขณะถ่ายภาพโดยไม่มีอาการ 
ภาพหาย 

MENU   (ตั้งค่ากล้อง2)  [แสดงจังหวะถ่ายภาพ]  
การตั้งค่าที่ต้องการ 
เปิด: ชนิดที่ 1/เปิด: ชนิดที่ 2: แสดงกรอบรอบ ๆ กรอบการโฟกัส 

เปิด: ชนิดที่ 3/เปิด: ชนิดที่ 4: แสดง  ในบรเิวณทั้งสี่มุมของหน้าจอ 

ปิด: ไม่แสดงระยะเวลาที่ลั่นชัตเตอรใ์นระหว่างถ่ายภาพโดยไม่มีอาการภาพหาย 

[เปิด: ชนิดที่ 1]/[เปิด: ชนิดที่ 2] (ตัวอยำ่ง) [เปิด: ชนิดที่ 3]/[เปิด: ชนิดที่ 4]

แสดงการเริ่มถ่ายภาพ

ตั้งค่าว่าจะให้มีอาการภาพหายในหน้าจอ เมื่อถ่ายภาพแรกหรอืไม่ ในขณะถ่ายภาพ
โดยไม่มีอาการภาพหาย 

MENU   (ตั้งค่ากล้อง2)  [แสดงการเริ่มถ่ายภาพ]  
การตั้งค่าที่ต้องการ 
เปิด: มีอาการภาพหายในหน้าจอเมื่อถ่ายภาพแรก ในขณะถ่ายภาพโดยไม่มีอาการ

ภาพหาย 

ปิด: ไม่มีอาการภาพหายในหน้าจอเมื่อถ่ายภาพแรก ในขณะถ่ายภาพโดยไม่มีอาการ
ภาพหาย 
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ถ่ายภาพต่อเนื่อง
ถ่ายภาพอย่างต่อเนื่องขณะที่ท่านกดปุ่มชัตเตอรล์งค้างไว้ 

หมุนปุ่ มหมุนปรับโหมดขับเคลื่อน แล้วเลือกโหมดที่ต้องการ
 • หมุนปุ่มหมุนปรบัโหมดขับเคลื่อนในขณะกดปุ่มปลดล็อคปุ่มหมุนปรบัโหมด 
ขับเคลื่อน 

 ถ่ายภาพต่อเนื่อง: Hi /  ถ่ายภาพต่อเนื่อง: Mid / 
  ถ่ายภาพต่อเนื่อง: Lo

 ชนิดของชัตเตอร์

ชัตเตอร์ระบบกลไก
อัตโนมัต/ิชัตเตอร์
อิเล็กทรอนิกส์*1

ถ่ายภาพต่อเนื่อง: Hi สูงสุด 5 ภาพต่อวินาที*2 สูงสุด 20 ภาพต่อวินาที*2*3*4

ถ่ายภาพต่อเนื่อง: Mid สูงสุด 5 ภาพต่อวินาที*2 สูงสุด 10 ภาพต่อวินาที*2

ถ่ายภาพต่อเนื่อง: Lo สูงสุด 2.5 ภาพต่อวินาที สูงสุด 5 ภาพต่อวินาที*2

*1  ค่าที่แสดงคือความเรว็การถ่ายภาพเมื่อตั้งค่า [ขับเคลื่อนรูรบัแสง AF] ไปที่ [ปกติ]   
เมื่อตั้งค่า [ขับเคลื่อนรูรบัแสง AF] ไปที่ [ให้ความส�าคัญกับโฟกัส] ความเรว็การถ่ายภาพ
ต่อเนื่องอาจจะช้าลง 

*2  โฟกัสจะล็อคไว้ตามการตั้งค่าในการถ่ายภาพแรกเมื่อตั้งค่า [ขับเคลื่อนรูรบัแสง AF] ไปที่ 
[ปกติ] หรอื [ให้ความส�าคัญไรเ้สียง] และค่า F สูงกว่า F16 

*3  เมื่อตั้งค่าโหมดโฟกัสไว้ที่ AF-C (AF ต่อเนื่อง) ความเรว็ของการถ่ายภาพต่อเนื่องจะ 
แตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับเลนส์ที่ใส่อยู่  หากต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูหน้า
สนับสนุนเกี่ยวกับเลนส์ที่สนับสนุน 

*4  ในระหว่างการถ่ายภาพ RAW แบบไม่บีบอัดข้อมูล กล้องจะถ่ายภาพด้วยความเรว็สูงสุด 
12 ภาพต่อวินาที 

คําแนะนํา

 • เมื่อต้องการปรบัโฟกัสและระดับแสงอย่างต่อเนื่องระหว่างการถ่ายภาพต่อเนื่อง ให้ตั้ง
ค่าต่อไปนี้

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

 • การถ่ายภาพต่อเนื่องใช้งานไม่ได้ในสถานการณ์ต่อไปนี้
 – ตั้งค่า [เอฟเฟ็คของภาพ] ไว้ที่ [สีเดียวโทนเข้ม] 
 – ตั้งค่า [DRO/ออโต้ HDR] ไว้ที่ [ออโต้ HDR] 

 • ความเรว็ของการถ่ายภาพต่อเนื่องจะลดลงเมื่อถ่ายภาพด้วยแฟลช 

การแสดงตัวแสดงระยะเวลาที่เหลือในการถ่ายภาพ
ต่อเนื่อง (ความยาวถ่ายต่อเนื่อง)

ก�าหนดว่าจะแสดงตัวแสดงระยะเวลาที่เหลือที่สามารถ
ถ่ายภาพต่อเนื่องด้วยความเรว็การถ่ายภาพเท่าเดิม
หรอืไม่ 

MENU   (ตั้งค่ากล้อง2)  
[ความยาวถ่ายต่อเนื่อง]  การตั้งค่าที่
ต้องการ 

แสดงตลอดเวลา: แสดงตัวแสดงทุกครัง้ เมื่อตั้งค่า
โหมดขับเคลื่อนไปที่ [ถ่ายภาพต่อเนื่อง] 

แสดงเมื่อถ่ายเท่านั้น: แสดงตัวแสดงเฉพาะในระหว่าง
ถ่ายภาพต่อเนื่องเท่านั้น  

ไม่แสดง: ไม่แสดงตัวแสดง 

คําแนะนํา

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

ระบบสัมผัส

ตั้งค่าว่าจะเปิดใช้งานการท�างานแบบสัมผัสของจอภาพหรอืไม่ 

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

ปิด: ปิดใช้งานการท�างานแบบสัมผัส 

จอภาพ/แผ่นสัมผัส

การท�างานแบบสัมผัสขณะถ่ายภาพด้วยจอภาพ ต่อจากนี้ไปเรยีกว่า “การท�างาน
แบบแผงสัมผัส” และการท�างานแบบสัมผัสขณะถ่ายภาพด้วยช่องมองภาพ ต่อจาก
นี้ไปเรยีกว่า “การท�างานแบบทัชแพด” ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะเปิดใช้งานการ
ท�างานแบบแผงสัมผัสหรอืการท�างานแบบทัชแพด 

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

จอภาพและการท�างานแบบทัชแพดขณะถ่ายภาพด้วยช่องมองภาพ 

จอภาพสัมผัสเท่านั้น: เปิดใช้งานเฉพาะการท�างานแบบแผงสัมผัสขณะถ่ายภาพ
ด้วยจอภาพเท่านั้น 

แผ่นสัมผัสเท่านั้น: เปิดใช้งานเฉพาะการท�างานแบบทัชแพดขณะถ่ายภาพด้วย
ช่องมองภาพเท่านั้น 
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ถ่ายภาพ

โฟกัสโดยแตะจอ

ท่านสามารถเลือกวัตถุที่จะโฟกัสได้โดยใช้การท�างานแบบสัมผัสในโหมดภาพนิ่งและ
โหมดบันทึกภาพเคลื่อนไหว  เลือก MENU   (ตั้งค่า)  [ระบบสัมผัส]  
[เปิด] ไว้ล่วงหน้า 

MENU   (ตั้งค่ากล้อง2)  [ฟังก์ชั่นของระบบสัมผัส] 
 [โฟกัสโดยแตะจอ] 

การระบุตําแหน่งที่ต้องการโฟกัสในโหมดภาพนิ่ง
ท่านสามารถโฟกัสไปที่ต�าแหน่งตามที่ต้องการได้โดยการแตะที่จอภาพ 

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

 แตะที่จอภาพ 
 • เมื่อถ่ายภาพด้วยจอภาพ แตะวัตถุที่จะโฟกัส 
 • เมื่อถ่ายภาพด้วยช่องมองภาพ ท่านสามารถเลื่อนต�าแหน่งของโฟกัสได้โดย
แตะแล้วลากในจอภาพขณะมองผ่านช่องมองภาพ 

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

กล้องจะโฟกัสไปที่วัตถุที่แตะ  การโฟกัสเฉพาะจุดจะใช้งานไม่ได้ขณะถ่ายภาพด้วย
ช่องมองภาพ 

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

 แตะที่วัตถุซึ่งต้องการโฟกัส ก่อนหรือในขณะบันทึกภาพ 
 • เมื่อแตะที่วัตถุ โหมดโฟกัสจะเปลี่ยนเป็นการโฟกัสด้วยตัวเองชั่วคราว และ
ท่านจะสามารถปรบัเปลี่ยนโฟกัสโดยใช้วงแหวนปรบัโฟกัสได้ 
 • หากต้องการยกเลิกการโฟกัสเฉพาะจุด ให้แตะ  หรอืกดตรงกลางของปุ่ม
ควบคุม 

คําแนะนํา

 • นอกจากฟังก์ชั่นการโฟกัสแบบสัมผัสแล้ว ยังสามารถใช้งานการท�างานแบบสัมผัสใน
ลักษณะต่อไปนี้ได้อีกด้วย 

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

หมายเหตุ

 • ฟังก์ชั่นการโฟกัสแบบสัมผัสจะใช้งานไม่ได้ในกรณีต่อไปนี้
 – เมื่อตั้งค่า [โหมดโฟกัส] ไว้ที่ [โฟกัสด้วยตัวเอง] 
 – เมื่อใช้งานซูมดิจิตอล
 – เมื่อใช้ LA-EA2 หรอื LA-EA4
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ถ่ายภาพ

ติดตามโดยแตะจอ

ท่านสามารถใช้การท�างานแบบสัมผัสเพื่อเลือกวัตถุที่ท่านต้องการติดตามใน
โหมดภาพนิ่งและโหมดบันทึกภาพเคลื่อนไหว  เลือก MENU   (ตั้งค่า)  
[ระบบสัมผัส]  [เปิด] ไว้ล่วงหน้า 

1 MENU   (ต้ังคา่กลอ้ง2)  [ฟังกช์ัน่ของระบบสมัผสั] 
 [ตดิตามโดยแตะจอ] 

2 แตะวัตถุที่ท่านต้องการติดตามบนจอภาพ 
การติดตามจะเริม่ขึ้น 

3 กดปุ่ มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อปรับโฟกัส 
 • กดปุ่มชัตเตอรล์งจนสุด เพื่อถ่ายภาพ 

คําแนะนํา

 • ในการยกเลิกการติดตาม ให้แตะ  หรอืกดตรงกลางปุ่มควบคุม 

หมายเหตุ

 • [ติดตามโดยแตะจอ] ใช้งานไม่ได้ในสถานการณ์ต่อไปนี้:
 – เมื่อถ่ายภาพเคลื่อนไหวโดยตั้งค่า [  ตั้งค่าการบันทึก] ไปที่ [120p]/[100p] 
 – เมื่อตั้งค่า [โหมดโฟกัส] ไว้ที่ [โฟกัสด้วยตัวเอง] 
 – เมื่อใช้ซูมอัจฉรยิะ ซูมภาพคมชัด และซูมดิจิตอล
 – เมื่อใช้อะแดปเตอรแ์ปลงเมาท์ LA-EA2 หรอื LA-EA4
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การเลือกขนาดภาพนิ่ง/คุณภาพของ
ภาพ

 รูปแบบไฟล์

ตั้งค่ารูปแบบไฟล์ส�าหรบัภาพนิ่ง 

MENU   (ตั้งค่ากล้อง1)  [  รูปแบบไฟล์]   
การตั้งค่าที่ต้องการ 

RAW: ไม่มีการประมวลผลทางดิจิตอลกับไฟล์รูปแบบนี้  เลือกรูปแบบนี้เพื่อ 
ประมวลผลภาพบนเครือ่งคอมพิวเตอรส์�าหรบัการใช้งานอย่างมืออาชีพ 

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

JPEG: ภาพจะถูกบันทึกในรูปแบบ JPEG  

 คุณภาพ JPEG

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

MENU   (ตั้งค่ากล้อง1)  [  คุณภาพ JPEG]   
การตั้งค่าที่ต้องการ 

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

 ขนาดภาพ JPEG

ยิ่งภาพมีขนาดใหญ่ขึ้น ภาพจะมีรายละเอียดมากขึ้น เมื่อพิมพ์บนแผ่นกระดาษ
ขนาดใหญ่  ยิ่งภาพมีขนาดเล็ก ก็จะสามารถถ่ายภาพได้จ�านวนมากขึ้น 

MENU   (ตั้งค่ากล้อง1)  [  ขนาดภาพ JPEG]  
การตั้งค่าที่ต้องการ 

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

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

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

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

เมื่อตั้ง [  อัตราส่วนภาพ] ไว้ที่ 1:1

L: 16M 4000×4000 พิกเซล

M: 6.9M 2624×2624 พิกเซล

S: 4.0M 2000×2000 พิกเซล

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

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

เมื่อตั้ง [  อัตราส่วนภาพ] ไว้ที่ 1:1
L: 6.9M 2624×2624 พิกเซล
M: 4.0M 2000×2000 พิกเซล

S: 1.7M 1312×1312 พิกเซล

หมายเหตุ

 • เมื่อตั้งค่า [ รูปแบบไฟล์] ไว้ที่ [RAW] หรอื [RAW & JPEG] ขนาดภาพส�าหรบัภาพ 
RAW จะตรงกับ “L”
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APS-C/Super 35mm

ตั้งค่าว่าจะบันทึกด้วยขนาดเทียบเท่า APS-C ส�าหรบัภาพนิ่งและขนาดเทียบเท่า  
Super 35mm ส�าหรบัภาพเคลื่อนไหวหรอืไม่  หากท่านเลือก [เปิด] หรอื [อัตโนมัติ] 
ท่านสามารถใช้เลนส์ส�าหรบัขนาด APS-C โดยเฉพาะกับผลิตภัณฑ์นี้ได้ 

MENU   (ตั้งค่ากล้อง1)  [APS-C/Super 35mm]  
การตั้งค่าที่ต้องการ 
เปิด: บันทึกด้วยขนาดเทียบเท่า APS-C หรอืขนาดเทียบเท่า Super 35mm 

อัตโนมัติ: ตั้งขอบเขตการถ่ายภาพโดยอัตโนมัติตามชนิดของเลนส์ 

ปิด: ถ่ายภาพด้วยเซ็นเซอรภ์าพฟูลเฟรมขนาด 35 มม. เสมอ 

หมายเหตุ

 • เมื่อใส่เลนส์ที่สนับสนุน APS-C และตั้งค่า [APS-C/Super 35mm] ไปที่ [ปิด]  
การถ่ายภาพอาจล้มเหลว 
 • เมื่อตั้งค่า [APS-C/Super 35mm] ไว้ที่ [เปิด] มุมภาพจะเหมือนกับเมื่อถ่ายภาพด้วย
เซ็นเซอรภ์าพขนาด APS-C 

มุมภาพ
มุมภาพจะเปลี่ยนเป็นเทียบเท่ากับรูปแบบฟูลเฟรมหรอื APS-C/Super 35mm  
ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าส�าหรบั [APS-C/Super 35mm] และเลนส์ที่ติดตั้ง  มุมภาพยัง
แตกต่างกันส�าหรบัการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวอีกด้วย 

มุมภาพที่เทียบเท่ากับรูปแบบฟูลเฟรม
เมื่อถ่ำยภำพนิ่ง  
(ที่มีกำรตั้งค่ำ [  อัตรำส่วนภำพ] ไว้ที่ [3:2])
เมื่อบันทึกภำพเค�ื่อนไหว
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ถ่ายภาพ
กล้องจะถ่ายด้วยมุมภาพที่เทียบเท่ากับรูปแบบฟูลเฟรมในสถานการณ์ต่อไปนี้ 

 • ตั้งค่า [APS-C/Super 35mm] ไว้ที่ [อัตโนมัติ] และติดเลนส์ที่รองรบัการถ่ายภาพ
แบบฟูลเฟรม 

 • ตั้งค่า [APS-C/Super 35mm] ไว้ที่ [ปิด] 

มุมภาพที่เทียบเท่ากับขนาด APS-C/Super 35mm
เมื่อถำ่ยภำพนิ่ง  
(ที่มีกำรตั้งค่ำ [  อัตรำส่วนภำพ] ไว้ที่ [3:2])

เมื่อบันทึกภำพเค�ื่อนไหว

กล้องจะถ่ายด้วยมุมภาพที่เทียบเท่ากับขนาด APS-C หรอื Super 35mm ใน
สถานการณ์ต่อไปนี้ 
มุมภาพจะประมาณ 1.5 เท่าของช่วงความยาวโฟกัสที่ระบุอยู่บนเลนส์ 

 • ตั้งค่า [APS-C/Super 35mm] ไว้ที่ [อัตโนมัติ] และติดเลนส์ส�าหรบัขนาด APS-C 
โดยเฉพาะ 

 • ตั้งค่า [APS-C/Super 35mm] ไว้ที่ [เปิด] 

หมายเหตุ

 • เมื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหวฟูลเฟรมด้วยการตั้งค่า [  รูปแบบไฟล์] ไว้ที่ [XAVC S 4K] 
และตั้งค่า [  ตั้งค่าการบันทึก] ไว้ที่ [30p 60M] หรอื [30p 100M] มุมภาพจะเทียบเท่า 
กับประมาณ 1.2 เท่าของช่วงความยาวโฟกัสที่ระบุอยู่ที่เลนส์ 

มุมภำพที่เทียบเทำ่กับรูปแบบฟ�ูเฟรม

มุมภำพในขณะบันทึกภำพเค�ื่อนไหว XAVC S 4K 
เป็น [30p 60M]/[30p 100M]
มุมภำพเทียบเทำ่กับ Super 35mm
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การถ่ายภาพเคลื่อนไหว

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสําหรับการ
บันทึกภาพเคลื่อนไหว

 รูปแบบไฟล์

เลือกรูปแบบของไฟล์ภาพเคลื่อนไหว 

MENU   (ตั้งค่ากล้อง2)  [  รูปแบบไฟล์]  การตั้ง
ค่าที่ต้องการ 

 รูปแบบไฟล์ คุณลักษณะ

XAVC S 4K บันทึกภาพเคลื่อนไหวด้วยความ
ละเอียด 4K (3840×2160) 

ท่านสามารถบันทึกภาพ
เคลื่อนไหวไปยังคอมพิวเตอร์
โดยใช้ซอฟต์แวร ์ 
PlayMemories Home 

XAVC S HD บันทึกภาพเคลื่อนไหวด้วยคุณภาพ 
ที่คมชัดกว่า AVCHD ซึ่งมีจ�านวน
ข้อมูลมากกว่า 

AVCHD รูปแบบ AVCHD มีระดับความ
สามารถสูงในการใช้งานรว่มกับ
อุปกรณ์จัดเก็บอื่นๆ นอกเหนือจาก
คอมพิวเตอร ์

ท่านสามารถบันทึกภาพ
เคลื่อนไหวไปยังคอมพิวเตอร์
หรอืสรา้งแผ่นดิสก์ที่สนับสนุน
รูปแบบนี้โดยใช้ซอฟต์แวร ์ 
PlayMemories Home 

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการด์หน่วยความจ�าที่สามารถใช้กับรูปแบบเหล่านี้ได้ 
ในหน้า 94

หมายเหตุ

 • เมื่อตั้งค่า [  รูปแบบไฟล์] ไว้ที่ [AVCHD] ขนาดไฟล์ของภาพเคลื่อนไหวจะถูกจ�ากัดไว้ 
ที่ประมาณ 2 GB  ถ้าขนาดไฟล์ภาพเคลื่อนไหวใกล้ถึง 2 GB ในระหว่างการบันทึก  
ไฟล์ภาพเคลื่อนไหวไฟล์ใหม่จะถูกสรา้งขึ้นโดยอัตโนมัติ 
 • หากท่านตั้งค่า [  รูปแบบไฟล์] เป็น [XAVC S 4K] และถ่ายภาพเคลื่อนไหวในขณะที่
กล้องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ HDMI ภาพจะไม่แสดงบนจอภาพของกล้อง 
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การถ่ายภาพ
เคลื ่อน
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การถ่ายภาพ
เคลื ่อน

ไห
ว

 ตั้งค่าการบันทึก

เลือกอัตราเฟรมและอัตราบิตส�าหรบัการบันทึกภาพเคลื่อนไหว 

MENU   (ตั้งค่ากล้อง2)  [  ตั้งค่าการบันทึก]  
การตั้งค่าที่ต้องการ 
 • เมื่ออัตราบิตสูงขึ้น คุณภาพของภาพก็จะสูงขึ้นด้วย 
 • ดูระยะเวลาโดยประมาณของการบันทึกภาพเคลื่อนไหวสูงสุดส�าหรบัการตั้งค่าการ
บันทึกแต่ละค่าได้ในหน้า 97 

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

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

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

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

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

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

 ตั้งค่าการบันทึก อัตราบิต คําอธิบาย

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

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

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

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

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

120p 100M/100p 100M ประมาณ 100 Mbps บันทึกภาพเคลื่อนไหวความเรว็สูง
ขนาด 1920×1080 (120p/100p)  
ท่านสามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหว
ขนาด 120 fps หรอื 100 fps 

 • ท่านสามารถสรา้งภาพเคลื่อนไหว
แบบแบบสโลว์โมชั่นได้อย่าง 
ราบรืน่โดยใช้โปรแกรมตัดต่อที่
รองรบั 

120p 60M/100p 60M ประมาณ 60 Mbps บันทึกภาพเคลื่อนไหวความเรว็สูง
ขนาด 1920×1080 (120p/100p)  
ท่านสามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหว
ขนาด 120 fps หรอื 100 fps 

 • ท่านสามารถสรา้งภาพเคลื่อนไหว
แบบแบบสโลว์โมชั่นได้อย่าง 
ราบรืน่โดยใช้โปรแกรมตัดต่อที่
รองรบั 

* เมื่อตั้งค่า [ตัวเลือก NTSC/PAL] ไปที่ NTSC เท่านั้น
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เคลื ่อน
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เมื่อตั้งค่า [  รูปแบบไฟล์] ไว้ที่ [AVCHD]
 ตั้งค่าการบันทึก อัตราบิต คําอธิบาย

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

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

บันทึกภาพเคลื่อนไหวขนาด 
1920×1080 (60i/50i) 

หมายเหตุ

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

 – [อัตโนมัติอัจฉรยิะ]
 • ในการถ่ายภาพแบบ full-frame มุมของภาพจะแคบลงภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

 – เมื่อตั้งค่า [  รูปแบบไฟล์] ไว้ที่ [XAVC S 4K] และตั้งค่า [  ตั้งค่าการบันทึก] ไว้
ที่ [30p]
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การใช้ฟังก์ชั่นเครือข่าย

การใชฟ้ังก์ชัน่ Wi-Fi/One-touch (NFC)/ 
Bluetooth/ระบบ LAN แบบใชส้าย
ท่านสามารถใช้งานคุณสมบัติต่อไปนี้ได้โดยใช้ฟังก์ชั่น Wi-Fi, NFC One-touch และ 
Bluetooth ของกล้อง 

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

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดู “คู่มือช่วยเหลือ” (หน้า 2) 

การติดตั้ง Imaging Edge Mobile

ต้องใช้ Imaging Edge Mobile ในการเชื่อมต่อกล้องกับสมารท์โฟน  ถ้าใน 
สมารท์โฟนของท่านมี Imaging Edge Mobile ติดตั้งไว้อยู่แล้ว ให้อัพเดตเป็น 
รุน่ล่าสุด 
โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับ Imaging Edge Mobile ได้ที่หน้าสนับสนุน 
(https://www.sony.net/iem/) 

หมายเหตุ

 • เมื่อต้องการใช้งานฟังก์ชั่น NFC One-touch ของกล้อง จะต้องใช้สมารท์โฟนหรอื
แท็บเล็ตที่มี NFC 
 • ไม่รบัประกันว่าฟังก์ชั่น Wi-Fi ที่แนะน�าในคู่มือนี้จะสามารถท�างานกับสมารท์โฟนหรอื
แท็บเล็ตทุกชนิดได้ 
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การใชฟั
งก์ชั่ น

เครือข่าย
 • ฟังก์ชั่น Wi-Fi ของกล้องนี้จะใช้งานไม่ได้ เมื่อเชื่อมต่อเข้ากับระบบ LAN แบบไรส้าย
สาธารณะ 
 • ขั้นตอนการใช้งานหรอืการแสดงบนหน้าจออาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการอัพเกรดเวอรช์ั่นในอนาคต 

การบันทึกข้อมูลการระบุตําแหน่งให้กับภาพที่ถ่าย

เมื่อใช้ Imaging Edge Mobile ท่านสามารถทราบข้อมูลของสถานที่ได้จาก 
สมารท์โฟนที่เชื่อมต่อ (ผ่านการรบัส่งสัญญาณ Bluetooth) และบันทึกข้อมูล 
ดังกล่าวให้กับภาพที่ถ่าย 

ส�าหรบัรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการใช้งาน โปรดดูที่ “คู่มือช่วยเหลือ” (หน้า 2) 
หรอืในหน้าสนับสนุนต่อไปนี้ 

https://www.sony.net/iem/btg/

การถ่ายโอนภาพไปยังเซิร์ฟเวอร์ FTP

ท่านสามารถใช้ฟังก์ชั่น Wi-Fi ของกล้องหรอืระบบ LAN แบบใช้สาย เพื่อถ่ายโอน
ภาพไปยังเซิรฟ์เวอร ์FTP ได้ 
หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดู “FTP Help Guide”
http://rd1.sony.net/help/di/ftp/h_zz/

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

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

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

หมายเหตุ

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

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

การใช้คอมพิวเตอร์

การเชื่อมต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์

การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์

1 ใส่แบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้วเข้าไปในกล้อง 

2 เปิดกล้องและคอมพิวเตอร์ 

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

4 เชื่อมต่อกล้องเข้ากับ
คอมพิวเตอร์โดยใช้สาย
ไมโคร USB (ที่ให้มาด้วย) 
 • เมื่อเชื่อมต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์
เป็นครัง้แรก คอมพิวเตอรอ์าจเริม่ 
ขั้นตอนจดจ�ากล้องโดยอัตโนมัติ   
รอจนกว่าขั้นตอนดังกล่าวจะเสรจ็สิ้น 

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

ต่อเขำ้กับขั้วต่อ 
Multi/Micro USB

สำยไมโคร USB (ที่ให้มำด้วย)

ต่อเขำ้กับขั้วต่อ 
USB
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หมายเหตุ

 • อย่าเปิด/ปิด หรอืรสีตารท์เครือ่งคอมพิวเตอร ์หรอืปลุกคอมพิวเตอรใ์ห้ตื่นจากโหมด
หลับขณะที่มีการเชื่อมต่อ USB ระหว่างกล้องกับเครือ่งคอมพิวเตอรแ์ล้ว  การกระท�า 
ดังกล่าวอาจจะท�าให้เกิดความเสียหายได้  ก่อนเปิด/ปิด หรอืรสีตารท์เครือ่ง
คอมพิวเตอร ์หรอืปลุกคอมพิวเตอรใ์ห้ตื่นจากโหมดหลับ ให้ถอดกล้องออกจาก 
เครือ่งคอมพิวเตอรก์่อน 

การตัดการเชื่อมต่อกล้องกับคอมพิวเตอร์

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

1 คลิก  (เอาฮาร์ดแวร์ออกอย่างปลอดภัยและเอาสื่อออก) 
บนแถบงาน 

2 คลิกข้อความที่ปรากฏขึ้น 

หมายเหตุ

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

คําแนะนําเกี่ยวกับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
เรามีซอฟต์แวรค์อมพิวเตอรด์ังต่อไปนี้ เพื่อช่วยเพิ่มอรรถรสในการรบัชมภาพถ่าย/
ภาพเคลื่อนไหวของท่าน  เข้าสู่ URL ใด URL หนึ่งดังต่อไปนี้ โดยใช้อินเทอรเ์น็ต 
เบราว์เซอร ์จากนั้นดาวน์โหลดซอฟต์แวร ์โดยท�าตามค�าแนะน�าที่ปรากฏในหน้าจอ 
หากท่านได้ติดตั้งซอฟต์แวรใ์ดซอฟต์แวรห์นึ่งเหล่านี้ไว้แล้วในคอมพิวเตอร ์โปรด
อัพเดตให้เป็นรุน่ล่าสุดก่อนใช้งาน 

ส�าหรบัรายละเอียดเกี่ยวกับซอฟต์แวรค์อมพิวเตอร ์โปรดดูที่ URL ต่อไปนี้:
https://www.sony.net/disoft/

สามารถตรวจสอบสภาพแวดล้อมทีใ่ช้งานไดก้บัซอฟต์แวรต์ามท่ีแนะน�าไดจ้าก URL ตอ่ไปนี้
http://www.sony.net/pcenv/

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

https://www.sony.net/pm/

 • ท่านสามารถเพิ่มฟังก์ชั่นใหม่ไปยัง PlayMemories Home เมื่อเชื่อมต่อ
กล้องกับคอมพิวเตอรข์องท่าน  ดังนั้น ขอแนะน�าให้เชื่อมต่อกล้องเข้ากับ
เครือ่งคอมพิวเตอรข์องท่าน แม้ว่าได้ติดตั้ง PlayMemories Home ไว้แล้วใน
คอมพิวเตอรข์องท่านก็ตาม 

Imaging Edge
Imaging Edge เป็นชุดซอฟต์แวรท์ี่มีฟังก์ชั่นต่าง ๆ เช่น การถ่ายภาพระยะไกลจาก
เครือ่งคอมพิวเตอร ์และการปรบัหรอืสรา้งภาพจากไฟล์ RAW ที่บันทึกด้วยกล้อง 

ส�าหรบัรายละเอียดเกี่ยวกับ Imaging Edge โปรดดูที่ URL ต่อไปนี้ 
https://www.sony.net/iex/
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รายการ MENU/รายการไอคอน

การใช้รายการ MENU
ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่เกี่ยวกับรูปแบบการท�างานของกล้องทั้งหมด
รวมถึงการถ่ายภาพ การแสดงภาพและวิธีการใช้งาน  ท่านยังสามารถใช้งาน 
ฟังก์ชั่นกล้องจาก MENU ได้ด้วยเช่นกัน 

1 กดปุ่ ม MENU เพื่อแสดง
หน้าจอเมนู 

ปุ่ ม MENU

2 เลือกค่าที่ต้องการสําหรับการตั้งค่าที่ต้องการปรับ โดยกด
ด้านบน/ล่าง/ซ้าย/ขวาของปุ่ มควบคุม หรือโดยหมุนปุ่ ม
ควบคุม จากนั้นกดที่ตรงกลางของปุ่ มควบคุม 

เ�ือกไอคอนที่ด้ำนบนของหนำ้จอแ�้วกดด้ำนซ้ำย/
ขวำของปุ่ มควบคุม เพื่อไปยังแท็บ MENU อื่น 

ท่ำนสำมำรถยำ้ยไปยังแท็บ MENU ถัดไปโดยกด
ปุ่ ม Fn 

กดปุ่ ม MENU เพื่อก�ับไปยังหนำ้จอก่อนหน้ำ 

3 เลือกการตั้งค่าที่ต้องการ แล้วกดตรงกลาง เพื่อยืนยัน 
การเลือก 
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รายการ MENU ต่าง ๆ
ดูรายละเอียดเกี่ยวกับแต่ละรายการ MENU ในหน้าอ้างอิงในคอลัมน์สุดท้ายหรอื
คู่มือช่วยเหลือ 

 (ตั้งค่ากล้อง1)

คุณภาพ/ขนาดภาพ

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

54

 ชนิดไฟล์ RAW เลือกชนิดไฟล์ส�าหรบัภาพ RAW  คู่มือ 
ช่วยเหลือ

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

54

 ขนาดภาพ JPEG เลือกขนาดของภาพนิ่ง 
(L / M / S)

55

 อัตราส่วนภาพ เลือกอัตราส่วนของภาพนิ่ง  คู่มือ 
ช่วยเหลือ

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

56

 NR ที่ชัตเตอร์ช้า ตั้งการประมวลผลลดจุดรบกวนส�าหรบั
ภาพที่ถ่ายด้วยความเรว็ชัตเตอร ์1 วินาที
หรอืนานกว่า 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

 NR ที่ ISO สูง ตั้งค่าการประมวลผลลดจุดรบกวนส�าหรบั
การถ่ายภาพที่ค่าความไวแสงสูง 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

 ขอบเขตสี เปลี่ยนขอบเขตสี (ช่วงสีที่ผลิตซ�้าได้)  คู่มือ 
ช่วยเหลือ

แท็บสีแดง
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ชดเชยเลนส์ เลือกชนิดของการชดเชยเลนส์  คู่มือ 
ช่วยเหลือ

โหมดถ่ายภาพ/ขับเคลื่อน

ชนิดตั้งเวลา เมื่อถ่ายภาพด้วยระบบตั้งเวลาถ่ายภาพ 
ก�าหนดจ�านวนวินาทีที่รอตั้งแต่กดปุ่ม
ชัตเตอร ์จนกว่าจะบันทึกภาพ และจ�านวน
ภาพที่จะบันทึก 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

ตั้งค่าถ่ายคร่อม ตั้งค่าการถ่ายภาพด้วยระบบตั้งเวลาใน
โหมดถ่ายภาพครอ่ม ประเภทการถ่ายภาพ
ครอ่ม ล�าดับของการถ่ายครอ่มระดับแสง 
และการถ่ายครอ่มสมดุลแสงสีขาว 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

 /  ใช้ค่าบันทึก เรยีกใช้การตั้งค่าที่บันทึกไว้ล่วงหน้าใน  
[  /  บันทึกตั้งค่า] 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

 /  บันทึกตั้งค่า บันทึกโหมดและการตั้งค่ากล้องที่ต้องการ  คู่มือ 
ช่วยเหลือ

 เลือกสื่อ เลือกช่องเสียบการด์หน่วยความจ�าจาก
การตั้งค่าที่เรยีกใช้หรอืการตั้งค่าที่บันทึกไว้
ส�าหรบั M1 ถึง M4 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

บันทึกถ่ายกําหนดเอง ก�าหนดฟังก์ชั่นให้คีย์แบบก�าหนดเอง เพื่อ
เรยีกใช้ในขณะถ่ายภาพ 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

AF

ลําดับค.สําคัญใน AF-S ตั้งค่าระยะเวลาที่ลั่นชัตเตอร ์เมื่อตั้งค่า 
[โหมดโฟกัส] ไว้ที่ [AF ครัง้เดียว] หรอื 
[DMF] ส�าหรบัวัตถุที่อยู่นิ่ง 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

ลําดับค.สําคัญใน AF-C ตั้งค่าระยะเวลาที่ลั่นชัตเตอร ์เมื่อตั้งค่า 
[โหมดโฟกัส] ไว้ที่ [AF ต่อเนื่อง] ส�าหรบั
วัตถุที่เคลื่อนไหว 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

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

38

ตั้งค่าโฟกัส ก�าหนดค่าการตั้งค่าส�าหรบัการโฟกัสโดย
ใช้ปุ่มหมุนด้านหน้า ปุ่มหมุนด้านหลัง หรอื
ปุ่มควบคุม 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ
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จํากัดบริเวณปรับโฟกัส จ�ากัดประเภทการตั้งค่าพื้นที่โฟกัสที่ใช้ได้
ไว้ล่วงหน้า 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

 สลับ AF แนวตั้งนอน ก�าหนดวา่จะปรบัเปลีย่น [บรเิวณปรบัโฟกสั] 
และต�าแหนง่ของกรอบการโฟกสัตาม
ต�าแหนง่ของกล้อง (แนวนอนหรอืแนวตัง้) 
หรอืไม่ 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

 ไฟช่วย AF ตั้งค่าไฟ AF ซึ่งใช้เพื่อช่วยโฟกัสวัตถุใน
สภาพแสงมืด 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

ตั้ง AF ตามใบหน้า/ตา ก�าหนดค่าการตั้งค่าต่าง ๆ เช่น ตั้งค่าว่า
กล้องโฟกัสที่ใบหน้าหรอืดวงตาเป็นอันดับ
แรก 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

 ความไว AF ติดตาม ตั้งค่าความไวในการติดตาม AF ส�าหรบั
โหมดภาพนิ่ง 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

ขับเคลื่อนรูรับแสง AF เปลี่ยนระบบขับเคลื่อนรูรบัแสงเพื่อเน้น
ประสิทธิภาพการติดตามการปรบัโฟกัส
อัตโนมัติหรอืเพื่อเน้นความเงียบ 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

 AF ด้วยชัตเตอร์ ตั้งค่าว่าจะท�าหรอืไม่ท�าการโฟกัสอัตโนมัติ 
เมื่อกดปุ่มชัตเตอรล์งครึง่หนึ่ง  ซึ่งจะมี
ประโยชน์กรณีที่ต้องการปรบัโฟกัสและ
ระดับแสงแยกกัน 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

 AF ล่วงหน้า ตั้งว่าจะท�าหรอืไม่ท�าการโฟกัสอัตโนมัติ
ก่อนกดปุ่มชัตเตอรล์งครึง่หนึ่ง 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

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

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

 บันทึกบริเวณ AF ก�าหนดว่าจะย้ายกรอบการโฟกัสไปยัง
ต�าแหน่งที่ก�าหนดไว้ล่วงหน้าหรอืไม่ เมื่อ
ถ่ายภาพนิ่ง 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

 ลบบริเวณ AF ลบข้อมูลต�าแหน่งกรอบการโฟกัสซึ่งบันทึก
ไว้ โดยใช้ [  บันทึกบรเิวณ AF] 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ
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ออโต้เคลียร์บริเวณ AF ตั้งค่าว่าควรแสดงพื้นที่โฟกัสตลอดเวลา
หรอืไม่ หรอืให้หายไปโดยอัตโนมัติในทันที
หลังจากโฟกัสได้แล้ว 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

แสดงพื้นที่ AF ต่อเนื่อง ตั้งว่าจะแสดงหรอืไม่แสดงพื้นที่โฟกัสใน
โหมด [AF ต่อเนื่อง] 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

การหมุนเวียนจุดโฟกัส ตั้งค่าว่าจะอนุญาตให้กรอบโฟกัสเด้งจาก
ขอบด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งเมื่อท่านย้าย
กรอบโฟกัสหรอืไม่ 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

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

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

รับแสง

ชดเชยแสง ชดเชยความสว่างส�าหรบัภาพทั้งภาพ  คู่มือ 
ช่วยเหลือ

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

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

ตั้งค่า ISO ตั้งค่าฟังก์ชั่นที่เกี่ยวกับความไวแสง ISO 
([ISO] / [ค.ร.ช.ต. ISO AUTO] เป็นต้น)

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

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

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

ใบหน้าก่อนในหลายจุด ตั้งค่าว่ากล้องจะวัดความสว่างตามใบหน้า
ที่ตรวจจับหรอืไม่ เมื่อตั้งค่า [โหมดวัดแสง] 
ไว้ที่ [หลายจุด] 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

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

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

ขั้นระดับแสง เลือกระดับการเพิ่มของความเรว็ชัตเตอร ์
ค่ารูรบัแสง และค่าชดเชยแสง 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ
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 AEL ด้วยปุ่ มชัตเตอร์ ตั้งค่าว่าจะล็อคระดับแสงหรอืไม่ เมื่อกดปุ่ม
ชัตเตอรล์งครึง่หนึ่ง  ซึ่งจะมีประโยชน์กรณี
ที่ต้องการปรบัโฟกัสและระดับแสงแยกกัน 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

ปรับมาตรฐานแสง ปรบัมาตรฐานให้ค่าระดับแสงที่ถูกต้อง
ส�าหรบัโหมดวัดแสงแต่ละโหมด 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

แฟลช

โหมดแฟลช ตั้งค่าแฟลช  คู่มือ 
ช่วยเหลือ

ชดเชยแสงแฟลช ปรบัความเข้มแสงแฟลช  คู่มือ 
ช่วยเหลือ

ตั้งค่าชดเชยแสง ตั้งว่าให้น�าค่าชดเชยระดับแสงไปใช้กับ 
การชดเชยแสงแฟลชหรอืไม่ 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

แฟลชไร้สาย ตั้งค่าว่าจะถ่ายภาพด้วยแฟลชไรส้าย
หรอืไม่ 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

ลดตาแดง ลดการเกิดตาแดงเมื่อใช้แฟลช  คู่มือ 
ช่วยเหลือ

สี/WB/การประมวลผลภาพ

สมดุลย์แสงสีขาว แก้ไขโทนเอฟเฟกต์ของสภาพแสงโดย
รอบเพื่อถ่ายภาพวัตถุที่มีสีค่อนข้างขาวใน
โทนสีขาว 
([อัตโนมัติ] / [แสงแดดกลางวัน] เป็นต้น)

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

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

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

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

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

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

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

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

 ล็อค AWB ชัตเตอร์ ตั้งค่าว่าจะล็อคสมดุลแสงสีขาวหรอืไม่ 
ขณะกดปุ่มชัตเตอรใ์นโหมดสมดุลแสง 
สีขาวอัตโนมัติ 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

ช่วยปรับโฟกัส

ขยายโฟกัส ขยายภาพก่อนถ่ายเพื่อให้สามารถ 
ตรวจสอบจุดโฟกัสได้ 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

เวลาในการขยายโฟกัส ตั้งค่าระยะเวลาที่จะแสดงภาพในรูปแบบ
ที่ขยายใหญ่ 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

 ขยายโฟกัสเริ่มต้น ตัง้คา่ก�าลงัขยายเริม่ตน้ เม่ือใช ้[ขยายโฟกสั] คู่มือ 
ช่วยเหลือ

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

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

 MF Assist แสดงภาพขยายเมื่อโฟกัสด้วยตัวเอง  คู่มือ 
ช่วยเหลือ

ตั้งค่าจุดสูงสุด ตั้งค่าฟังก์ชั่นจุดสูงสุด ที่จะเน้นกรอบของ
พื้นที่ซึ่งอยู่ในโฟกัส เมื่อปรบัโฟกัสด้วย
ตัวเอง 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

สนับสนุนการถ่ายภาพ

การบันทึกใบหน้า บันทึกหรอืเปลี่ยนบุคคลที่จะเน้นให้เป็น 
จุดส�าคัญของภาพ เมื่อท�าการโฟกัส 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

ใบหน้าที่บันทึกไว้ก่อน ตรวจจับใบหน้าที่บันทึกไว้โดยเน้นให้ 
เป็นจุดส�าคัญของภาพโดยใช้ 
[การบันทึกใบหน้า]

คู่มือ 
ช่วยเหลือ
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 (ตั้งค่ากล้อง2)

ภาพเคลื่อนไหว

 โหมดรับแสง ตั้งค่าโหมดรบัแสงเมื่อถ่ายภาพเคลื่อนไหว  คู่มือ 
ช่วยเหลือ

 โหมดรับแสง ตั้งค่าโหมดรบัแสง เมื่อถ่ายภาพเคลื่อนไหว
แบบสโลว์โมชั่น/ควิกโมชั่น 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

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

58

 ตั้งค่าการบันทึก เลือกอัตราเฟรมและอัตราบิตส�าหรบัภาพ
เคลื่อนไหว 

59

 ตั้งค่าสโลและควิก เปลี่ยนการตั้งค่าในการถ่ายภาพเคลื่อนไหว
แบบสโลว์โมชั่นและควิกโมชั่น 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

 บันทึกภาพพร็อกซี่ บันทึกไฟล์พรอ็กซี่อัตราบิตต�่าในเวลา 
เดียวกับที่บันทึกภาพเคลื่อนไหว XAVC S 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

 ความเร็วขับ AF สลับความเรว็ในการโฟกัสขณะที่ใช้โฟกัส
อัตโนมัติในโหมดภาพเคลื่อนไหว 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

 ความไว AF ติดตาม ตั้งค่าความไวในการติดตาม AF ให้โหมด
ภาพเคลื่อนไหว 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

 ชัตเตอร์ช้าอัตโนมัติ ตั้งค่าฟังก์ชั่นที่ปรบัความเรว็ชัตเตอรต์าม
ความสว่างของสภาพแวดล้อมโดยอัตโนมัติ
ในโหมดภาพเคลื่อนไหว 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

 ขยายโฟกัสเริ่มต้น ตัง้คา่ก�าลงัขยายเริม่ตน้ เม่ือใช้ [ขยายโฟกสั] 
ในโหมดภาพเคลื่อนไหว 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

การอัดเสียง เลือกว่าต้องการให้บันทึกเสียงหรอืไม่  
เมื่อถ่ายภาพเคลื่อนไหว 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

ระดับเสียงบันทึก ปรบัระดับเสียงบันทึกขณะบันทึกภาพ
เคลื่อนไหว 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

แสดงระดับเสียง ตั้งค่าว่าต้องการแสดงระดับเสียงหรอืไม่  คู่มือ 
ช่วยเหลือ

จังหวะส.เสียงออก ตั้งระยะเวลาของเอาต์พุตเสียงขณะบันทึก
ภาพเคลื่อนไหว 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

แท็บสีม่วง
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ลดเสียงลมรบกวน ลดเสียงลมรบกวนระหว่างการบันทึกภาพ
เคลื่อนไหว 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

 แสดงตัวกําหนด ตั้งค่าว่าจะแสดงหรอืไม่แสดงเครือ่งหมาย
บนจอภาพขณะบันทึกภาพเคลื่อนไหว 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

 ตั้งค่าตัวกําหนด ตั้งค่าเครือ่งหมายที่จะให้แสดงในจอภาพ 
เมื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหว 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

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

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

บันทึกด้วยปุ่ มชัตเตอร์ บันทึกภาพเคลื่อนไหวโดยใช้ปุ่มชัตเตอร ์ คู่มือ 
ช่วยเหลือ

ชัตเตอร์/SteadyShot

 ชนิดของชัตเตอร์ ตั้งค่าว่าจะถ่ายภาพด้วยชัตเตอรเ์ชิงกลหรอื
ชัตเตอรอ์ิเล็กทรอนิกส์ 

43

ม่านชัตเตอร์หน้าอิเล็กฯ ตั้งว่าให้ใช้ฟังก์ชั่นม่านชัตเตอร์
อิเล็กทรอนิกส์ชุดแรกหรอืไม่ 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

ถ่ายโดยไม่มีเลนส์ ตั้งค่าว่าจะให้ลั่นชัตเตอรห์รอืไม่ เมื่อไม่ได้
ใส่เลนส์ไว้ 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

ถ่ายโดยไม่มีการ์ด ตั้งว่าจะให้ลั่นชัตเตอรห์รอืไม่เมื่อไม่ได้ใส่
การด์หน่วยความจ�า 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

SteadyShot ตั้งค่าว่าจะเปิดใช้งาน SteadyShot ในการ
ถ่ายภาพหรอืไม่ 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

ตั้งค่า SteadyShot ก�าหนดการตั้งค่า SteadyShot  คู่มือ 
ช่วยเหลือ

ซูม

ซูม ตั้งค่าอัตราซูมส�าหรบัฟังก์ชั่นซูมอื่น 
นอกเหนือจากการซูมด้วยเลนส์ 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

ตั้งค่าซูม ตั้งว่าจะใช้หรอืไม่ใช้ ซูมภาพคมชัด และ  
ซูมดิจิตอล ขณะท�าการซูม 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

หมุนวงแหวนซูม ก�าหนดการซูมเข้า/ซูมออกให้ทิศทางการ
หมุนของเลนส์ซูม  ฟังก์ชั่นนี้ใช้ได้กับเลนส์
เพาเวอรซ์ูมที่ใช้งานรว่มกับฟังก์ชั่นนี้ได้
เท่านั้น 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ
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แสดง/แสดงภาพอัตโนมัติ

ปุ่ ม DISP ก�าหนดประเภทข้อมูลที่จะแสดงบนจอภาพ
หรอืในช่องมองภาพ เมื่อกดปุ่ม DISP 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

FINDER/MONITOR ตั้งค่าวิธีการสลับการแสดงผลระหว่าง 
ช่องมองภาพกับจอภาพ 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

 เฟรมเรทของช่.ม.ภ. ตั้งค่าอัตราเฟรมส�าหรบัช่องมองภาพเมื่อ
ถ่ายภาพนิ่ง 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

ตั้งค่าลายทาง ตั้งค่าแถบสีที่แสดงเพื่อปรบัความสว่าง  คู่มือ 
ช่วยเหลือ

เส้นตาราง แสดงเสน้ตารางเพื่อปรบัองคป์ระกอบภาพ  คู่มือ 
ช่วยเหลือ

แนะนําตั้งค่าระดับแสง ตั้งค่าแถบแนะน�าที่แสดงเมื่อเปลี่ยนการ 
ตั้งค่าระดับแสงในหน้าจอถ่ายภาพ 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

แสดง Live View ตั้งว่าจะแสดงหรอืไม่แสดงการตั้งค่า เช่น 
การชดเชยแสงในหน้าจอแสดงผล 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

แสดงการเริ่มถ่ายภาพ ตั้งค่าว่าจะให้มีอาการภาพหายในหน้าจอ 
เมื่อถ่ายภาพแรกหรอืไม่ ในขณะถ่ายภาพ
โดยไม่มีอาการภาพหาย 

47

แสดงจังหวะถ่ายภาพ ตั้งค่าวิธีแสดงระยะเวลาที่ลั่นชัตเตอรใ์น
หน้าจอ ในขณะถ่ายภาพโดยไม่มีอาการ
ภาพหาย 

47

ความยาวถ่ายต่อเนื่อง ก�าหนดว่าจะแสดงตัวแสดงระยะเวลา
ที่เหลือที่สามารถถ่ายภาพต่อเนื่องด้วย
ความเรว็การถ่ายภาพเท่าเดิมหรอืไม่ 

49

แสดงภาพอัตโนมัติ ตั้งค่าแสดงภาพอัตโนมัติเพื่อแสดงภาพที่
ถ่ายได้หลังการถ่ายภาพ 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

ใช้งานกําหนดเอง

 คีย์กําหนดเอง ก�าหนดฟังก์ชั่นให้ปุ่มต่างๆ เพื่อช่วยให้
สามารถใช้งานกล้องได้เรว็ขึ้น โดยการกด
ปุ่มเหล่านี้ในขณะถ่ายภาพนิ่ง 

20
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 คีย์กําหนดเอง ก�าหนดฟังก์ชั่นให้ปุ่มต่างๆ เพื่อช่วยให้
สามารถใช้งานกล้องได้เรว็ขึ้น โดยการกด
ปุ่มเหล่านี้ในขณะถ่ายภาพเคลื่อนไหว 

20

 คีย์กําหนดเอง ก�าหนดฟังก์ชั่นให้ปุ่ม เพื่อช่วยให้สามารถ
ใช้งานกล้องได้เรว็ขึ้น โดยการกดปุ่มเหล่านี้
ในขณะแสดงภาพ 

20

ตั้งค่าเมนูฟังก์ชั่น ก�าหนดฟังก์ชั่นที่ต้องการให้แสดงขึ้นเมื่อ
กดปุ่ม Fn (ฟังก์ชั่น) 

23

การตั้งค่าปุ่ มหมุนฉัน ก�าหนดฟังกช์ัน่ทีต่อ้งการใหก้บัปุ่มหมนุและ
ปุ่มควบคุม และบันทึกการตั้งค่าได้สูงสุดถึง
สามการตั้งค่า 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

ตั้งค่าปุ่ มหมุน ตั้งค่าฟังก์ชั่นของปุ่มหมุนด้านหน้าและ
ด้านหลัง เมื่อตั้งโหมดรบัแสงไปที่ M ปุ่ม
หมุนสามารถใช้ปรบัความเรว็ชัตเตอรแ์ละ
ค่ารูรบัแสง 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

หมุน Av/Tv ตั้งค่าทิศทางการหมุนปุ่มหมุนด้านหน้าและ
ด้านหลังหรอืปุ่มควบคุมเพื่อปรบัค่ารูรบั
แสงหรอืความเรว็ชัตเตอร ์

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

ชดเชย Ev ด้วยปุ่ มหมุน ตั้งค่าว่าจะชดเชยระดับแสงด้วยปุ่มหมุน
ด้านหน้าหรอืด้านหลัง 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

วงแหวนฟังก์ชั่น(เลนส์) ก�าหนดฟังก์ชั่นให้วงแหวนปรบัฟังก์ชั่นที่
อยู่บนเลนส์ 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

ฟังก์ชั่นของระบบสัมผัส ตั้งค่าว่าจะเปิดใช้งานฟังก์ชั่นใดด้วยการ
ท�างานแบบสัมผัสบนจอภาพ 

51, 53

ปุ่ ม MOVIE เปิดหรอืปิดใช้งานปุ่ม MOVIE  คู่มือ 
ช่วยเหลือ

ล็อคส่วนที่ใช้งาน ตั้งค่าว่าจะปิดใช้งานปุ่มเลือก ปุ่มควบคุม
หรอืปุ่มหมุนด้านหน้าและด้านหลังชั่วคราว
หรอืไม่ เมื่อกดปุ่ม Fn ค้างไว้ 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ
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สัญญาณเสียง เลือกว่าจะให้ชัตเตอรอ์ิเล็กทรอนิกส์มีเสียง
ชัตเตอรห์รอืให้กล้องส่งเสียงบีปหรอืไม่  
ในระหว่างใช้งานการโฟกัสอัตโนมัติและ
ระบบตั้งเวลาถ่ายภาพ 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

 (เครือข่าย)

ฟังก์ชั่นส่งสมาร์ทโฟน ตั้งค่าภาพเคลื่อนไหวที่จะถ่ายโอนไปยัง 
สมารท์โฟน หรอืถ่ายโอนภาพไปยัง 
สมารท์โฟน 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

ส่งไปยังคอมพิวเตอร์ 
(Wi-Fi)

ส�ารองภาพโดยถ่ายโอนภาพไปยัง
คอมพิวเตอรท์ี่เชื่อมต่อกับเครอืข่าย 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

ฟังก์ชั่นการโอน FTP ตั้งค่าการถ่ายโอนภาพโดยใช้ FTP และ
ด�าเนินการถ่ายโอน 
* ทั้งนี้จะต้องมีความรูพ้ื้นฐานเกี่ยวกับ

เซิรฟ์เวอร ์FTP 

63

ดูภาพบนทีวี ให้ท่านสามารถดูภาพผ่านจอทีวีที่รองรบั
ระบบเครอืข่าย 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

ควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน ตั้งค่าสภาพแวดล้อมส�าหรบัการเชื่อมต่อ
กล้องไปยังสมารท์โฟน 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

PC รีโมท (LAN มีสาย) ใช้งานกล้องจากคอมพิวเตอรห์รอืถ่ายโอน
ภาพไปยังคอมพิวเตอรโ์ดยเชื่อมต่อกล้อง
เข้ากับคอมพิวเตอรผ์่านระบบ LAN แบบ
ใช้สาย 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

โหมดเครื่องบิน ปิดใช้งานการสื่อสารไรส้ายจากอุปกรณ์ 
เช่น ฟังก์ชั่น Wi-Fi, NFC และ Bluetooth 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

ตั้งค่า Wi-Fi ให้ท่านสามารถบันทึกจุดเชื่อมต่อของท่าน 
และตรวจสอบหรอืเปลี่ยนแปลงข้อมูลการ
เชื่อมต่อ Wi-Fi 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

ตั้งค่า Bluetooth ควบคุมการตั้งค่าในการเชื่อมต่อกล้องกับ
สมารท์โฟนผ่านการเชื่อมต่อ Bluetooth 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

แท็บสีเขียว



ILCE-9
d-831-100-41(1)

C:\d831100411\d831100411ILCE9AP2\01TH-ILCE9AP2\100MEN.indd
2019/02/19 13:59

TH

80

 ตั้งค่าเชื่อมตําแหน่ง รบัข้อมูลการระบุต�าแหน่งจากสมารท์โฟน 
ทีจ่บัคูแ่ละบนัทกึขอ้มลูนัน้ลงในภาพทีถ่า่ย 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

ตั้งค่า LAN มีสาย ตั้งค่าระบบ LAN แบบใช้สาย  คู่มือ 
ช่วยเหลือ

แก้ไขชื่ออุปกรณ์ เปลีย่นชื่ออปุกรณภ์ายใต้ Wi-Fi Direct ฯลฯ คู่มือ 
ช่วยเหลือ

นําเข้าใบรับรองหลัก น�าเข้าใบรบัรองหลักลงในกล้อง  คู่มือ 
ช่วยเหลือ

รีเซ็ตตั้งค่าเครือข่าย รเีซ็ตการตั้งค่าเครอืข่ายทั้งหมด  คู่มือ 
ช่วยเหลือ

 (เล่น)

ป้องกัน ป้องกนัภาพท่ีถา่ยไว ้ไมใ่หถ้กูลบโดยบงัเอิญ คู่มือ 
ช่วยเหลือ

หมุน หมุนภาพ  คู่มือ 
ช่วยเหลือ

ลบ ลบภาพ  คู่มือ 
ช่วยเหลือ

เรตติ้ง ให้คะแนนภาพที่บันทึก ตั้งแต่  ถึง   คู่มือ 
ช่วยเหลือ

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

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

เลือกพิมพ์ ระบุล่วงหน้าว่าภาพนิ่งภาพใดในการด์
หน่วยความจ�าที่ต้องการพิมพ์ในภายหลัง 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

คัดลอก ให้ท่านสามารถคัดลอกภาพจากการด์ 
หน่วยความจ�าในช่องเสียบการด์
หน่วยความจ�าที่ได้ก�าหนดไว้ใน 
[เลือกสื่อส�าหรบัเล่น] ไปยังการด์ 
หน่วยความจ�าในช่องเสียบอื่นได้ 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

แท็บสีฟ้ำ
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บันทึกภาพนิ่ง เก็บภาพบรรยากาศที่เลือกในภาพ
เคลื่อนไหวเพื่อจัดเก็บเป็นภาพนิ่ง 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

 ขยาย ขยายภาพที่แสดง  คู่มือ 
ช่วยเหลือ

 ขยายขนาดเริ่มต้น ตั้งค่าก�าลังขยายเริม่ต้น เมื่อแสดงภาพที่
ขยายต่างๆ 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

 ขยายตําแหน่งเริ่มต้น ตั้งค่าพื้นที่ก�าลังขยายเริม่ต้น เมื่อแสดงภาพ
ที่ขยายต่างๆ 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

สไลด์โชว์ แสดงสไลด์โชว์  คู่มือ 
ช่วยเหลือ

เลือกส่ือสําหรับเล่น เลือกช่องเสียบการด์หน่วยความจ�าของ
การด์หน่วยความจ�าที่จะแสดงภาพ 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

โหมดดูภาพ แสดงภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวจากวันที่
หรอืโฟลเดอรท์ี่ระบุไว้ 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

ดัชนีภาพ แสดงหลายภาพในขณะเดียวกัน  คู่มือ 
ช่วยเหลือ

แสดงเป็นกลุ่ม ตั้งค่าว่าจะแสดงภาพเป็นกลุ่มหรอืไม่  คู่มือ 
ช่วยเหลือ

หมุนการแสดงภาพ ตั้งค่าแนวการแสดงภาพส�าหรบัภาพถ่าย
ให้เป็นแนวตั้ง 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

ตั้งค่าการข้ามภาพ ตั้งค่าปุ่มหมุนและวิธีที่จะใช้ส�าหรบัข้าม
ภาพต่างๆ ในระหว่างเปิดดูภาพ  

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

 (ตั้งค่า)

ความสว่างหน้าจอ ปรบัความสว่างของหน้าจอ  คู่มือ 
ช่วยเหลือ

ความสว่างช่องมองภาพ ตั้งค่าความสว่างของช่องมองภาพ  คู่มือ 
ช่วยเหลือ

อุณหภูมิสีช่องมองภาพ ตั้งอุณหภูมิสีของช่องมองภาพ  คู่มือ 
ช่วยเหลือ

แท็บสีเห�ือง
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ตั้งค่าระดับเสียง ตั้งค่าระดับเสียงเพื่อดูภาพเคลื่อนไหว  คู่มือ 
ช่วยเหลือ

หน้ายืนยันการลบ ตั้งค่าว่าจะให้เลือก [ลบ] หรอื [ยกเลิก] ไว้
ล่วงหน้าในหน้าจอยืนยันการลบ 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

เวลาเริ่มประหยัดพง. ตั้งระยะเวลาให้เปลี่ยนเป็นโหมดประหยัด
พลังงานโดยอัตโนมัติ 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

อุณหภูมิปิดอัตโนมัติ ตั้งค่าอุณหภูมิของกล้องที่จะท�าให้กล้อง
ปิดสวิตช์เองโดยอัตโนมัติในขณะถ่ายภาพ  
ขณะถ่ายภาพในโหมดมือถือ ให้ตั้งค่าไป
ที่ [ปกติ] 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

ตัวเลือก NTSC/PAL*1 เปลี่ยนรูปแบบทีวีของอุปกรณ์ เพื่อให้ 
สามารถถ่ายภาพเป็นรูปแบบภาพ
เคลื่อนไหวต่างๆ 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

ทําความสะอาด เริม่โหมดท�าความสะอาดเพื่อท�าความ
สะอาดเซ็นเซอรภ์าพ 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

ระบบสัมผัส ตั้งค่าว่าจะเปิดใช้งานการท�างานแบบสัมผัส
ของจอภาพหรอืไม่ 

50

จอภาพ/แผ่นสัมผัส เลือกว่าจะเปิดใช้งานการท�างานแบบแผง
สัมผัสขณะถ่ายภาพด้วยจอภาพ หรอืการ
ท�างานแบบทัชแพดขณะถ่ายภาพด้วย 
ช่องมองภาพ 

50

ตั้งค่าแผ่นสัมผัส ปรบัการตั้งค่าที่เกี่ยวกับการท�างานแบบ
ทัชแพด 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

โหมดสาธิต ตั้งค่าการแสดงภาพเคลื่อนไหวสาธิตเป็น
เปิดหรอืปิด 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

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

เคลื่อนไหวที่มีความช�านาญ 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

รีโมทควบคุม ตั้งว่าจะใช้หรอืไม่ใช้รโีมทคอนโทรล 
อินฟาเรด 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ
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ตั้งค่า HDMI ตั้งค่า HDMI 
* ภาพจะไมป่รากฏในจอภาพของกล้อง  

เมื่อทา่นบนัทกึภาพเคลื่อนไหวขณะที่
กลอ้งเชื่อมต่อกบัอปุกรณ์ HDMI โดย 
ตัง้คา่ [  รปูแบบไฟล]์ ไว้ที ่[XAVC S 4K]

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

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

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

เชื่อมต่อ USB ตั้งค่าวิธีการเชื่อมต่อ USB  คู่มือ 
ช่วยเหลือ

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

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

เครื่องชาร์จ USB ตั้งค่าว่าจะให้มีการจ่ายไฟผ่านการเชื่อมต่อ  
USB หรอืไม่ เมื่อต่อกล้องเข้ากับ
คอมพิวเตอรห์รอือุปกรณ์ USB 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

ตั้งค่า PC รีโมท ควบคุมการตั้งค่าการถ่ายภาพระยะไกล
ผ่าน PC 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

 ภาษา เลือกภาษา  33

ตั้ง วันที่/เวลา ตั้งวันที่ เวลาและปรบัเวลาฤดูรอ้น  33

ตั้งค่าท้องที่ ตั้งค่าต�าแหน่งการใช้งาน  คู่มือ 
ช่วยเหลือ

ข้อมูล IPTC บันทึกข้อมูล IPTC เมื่อบันทึกภาพนิ่ง  คู่มือ 
ช่วยเหลือ

ข้อมูลลิขสิทธิ์ ตั้งข้อมูลลิขสิทธิ์ส�าหรบัภาพนิ่ง  คู่มือ 
ช่วยเหลือ

บันทึกหมายเลขซีเรียล บันทึกหมายเลขผลิตภัณฑ์ของกล้องเป็น
ข้อมูล Exif เมื่อบันทึกภาพนิ่ง 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ
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ฟอร์แมต ฟอรแ์มตการด์หน่วยความจ�า  คู่มือ 
ช่วยเหลือ

หมายเลขไฟล์ ตั้งค่าวิธีที่ใช้ในการก�าหนดหมายเลขไฟล์  คู่มือ 
ช่วยเหลือ

ตั้งค่าชื่อไฟล์ เปลี่ยนอักขระ 3 ตัวแรกของชื่อไฟล์ส�าหรบั
ภาพนิ่ง 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

ตั้งค่าสื่อบันทึก ตั้งค่าวิธีการบันทึกภาพลงในช่องเสียบ
การด์หน่วยความจ�าทั้งสองช่อง 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

เลือกโฟลเดอร์ REC เปลี่ยนโฟลเดอรท์ี่เลือกไว้ส�าหรบัเก็บ
ภาพนิ่ง 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

แฟ้มภาพใหม่ สรา้งโฟลเดอรใ์หม่ส�าหรบัเก็บภาพนิ่ง  คู่มือ 
ช่วยเหลือ

ชื่อโฟลเดอร์ ตั้งค่ารูปแบบโฟลเดอรส์�าหรบัภาพนิ่ง  คู่มือ 
ช่วยเหลือ

กู้ฐานข้อมูลภาพ กู้ไฟล์ฐานข้อมูลภาพและเปิดใช้งานการ
บันทึกและการแสดงภาพ 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

แสดงข้อมูลสื่อบันทึก แสดงเวลาที่ใช้บันทึกภาพเคลื่อนไหวที่
เหลืออยู่และจ�านวนภาพนิ่งที่สามารถ
บันทึกได้บนการด์หน่วยความจ�า 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

เวอร์ชั่น แสดงเวอรช์ั่นของซอฟต์แวรก์ล้อง  คู่มือ 
ช่วยเหลือ

โลโก้ใบรับรอง*2 แสดงข้อมูลใบรบัรองส�าหรบักล้อง (แสดง
เฉพาะโลโก้ใบรบัรองบางโลโก้เท่านั้น) 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

รีเซ็ตการตั้งค่า เรยีกการตั้งค่าต่างๆ กลับคืนสู่ค่าเริม่ต้น  
เลือก [ตั้งค่าเริม่ต้น] เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า
ทั้งหมดกลับสู่ค่าเริม่ต้น 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ



C:\d831100411\d831100411ILCE9AP2\01TH-ILCE9AP2\100MEN.indd
2019/02/19 13:59

ILCE-9
d-831-100-41(1)

TH

85

รายการ M
EN

U/รายการไอคอน

 (เมนูของฉัน)

เพิ่มรายการ เพิ่มรายการ MENU ที่ต้องการไปยัง 
 (เมนูของฉัน) 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

จัดเรียงรายการ จัดเรยีงรายการ MENU ที่เพิ่มไปยัง 
 (เมนูของฉัน) 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

ลบรายการ ลบรายการ MENU ที่เพิ่มไปยัง 
 (เมนูของฉัน) 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

ลบหน้า ลบรายการ MENU ทั้งหมดในหน้าใน 
 (เมนูของฉัน) 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

ลบทั้งหมด ลบรายการ MENU ทั้งหมดที่เพิ่มไปยัง 
 (เมนูของฉัน) 

คู่มือ 
ช่วยเหลือ

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

*2 รุน่ส�าหรบัต่างประเทศเท่านั้น 

แท็บสีเทำ
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รายการไอคอนบนจอภาพ
เนื้อหาและต�าแหน่งของเนื้อหาที่แสดงในภาพประกอบเป็นเพียงค�าแนะน�าเท่านั้น 
และอาจแตกต่างจากการแสดงผลจรงิ 

ไอคอนบนหน้าจอถ่ายภาพ

โหมดจอภาพ โหมดช่องมองภาพ

 โหมดถ่ำยภำพ/จ�ำแนกบรรยำกำศ

  P  P   A  S  M   
           
      

โหมดถ่ายภาพ (34)

     
หมายเลขลงทะเบียน (70)

                
    

ไอคอนจ�าแนกบรรยากาศ

 กำรตั้งค่ำก�้อง

          
          
          
  NO CARD

สถานะการด์หน่วยความจ�า (28, 94)

100
จ�านวนภาพนิ่งที่บันทึกได้ (96)

ก�าลังบันทึกข้อมูล / จ�านวนภาพ 
ที่เหลือที่จะต้องบันทึก

    
อัตราส่วนภาพของภาพนิ่ง (69)



C:\d831100411\d831100411ILCE9AP2\01TH-ILCE9AP2\100MEN.indd
2019/02/19 13:59

ILCE-9
d-831-100-41(1)

TH

87

รายการ M
EN

U/รายการไอคอน

24M  20M  16M  10M  8.7M  6.9M  
6.0M  5.1M  4.0M  2.6M  2.2M  
1.7M

ขนาดภาพของภาพนิ่ง (55)

RAW  
การบันทึก RAW (แบบบีบอัดข้อมูล/
แบบไม่บีบอัดข้อมูล)

X.FINE  FINE  STD
คุณภาพ JPEG (54)

XAVC S 4K  XAVC S HD  AVCHD
รูปแบบไฟล์ของภาพเคลื่อนไหว (58)

          
  

การตั้งค่าการบันทึกภาพเคลื่อนไหว 
(59)

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

อัตราเฟรมของภาพเคลื่อนไหว (59)

        

บันทึกภาพพรอ็กซี่ (75)

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

อัตราเฟรมส�าหรบัการถ่ายภาพแบบ 
สโลว์โมชั่น/ควิกโมชั่น (75)

APS-C/Super 35mm (56)

ก�าลังชารจ์แฟลช

การตั้งค่าเอฟเฟ็ค ปิด (77)

ไฟช่วย AF (71)

    
เปิด/ปิด SteadyShot เตือนกล้องสั่น  
(76)

  
ค.ยาวโฟกัส SteadyS./  
เตือนกล้องสั่น (76)

    
ซูมอัจฉรยิะ / ซูมภาพคมชัด /  
ซูมดิจิตอล (76)

—PC—
PC รโีมท (83)

ปรบัหน้าจอสว่าง

การถ่ายภาพโดยไม่มีเสียงชัตเตอร ์
(45)

รโีมทคอนโทรล (82)

FTP  FTP
สถานะการเชื่อมต่อ FTP และการ 
ถ่ายโอนข้อมูลแบบ FTP (63)

  
เชื่อมต่อ Wi-Fi/ตัดการเชื่อมต่อจาก  
Wi-Fi
* ไอคอนเหล่านี้จะแสดงในพื้นที่  

เมื่อถ่ายภาพด้วยช่องมองภาพ 
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เชื่อมต่อ LAN/ตัดการเชื่อมต่อจาก 
LAN
* ไอคอนเหล่านี้จะแสดงในพื้นที่  

เมื่อถ่ายภาพด้วยช่องมองภาพ 

ไม่มีการบันทึกเสียงของภาพ
เคลื่อนไหว (75)

ลดเสียงลมรบกวน (76)

ก�าลังบันทึกข้อมูลลิขสิทธิ์ (83)

IPTC
การบันทึกข้อมูล IPTC (83)

ยกเลิกโฟกัส (51)

การยกเลิกติดตาม (51)

ปรับจุดโฟกัส
ท�าการ [ปรบัจุดโฟกัส] (52)

NFC เปิดใช้งาน (62)

  
การเชื่อมต่อ Bluetooth ใช้งานได้ / 
การเชื่อมต่อ Bluetooth ใช้งานไม่ได้

  
เชื่อมต่อกับสมารท์โฟนแล้ว /  
ยังไม่ได้เชื่อมต่อกับสมารท์โฟน

  
ก�าลังรบัข้อมูลการระบุต�าแหน่ง/ 
ไม่สามารถรบัข้อมูลการระบุต�าแหน่ง
ได้ 

โหมดเครือ่งบิน (79)

การเตือนว่ากล้องรอ้นเกินไป

  
ไฟล์ฐานข้อมูลเต็ม/ไฟล์ฐานข้อมูล
ผิดพลาด

 แบตเตอรี่

แบตเตอรีท่ี่เหลืออยู่ (26)

การเตือนเกี่ยวกับแบตเตอรีท่ี่เหลือ
อยู่

จ่ายพลังงานจาก USB (83)

 กำรตั้งค่ำกำรถำ่ยภำพ

            
            
  

โหมดขับเคลื่อน (48)
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รายการ M
EN

U/รายการไอคอน

                  
โหมดแฟลช (73) / แฟลชไรส้าย 
(73) / ลดตาแดง (73)

±0.0
ชดเชยแสงแฟลช (73)

      
โหมดโฟกัส (36)

           
        

บรเิวณปรบัโฟกัส (38)

JPEG  RAW    RAW+J  +J
รูปแบบไฟล์ (54)

          
โหมดวัดแสง (72)

AWB              
              

7500K  A5 G5
สมดุลย์แสงสีขาว (อัตโนมัติ ตั้งค่า
ล่วงหน้า อัตโนมัติใต้น�้า ก�าหนดเอง 
อุณหภูมิสี ฟิลเตอรส์ี) (73)

    
ตัวปรบัไดนามิก/ออโต้ HDR (73)

              
            

+3 +3 +3
สรา้งสรรค์ภาพถ่าย (74)/คอนทราสต์ 
ความอิ่มสี และความคมชัด

                
        

เอฟเฟ็คของภาพ (74)

  
ใบหน้าก่อนใน AF (71)

    
ชนิดของชัตเตอร ์(43)

  
เฟรมเรทของช่.ม.ภ. (77)

  
ให้ส�าคัญกับสื่อบันทึก (84)

 ตัวแสดงโฟกัส/กำรตั้งค่ำระดับ
แสง

  
ตัวแสดงโฟกัส (37)

1/250 
ความเรว็ชัตเตอร์

F3.5
ค่าเปิดหน้ากล้อง

  
การชดเชยแสง (72)/ วัดแสงแบบ
แมนนวล

ISO400  ISO AUTO  ISO400
ความไวแสง ISO (72)

    
ล็อค AE/ล็อค FEL/ล็อค AWB
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 ค�ำแนะน�ำ/อื่นๆ

การยกเลิกติดตาม
แสดงค�าแนะน�าส�าหรบัการติดตาม 
(53)

ยกเลิกโฟกัส
แสดงค�าแนะน�าส�าหรบัการยกเลิก
การโฟกัส (51)

แสดงค�าแนะน�าส�าหรบัปุ่มหมุน
ของฉัน

ตัวแสดงการถ่ายครอ่ม

บรเิวณการวัดแสงเฉพาะจุด (72)

ค�าแนะน�าการตั้งค่าระดับแสง (77)

ตัวแสดงความเรว็ชัตเตอร์

ตัวแสดงรูรบัแสง

ฮิสโตแกรม

เกจวัดระดับดิจิตอล

STBY  REC
เตรยีมพรอ้มบันทึกภาพเคลื่อนไหว/
ก�าลังบันทึกภาพเคลื่อนไหว

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

แสดงระดับเสียง (75)

  
ควบคุม REC (83)

00:00:00:00
ไทม์โค้ด (ชั่วโมง:นาที:วินาที:เฟรม) 
(82)

00 00 00 00
ยูสเซอรบ์ิต (82)
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รายการ M
EN

U/รายการไอคอน

ไอคอนบนหน้าจอดูภาพ

การแสดงเมื่อเปิดดูภาพเดี่ยว การแสดงฮิสโตแกรม

 ข้อมู�พื้นฐำน

  
สื่อที่ใช้ดูภาพ (81)

        
โหมดดูภาพ (81)

IPTC
ข้อมูล IPTC (83)

        
เรตติ้ง (80)


ป้องกัน (80)

DPOF
ตั้งค่า DPOF (80)

3/7
หมายเลขไฟล์/จ�านวนภาพในโหมด
ดูภาพ

NFC เปิดใช้งาน (62)

แบตเตอรีท่ี่เหลืออยู่ (27)

กลุ่ม (81)

รวมภาพเคลื่อนไหวพรอ็กซี่ (75)

FTP   FTP   FTP
สถานะการถ่ายโอนข้อมูลแบบ FTP 
(63)

 กำรตั้งค่ำก�้อง

ดทูี ่“ไอคอนบนหนา้จอถา่ยภาพ” (หนา้ 86) 

 กำรตั้งค่ำกำรถำ่ยภำพ

เอฟเฟกต์ภาพผิดพลาด

ออโต้ HDR ผิดพลาด (73)

35mm
ความยาวโฟกัสของเลนส์

ดูที่ “ไอคอนบนหน้าจอถ่ายภาพ” (หน้า 86) 
ส�าหรบัไอคอนอื่นๆ ที่แสดงในพื้นที่นี้ 
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 ข้อมู�ภำพ

ข้อมูลละติจูด/ลองจิจูด (63)

2019 - 1 - 1  10:37PM
วันที่บันทึกภาพ (33)

 100-0003
หมายเลขโฟลเดอร ์ หมายเลข
ไฟล์ (84)

      
ฮิสโตแกรม (ความสว่าง/R/G/B)
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เกี่ยวกับ
ผลิตภัณ

ฑ
์น

ี้
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้

ข้อมูลจําเพาะ

อายุการใช้งานแบตเตอรี่และจํานวนภาพที่บันทึกได้

อายุการใช้งาน
แบตเตอรี่

จํานวนภาพ

การถ่ายภาพ  
(ภาพนิ่ง)

โหมดหน้าจอ — ประมาณ 650
โหมดช่องมองภาพ — ประมาณ 480

การถ่ายภาพจริง 
(ภาพเคลื่อนไหว)

โหมดหน้าจอ ประมาณ 120 นาที  —

โหมดช่องมองภาพ ประมาณ 105 นาที  —

การถ่ายภาพต่อเนื่อง  
(ภาพเคลื่อนไหว)

โหมดหน้าจอ ประมาณ 195 นาที  —
โหมดช่องมองภาพ ประมาณ 185 นาที  —

 • อายุการใช้งานแบตเตอรีแ่ละจ�านวนภาพที่สามารถบันทึกได้ข้างต้นเป็นค่าโดย
ประมาณส�าหรบักรณีที่ชารจ์แบตเตอรีจ่นเต็ม  อายุการใช้งานแบตเตอรีแ่ละ
จ�านวนภาพอาจลดลงตามเงื่อนไขการใช้งาน 

 • อายุการใช้งานแบตเตอรีแ่ละจ�านวนภาพที่สามารถบันทึกได้เป็นการประมาณค่า
จากการถ่ายภาพตามการตั้งค่าเริม่ต้นภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้:

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

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

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

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

 – การถ่ายภาพต่อเนื่อง (ภาพเคลื่อนไหว): อายุการใช้งานแบตเตอรีข่ึ้นอยู่กับ 
การถ่ายภาพไม่หยุดจนกระทั่งครบจ�านวนสูงสุด (29 นาที) แล้วถ่ายต่อโดยกด
ปุ่ม MOVIE (ภาพเคลื่อนไหว) อีกครัง้  ฟังก์ชั่นอื่นๆ เช่น การซูม จะไม่ท�างาน 

การ์ดหน่วยความจําที่สามารถใช้ได้

เมื่อใช้การด์หน่วยความจ�า microSD หรอื Memory Stick Micro กับกล้องนี้  
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใช้ตัวแปลงที่เหมาะสมแล้ว 

การ์ดหน่วยความจํา SD
รูปแบบการบันทึก การ์ดหน่วยความจําที่รองรับ

ภาพนิ่ง การด์ SD/SDHC/SDXC

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

XAVC S

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

การด์ SDHC/SDXC  
(Class 10 หรอื U1 หรอืเรว็กว่า)

4K 100 Mbps*
HD 100 Mbps

การด์ SDHC/SDXC (U3)

* รวมถึงเมื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหวพรอ็กซี่ในเวลาเดียวกัน



C:\d831100411\d831100411ILCE9AP2\01TH-ILCE9AP2\120OTH.indd
2019/02/19 13:59

ILCE-9
d-831-100-41(1)

TH

95

เกี่ยวกับ
ผลิตภัณ

ฑ
์น

ี้

Memory Stick
รูปแบบการบันทึก การ์ดหน่วยความจําที่รองรับ

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

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

XAVC S

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

Memory Stick PRO-HG Duo

4K 100 Mbps*
HD 100 Mbps

—

* รวมถึงเมื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหวพรอ็กซี่ในเวลาเดียวกัน

หมายเหตุ

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

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

การ์ดหน่วยความจํา ระบบไฟล์

การ์ดหน่วยความจํา SDXC exFAT

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

FAT32

 • ชารจ์แบตเตอรีใ่ห้เต็มก่อนที่จะพยายามกู้ไฟล์ฐานข้อมูลบนการด์หน่วยความจ�า 
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จํานวนภาพที่บันทึกได้

เมื่อท่านใส่การด์หน่วยความจ�าในกล้องแล้วเปิดกล้อง จ�านวนภาพที่สามารถบันทึก
ได้ (ถ้าท่านถ่ายภาพต่อเนื่องโดยใช้การตั้งค่าปัจจุบัน) จะปรากฏในหน้าจอ 

หมายเหตุ

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

จาํนวนภาพทีส่ามารถบนัทกึไดใ้นการด์หนว่ยความจาํ
ตารางด้านล่างแสดงจ�านวนภาพโดยประมาณที่สามารถบันทึกได้ในการด์ 
หน่วยความจ�าที่ฟอรแ์มตด้วยกล้องนี้  ค่าถูกก�าหนดโดยใช้การด์หน่วยความจ�า 
มาตรฐานของ Sony ส�าหรบัการทดสอบ  ค่าอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ 
สภาพแวดล้อมในการถ่ายภาพและประเภทของการด์หน่วยความจ�าที่ใช้ 
[  ขนาดภาพ JPEG]: [L: 24M]
[  อัตราส่วนภาพ]: [3:2]*1

(หน่วย: ภำพ)

 คณุภาพ JPEG/  รปูแบบไฟล์ 8 GB 32 GB 64 GB 256 GB
ปกติ 1100 4550 9000 36000 
ละเอียด 790 3200 6300 25000
ละเอียดมาก 430 1700 3500 14000 
RAW & JPEG (RAW แบบบีบอัด
ข้อมูล)*2

215 870 1700 6900

RAW (RAW แบบบีบอัดข้อมูล) 295 1200 2400 9600 
RAW & JPEG (RAW แบบไม่บีบอัด
ข้อมูล)*2

125 510 1000 4100 

RAW (RAW แบบไม่บีบอัดข้อมูล) 150 610 1200 4950 

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

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

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

ระยะเวลาบันทึกได้ของภาพเคลื่อนไหว

ตารางด้านล่างนี้แสดงเวลาการบันทึกทั้งหมดโดยประมาณโดยใช้การด์หน่วยความ
จ�าที่ฟอรแ์มตด้วยกล้องนี้  ค่าอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการถ่าย
ภาพและประเภทของการด์หน่วยความจ�าที่ใช้  ระยะเวลาบันทึกในกรณีที่ตั้งค่า  
[  รูปแบบไฟล์] ไว้ที่ [XAVC S 4K] และ [XAVC S HD] เป็นระยะเวลาบันทึกระหว่าง
การถ่ายภาพที่มีการตั้งค่า [  บันทึกภาพพรอ็กซี่] ไว้ที่ [ปิด] 

(h (ชั่วโมง), min (นำที))

รูปแบบไฟล์
การตั้งค่า 
การบันทึก

8 GB 32 GB 64 GB 256 GB

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

8 min 35 min 1 h 15 min 5 h 10 min

30p 60M/
25p 60M

10 min 1 h 2 h 5 min 8 h 25 min

24p 100M* 8 min 35 min 1 h 15 min 5 h 10 min
24p 60M* 10 min 1 h 2 h 5 min 8 h 25 min

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

8 min 35 min 1 h 15 min 5 h 10 min

120p 60M/
100p 60M

10 min 1 h 2 h 5 min 8 h 25 min

60p 50M/
50p 50M

15 min 1 h 10 min 2 h 30 min 10 h 10 min

60p 25M/
50p 25M

30 min 2 h 20 min 4 h 45 min 19 h 30 min

30p 50M/
25p 50M

15 min 1 h 10 min 2 h 30 min 10 h 10 min

30p 16M/
25p 16M

50 min 3 h 35 min 7 h 20 min 29 h 45 min

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

8 GB 32 GB 64 GB 256 GB

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

40 min 2 h 55 min 6 h 24 h 15 min

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

55 min 4 h 5 min 8 h 15 min 33 h 15 min

* เมื่อตั้งค่า [ตัวเลือก NTSC/PAL] ไปที่ NTSC เท่านั้น

 • สามารถบันทึกภาพต่อเนื่องได้ประมาณ 29 นาที (ขีดจ�ากัดของข้อก�าหนดจ�าเพาะ
ของผลิตภัณฑ์)  ระยะเวลาบันทึกได้ต่อเนื่องอาจแตกต่างกันตามสถานการณ ์
ต่อไปนี้

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

 • ระยะเวลาส�าหรบัภาพเคลื่อนไหวแบบสโลว์โมชั่น/ควิกโมชั่นเป็นระยะเวลาการ 
ดูภาพ ไม่ใช่ระยะเวลาบันทึก 

หมายเหตุ

 • ระยะเวลาที่บันทึกได้ของภาพเคลื่อนไหวจะแตกต่างกัน เนื่องจากกล้องนี้มีระบบ VBR 
(อัตราบิตเปลี่ยนแปลงได้) ซึ่งปรบัคุณภาพของภาพตามฉากที่ถ่ายโดยอัตโนมัติ  เมื่อ
ท่านถ่ายภาพวัตถุเคลื่อนไหวเรว็ ภาพจะชัดเจนขึ้นแต่ระยะเวลาบันทึกจะสั้นลงเนื่องจาก
จ�าเป็นต้องใช้หน่วยความจ�าในการบันทึกมากขึ้น  ระยะเวลาที่บันทึกได้ยังเปลี่ยนแปลง
ตามเงื่อนไขการถ่ายภาพ วัตถุ หรอืการตั้งค่า คุณภาพ/ขนาด ของภาพอีกด้วย 
 • ระยะเวลาที่แสดงเป็นระยะเวลาที่บันทึกได้ เมื่อใช้การด์หน่วยความจ�า Sony 
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หมายเหตุเกี่ยวกับการบันทึกภาพเคลื่อนไหวต่อเนื่อง
 • การบันทึกภาพเคลื่อนไหวที่มีคุณภาพสูงและการบันทึกภาพต่อเนื่องที่มีความเรว็
สูงจะต้องใช้พลังงานจ�านวนมาก  ดังนั้น ถ้าท่านถ่ายภาพต่อไป อุณหภูมิภายใน
กล้องจะเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุณหภูมิของเซ็นเซอรภ์าพ  ในกรณีดังกล่าว 
กล้องจะปิดสวิตช์โดยอัตโนมัติ เนื่องจากผิวหน้ากล้องได้รบัความรอ้นจนมี
อุณหภูมิสูง หรอือุณหภูมิที่สูงนั้นจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของภาพหรอืกลไก
ภายในกล้อง 

 • ระยะเวลาที่ใช้ได้ส�าหรบัการบันทึกภาพเคลื่อนไหวต่อเนื่อง เมื่อกล้องบันทึกภาพ
ตามค่าเริม่ต้น หลังจากปิดสวิตช์กล้องไว้สักครูจ่ะเป็นดังนี้  ค่าจะแสดงเวลาต่อ
เนื่องจากในขณะที่กล้องเริม่บันทึกจนกระทั่งกล้องหยุดท�าการบันทึก 

อุณหภูมิแวดล้อม
เวลาต่อเนื่องในการบันทึก

ภาพเคลื่อนไหว (HD)
เวลาต่อเนื่องในการบันทึก

ภาพเคลื่อนไหว (4K)

20°C ประมาณ 29 นาที  ประมาณ 29 นาที 

30°C ประมาณ 29 นาที  ประมาณ 29 นาที 

40°C ประมาณ 29 นาที  ประมาณ 29 นาที 

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

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

 • เมื่อไอคอน  ปรากฏขึ้น นั่นหมายความว่าอุณหภูมิของกล้องสูงเกินไป 
 • หากกล้องหยุดบันทึกภาพเคลื่อนไหว เนื่องจากมีอุณหภูมิสูง ให้ปิดสวิตช์กล้อง 
ทิ้งไว้สักครู ่ เริม่บันทึกหลังจากอุณหภูมิภายในกล้องลดลงสู่สภาพปกติแล้ว 

 • หากปฏิบัติตามค�าแนะน�าต่อไปนี้ ท่านจะสามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวเป็นระยะ
เวลาที่ยาวนานขึ้นได้ 

 – เก็บกล้องให้พ้นจากแสงแดด 
 – ปิดสวิตช์กล้องเมื่อไม่ได้ใช้งาน 

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

กล้องถ่ายภาพ

[ระบบ]
ประเภทกล้อง:  

กล้องดิจิตอลชนิดเปลี่ยนเลนส์ได้
เลนส์: เลนส์ E-mount Sony

[เซ็นเซอร์ภาพ]
รูปแบบภาพ: 35 มม. ฟูลเฟรม  

(35.6 มม. × 23.8 มม.) เซ็นเซอรภ์าพ  
CMOS

จ�านวนพิกเซลที่ใช้งานของกล้อง:  
ประมาณ 24 200 000 พิกเซล

จ�านวนพิกเซลทั้งหมดของกล้อง:  
ประมาณ 28 300 000 พิกเซล

[SteadyShot]
ระบบป้องกันภาพสั่นด้วยเซ็นเซอรภ์ายใน

กล้อง

[ระบบออโต้โฟกัส]
ระบบตรวจจับ: ระบบการตรวจจับเฟส/

ระบบตรวจจับคอนทราสต์
ช่วงความไวแสง: –3 EV ถึง +20 EV  

(เทียบเท่า ISO 100, F2.0)

[ช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์]
จ�านวนจุดภาพทั้งหมด: 3 686 400 จุด
ก�าลังขยาย: ประมาณ 0.78× ด้วยเลนส์ 

50 มม. ที่ระยะอนันต์, –1 ม.–1

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

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

[จอภาพ]
7.5 ซม. (ชนิด 3.0) ตัวขับ TFT, แผงสัมผัส
จ�านวนจุดภาพทั้งหมด: 1 440 000 จุด

[การควบคุมการเปิดรับแสง]
วิธีการวัดแสง: การประเมินการวัดแสง 

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

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

ภาพนิ่ง: ISO 100 ถึง ISO 51 200 
(ISO แบบขยาย: ต�่าสุด ISO 50, สูงสุด 
ISO 204 800)  
ภาพเคลื่อนไหว: เทียบเท่า ISO 100 ถึง 
ISO 51 200 (ISO แบบขยาย: ต�่าสุด 
ISO 100, สูงสุด ISO 102 400)

[ชัตเตอร์]
ประเภท: ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

เคลื่อนที่ในแนวตั้งแบบระนาบโฟกัส
ช่วงความเรว็:  

ภาพนิ่ง (เมื่อถ่ายภาพด้วยชัตเตอร์
อิเล็กทรอนิกส์): 1/32 000 วินาที* ถึง 
30 วินาที (สูงสุด 1/8 วินาทีในการถ่าย
ภาพต่อเนื่อง)
* ใช้งานได้เฉพาะในโหมด 

M (ปรบัระดับแสงเอง) และ 
S (ก�าหนดชัตเตอรส์ปีด)   
หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม 
โปรดดู “คู่มือช่วยเหลือ”
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 ภาพนิ่ง (เมื่อถ่ายภาพด้วยชัตเตอร์

เชิงกล): 1/8 000 วินาที ถึง 30 วินาที  
BULB  
ภาพเคลื่อนไหว: 1/8 000 วนิาท ีถงึ  
1/4 วนิาที  
อปุกรณ์ทีส่นบัสนนุ 1080 60i (อปุกรณ์
ทีส่นับสนนุ 1080 50i): สงูสดุ 1/60 
(1/50) วนิาทใีนโหมด AUTO (สงูสดุ 
1/30 (1/25) วินาทใีนโหมดความเรว็
ชตัเตอรช์า้อัตโนมตั)ิ

ความเรว็ซิงค์แฟลช: 1/250 วินาที (เมื่อใช้
แฟลชที่ผลิตโดย Sony)

[รูปแบบการบันทึก]
รปูแบบไฟล:์ สนบัสนนุ JPEG (DCF 

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

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

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

 • ผลิตโดยได้รบัการอนุญาตจาก  
Dolby Laboratories 

[สื่อที่ใช้บันทึก]
SLOT 1: ช่องเสียบส�าหรบัการด์ SD  

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

Memory Stick PRO Duo และการด์ SD 
(สนับสนุน UHS-I)

[ขั้วต่อสัญญาณเข้า/ออก]
ขั้วต่อ Multi/Micro USB*:  

Hi-Speed USB (USB 2.0)
* สนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้งานรว่มกับ

ไมโคร USB ได้ 
HDMI: ช่องต่อจิ๋ว HDMI ชนิด D
ขั้วต่อ  (ไมโครโฟน):  

ช่องต่อเล็กสเตอรโิอขนาด  3.5 มม.
ขั้วต่อ  (หูฟัง):  

ช่องต่อเล็กสเตอรโิอขนาด  3.5 มม.
ขั้วต่อระบบ LAN
ขั้วต่อ  (ซิงค์แฟลช)

[ทั่วไป]
Model No. WW361847
อัตราก�าลังไฟเข้า: 7.2 V , 4.1 W
อุณหภูมิใช้งาน: 0 ถึง 40 °C
อุณหภูมิเก็บรกัษา: –20 ถึง 55 °C
ขนาด (กว้าง/สูง/หนา) (ประมาณ):  

126.9 × 95.6 × 73.7 มม.  
126.9 × 95.6 × 63.0 มม.  
(จากขอบด้านหน้าของเลนส์ถึงจอภาพ) 

น�้าหนัก (ประมาณ):  
673 กรมั (รวมแบตเตอรี,่ การด์ SD)

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

WPA2-PSK
วิธีการเชื่อมต่อ: Wi-Fi Protected Setup™ 

(WPS)/ด้วยตัวเอง
วิธีการเข้าถึง: โหมดโครงสรา้งพื้นฐาน
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[NFC]
ประเภท Tag: สอดคล้องกับ  

NFC Forum Type 3 Tag

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

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่  
BC-QZ1
อัตราก�าลังไฟเข้า:  

100 - 240 V , 50/60 Hz, 0.38 A
อัตราก�าลังไฟออก: 8.4 V , 1.6 A

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

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

แบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้  
NP-FZ100
แรงดันไฟฟ้าที่ก�าหนด: 7.2 V 

แบบและข้อมูลจ�าเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

การใช้งานร่วมกันของข้อมูล
ภาพ

 • กล้องนี้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล  
DCF (Design rule for Camera File 
system) ซึ่งก�าหนดโดย JEITA (Japan 
Electronics and Information 
Technology Industries Association) 
 • ไม่มีการรบัประกันการแสดงภาพที่บันทึก
ด้วยกล้องของท่านบนอุปกรณ์อื่น และ
การแสดงภาพที่บันทึกหรอืแก้ไขด้วย
อุปกรณ์อื่นบนกล้องของท่าน 
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เกี่ยวกับ
ผลิตภัณ

ฑ
์น

ี้

เครื่องหมายการค้า
 • Memory Stick และ  เป็น 
เครือ่งหมายการค้าหรอืเครือ่งหมาย 
การค้าจดทะเบียนของ  
Sony Corporation
 • XAVC S และ  เป็น
เครือ่งหมายการค้าจดทะเบียนของ  
Sony Corporation
 • AVCHD และแบบตัวอักษรโลโก้ 
AVCHD เป็นเครือ่งหมายการค้าของ 
Panasonic Corporation และ  
Sony Corporation 
 • Mac เป็นเครือ่งหมายการค้าของ  
Apple Inc. ที่จดทะเบียนในประเทศ
สหรฐัอเมรกิาและประเทศอื่นๆ 
 • iPhone และ iPad เป็นเครือ่งหมาย 
การค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนใน
ประเทศสหรฐัอเมรกิาและประเทศอื่นๆ 
 • Blu-ray Disc™ และ Blu-ray™ เป็น 
เครือ่งหมายการค้าของ  
Blu-ray Disc Association 
 • DLNA และ DLNA CERTIFIED เป็น
เครือ่งหมายการค้าของ  
Digital Living Network Alliance 
 • Dolby, Dolby Audio และสัญลักษณ์
รูปตัว D สองตัวเป็นเครือ่งหมายการค้า
ของ Dolby Laboratories 
 • ค�าว่า HDMI และ HDMI High-
Definition Multimedia Interface  
รวมทั้งโลโก้ HDMI เป็นเครือ่งหมาย 
การค้าหรอืเครือ่งหมายการค้า 
จดทะเบียนของ HDMI Licensing 
Administrator, Inc. ในประเทศ
สหรฐัอเมรกิาและประเทศอื่นๆ 

 • Microsoft และ Windows เป็น
เครือ่งหมายการค้าจดทะเบียน 
หรอืเครือ่งหมายการค้าของ  
Microsoft Corporation ในประเทศ
สหรฐัอเมรกิาและ/หรอืประเทศอื่นๆ 
 • โลโก้ SDXC เป็นเครือ่งหมายการค้า
ของ SD-3C, LLC 
 • Android และ Google Play เป็น
เครือ่งหมายการค้าหรอืเครือ่งหมาย 
การค้าจดทะเบียนของ Google LLC 
 • Wi-Fi, โลโก้ Wi-Fi และ Wi-Fi 
Protected Setup เป็นเครือ่งหมาย 
การค้าหรอืเครือ่งหมายการค้า 
จดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance 
 • เครือ่งหมาย N เป็นเครือ่งหมายการค้า 
หรอืเครือ่งหมายการค้าจดทะเบียนของ 
NFC Forum, Inc. ในสหรฐัอเมรกิาและ 
ในประเทศอื่นๆ 
 • โลโก้และเครือ่งหมายค�า Bluetooth®  
เป็นเครือ่งหมายการค้าจดทะเบียนที่  
Bluetooth SIG, Inc. เป็นเจ้าของ และ 
การใช้เครือ่งหมายดังกล่าวไม่ว่ากรณี
ใดๆ โดย Sony Corporation เป็นไป 
โดยได้รบัอนุญาต 
 • QR Code เป็นเครือ่งหมายการค้าของ  
Denso Wave Inc.
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 • นอกจากนี้ ชื่อระบบและผลิตภัณฑ์ที่ 
อ้างถึงในคู่มือเล่มนี้ โดยทั่วไปแล้วเป็น 
เครือ่งหมายการค้าหรอืเครือ่งหมาย 
การค้าจดทะเบียนของผู้พัฒนาหรอื 
ผู้ผลิตระบบและผลิตภัณฑ์นั้น   
อย่างไรก็ตาม ในคู่มือนี้อาจไม่ได้ใช้
สัญลักษณ์  หรอื  ในทุกที่ 

เกี่ยวกับซอฟต์แวร์  
GNU GPL/LGPL ที่ 
นํามาใช้

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

สิทธิ์การใช้งาน (ภาษาอังกฤษ) บันทึกอยู่
ในหน่วยความจ�าภายในของผลิตภัณฑ์ของ
ท่าน  ท�าการเชื่อมต่อแบบ Mass Storage 
ระหว่างผลิตภัณฑ์กับคอมพิวเตอร ์
เพื่ออ่านสิทธิ์การใช้งานในโฟลเดอร ์
“PMHOME” - “LICENSE” 

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์นี้ และค�าตอบของค�าถามที่พบ
บ่อยได้จากเว็บไซต์บรกิารลูกค้าของเรา 



C:\d831100411\d831100411ILCE9AP2\01TH-ILCE9AP2\130IDX.indd
2019/02/19 13:59

ILCE-9
d-831-100-41(1)

ดัชน
ี

TH

105

ดัชน
ี

ดัชนี

A
AF  .................................................... 38

AF-C .................................................. 36

AF-S .................................................. 36

AVCHD .............................................. 58

AWB .................................................. 73

D
DISP ...................................................77

DMF ............................................ 36, 42

DRO .................................................. 73

F
Fn  ................................................ 14, 22

H
HDR .................................................. 73

I
Imaging Edge ................................... 67

Imaging Edge Mobile ...................... 62

M
MENU ................................................68

MF ................................................36, 41

N
NFC ............................................... 6, 62

O
One-touch (NFC) .............................. 62

P
PlayMemories Home ....................... 67

Q
Quick Navi ........................................ 23

R
RAW .................................................. 54

W
WB .................................................... 73

Wi-Fi ............................................. 6, 62

X
XAVC S 4K ......................................... 58

XAVC S HD ........................................ 58

ก
ก้อนแบตเตอรี ่..................................... 27

การชารจ์ ............................................ 26

การด์หน่วยความจ�า ...................... 28, 94

การตั้งนาฬิกา ..................................... 33

การถ่ายภาพโดยไม่มีอาการภาพหาย ....44

การปรบัไดออปเตอร ์............................14

การพิมพ์ ............................................80



ILCE-9
d-831-100-41(1)

C:\d831100411\d831100411ILCE9AP2\01TH-ILCE9AP2\130IDX.indd
2019/02/19 13:59

TH

106

ข
ข้อมูลจ�าเพาะ ................................... 100

ค
ความไวแสง ........................................ 72

คอมพิวเตอร ์..................................65, 67

ค�าแนะน�าในกล้อง ................................. 2

คีย์ก�าหนดเอง .....................................20

คู่มือช่วยเหลือ ...................................... 2

จ
จอภาพ ...............................................86
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