
4-579-869-62(1)
กลองบนัทึกภาพนิ่งระบบดิจิตอล

คําแนะนําการใชงาน
DSC-RX1RM2

“คูมือชวยเหลือ” (คูมือใชงานทางเว็บ)
ดูคําแนะนําโดยละเอียดเกี่ยวกับฟงกชั่นตางๆ 
ของกลองไดจาก “คูมือชวยเหลือ”  

http://rd1.sony.net/help/dsc/1550/h_zz/



TH

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

URL:
http://rd1.sony.net/help/dsc/1550/
h_zz/

เพื่อลดอนัตรายจากไฟไหมหรือไฟฟา
ดูด อยาใหตัวอุปกรณเปยกฝนหรือถูก
ความชื้น  

ขอสําคัญเพ่ือความปลอดภัย
-เก็บรักษาขอสําคัญเหลานี้
อันตราย
เพ่ือลดความเสี่ยงตอการ
เกิดเพลิงไหมหรือไฟฟาดูด 
ควรปฏิบัติตามคําแนะนํา
ตอไปนี้อยางเครงครัด

ภาษาไทย

เรียนรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับกลอง 
(“คูมือชวยเหลือ”)

คําเตือน
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กอนแบตเตอร่ี
การใชงานกอนแบตเตอรี่อยางไมถูกวิธี อาจ
ทําใหกอนแบตเตอรี่ไหม เปนสาเหตุใหเกิด
ไฟไหมหรือสารเคมีไหมได   โปรดทํา
ความเขาใจขอควรระวังตอไปน้ี  

• อยาทําการแยกชิ้นสวน  
• อยาทําใหลัดวงจรและระวังอยาใหกอน
แบตเตอรี่โดนแรงกระแทกหรือแรงอัด 
อยางเชน ทุบดวยคอน, หลนหรือเหยียบ
บนแบตเตอรี่  

• อยาทําใหลัดวงจรและอยาใหวัตถุทีเ่ปน
โลหะเขามาสัมผัสกับสวนข้ัวโลหะของ
แบตเตอรี่  

• อยาเก็บในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงเกิน 60 °C 
อยางเชน บริเวณที่มีแสงแดดสองถึง
โดยตรง หรือในรถยนตที่จอดกลางแดด  

• อยาเผาหรือทิ้งแบตเตอรี่ลงในกองไฟ  
• อยาใชแบตเตอรี่ลิเธียมอิออนทีเ่สยีหาย
หรือมีรอยรั่ว  

• ชารจกอนแบตเตอรี่ดวยเครื่องชารจ
แบตเตอรี่แทของ Sony หรืออุปกรณที่
สามารถชารจกอนแบตเตอรี่ไดเทาน้ัน  

• เก็บกอนแบตเตอรี่ใหหางจากมือเด็ก  
• รักษากอนแบตเตอรี่ใหแหงอยูเสมอ  
• เปล่ียนไปใชแบตเตอรี่ชนิดเดยีวกัน หรือ
ชนิดเทยีบเทาทีแ่นะนําโดย Sony เทาน้ัน  

• ทิ้งกอนแบตเตอรี่ใชแลวตามคําแนะนําที่
ระบไุวในคูมือเทาน้ัน  

อะแดปเตอร AC
ใชเตารับตดิผนังที่อยูใกลเคียงเมื่อใช
อะแดปเตอร AC  ถอดอะแดปเตอร AC 
ออกจากเตารับติดผนังทนัทหีากเกิดความ
ผิดปกตข้ึินขณะใชอุปกรณ 

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

คําเตือน

สําหรับลูกคาทีซ่ื้อกลองจาก
รานคาในญ่ีปุนที่ใหบริการแก
นกัทองเที่ยว
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เอกสารแนบ “Wi-Fi Connection/One-touch (NFC) Guide” หรือดูท่ี “คูมือชวยเหลือ”  
7



TH

แนะนําฟงกชั่นตางๆ
เนื้อหาสวนนี้จะแนะนําฟงกชั่นถายภาพที่ใชบอยและฟงกชั่นพิเศษอื่นๆ  
ดูรายละเอียดในหนาที่ระบุในวงเล็บ  

ชดเชยแสง (43)
ทานสามารถปรับระดับแสงเพื่อเปลี่ยนความสวางของภาพทั้งภาพ  
แมเม่ือต้ังโหมดถายภาพไวที่ M ทานสามารถปรับระดับแสงถาต้ังความไวแสง ISO 
ไวที่ [ISO AUTO]  

ISO/NR แบบหลายภาพ (43)
ทานสามารถปรับความไวแสง  
สามารถปรับความไวแสง ISO ไดระหวาง ISO 50 และ ISO 102400  

สมดุลยแสงสีขาว (43)
ทานสามารถปรับโทนสี  
ทานสามารถเลือกตัวเลือกใหเหมาะกับสภาพแสง หรือทําการปรับละเอียดโดยใช
อุณหภูมิสีและฟลเตอรสี  

โหมดขับเคล่ือน (42)
ทานสามารถเลือกโหมดขับเคลื่อนใหเหมาะกับวัตถุประสงคของทาน เชน ถายภาพ
คร้ังเดียว ถายภาพตอเนื่อง หรือถายภาพครอม  

โหมดโฟกัส (80)/บริเวณปรับโฟกัส (80)
ทานสามารถปรับการต้ังคาตางๆ สําหรับโฟกัส  
ทานสามารถเลือกวิธีการโฟกัสหรือพ้ืนที่โฟกัสไดตามตองการเพื่อใหเหมาะกับ
เปาหมายของทาน  

ฟงกชั่นถายภาพทีใ่ชบอย
8



แนะนําฟงกชั่นตางๆ
TH

ขยายโฟกัส (44)/MF Assist (46)
ขยายภาพเพื่อใหการตรวจสอบโฟกัสทําไดงายข้ึนขณะโฟกัสดวยตนเอง  

การถายภาพนิง่ทีค่วามละเอียด 42 ลานพิกเซล (79)
ทานสามารถถายภาพนิ่งดวยความละเอียดสูงเปนพิเศษได  

การถายภาพโดยใชชองมองภาพ (24)
ทานสามารถถายภาพดวยชองมองภาพแบบเปดข้ึนซึ่งติดต้ังภายในตัวกลอง  

ฟลเตอรเอฟเฟคแบบ Low pass (82)
ทานสามารถเปลี่ยนระดับฟลเตอรเอฟเฟคแบบ Low pass ไดตามวัตถุของทาน  

โฟกัสอัตโนมัติที่รวดเร็วและแมนยํา (80)
ชวยใหสามารถโฟกัสอัตโนมัติรวดเร็วข้ึนและแมนยํามากขึ้นโดยผสมผสาน AF 
คอนทราสตและ AF แบบตรวจจับเฟสที่ตรวจจับได 399 จุด  

โหมดมาโคร (72)
ทานสามารถถายภาพวัตถุระยะใกล เชน ดอกไมหรืออาหาร  

ขอมูลการแสดงผล (47)
เม่ือทานมองผานชองมองภาพที่ยกข้ึน โหมดชองมองภาพจะทํางาน และเมื่อทาน
หันหนาออกหางจากชองมองภาพ โหมดดูภาพจะเปลี่ยนกลับไปที่โหมดจอภาพ 
(การต้ังคาเริ่มตน)   ทานสามารถเปลี่ยนการแสดงหนาจอไดโดยใช DISP บนปุม
ควบคุม  

คุณสมบัติของกลองนี้

วิธีการใชงานหรือกําหนดคากลอง
9



แนะนําฟงกชั่นตางๆ
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Quick Navi (34)
ในหนาจอ [สําหรับชองมองภาพ] ทานสามารถเปลี่ยนจากจอภาพ เปนจอ Quick 
Navi ไดอยางรวดเร็วโดยกดปุม Fn   ทานสามารถตั้งคารายการดวยการทํางานแบบ
สัญชาตญาณไดโดยใชปุมหมุนและปุมควบคุม  

การกําหนดเอง (49)
กลองมีปุมกําหนดเอง ซึ่งทานสามารถกําหนดฟงกชั่นที่ตองการใหแตละปุมได   
นอกจากนี้ยังสามารถกําหนดฟงกชั่นใหกับปุมอื่นๆ เชน ปุม AEL  
10



กอนใชงาน
TH

ก อนใช งาน

หมายเหตุเก่ียวกับการใชงานกลองของทาน

ขั้นตอนการถายภาพ
กลองรุนน้ีสามารถดูภาพวัตถุได 2 โหมด: 
โหมดจอภาพที่ใชจอภาพ และโหมดชอง
มองภาพทีใ่ชชองมองภาพ

ฟงกช่ันท่ีใหมากับกลองน้ี
กลองน้ีสนับสนุนภาพเคล่ือนไหวรูปแบบ 
1080 60p หรือ 50p กลองน้ีบนัทกึดวยโหมด
โปรเกรสซีฟ ซึ่งแตกตางจากโหมดบันทึก
มาตรฐานทีใ่ชกันมาแบบอินเทอรเลส 
โหมดนี้มีความละเอียดสงูกวา และใหภาพ
ที่เคล่ือนไหวตอเน่ือง และสมจริงมากกวา

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

หมายเหตุเกี่ยวกับการบันทึก/
การแสดงภาพ
• เพือ่ปรับการทํางานของการดหนวยความจํา
ใหม่ันคง ขอแนะนําใหฟอรแมตการด
หนวยความจําในกลองเมื่อใชกับกลองน้ี
เปนครั้งแรก
เม่ือฟอรแมตการดหนวยความจําแลว 
ขอมูลทัง้หมดที่บนัทึกไวในการดหนวย
ความจําจะถูกลบทิ้งและไมสามารถเรียก
คืนมาได กอนทีจ่ะฟอรแมต ใหคัดลอก
ขอมูลไปยังคอมพิวเตอรหรืออุปกรณอ่ืน

• หากคุณบันทึกและลบภาพซ้ํากันหลายครั้ง
เปนระยะเวลานาน ไฟลที่อยูในการด
หนวยความจําอาจแยกเปนสวนยอย และ
การบันทึกภาพเคลื่อนไหวอาจหยุดชะงัก
กลางคัน หากเกิดเหตกุารณเชนน้ี ให
คัดลอกขอมูลไปยังคอมพิวเตอรหรือ
อุปกรณอ่ืน จากนั้นทําการ [ฟอรแมต]

• กอนที่ทานจะเริ่มบันทึกภาพ ใหลองบนัทกึ
ภาพตัวอยางกอนเพื่อใหม่ันใจวากลองจะ
ทํางานไดอยางถูกตอง

• กลองน้ีไมทนตอฝุนละอองหรือละอองนํ้า 
และไมกันนํ้า

ภาษาบนหนาจอ
ทานสามารถเลือกภาษาที่จะใหแสดงบน
หนาจอโดยใชเมนู (หนา 53) 
11
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คําแนะนําในการสํารองขอมูล
สําหรับการดหนวยความจํา
หากทานปดสวิตชกลองหรือถอดกอน
แบตเตอรี่หรือการดหนวยความจําออก หรือ
ถอดสาย USB ออกในขณะที่ไฟแสดงสถานะ
การเขาถึงกะพริบอยู ขอมูลในการด
หนวยความจําอาจไดรับความเสียหาย   เพื่อ
หลีกเล่ียงขอมูลสูญหาย ใหคัดลอก (สํารอง) 
ขอมูลไปยังอุปกรณอ่ืนเสมอ

ไมมีการชดเชยใดๆ ตอความ
เสียหายของขอมูลหรือความ
ผดิพลาดในการบันทึกภาพ
Sony ไมอาจรับประกันไดในกรณีทีเ่กิด
ความลมเหลวในการบันทึก หรือเกิดการ
สูญเสียหรือเสียหายตอภาพทีบ่ันทึกหรือ
ขอมูลเสียง เน่ืองจากการทํางานผิดปกติของ
กลองหรือสือ่บันทึก ฯลฯ ทั้งน้ีเราขอแนะนํา
ใหสํารองขอมูลที่สําคัญไว

เลนส ZEISS
กลองน้ีใชเลนส ZEISS ซึ่งสามารถสรางภาพ
ทีค่มชัดและมีคอนทราสตดีเย่ียม เลนสของ
กลองถูกผลิตภายใตระบบควบคุมคุณภาพที่
ไดรับการรับรองโดย ZEISS ตามมาตรฐาน
คุณภาพของ ZEISS ในเยอรมนี

หมายเหตุเกี่ยวกบัจอภาพ ชองมอง
ภาพอิเล็กทรอนิกส เลนส และ
เซ็นเซอรภาพ
• จอภาพและชองมองภาพอิเล็กทรอนิกส
ผลิตดวยเทคโนโลยีทีมี่ความแมนยํา
สูงมาก ทําใหไดจํานวนพิกเซลทีท่ํางานได
อยางเต็มประสิทธิภาพกวา 99.99% 
อยางไรก็ดี อาจมีจุดเล็กๆ สีดําและ/หรือ
จุดสีสวาง (สีขาว สีแดง สีนํ้าเงิน หรือ
สีเขียว) ปรากฏบนจอภาพ และชอง
มองภาพอิเล็กทรอนิกสอยูตลอดเวลา 
จุดเหลาน้ีเปนเรื่องปกตใินกระบวนการ
ผลิต และไมสงผลกระทบตอคุณภาพของ
ภาพแตอยางใด

• อยาถือกลองโดยจับที่จอภาพหรือชอง
มองภาพ

• ระมัดระวังอยาใหน้ิวไปกีดขวางขณะที่
กําลังดันชองมองภาพลง

• ถาหากมีนํ้า ฝุนละออง หรือทรายติดอยูใน
ชองมองภาพ อาจจะกอใหเกิดความเสียหาย
ได

• อยาวางกลองทิ้งไวกลางแสงแดดหรือ
ถายภาพรับแสงแดดเปนเวลานาน กลไก
ภายในอาจเสียหายได

• อยาใชกลองในสถานที่ซึ่งมีคล่ืนวิทยุแรง
หรือมีการปลอยรังสี การบันทึกและการ
แสดงภาพอาจทํางานไมถูกตอง
12



หมายเหตุเกี่ยวกับการใชงานกลองของทาน
TH

ก อนใช งาน

• แมเหล็กติดอยูกับตัวกลองและทีด่านหลัง
จอภาพ   อยาใสวัตถุทีอ่าจไดรับผลกระทบ
จากสนามแมเหล็ก เชน แผนฟลอปปดิสก
หรือบตัรเครดติ ระหวางจอภาพและ
ตัวกลอง  

• อาจมีเงาภาพปรากฏบนหนาจอในสถานที่
เย็น ซึ่งไมไดแสดงวากลองทํางานผิดปกติ 
เม่ือเปดใชงานกลองในบริเวณที่มีสภาพ
อากาศหนาวเย็น หนาจออาจดับลงชั่วคราว 
และเมื่อกลองอุนข้ึน หนาจอจะทํางาน
ตามปกติ

• ภาพที่บันทึกไวอาจแตกตางจากภาพทีดู่
จากจอกอนการบันทึก

หมายเหตุเกีย่วกับการใชอุปกรณ
เสริม
ขอแนะนําใหใชอุปกรณเสริมของ Sony ที่
ไดรับการออกแบบใหเหมาะสมกับลักษณะ
ของกลองน้ี   การใชกลองน้ีรวมกับผลิตภัณฑ
จากผูผลิตรายอ่ืนอาจสงผลตอประสิทธิภาพ
ของกลอง และเปนเหตุใหเกิดอุบตัิเหตุหรือ
การทํางานผิดปกต ิSony ไมรับผิดชอบตอ
อุบัติเหตุหรือการทํางานผิดปกติดังกลาว

หมายเหตุเกี่ยวกับแทนเสียบ Multi 
Interface
• เม่ือถอดหรือติดอุปกรณเสริม เชน แฟลช
ภายนอก เขากับแทนเสียบ Multi Interface 
อันดับแรก ใหเล่ือนสวิตชไปที่ตําแหนง 
OFF เม่ือติดอุปกรณเสริม ใหขันสกรูไป
จนสุดและตรวจสอบวาสกรูยึดแนนกับ
ตวักลองดีแลว

• อยาใชแฟลชภายนอกกับข้ัวตอสายซิงค
แฟลชไฟแรงสูงหรือมีการสลับข้ัว เพราะ
อาจทําใหเกิดการทํางานผิดปกติได

หมายเหตุเกี่ยวกับการถายภาพดวย
ชองมองภาพ
กลองน้ีติดตัง้ชองมองภาพ แบบ Organic 
Electro-Luminescence ซึ่งมีความละเอียด
และคอนทราสตสูง ชองมองภาพนี้ใหมุมภาพ
ที่กวางและระยะพักสายตาทีย่าว กลองน้ี
ออกแบบมาเพื่อใหสามารถมองผานชอง
มองภาพไดงายโดยปรับองคประกอบตางๆ 
ใหสมดุลกันอยางเหมาะสม
• ภาพอาจผิดเพี้ยนเล็กนอยใกลกับมุมของ
ชองมองภาพ ซึ่งไมไดแสดงวากลอง
ทํางานผิดปกติ หากตองการดูองคประกอบ
ทัง้หมดพรอมดวยรายละเอียดทั้งหมดของ
ภาพ ทานสามารถดูจากจอภาพไดเชนกัน

แมเหล็ก

แมเหล็ก
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• หากทานกวาดกลองขณะกําลังมองผาน
ชองมองภาพ หรือขยับดวงตาไปรอบๆ 
ภาพในชองมองภาพอาจผิดเพีย้นหรือสี
ของภาพอาจเปลี่ยน น่ีเปนลักษณะเฉพาะ
ของเลนสหรืออุปกรณแสดงผล ไมใช
การทํางานผิดปกติ เม่ือทานถายภาพ 
ขอแนะนําใหมองทีบ่ริเวณตรงกลางของ
ชองมองภาพ

• ขณะถายภาพโดยใชชองมองภาพ ทานอาจ
มีอาการตางๆ เชน ตาลา เหน่ือยลา การเมา
เหตุเดินทาง หรือคล่ืนไส ขอแนะนําให
หยุดพกัเปนชวงๆ ขณะทีถ่ายภาพดวย
ชองมองภาพ
ชวงเวลาหรือความถี่ในการหยุดพักอาจ
แตกตางกันไปในแตละบุคคล ฉะน้ัน
ขอแนะนําใหทานตดัสินใจโดยใชดลุยพนิิจ
ของตวัเอง ในกรณีทีท่านรูสึกไมสบายตวั 
ใหหยุดใชชองมองภาพจนกวาอาการของ
ทานจะดีข้ึน และไปพบแพทยหากจําเปน

หมายเหตุเกี่ยวกบัการบันทึกเปน
เวลานาน
• ทานอาจไมสามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหว
หรือกลองอาจจะปดสวิตชเองโดยอัตโนมัติ
เพื่อปองกันตวัเอง ทัง้น้ีข้ึนกับอุณหภมิูของ
กลองและแบตเตอรี่
จะมีขอความปรากฏบนหนาจอกอนกลอง
ปดสวิตช หรือกอนทีท่านจะไมสามารถ
บันทึกภาพเคลื่อนไหวไดอีกตอไป ในกรณี
น้ี ใหปดสวิตชกลองและรอจนกวาอุณหภูมิ
ของกลองและแบตเตอรี่จะลดลง ถาหาก
ทานเปดสวิตชโดยไมรอใหกลองและ
แบตเตอรี่เย็นลงอยางพอเพียง กลองอาจจะ
ปดสวิตชอีกครั้งหรือทานอาจจะไม
สามารถถายภาพเคลื่อนไหวได

• ภายใตอุณหภมิูแวดลอมทีสู่ง อุณหภูมิของ
กลองจะเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว

• เม่ืออุณหภูมิของกลองเพิ่มสูงข้ึน คุณภาพ
ของภาพอาจดอยลง ขอแนะนําใหรอจน
กระทัง่อุณหภมิูของกลองลดลงกอนทีจ่ะ
ถายภาพตอไป

• ผิวกลองอาจรอนข้ึน ซึ่งไมไดแสดงวา
กลองทํางานผิดปกติ
14
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หมายเหตุเกีย่วกับการนําเขาภาพ
เคลื่อนไหว XAVC S และภาพ
เคลื่อนไหว AVCHD ไปยัง
คอมพิวเตอร
สามารถนําเขาภาพเคลื่อนไหว XAVC S หรือ
ภาพเคลื่อนไหว AVCHD ไปยังคอมพิวเตอร
โดยดาวนโหลดและใชซอฟตแวร 
PlayMemories Home จากเว็บไซตตอไปน้ี:
http://www.sony.net/pm/

หมายเหตุการเลนภาพเคลือ่นไหว
บนอุปกรณอ่ืนๆ
• อาจไมสามารถเลนภาพเคลื่อนไหวทีบ่ันทึก
ดวยกลองน้ีไดถูกตองบนอุปกรณอ่ืน   และ
อาจไมสามารถเลนภาพเคลื่อนไหวทีบ่ันทึก
ดวยอุปกรณอ่ืนไดถูกตองบนกลองน้ี  

• แผนดสิกที่สรางจากภาพเคลื่อนไหว 
AVCHD ซึ่งบันทึกดวยกลองน้ีสามารถ
เปดดูไดบนอุปกรณทีส่นับสนุน AVCHD 
เทาน้ัน   เครื่องเลนหรือเครื่องบนัทกึ DVD 
ไมสามารถเลนแผนดิสกที่สรางจากภาพ
เคล่ือนไหว AVCHD ได เน่ืองจากอุปกรณ
ดังกลาวไมสามารถใชงานรวมกับรูปแบบ 
AVCHD   นอกจากนั้น เครื่องเลนหรือ
เครื่องบันทึก DVD ยังอาจไมสามารถดัน
แผนดสิก HD ที่บนัทกึในรูปแบบ AVCHD 
ออกมาได  

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

• ภาพเคลื่อนไหวที่บนัทกึในรูปแบบ 
XAVC S สามารถเปดเลนไดบนอุปกรณ
ทีร่องรับ XAVC S เทาน้ัน

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

• เพือ่ปองกันการนํา [ขอมูลลิขสิทธิ์] ไปใช
อยางผิดกฎหมาย ปลอยให 
[ตั้งคาชื่อชางภาพ] และ 
[ตั้งคาชื่อเจาของลิขสิทธิ์] วางไวเม่ือให
ผูอ่ืนยืมหรือมอบกลองใหผูอ่ืน  

• Sony จะไมรับผิดชอบตอปญหาหรือ
ความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช 
[ขอมูลลิขสิทธิ์] โดยไมไดรับอนุญาต  

ภาพท่ีใชในคูมือเลมน้ี
ภาพถายที่ใชเปนตัวอยางภาพในคูมือเลมน้ี
เปนภาพทีท่ําข้ึนใหม และไมใชภาพถายจริง
จากกลองน้ี  

รายละเอียดของขอมูลท่ีอธิบายไว
ในคูมือเลมน้ี
ขอมูลเก่ียวกับประสิทธิภาพและขอมูล
จําเพาะของผลิตภัณฑทีก่ลาวถึงตองเปนไป
ตามเงื่อนไขตอไปน้ี เวนแตจะอธิบายไวใน
คูมือเลมน้ี ที่อุณหภูมิโดยรอบปกตทิี่ 25 °C 
และใชแบตเตอรี่ที่ชารจเต็มจนกระทัง่
ไฟชารจดับ  
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วิธีปดฟงกช่ันเครือขายไรสาย (Wi-Fi 
และ NFC ฯลฯ) ไวช่ัวคราว
ขณะทีท่านอยูบนเครื่องบิน หรือที่อ่ืนๆ 
ทานสามารถปดฟงกชั่นเครือขายไรสาย
ทัง้หมดไดชั่วคราว  
เลือกปุม MENU t  (ไรสาย) t 
[โหมดเครื่องบนิ] t [เปด]  
ถาตัง้ [โหมดเครื่องบิน] ไวที่ [เปด] รูป 

(เครื่องบิน) จะปรากฏบนหนาจอ  

หมายเหตุเกี่ยวกบัระบบ LAN ไรสาย
กรณีที่กลองของทานสญูหายหรือถูกขโมย 
Sony จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นตอการ
สูญหายหรือเสียหายที่เกิดจากการเขาถึงหรือ
ใชงานจุดเชื่อมตอที่ไดบนัทกึไวในกลองโดย
ไมไดรับอนุญาต  

หมายเหตุเกี่ยวกบัความปลอดภัย
เม่ือใชผลติภัณฑ LAN ไรสาย
• ตรวจสอบใหแนใจทุกคร้ังวาไดใช LAN 
ไรสายท่ีปลอดภัย เพือ่หลีกเลี่ยงการ
เจาะเขาโปรแกรมโดยผิดกฎหมาย 
การเขาถึงโดยบุคคลภายนอกที่เปน
อันตราย หรือปญหาดานความปลอดภัย
อื่นๆ  

• สิ่งสําคัญคือจะตองต้ังคาความปลอดภัย
เมื่อใช LAN ไรสาย  

• หากเกิดปญหาดานความปลอดภัย
เน่ืองจากไมมีมาตรการปองกันความ
ปลอดภัย หรือเน่ืองจากเหตุการณท่ี
หลีกเลี่ยงไมไดเมื่อใช LAN ไรสาย Sony 
ไมรับผิดชอบตอความสูญเสียหรือ
ความเสียหายใดๆ ท้ังสิ้น  
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กอนใชงาน
TH

ก อนใช งาน

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

• แทนชารจแบตเตอรี่ (1)
• สายไฟ (1) (ใหมาดวยในบาง
ประเทศ/ภูมิภาค)

• แบตเตอรี่แบบชารจใหมได NP-BX1 
(1)

• สายไมโคร USB (1)

• สายสะพาย (1)

ดูวิธีติดสายสะพายกลองไดจากหนา 21  

• ฝาปดเลนส (1)

• ฝาแทนเสียบ (1) (ติดอยูบนตัวกลอง)
• ถวยยางรองตา (1)

ดูวิธีติดถวยยางรองตากับกลองไดจาก
หนา 26  

• ผาเช็ดทําความสะอาด (1)
• คําแนะนําการใชงาน (1) (หนังสือ
คูมือเลมนี้)

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



TH

สวนประกอบของกลอง
ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการใชงานชิ้นสวนตางๆ จากหมายเลขหนาในเครื่องหมาย
วงเล็บ  

A ไฟชวยโฟกัส (43)/ไฟต้ังเวลา

B ดัชนีเลนสฮูด

C เลนส

D ดัชนีรูรับแสง/ดัชนีถายภาพมาโคร

E แหวนปรับรูรับแสง (33)

F แหวนถายภาพมาโคร (72)

G ปุมหมุนเลือกโหมดโฟกัส (80)

H วงแหวนปรับโฟกัส

ดานหนา
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สวนประกอบของกลอง
TH

ก อนใช งาน

A เซ็นเซอรตา

B ปุม  (แสดงภาพ) (74)

C ปุมหมุน (37)

D ปุม MOVIE (73)

E ปุมควบคุม (36)

F เสาอากาศ Wi-Fi (ติดต้ังในตัว)

G สวิตช FINDER (เปดชองมองภาพ) 
(24)

H เซ็นเซอรตรวจจับแสง

I จอภาพ (28)

• ทานสามารถปรับจอภาพใหมมีุม
ท่ีมองงายขึน้และถายภาพจาก
ตําแหนงใดก็ได

• ทานอาจไมสามารถปรับมุมจอภาพ 
ท้ังนี้ขึ้นอยูกับชนิดของขาตั้งกลอง
ท่ีใช   ในกรณีดังกลาว ใหคลาย
สกรูขาตั้งกลองเล็กนอยเพ่ือปรับ
มุมจอภาพ  

J กรณีถายภาพ: ปุม AEL (33)
กรณีดูภาพ: ปุม  (ขยาย) (75)

ดานหลัง
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สวนประกอบของกลอง
TH

K กรณีถายภาพ: ปุม Fn (38)
กรณีดูภาพ: ปุม  (ดัชนีภาพ) 
(75)

L ปุม MENU (40)

M กรณีถายภาพ: ปุม C2 
(กําหนดเอง 2) (33)
กรณีดูภาพ: ปุม  (ลบ) (76)
20



สวนประกอบของกลอง
TH

ก อนใช งาน

A ปุมชัตเตอร (71)

B ปุมชดเชยแสง (33)

C ปุม C1 (กําหนดเอง 1) (33)

D ขอเกี่ยวสายสะพาย
• รอยปลายสายสะพายทั้งสองดาน
เขากับกลอง

E  (เครื่องหมาย N)
• เครือ่งหมายนี้แสดงตําแหนง
การแตะเมือ่เช่ือมตอกลองเขากับ
สมารทโฟนที่ม ีNFC   
ดูรายละเอียดเก่ียวกับตําแหนงของ 

(เครื่องหมาย N) บน
สมารทโฟนของทานจากคําแนะนํา
การใชงานของสมารทโฟน

ดานบน/ดานขาง
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สวนประกอบของกลอง
TH

• NFC (Near Field Communication) 
คือมาตรฐานสากลของเทคโนโลยี
ส่ือสารไรสายระยะสั้น  

F สวิตช ON/OFF  (ไฟหลัก) (67)

G ไมโครโฟนในตัวกลอง*1

H ปุมหมุนปรับโหมด (77)

I แทนเสียบ Multi Interface*2

• เมื่อเปดชองมองภาพขึ้น อาจไม
สามารถติดอุปกรณเสริมบางอยาง
ได   ในกรณีดังกลาว ใหใชกลอง
โดยกดชองมองภาพลง  

• อุปกรณเสริมบางตัวอาจใสได
ไม สุดและอาจเลยออกมาทาง
ดานหลังของแทนเสียบ Multi 
Interface   อยางไรก็ดี หากสามารถ
เสียบอุปกรณเสริมมาจนสุดดาน
หนาของแทนเสียบ แสดงวา
การเช่ือมตอเสร็จสมบูรณ  

J ตัวปรับไดออปเตอร (24)

• ปรับตัวปรบัไดออปเตอรให
เหมาะสมกับสายตาจนกวา
การแสดงผลจะปรากฏชัดเจน
ในชองมองภาพ  

K ชองมองภาพ (24)

L  เครื่องหมายแสดงตําแหนง
เซ็นเซอรภาพ

M ชองตอ HDMI ขนาดจิ๋ว

N ชองตอ m (ไมโครโฟน)*3

• เมื่อตอไมโครโฟนภายนอก 
ไมโครโฟนจะเปดโดยอัตโนมัติ   
หากไมโครโฟนภายนอกเปนแบบ
ตอโดยใชไฟเล้ียง จะมกีารจายไฟ
ไมโครโฟนจากกลอง  

O ไฟชารจ (59)

P ข้ัวตอ Multi/Micro USB*2

• สนับสนุนอุปกรณท่ีใชรวมกับ 
Micro USB ได  

*1 หามบังสวนนี้ในขณะทําการบันทึก
ภาพเคลื่อนไหว   การทําเชนนั้นอาจ
ทําใหเกิดสัญญาณรบกวนหรือเสียง
เบาลง  

*2 สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ
เสริมท่ีใชรวมกันไดกับแทนเสียบ 
Multi Interface และขั้วตอ Multi/Micro 
USB กรุณาเขาไปท่ีเว็บไซต Sony หรือ
สอบถามจากตัวแทนจําหนาย Sony 
หรือศูนยบริการในทองถิน่ท่ีไดรับ
อนุญาตจาก Sony  
ทานยังสามารถใชอุปกรณเสริมท่ี
เขากันไดกับ แทนเสียบอุปกรณเสริม  
ไมรับประกันการทํางานรวมกับ
อุปกรณเสริมของผูผลิตรายอื่น  
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สวนประกอบของกลอง
TH

ก อนใช งาน

*3 เมื่อตอไมโครโฟนภายนอก ทานจะไม
สามารถตอสายเคเบิลกับชองตอจ๋ิว 
HDMI และขั้วตอ Multi/Micro USB  

A กานล็อคแบตเตอรี่

B ชองเสียบแบตเตอรี่ (58)

C ชองเสียบการดหนวยความจํา (64)

D ไฟแสดงสถานะการเขาถึง

E ชองตอขาต้ังกลอง

• ใชขาตั้งที่สกรูส้ันกวา 5.5 มม. 
มิฉะนั้นทานจะไมสามารถยึด
กลองอยางแนนหนา และอาจทําให
กลองเสียหายได  

F ลําโพง

G ฝาปดชองใสแบตเตอรี่/
การดหนวยความจํา (58, 64)

ดานลาง
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TH

การใชชองมองภาพ

หมายเหตุ
• ระวังอยากดชองมองภาพลงระหวางท่ีชองมองภาพกําลังยกตัวขึ้น  
• เมื่อจัดเก็บชองมองภาพ ใหกดชองมองภาพลงชาๆ เพือ่ไมใหเลนสตาติดคางระหวางการ
จัดเก็บ  

• อยาถือกลองโดยจับท่ีชองมองภาพ  

1 เล่ือนสวิตช FINDER (เปดชอง
มองภาพ) ลง เพ่ือยกชองมองภาพ
ข้ึน  

2 ปรับตัวปรับไดออปเตอรจนกวา
การแสดงผลจะปรากฏชัดเจนใน
ชองมองภาพ  

สวิตช FINDER (เปดชองมองภาพ)

ตัวปรับไดออปเตอร

การจดัเก็บชองมองภาพ
กดดานบนชองมองภาพลง  
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การใชชองมองภาพ
TH

ก อนใช งาน

สลับระหวางชองมองภาพและจอภาพ
การแสดงผลบนชองมองภาพและจอภาพอาจแตกตางกันข้ึนอยูกับสถานะของ
ชองมองภาพและการตั้งคา [FINDER/MONITOR] (หนา 47)  

การใชชองมองภาพอิเล็กทรอนิกสภายนอก (แยกจําหนาย)
กลองนี้สนบัสนนุชองมองภาพอิเล็กทรอนิกสภายนอก FDA-EV1MK (แยกจําหนาย)   
เมื่อติดชองมองภาพอิเล็กทรอนิกสภายนอกเขากับกลอง จะไมสามารถใชชอง
มองภาพในตัวกลองได  

หมายเหตุ
• เมื่อทานใชชองมองภาพอเิล็กทรอนิกสภายนอก ทานสามารถเปลี่ยนการต้ังคาสําหรับ 

[ความสวางชองมองภาพ] (หนา 52) แตไมใชสําหรับ [อุณหภูมิสชีองมองภาพ] (หนา 52)  

การตั้งคา [FINDER/
MONITOR] อัตโนมัติ ชองมองภาพ

(แมนนวล) หนาจอ(แมนนวล)

เมื่อชองมองภาพปด

เมื่อมองผานชองมองภาพ

เมื่อไมไดมองผาน
ชองมองภาพ
25



การใชชองมองภาพ
TH

ถวยยางรองตาชวยบดบังแสงในพื้นที่ระหวางชองมองภาพและดวงตาของทาน   
การติดถวยยางรองตาจะทําใหการมองเห็นชองมองภาพดีข้ึน  

การถอดถวยยางรองตา
คลายสกรูถวยยางรองตาและเอาถวยยางรองตาออก  

การติดถวยยางรองตา (ที่ใหมาดวย)

1 เล่ือนสวิตช FINDER (เปดชองมองภาพ) ลง เพ่ือยกชองมองภาพ
ข้ึน (หนา 24)  

2 ตรวจสอบใหแนใจวาปลายของ
สกรูถวยยางรองตาไมย่ืนออกมา
พนกรอบ  
• หากสกรูยื่นออกมาพนกรอบ ใหคลายสกรู  

3 ถอืเลนสตาไวระหวางนิว้ของทาน 
และใสถวยยางรองตาเขาไปใน
เลนสตา  
• ใสถวยยางรองตาจนกระทั่งคลิกเขาที่ดีแลว  

4 ขันสกรูใหแนนเพ่ือล็อคถวยยาง
รองตาใหเขาที ่ 

ปลายสกรู
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การใชชองมองภาพ
TH

ก อนใช งาน

หมายเหตุ
• เมื่อติดถวยยางรองตา จะไมสามารถเก็บชองมองภาพได  
• อยากดชองมองภาพลงขณะที่ติดถวยยางรองตาไว   กลองหรือถวยยางรองตาอาจไดรับ
ความเสยีหาย  

• หากใชงานตัวปรับไดออปเตอรไดยาก (หนา 24) เน่ืองจากติดถวยยางรองตาไว ใหเอา
ถวยยางรองตาออกกอนใชงานตัวปรับไดออปเตอร  

• เมื่อติดถวยยางรองตา จะไมสามารถติดอุปกรณเสริมบางอยางได  
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TH

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

การแสดงขอมูลพืน้ฐาน

โหมดชองมองภาพ  การแสดงฮิสโตแกรม

โหมดอัตโนมัติ หรือ เลือกบรรยากาศ

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

ก อนใช งาน

A

สิ่งท่ีแสดง ความหมาย

  
 P P* A 

S M   
   
   

  
  

โหมดถายภาพ (77)

 หมายเลขลงทะเบียน (77)

   
   

   
   
 

ไอคอนจําแนก
บรรยากาศ

 
NO CARD

  
 
 

การดหนวยความจํา(64)/
สงภาพ(52)

100 จํานวนภาพนิ่งท่ีบันทึก
ได

  
 

อัตราสวนภาพของ
ภาพน่ิง (41)

42M 38M 
36M 28M 
18M 16M 
15M 12M 
11M 9.4M 
8.9M 7.1M

 

ขนาดภาพของภาพนิ่ง 
(41)

RAW RAW+J

X.FINE
FINE  STD

คุณภาพของภาพนิ่ง (41)

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

อัตราเฟรมของภาพ
เคลื่อนไหว (42)

ขนาดภาพเคลื่อนไหว 
(42)

แบตเตอร่ีท่ีเหลืออยู (61)

การเตือนเกี่ยวกับ
แบตเตอร่ีท่ีเหลืออยู
แหลงจายพลังงาน USB 
(62)

กําลังชารจแฟลช

ต้ังคาเอฟเฟค ปด (47)
ไฟชวยโฟกัส (43)

NFC เปดใชงาน

โหมดเคร่ืองบิน

สิ่งท่ีแสดง ความหมาย
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รายการไอคอนบนจอภาพ
TH

B

ไมมีการบันทึกเสยีงของ
ภาพเคลื่อนไหว (45)

ลดเสียงรบกวนของลม 
(46)

  เปด/ปด SteadyShot 
เตือนกลองสั่น (70)
การเตือนวากลองรอน
เกินไป

 ไฟลฐานขอมูลเต็ม/
ไฟลฐานขอมูลผิดพลาด

  ซมูอัจฉริยะ/ซมูภาพ
คมชัด/ซูมดิจิตอล

  

 

 

โหมดดูภาพ (75)

100-0003 หมายเลข โฟลเดอร-ไฟล

- ปองกัน (51)
XAVC S HD 
AVCHD MP4

โหมดบันทึกภาพ
เคลื่อนไหว

DPOF ต้ังคา DPOF

จัดเฟรมอัตโนมัติ

  บันทึกวิดีโอสองทาง 
(42)

PC รีโมท
ปรับหนาจอสวาง

สิ่งท่ีแสดง ความหมาย

เขียนขอมูลลิขสทิธิ ์(53)

สิ่งท่ีแสดง ความหมาย

  
 
  
  

  
  
 

โหมดขับเคลื่อน (42)

    
   

โหมดแฟลช (42)/
ลดตาแดง (43)

±0.0 การชดเชยแสงแฟลช 
(42)

  โหมดโฟกัส (80)

  
 
 
 

บริเวณปรับ AF (80)

 
คนหาภาพใบหนา /
ลั่นชัตเตอรดวยรอยย้ิม 
(44)

  โหมดวัดแสง (43)

สิ่งท่ีแสดง ความหมาย
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รายการไอคอนบนจอภาพ
TH

ก อนใช งาน

C

AWB   
   

 
 

7500K A5 
G5

สมดุลแสงสขีาว 
(อัตโนมัติ, ต้ังคาลวงหนา, 
กําหนดเอง, อุณหภูมิส,ี 
ฟลเตอรส)ี (43)

  ตัวปรับชวงไดนามิก/
ออโต HDR (82)

   แจงเตือนการสลับ 
ลูกเลน LPF (82)/ลูกเลน 
LPF

 
+3 +3 +3

สรางสรรคภาพถาย (81)/
คอนทราสต ความอิ่มสี 
ความคมชดั

 
เอฟเฟคของภาพ (44)

ตัวแสดงความไวใน
การคนหารอยย้ิม

ขอมูลลิขสิทธิ์

สิ่งท่ีแสดง ความหมาย

  
 

โฟกัสสูงสุด (47)

สิ่งท่ีแสดง ความหมาย

z AF ล็อค
เปาหมาย

คําแนะนําAF ลอ็ค
เปาหมาย

ตัวแสดงการถายครอม
 การชดเชยแสง (43)/

วัดแสงแบบแมนนวล

STBY เตรียมพรอมบันทึกภาพ
เคลื่อนไหว

REC 0:12 ระยะเวลาในการบันทึก
ภาพเคลื่อนไหว 
(นาที:วินาที)

z  โฟกัส

1/250 ความเร็วชตัเตอร

F3.5 คารูรับแสง
ISO400
ISO AUTO

ความไวแสง ISO (43)

 ล็อค AE

ตัวแสดงความเร็ว
ชัตเตอร

ตัวแสดงรูรับแสง

ฮิสโตแกรม
เกจวัดระดับดิจิตอล

สิ่งท่ีแสดง ความหมาย
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รายการไอคอนบนจอภาพ
TH

ระดับเสยีง (46)

 

  

ตัวปรับชวงไดนามิก/
ออโต HDR/คําเตือนภาพ
ออโต HDR

ขอผิดพลาดของ 
เอฟเฟคของภาพ

2015-1-1
10:37PM

วันท่ีบันทึกภาพ

3/7 หมายเลขไฟล/จํานวน
ภาพในโหมดดูภาพ
บริเวณการวัดแสง
เฉพาะจุด

Telecon. อัจฉริยะ

โหมดมาโคร (72)

สิ่งท่ีแสดง ความหมาย
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รายการฟงกชั่น
TH

รายการฟ ังก ช ั  น

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

ปุมหมุนปรับโหมด (77) สลับโหมดถายภาพ  
ปุม MENU (40) แสดงหนาจอเมนูสําหรับการตั้งคารายการในเมนู  
ปุม MOVIE (73) บันทึกภาพเคลื่อนไหว  
ปุม AEL/ปุม  (75) กําหนดระดับแสงของทั้งหนาจอ/ขยายภาพใหใหญขึ้น

เมื่อดูภาพ  
ปุม Fn (38)/ปุม  (75) แสดงหนาจอต้ังคาสําหรับฟงกชั่นท่ีต้ังคาดวยปุม Fn   

ในหนาจอ [สําหรับชองมองภาพ] สลับเปนหนาจอ 
Quick Navi /แสดงภาพหลายภาพในหนาจอพรอมกนั  

ปุมชดเชยแสง ต้ังคาชวงของการปรับระดับแสง  
ปุม  (74) แสดงภาพ  
ปุม  (76)/ปุม C2 ลบภาพในโหมดดูภาพ/สามารถกําหนดฟงกชั่นท่ี

ใชบอยสําหรับโหมดถายภาพ   ไมมีการกําหนด
ฟงกชั่นใหปุมในการตั้งคาเร่ิมตน  

ปุม C1 สามารถกําหนดฟงกชั่นท่ีใชบอย   สามารถกําหนด
ฟงกชั่นสําหรับโหมดถายภาพและโหมดดูภาพแยกกัน
ได   ฟงกชัน่ตอไปนี้ถูกกําหนดใหแตละปุมในการ
ต้ังคาเร่ิมตน  
กรณีถายภาพ: ISO
กรณีดูภาพ: ตามกําหนดเอง(ถาย)

ปุมหมุนเลือกโหมดโฟกัส (80) เลือกวิธกีารโฟกัสใหเหมาะกับการเคลื่อนไหวของวัตถุ  
แหวนถายภาพมาโคร (72) เปลี่ยนเปนโหมดถายภาพระยะใกล  
แหวนปรับรรูับแสง ต้ังคารูรับแสงดวยตนเอง (คา F)  
วงแหวนปรับโฟกัส ปรับโฟกัสดวยตนเอง  
สวิตช FINDER (24) ยกชองมองภาพขึ้น  
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TH

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

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

2 กด DISP บนปุมควบคุม เพ่ือต้ังโหมดหนาจอเปน 
[สําหรับชองมองภาพ]  

3 กดปุม Fn เพ่ือเปล่ียนเปนหนาจอ Quick Navi  
ใน โหมดอัตโนมัติ หรือโหมดเลือกบรรยากาศ

ในโหมด P/A/S/M/ถายภาพพาโนรามา

• เนื้อหาและตําแหนงที่แสดงเปนเพียงคําแนะนําเทานั้น และอาจแตกตางจาก
การแสดงผลจริง  

4 เลือกรายการที่ตองการดวย v/V/b/B บนปุมควบคุม  
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วธีิใชหนาจอ Quick Navi
TH

รายการฟ ังก ช ั  น

ฟงกชั่นที่ใชงานไดในหนาจอ Quick Navi

หมายเหตุ
• รายการสีเทาในหนาจอ Quick Navi ใชงานไมได  
• เมื่อใช [สรางสรรคภาพถาย] (หนา 81) งานตั้งคาบางอยางสามารถทําไดในหนาจอท่ี
กําหนดเทาน้ัน  

5 ต้ังคารายการโดยหมุนปุมควบคุม  
• การตั้งคาบางอยางสามารถปรับละเอียดไดโดยหมุนปุมหมุน  
• เมื่อกดตรงกลางปุมควบคุม หนาจอที่กําหนดไวสําหรับการตั้งคารายการที่เลือก
จะเปดขึ้น (หนา 36)  

• เมื่อกดปุม Fn อีกครั้ง หนาจอ Quick Navi จะดับและหนาจอจะเปลี่ยนกลับสู
หนาจอเดิม  

โหมดขับเคลื่อน โหมดแฟลช ชดเชยแสงแฟลช
บริเวณปรับโฟกัส ชดเชยแสง ISO

โหมดวัดแสง สมดุลยแสงสีขาว DRO/ออโต HDR

สรางสรรคภาพถาย เอฟเฟคของภาพ ลกูเลน LPF
รอยย้ิม/คนหาใบหนา ขนาดภาพ อตัราสวนภาพ

คุณภาพ SteadyShot โหมดอัตโนมัติ

เลือกบรรยากาศ ระดับจุดสูงสุด
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TH

การทํางานของกลอง

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

• ฟงกชั่นเพ่ือสลับการแสดงผล (DISP) ถูกกําหนดใหกับ v บนปุมควบคุม  
• ทานสามารถกําหนดฟงกชั่นที่ตองการใหปุม V/b/B/z และตําแหนงการหมุน
ปุมควบคุมในโหมดถายภาพ  

• เม่ือทานหมุนปุมควบคุม หรือกด b/B บนปุมควบคุมในโหมดดูภาพ ทาน
สามารถแสดงภาพกอนหนาหรือภาพถัดไปได  

วิธีใชปุมควบคุม
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การทํางานของกลอง
TH

รายการฟ ังก ช ั  น

ทานสามารถหมุนปุมหมุนเพ่ือเปลี่ยนการตั้งคาที่ตองการสําหรับแตละโหมด
ถายภาพใหมีผลทันที  

วิธีใชปุมหมุน

ปุมหมุน
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TH

การเลือกฟงกชั่นดวยปุม Fn (ฟงกชั่น)
ทานสามารถบันทึกฟงกชั่นที่ใชบอยไปยังปุม Fn (ฟงกชั่น) และเรียกใชขณะ
ถายภาพได   สามารถบันทึกฟงกชั่นที่ใชบอยไปยังปุม Fn (ฟงกชั่น) ไดสูงสุด 
12 ฟงกชั่น  

1 กด DISP บนปุมควบคุม เพ่ือต้ังโหมดหนาจอเปนอยางอ่ืน
นอกเหนือจาก [สําหรับชองมองภาพ]  

2 กดปุม Fn  

3 เลือกรายการที่ตองการดวย v/V/b/B บนปุมควบคุม  
สําหรับรายการฟงกช่ันที่สามารถบันทึกได รวมท้ังวิธีการบันทึก โปรดดูท่ีหนา 39  

4 เลือกการต้ังคาที่ตองการโดย
หมุนปุมควบคุม จากนั้นกด z 
บนปุมควบคุม  
• การตั้งคาบางอยางสามารถปรบัละเอียด
ไดโดยหมนุปุมหมนุ  
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การเลือกฟงกชั่นดวยปุม Fn (ฟงกชั่น)
TH

รายการฟ ังก ช ั  น

ทานสามารถเลือกฟงกชั่นที่จะใหแสดงขึ้นเมื่อกดปุม Fn (ฟงกชั่น)  

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

การต้ังคาแยกแตละรายการในหนาจอ
เฉพาะ
ในขั้นตอนที่ 3 เลือกรายการต้ังคาที่ตองการแลว
กด z บนปุมควบคุม เพ่ือเปลี่ยนเปนหนาจอเฉพาะ
สําหรับรายการต้ังคา   ต้ังคารายการตามคําแนะนํา
ในการใชงาน  

ฟงกชัน่ที่สามารถลงทะเบียนไดโดยใชปุม Fn (ฟงกชั่น)

โหมดขับเคลื่อน ต้ังเวลาเมื่อถายครอม โหมดแฟลช

ชดเชยแสงแฟลช บริเวณปรับโฟกัส ชดเชยแสง

ISO ค.ร.ช.ต. ISO AUTO โหมดวัดแสง
สมดุลยแสงสขีาว DRO/ออโต HDR สรางสรรคภาพถาย

โหมดถายภาพ เอฟเฟคของภาพ ลกูเลน LPF

AF ล็อคเปาหมายกลาง รอยยิ้ม/คนหาใบหนา  ลูกเลนปรับผิวนวล
 จัดเฟรมอัตโนมัติ  ขนาดภาพ  อตัราสวนภาพ

 คุณภาพ  SteadyShot ระดับเสยีงบันทึก

ลายทาง เสนตาราง  แสดงตัวกําหนด
แสดงระดับเสยีง ระดบัจุดสูงสุด สสีูงสุด

ไมไดต้ังคา

คําแนะนําในการใชงาน
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TH

ฟงกชั่นที่สามารถเลอืกไดโดยใชปุม MENU
ทานสามารถทําการต้ังคาพ้ืนฐานสําหรับกลองโดยรวม หรือดําเนินการฟงกชั่น เชน 
ถายภาพ ดูภาพ หรือการทํางานอื่นๆ  

1 กดปุม MENU เพ่ือแสดงหนาจอเมนู  

2 เลือกรายการต้ังคาที่ตองการดวย
การกด v/V/b/B บนปุมควบคุม 
หรือหมุนปุมควบคุม จากนั้นกด z 
ทีต่รงกลางปุมควบคุม  
• เลือกไอคอนที่ดานบนของหนาจอแลวกด 

b/B บนปุมควบคมุ เพ่ือยายไปยังรายการ 
MENU อ่ืน  

3 เลือกการต้ังคา แลวกด z เพ่ือยืนยัน  

การแสดงเมนูแบบเรียงตอกัน
ทานสามารถเลือกวาจะแสดงหรือไมแสดงหนาจอ
แรกของเมนูทุกครั้งที่กดปุม MENU  

ปุม MENU t  (ต้ังคา) t 
[เมนูแบบเรียงตอกัน] t [เปด] เมนูแบบเรียงตอกัน
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ฟงกชัน่ท่ีสามารถเลือกไดโดยใชปุม MENU
TH

รายการฟ ังก ช ั  น

 (ต้ังคากลอง)

 ขนาดภาพ เลือกขนาดของภาพนิ่ง  
(L: 42M/M: 18M/S: 11M (3:2)
L: 38M/M: 16M/S: 9.4M (4:3)
L: 36M/M: 15M/S: 8.9M (16:9)
L: 28M/M: 12M/S: 7.1M (1:1))

 อัตราสวนภาพ เลือกอัตราสวนของภาพนิ่ง  
(3:2/4:3/16:9/1:1)

 คุณภาพ ต้ังคาคุณภาพของภาพสําหรับภาพน่ิง  
(RAW/RAW & JPEG/ละเอียดมาก/ละเอียด/ปกติ)

 ชนิดไฟล RAW เลือกประเภทไฟลสําหรับภาพ RAW 
(บีบอัดขอมูล/ไมบีบอดัขอมูล)

พาโนรามา: ขนาด เลือกขนาดของภาพพาโนรามา  
(ปกติ/กวาง)

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

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

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

โหมดขับเคลือ่น ต้ังคาโหมดขับเคลื่อน เชน การถายภาพตอเน่ือง  
(ถายภาพเดี่ยว/ถายภาพตอเน่ือง/ถายภาพตอเน่ืองเร็ว/ต้ังเวลา/
ต้ังเวลา (ตอเน่ือง)/ครอมตอเน่ือง/ครอมทีละภาพ/
ครอมสมดุลยสขีาว/ครอม DRO/ครอม LPF)

ตั้งคาถายครอม ต้ังคาการถายภาพดวยระบบตั้งเวลาในโหมดถายภาพครอม 
ลําดับการถายภาพสําหรับครอมแสง และครอมสมดุลแสงสีขาว
(ต้ังเวลาเมื่อถายครอม/ลําดับถายครอม)

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

ชดเชยแสงแฟลช ปรับความเขมแสงแฟลช  
(-3.0EV ถึง +3.0EV)
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ลดตาแดง ลดการเกิดตาแดงเมื่อใชแฟลช  
(เปด/ปด)

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

 ไฟชวย AF ต้ังคาไฟชวยโฟกัส ซึง่ใชเพือ่โฟกัสวัตถุในสภาพแสงมืด
โดยรอบ  
(อัตโนมัติ/ปด)

ชดเชยแสง ชดเชยความสวางสําหรับภาพท้ังภาพ  
(-5.0EV ถึง +5.0EV)

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

ค.ร.ช.ต. ISO AUTO ต้ังคาความเร็วชัตเตอรชาสดุท่ีความไวแสง ISO จะเร่ิมเปลี่ยน
ในโหมด [ISO AUTO]  
(เร็วมาก/เร็ว/ปกติ/ชา/ชามาก/1/4000 - 30")

โหมดวัดแสง เลือกวิธวัีดความสวาง  
(หลายจุด/กลางภาพ/จุดเดียว)

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

DRO/ออโต HDR ชดเชยความสวางและคอนทราสตโดยอัตโนมัติ  
(ปด/ตัวปรับไดนามิก/ออโต HDR)
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สรางสรรคภาพถาย เลือกการประมวลผลภาพที่ตองการ   ทานยังสามารถปรับ
คอนทราสต ความอิ่มสี และความคมชัดไดดวย  
(ปกติ/สดใส/เปนกลาง/โปรงใส/ลุมลกึ/ซดีจาง/บุคคล/วิว/
ตะวันตกดิน/ทิวทัศนกลางคืน/ใบไมแดง/ขาวดํา/เซเปย/
สไตลบ็อกซ1-6)

เอฟเฟคของภาพ ถายภาพใหมีเอกลักษณตามเอฟเฟคภาพท่ีเลือก  
(ปด/กลองทอย/สีสันสดใส/โปสเตอรไรเซชั่น/ภาพแนวเรโทร/
ภาพโทนสวางนุมนวล/สีบนพื้นขาวดํา/สเีดียวคอนทราสตสงู/
ซอฟตโฟกัส/ภาพวาด HDR/สีเดียวโทนเขม/มินิเอเจอร/
ภาพสนํ้ีา/ภาพวาด)

ซูม ต้ังคาอัตราซูมสําหรับ ซมูภาพคมชัด และ ซมูดิจิตอล  

ขยายโฟกัส ขยายภาพกอนถายเพื่อใหสามารถตรวจสอบจุดโฟกัสได  
 NR ท่ีชัตเตอรชา ต้ังการประมวลผลลดจุดรบกวนสําหรับภาพท่ีถายดวยความเร็ว

ชัตเตอร 1 วินาทีหรือนานกวา  
(เปด/ปด)

 NR ท่ี ISO สูง ต้ังคาการประมวลผลลดจุดรบกวนสําหรับการถายภาพท่ีคา
ความไวแสงสงู  
(ปกติ/ตํ่า/ปด)

ลูกเลน LPF ต้ังคาฟลเตอรเอฟเฟคแบบ Low pass  
(ปด/ปกติ/สูง)

AF ล็อคเปาหมาย
กลาง

ต้ังคาฟงกชั่นใหติดตามวัตถแุละยังคงโฟกัสตอไปขณะกดปุม
กลางในหนาจอถายภาพ  
(ปด/เปด)

รอยยิม้/คนหาใบหนา เลือกเพือ่คนหาภาพใบหนาและปรับการตั้งคาตางๆ โดย
อัตโนมัติ   ต้ังคาใหชัตเตอรทํางานอัตโนมัติเมื่อตรวจพบรอยย้ิม  
(ปด/เปด (บันทึกใบหนา)/เปด/ลั่นชัตเตอรดวยย้ิม)

ลกูเลนปรับผวินวล ต้ังคาลูกเลนผิวนวลและระดับเอฟเฟค  
(เปด: สูง/เปด: ปานกลาง/เปด: ตํ่า/ปด)
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 จัดเฟรมอัตโนมัติ วิเคราะหฉากเมื่อจับภาพใบหนา ภาพระยะใกล หรือวัตถท่ีุ
ติดตามโดยฟงกชัน่ AF ล็อคเปาหมาย พรอมท้ังตัดขอบและ
บันทึกภาพอกีภาพท่ีมีองคประกอบภาพท่ีนาประทับใจมากขึ้น
โดยอัตโนมัติ  
(ปด/อัตโนมัติ)

โหมดอัตโนมัติ ทานสามารถถายภาพโดยเลือก อัตโนมัติอัจฉริยะ หรือ 
อตัโนมัติอัจฉริยะพเิศษ  
(อัตโนมัติอัจฉริยะ/อัตโนมัติพเิศษ)

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

ภาพเคลื่อนไหว เลือกโหมดวัดระดับแสงที่เหมาะกบัวัตถุหรือลูกเลนของทาน  
(โปรแกรมอัตโนมัต/กําหนดคารูรับแสง/กําหนดชัตเตอรสปด/
ปรับระดับแสงเอง)

 SteadyShot ต้ังคา SteadyShot สําหรับถายภาพเคลื่อนไหว   ลดการเบลอ
จากอาการกลองสั่นเมื่อถายภาพโดยถือกลองไว  
(เปด/ปด)

 ขอบเขตสี เปลี่ยนชวงสีท่ีผลิตซ้ําได  
(sRGB/AdobeRGB)

ชัตเตอรชา
อัตโนมัติ

ต้ังคาฟงกชั่นท่ีปรับความเร็วชัตเตอรตามความสวางของ
สภาพแวดลอมโดยอัตโนมัติในโหมดภาพเคลื่อนไหว  
(เปด/ปด)

การอัดเสียง เลือกวาตองการใหบันทึกเสยีงหรือไม เมื่อถายภาพเคลื่อนไหว  
(เปด/ปด)

ระดับเสียงบันทึก ปรับระดับเสียงบันทึกขณะบันทึกภาพเคลื่อนไหว  
(0 ถึง 31)
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 (ต้ังคา กําหนดเอง)

ลดเสียงลมรบกวน ลดเสียงลมรบกวนระหวางการบันทึกภาพเคลื่อนไหว  
(เปด/ปด)

บันทึกการตั้งคา บันทึกโหมดหรือการต้ังคากลองท่ีตองการ  
(1 - 3)

ลายทาง แสดงแถบสีเพื่อปรับความสวาง  
(ปด/70 ถึง 100/100+)

 MF Assist แสดงภาพขยายเมื่อโฟกัสดวยตัวเอง  
(เปด/ปด)

เวลาในการขยาย
โฟกัส

ต้ังคาระยะเวลาที่จะแสดงภาพในรูปแบบที่ขยายใหญ  
(2 วินาที/5 วินาที/ไมจํากัด)

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

 แสดงตัวกําหนด ต้ังวาจะแสดงหรือไมแสดงเครื่องหมายบนจอภาพขณะบันทึก
ภาพเคลื่อนไหว  
(เปด/ปด)

 ตั้งคาตัวกําหนด ต้ังคาเคร่ืองหมายท่ีแสดงบนจอภาพขณะบันทึกภาพเคลื่อนไหว
(ศูนยกลาง/ลักษณะ/โซนปลอดภัย/กรอบนําสายตา)

แสดงระดับเสียง ต้ังคาการแสดงระดับเสียง  
(เปด/ปด)

แสดงภาพอัตโนมัติ ต้ังคาแสดงภาพอัตโนมัติเพื่อแสดงภาพที่ถายไดหลังการ
ถายภาพ  
(10 วินาที/5 วินาที/2 วินาที/ปด)
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ปุม DISP ต้ังคาประเภทขอมูลท่ีจะแสดงบนจอภาพหรือในชองมองภาพ
โดยกด DISP บนปุมควบคุม  
(จอ/ชองมองภาพ)

ระดับจุดสูงสุด เนนกรอบของชวงท่ีอยูในโฟกัสดวยสีท่ีระบุเมื่อปรับโฟกัส
ดวยตัวเอง  
(สงู/ปานกลาง/ตํ่า/ปด)

สีสูงสุด ต้ังคาสีท่ีใชสําหรับฟงกชั่นจุดสูงสุด  
(สแีดง/สเีหลือง/สีขาว)

แนะนําตั้งคาระดับ
แสง

ต้ังคาแถบแนะนําท่ีแสดงเมื่อเปลี่ยนการตั้งคาระดับแสงใน
หนาจอถายภาพ  
(ปด/เปด)

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

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

บริเวณตรวจจับเฟส ต้ังคาบริเวณ AF แบบตรวจจับเฟส  
(เปด/ปด)

 AF ลวงหนา ต้ังวาจะทําหรือไมทําการโฟกัสอัตโนมัติกอนกดปุมชัตเตอรลง
คร่ึงหน่ึง  
(เปด/ปด)

ตั้งคาซูม ต้ังวาจะใชหรือไมใช ซมูภาพคมชัด และ ซูมดิจิตอล 
ขณะทําการซูม  
(สมารทซูมเทาน้ัน/เปด:ซูมภาพคมชัด/เปด:ซมูดิจิตอล)

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

ถายโดยไมมีการด ต้ังวาจะใหลั่นชัตเตอรหรือไมเมื่อไมไดใสการดหนวยความจํา
(อนุญาต/ไมอนุญาต)
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ลําดับค.สําคัญใน 
AF-S

ต้ังคาระยะเวลาที่ลั่นชัตเตอรเมื่อต้ังคาโหมดโฟกัสไปที่ 
[AF คร้ังเดียว] หรือ [DMF]  
(AF มากอน/ถายภาพมากอน/เนนความสมดุล)

ลําดับค.สําคัญใน 
AF-C

ต้ังคาระยะเวลาที่ลั่นชัตเตอรเมื่อต้ังคาโหมดโฟกัสไปที่ 
[AF ตอเน่ือง]  
(AF มากอน/ถายภาพมากอน/เนนความสมดุล)

AEL ดวยปุม
ชัตเตอร

ต้ังวาใหปรับระดับแสงหรือไมเมื่อกดปุมชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึง   
ซึ่งจะสะดวกกรณีท่ีตองการปรับโฟกัสและระดับแสงแยกกัน  
(อัตโนมัติ/เปด/ปด)

ตั้งคาชดเชยแสง ต้ังวาใหนําคาชดเชยระดับแสงไปใชกับการชดเชยแสงแฟลช
หรือไม  
(แสงปกติ&แฟลช/เฉพาะแสงปกติ)

รีเซ็ตการชดเชย EV ต้ังวาจะใหคงหรือไมคงคาระดบัแสงที่ต้ังไวโดยไมใชปุมเปลีย่น
ระดับแสง หรือรีเซต็คาระดับแสงเปน 0 เมือ่ปดสวิตชกลอง
(บันทึกไว/รีเซ็ต)

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

 บันทึกวันท่ี เลือกวาตองการบันทึกวันท่ีถายภาพ ลงบนภาพนิ่งหรือไม  
(เปด/ปด)

ชดเชยเลนส ชดเชยความผิดสวนบนหนาจอท่ีเกิดจากเลนส  
(ชดเชยแสงเงา/ชดเชยความคลาดสี/ชดเชยความผิดสวน)
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ตั้งคาเมนูฟงกชั่น กําหนดฟงกชัน่ท่ีแสดงเมื่อกดปุม Fn (ฟงกชั่น)  
(โหมดขับเคลื่อน/ต้ังเวลาเมื่อถายครอม/โหมดแฟลช/
ชดเชยแสงแฟลช/บริเวณปรับโฟกัส/ชดเชยแสง/ISO/ค.ร.ช.ต. 
ISO AUTO/โหมดวัดแสง/สมดุลยแสงสขีาว/ DRO/ออโต 
HDR/สรางสรรคภาพถาย/โหมดถายภาพ/เอฟเฟคของภาพ/
ลูกเลน LPF/AF ล็อคเปาหมายกลาง/รอยย้ิม/คนหาใบหนา/

ลกูเลนปรับผิวนวล/ จัดเฟรมอัตโนมัติ/ ขนาดภาพ/
อตัราสวนภาพ/ คุณภาพ/ SteadyShot/

ระดับเสยีงบันทึก/ลายทาง/เสนตาราง/ แสดงตัวกําหนด/
แสดงระดับเสียง/ระดับจุดสงูสดุ/สีสงูสุด/ไมไดต้ังคา)

คียกําหนดเอง(ถาย) การกําหนดฟงกชั่นใหปุมตางๆ ชวยใหทานใชงานกลองได
เร็วขึ้นโดยการกดปุมขณะถายภาพ  
(วงลอควบคุม/ปุมกําหนดเอง 1/ปุมกําหนดเอง 2/
ฟงกชั่นของปุมกลาง/ฟงกชั่นของปุมซาย/ฟงกชั่นของปุมขวา/
ปุมลง/ฟงกชั่นของปุม AEL)

คียกําหนดเอง(เลน) การกําหนดฟงกชั่นใหปุมชวยใหทานใชงานกลองไดเร็วขึ้น
โดยการกดปุมขณะเปดดูภาพ  
(ปุมกําหนดเอง 1)

ปุม MOVIE เปดหรือปดใชงานปุม MOVIE  
(ตลอดเวลา/โหมดภาพเคลื่อนไหว)

ล็อคปุมหมุน/วงลอ ต้ังวาใหปดใชงานปุมหมุนหรือปุมควบคุมดวยการกดปุม Fn 
คางไวหรือไม   
(ล็อค/ปลดลอ็ค)
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 (ไรสาย)

 (โปรแกรม)
ทานสามารถเชื่อมตอกับไซตดาวนโหลด PlayMemories Camera Apps™ ผานทาง
อินเทอรเน็ตเพ่ือเพ่ิมฟงกชั่นที่ตองการลงในกลอง   
• กลองนี้ติดต้ังโปรแกรมชื่อ [รีโมทอัจฉริยะฝงตัว] ไวลวงหนา ซึ่งใหทานสามารถ
ควบคุมกลองดวยสมารทโฟน   โปรแกรมซึ่งติดต้ังไวลวงหนา 
[รีโมทอัจฉริยะฝงตัว] จะไมถูกลบออกแมเม่ือเลือกปุม MENU t  (ต้ังคา) 
t [รีเซ็ตการต้ังคา] t [ต้ังคาเริ่มตน]  

สงไปยังสมารทโฟน ถายโอนภาพเพือ่ไปแสดงบนสมารทโฟน  
(เลือกบนอุปกรณน้ี/เลอืกบนสมารทโฟน)

สงไปยังคอมพิวเตอร สํารองภาพโดยถายโอนภาพไปยังคอมพวิเตอรท่ีเชื่อมตอกับ
เครือขาย  

ดูภาพบนทีวี ทานสามารถดูภาพบนจอทีวีท่ีเชื่อมตอกับเครือขายได  

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

โหมดเครื่องบิน ทานสามารถตั้งคาอปุกรณน้ีไมใหทําการสือ่สารไรสาย  
(เปด/ปด)

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

ตั้งคาจุดเชื่อมตอ ทานสามารถบันทึกจุดเชื่อมตอไดดวยตนเอง  
แกไขชื่ออุปกรณ ทานสามารถเปลี่ยนชื่ออุปกรณภายใต Wi-Fi Direct ฯลฯ  

แสดง MAC address แสดงหมายเลข MAC ของกลอง  

รีเซ็ต SSID/รหัสลับ รีเซ็ต SSID และรหัสผานของการเชื่อมตอสมารทโฟน  
รีเซ็ตตั้งคาเครือขาย รีเซ็ตการต้ังคาเครือขายท้ังหมด  
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 (เลน)

ลบ ลบภาพ  
(หลายภาพ/ท้ังหมดในโฟลเดอรน้ี/ท้ังหมดของวันท่ีน้ี)

โหมดดูภาพ แสดงภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวจากวันท่ีหรือโฟลเดอรท่ี
ระบุไว  
(ดูภาพตามวันท่ี/ดูโฟลเดอร (ภาพน่ิง)/ดูโฟลเดอร (MP4)/
ดู AVCHD/ดู XAVC S HD)

ดัชนีภาพ แสดงหลายภาพในขณะเดียวกัน  
(9 ภาพ/25 ภาพ)

หมุนการแสดงภาพ ต้ังทิศทางการแสดงภาพของภาพที่บันทึก  
(อัตโนมัติ/แมนนวล/ปด)

สไลดโชว แสดงสไลดโชว  
(เลนซ้ํา/เวลาแสดงภาพ)

หมุน หมุนภาพ  

 ขยาย ขยายภาพที่แสดง  
เลนภาพน่ิงแบบ 4K สงภาพนิ่งความละเอียด 4K ไปยังทีวีท่ีเชือ่มตอสาย HDMI ท่ี

รองรับ 4K  

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

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

ความสวางหนาจอ ต้ังคาความสวางของจอภาพ  
(อัตโนมัติ/แมนนวล/สภาพแสงแดดจา)

ความสวางชองมอง
ภาพ

ต้ังคาความสวางของชองมองภาพอิเล็กทรอนิกส  
(อัตโนมัติ/แมนนวล)

อุณหภูมิสีชองมอง
ภาพ

ต้ังอณุหภูมิสีของชองมองภาพ  

ตั้งคาระดับเสียง ต้ังคาระดับเสยีงเพื่อดูภาพเคลื่อนไหว  
สัญญาณเสียง ต้ังวาใหสงเสียงบีปหรือไมระหวางการโฟกัสอัตโนมัติหรือ

เมื่อใชระบบตั้งเวลา  
(เปด/ชัตเตอร/ปด)

คาอัพโหลดภาพ ต้ังฟงกชั่นอพัโหลดของกลองเมื่อใชงานการด Eye-Fi  
(เปด/ปด)

เมนูแบบเรียงตอกัน ต้ังวาจะแสดงหรือไมแสดงเมนูแบบเรียงตอกันทุกคร้ังท่ีกดปุม 
MENU  
(เปด/ปด)

คูมือปุมหมุนปรับ
โหมด

เปดหรือปดคําแนะนําปุมหมุนปรับโหมด (คําอธบิายของแตละ
โหมดถายภาพ)  
(เปด/ปด)

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

คุณภาพการแสดงผล ต้ังคุณภาพการแสดงผล  
(สูง/ปกติ)

เวลาเริ่มประหยดัพง. ต้ังระยะเวลาใหเปลี่ยนเปนโหมดประหยัดพลังงานโดย
อัตโนมัติ  
(30 นาที/5 นาที/2 นาที/1 นาที/10 วินาที)
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ตัวเลือก NTSC/PAL*1 เมื่อเปลี่ยนรูปแบบทีวีของอุปกรณ จะทําใหสามารถถายภาพ
เคลื่อนไหวในรูปแบบอื่นได  

โหมดสาธิต ต้ังคา เปดหรือปด การเลนภาพเคลื่อนไหวสาธิต  
(เปด/ปด)

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

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

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

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

ภาษา เลือกภาษา  
ตั้ง วันท่ี/เวลา ต้ังวันท่ีและเวลา และเวลาฤดูรอน  

ตั้งคาทองท่ี ต้ังคาตําแหนงการใชงาน  

ขอมูลลิขสทิธ์ิ ต้ังคาขอมูลลิขสิทธิ์สําหรับภาพน่ิง  
(บันทึกขอมลูลขิสทิธิ์/ต้ังคาชือ่ชางภาพ/ต้ังคาชือ่เจาของลขิสทิธิ์/
แสดงขอมูลลิขสิทธิ)์

ฟอรแมต ฟอรแมตการดหนวยความจํา

หมายเลขไฟล ต้ังคาวิธีการท่ีใชกําหนดหมายเลขไฟลใหกับภาพนิ่งและ
ภาพเคลื่อนไหว  
(ตอเน่ือง/เร่ิมใหม)
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*1 [ตัวเลือก NTSC/PAL] ใชงานไดกับรุนท่ีการบันทึก AVCHD 50i เปนการตั้งคาเร่ิมตน
เทาน้ัน  
ถาเปลีย่นรายการนี้ ทานจะตองฟอรแมตการดหนวยความจําใหมีคาท่ีเขากันไดกับระบบ 
PAL หรือ NTSC ตามลําดับ   นอกจากนี้โปรดสังเกตดวยวาภาพเคลื่อนไหวท่ีบันทึกดวย
ระบบ NTSC อาจไมสามารถเปดดูไดบนทีวีระบบ PAL  

*2 สําหรับบางรุนเทาน้ัน

เลือกโฟลเดอร REC เปลี่ยนโฟลเดอรท่ีเลือกไวเพื่อเก็บภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 
(MP4)  

แฟมภาพใหม สรางโฟลเดอรใหมสําหรับบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 
(MP4)  

ชื่อโฟลเดอร ต้ังคารูปแบบโฟลเดอรสําหรับภาพน่ิง  
(รูปแบบปกติ/รูปแบบวันท่ี)

กูฐานขอมูลภาพ กูไฟลฐานขอมูลภาพและเปดใชงานการบันทึกและ
การแสดงภาพ

แสดงขอมูลสื่อบันทึก แสดงเวลาที่ใชบันทึกภาพเคลื่อนไหวท่ีเหลืออยูและจํานวน
ภาพน่ิงท่ีสามารถบันทึกไดบนการดหนวยความจํา  

เวอรชั่น แสดงเวอรชั่นของซอฟตแวรกลอง  

โลโกใบรับรอง*2 สามารถแสดงการรับรองบนกลอง  
รีเซ็ตการตั้งคา เรียกการตั้งคาตางๆ กลับคืนสูคาเร่ิมตน   เลือก [ต้ังคาเร่ิมตน] 

เพื่อเปลี่ยนการตั้งคาท้ังหมดกลับสูคาเร่ิมตน  
(ต้ังคาเร่ิมตน/รีเซต็การต้ังคากลอง)
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การใชงานคําแนะนําในกลอง
ทานสามารถใช [คียกําหนดเอง(ถาย)] เพ่ือกําหนดคําแนะนําในกลองใหปุมที่
ตองการ  
คําแนะนําในกลองแสดงคําอธบิายสําหรับฟงกชั่นหรือการต้ังคาทีเ่ลอืกอยูในขณะนัน้

ปุม MENU t  (ต้ังคา กําหนดเอง) t [คียกําหนดเอง(ถาย)] t 
เลือกปุมที่ตองการซึ่งกําหนดใหกับฟงกชั่น t [คําแนะนําในกลอง]
กดปุม MENU และใชปุมควบคุม เพ่ือเลือกรายการ MENU ท่ีทานตองการอานคําอธิบาย 
จากนั้นกดปุมที่ไดกําหนด [คําแนะนําในกลอง] ไว  
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การชารจกอนแบตเตอรี่
เม่ือเปดใชงานกลองเปนครั้งแรก ตองชารจแบตเตอรี่  
แบตเตอรี่ที่ชารจไวจะคอยๆ คลายประจุทีละนอย แมเม่ือไมไดใชงาน   เพ่ือ
หลีกเลี่ยงการพลาดโอกาสในการถายภาพ ใหชารจกอนแบตเตอรี่อีกครั้งกอน
ถายภาพ  

การชารจแบตเตอรี่โดยใชเคร่ืองชารจแบตเตอรี่

1 ใสแบตเตอรี่ในเครื่องชารจ
แบตเตอรี่
• เล่ือนฝาปดดานบนของเครื่องชารจ
แบตเตอรีเ่พ่ือเปด จากนั้นใสแบตเตอรี่
เขาไปจนกระทั่งคลิกเขาที่ โดยจัดให
เครื่องหมาย V ท้ังบนแบตเตอรี่และ
เครื่องชารจแบตเตอรี่อยูตรงกัน  

2 เล่ือนฝาปดดานบนของเครื่องชารจแบตเตอรี่เพ่ือปด  

เครื่องหมาย V
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การเตร ียมกล อง

หมายเหตุ
• ถาไฟ CHARGE ไมติดสวาง ใหตรวจสอบวาใสแบตเตอรี่กับเคร่ืองชารจแบตเตอรี่แนนดี
แลวหรือไม จากนั้นถอดสายไมโคร USB และเสียบใหมอีกคร้ัง  

• ตอเคร่ืองชารจแบตเตอรี่กับคอมพิวเตอรโดยตรง โดยไมผานฮับ USB หรืออื่นๆ  

3 เชื่อมตอเครื่องชารจแบตเตอรี่กับ
อะแดปเตอร AC (ทีใ่หมาดวย) โดย
ใชสายไมโคร USB (ที่ใหมาดวย) 
และเชื่อมตออะแดปเตอร AC เขา
กับเตารับติดผนงั   หรืออีกวิธหีนึ่ง 
ทานสามารถชารจแบตเตอรี่จาก
คอมพิวเตอรโดยเชื่อมตอเครื่อง
ชารจแบตเตอรี่กับชองตอ USB บน
คอมพิวเตอรที่เชื่อมตอกับแหลง
จายพลังงาน  
• ไฟ CHARGE จะติดสวางเปนสีสมเมื่อการชารจเริ่มตนขึ้น  
• ไฟ CHARGE จะดับเมื่อชารจเสรจ็ส้ินแลว  
• ถาไฟ CHARGE สวางขึ้นและดับลงทันที แสดงวาแบตเตอรี่ชารจเต็มแลว  
• สําหรับบางประเทศ/ภูมิภาค ใหตอสายไฟกับอะแดปเตอร AC จากนั้นตออะแดปเตอร 

AC กับเตารับติดผนังเมื่อชารจแบตเตอรี่โดยใชอะแดปเตอร AC  

ไฟ CHARGE
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การชารจกอนแบตเตอรี่
TH

การชารจกอนแบตเตอรี่โดยใชกลอง

1 เล่ือนสวิตช ON/OFF (ไฟหลัก) ไปที ่
OFF  

2 เปดฝาโดยเล่ือนที่กาน  

3 ใสกอนแบตเตอรี่ลงไปจนสุด 
โดยใชปลายแบตเตอรี่กดกานล็อค  

4 ปดฝา  

กานล็อค
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การชารจกอนแบตเตอร่ี
TH

การเตร ียมกล อง

5 เชื่อมตอกลองกับอะแดปเตอร AC (ที่ใหมาดวย) โดยใชสายไมโคร 
USB (ทีใ่หมาดวย) และเชื่อมตออะแดปเตอร AC เขากับเตารับ
ติดผนัง

ไฟชารจสวางเปนสีสม และการชารจเริ่มตน
• ปดสวิตชกลองขณะชารจแบตเตอรี่  
• ถาไฟชารจสวางขึ้นและดับลงทันที 
แสดงวาแบตเตอรี่ชารจเต็มแลว  

• เมื่อไฟชารจกะพริบและการชารจยังไม
เสรจ็ส้ิน ใหถอดกอนแบตเตอรี่ออกแลว
ใสกลับเขาไปใหม  

• สําหรับบางประเทศ/ภูมิภาค ใหตอ
สายไฟกับอะแดปเตอร AC จากนั้นตอ
อะแดปเตอร AC กับเตารับติดผนัง  

ไฟชารจ
ติด: กําลังชารจ
ดับ: สิ้นสุดการชารจ
กะพริบ:

การชารจผิดพลาดหรือการชารจ
หยุดช่ัวคราวเนื่องจากกลองไมอยูใน
ชวงอุณหภูมิท่ีเหมาะสม
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การชารจกอนแบตเตอรี่
TH

หมายเหตุ
• หากไฟชารจบนกลองกะพริบเมื่อเสียบอะแดปเตอร AC กับเตารับติดผนัง แสดงวา
การชารจหยุดชั่วคราวเนื่องจากอุณหภูมิไมอยูในชวงท่ีแนะนํา   เมื่ออุณหภูมิกลับคืนสู
ชวงท่ีเหมาะสม การชารจจะดําเนินตอ   ขอแนะนําใหทําการชารจกอนแบตเตอรี่ท่ี
อุณหภูมิแวดลอม 10 °C ถงึ 30 °C  

• เสียบอะแดปเตอร AC (ท่ีใหมาดวย) เขากับเตารับติดผนังท่ีใกลท่ีสุด   หากเกิดการทํางาน
ผิดพลาดระหวางการใชอะแดปเตอร AC ใหถอดปลั๊กออกจากเตารับติดผนังทันที เพื่อหยุด
การเชื่อมตอกับแหลงจายไฟฟา  

• เมื่อใชกลองเปนคร้ังแรก หรือเมื่อใชแบตเตอร่ีท่ีไมไดใชงานเปนเวลานาน ไฟชารจ/ไฟ 
CHARGE อาจกะพริบถี่ๆ เมื่อชารจแบตเตอรี่เปนคร้ังแรก   ในกรณีเชนนี้ ใหถอด
แบตเตอรี่ออกจากกลองแลวใสกลับเขาไปใหมเพื่อชารจแบตเตอรี่  

• อยาชารจแบตเตอรี่ตอเน่ืองหรือชารจซ้ําๆ โดยไมใชงานแบตเตอรี่เมื่อชารจเต็มแลวหรือ
ใกลจะเต็มแลว   การทําเชนนี้อาจทําใหแบตเตอรี่มีประสิทธิภาพดอยลง  

• เมื่อสิน้สดุการชารจ ถอดอะแดปเตอร AC ออกจากเตารับติดผนัง  
• ใชแบตเตอร่ี สายไมโคร USB (ท่ีใหมาดวย) และ อะแดปเตอร AC (ท่ีใหมาดวย) Sony 
ท่ีเปนของแทเทาน้ัน  

เวลาในการชารจคือประมาณ 155 นาที เม่ือใชอะแดปเตอร AC (ที่ใหมาดวย) กับ
เครื่องชารจแบตเตอรี่ (ที่ใหมาดวย) และประมาณ 150 นาที เม่ือใชอะแดปเตอร AC 
กับกลอง  

หมายเหตุ
• เวลาในการชารจขางตนคือเวลาสําหรับกรณีท่ีชารจแบตเตอรี่ซึง่ไมมีประจุเลยท่ีอุณหภูมิ 

25 °C   การชารจอาจใชเวลานานกวาน้ีขึ้นอยูกับเงื่อนไขหรือสถานการณการใชงาน  

เวลาในการชารจ (ชารจเต็ม)
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การชารจกอนแบตเตอร่ี
TH

การเตร ียมกล อง

สามารถชารจกอนแบตเตอรี่ไดโดยตอกลองเขากับเครื่องคอมพิวเตอรดวยสาย
ไมโคร USB   เชื่อมตอกลองกับเครื่องคอมพิวเตอรโดยปดสวิตชกลอง  

หมายเหตุ
• ถาหากกลองตออยูกับเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบวางตักท่ีไมไดตออยูกับแหลงจายไฟฟา 
ระดับแบตเตอรี่ของคอมพวิเตอรจะลดลง   หามชารจเปนเวลานานเกินไป  

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

• ไมรับประกันการชารจกับเคร่ืองคอมพิวเตอรประกอบเองหรือเคร่ืองคอมพวิเตอรท่ีถูก
ดัดแปลง  

ตัวแสดงปริมาณประจุที่เหลืออยู ปรากฏบนหนาจอ  

หมายเหตุ
• ตัวแสดงประจุท่ีเหลอือยูอาจจะไมถูกตองในบางสถานการณ  

การชารจโดยเชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอร

การตรวจสอบระดับแบตเตอรี่ที่เหลืออยู

สูง ตํ่า
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การชารจกอนแบตเตอรี่
TH

ทานสามารถใชกลองขณะที่จายพลังงานจากเตารับติดผนังโดยใชอะแดปเตอร AC 
(ที่ใหมาดวย)  

หมายเหตุ
• กลองจะไมทํางานหากไมมีแบตเตอรี่หลงเหลืออยู   ใสกอนแบตเตอรี่ท่ีชารจอยางเพียงพอ
เขาไปในกลอง  

• หากทานใชกลองขณะกําลังจายไฟจากเตารับติดผนัง ตรวจสอบใหแนใจวาไอคอน 
( ) แสดงอยูบนจอภาพ  

• อยาถอดกอนแบตเตอรี่ออกขณะกําลังจายไฟจากเตารับติดผนัง   หากถอดกอนแบตเตอรี่
ออก กลองจะดับ  

• อยาถอดกอนแบตเตอรี่ออกขณะที่ไฟแสดงสถานะการเขาถึง (หนา 23) ติดสวาง   ขอมูล
ในการดหนวยความจําอาจไดรับความเสยีหาย  

• ตราบใดที่ยังเปดสวิตชอยู กอนแบตเตอรี่จะไมชารจไฟแมวาจะเสียบกลองกับอะแดปเตอร 
AC  

• ภายใตเงื่อนไขบางอยาง กลองอาจไดรับไฟเพิม่เติมจากแบตเตอรี่แมวาทานกําลังใช
อะแดปเตอร AC อยู  

• ขณะท่ีจายพลังงานผานการเชือ่มตอ USB อุณหภูมิภายในกลองอาจเพิม่ขึ้น ทําใหระยะเวลา
ในการบันทึกตอเนื่องสัน้ลง  

• เมื่อใชเคร่ืองชารจแบบเคลื่อนท่ีเปนแหลงพลังงาน ใหตรวจสอบวาไดชารจเคร่ืองชารจ
เต็มแลวกอนใชงาน   รวมท้ังควรระวังพลังงานที่เหลืออยูในเคร่ืองชารจแบบเคลื่อนท่ี
ระหวางการใชงาน  

การจายพลังงานจากเตารับติดผนัง

1 ใสกอนแบตเตอรี่ลงในกลอง (หนา 58)  

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

การเตร ียมกล อง

การถอดแบตเตอรี่

ปดกลอง   เลื่อนกานล็อคหลังตรวจดูแลววาไฟ
แสดงสถานะการเขาถึง (หนา 23) ดับลงแลว 
จากนั้นถอดแบตเตอรี่ออก  
ระวังอยาทํากอนแบตเตอรี่หลน  

กานล็อค
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TH

เสียบการดหนวยความจํา (แยกจําหนาย)

การถอดการดหนวยความจํา
โปรดตรวจสอบใหแนใจวาไฟแสดงสถานะการเขาถึง (หนา 23) ไมติดสวาง จากนั้น
จึงดันการดหนวยความจําเขาไปหนึ่งครั้ง  

1 เปดฝาโดยเล่ือนที่กาน  

2 ใสการดหนวยความจํา  
• ใหใสการดหนวยความจําจนคลิกเขาที่
โดยหันมุมบากของการดตามทิศทางที่
แสดงในรูป  

ตรวจสอบวามุมท่ีมีรอยบากหันไป
ทางดานที่ถูกตอง  

3 ปดฝา  
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เสียบการดหนวยความจํา (แยกจําหนาย)
TH

การเตร ียมกล อง

เม่ือทานใชการดหนวยความจํากับกลองนี้เปนครั้งแรก ขอแนะนําใหฟอรแมต 
(เตรียมใชงาน) การดในกลอง เพ่ือประสิทธภิาพท่ีคงที่มากขึ้นของการด
หนวยความจํา
• การฟอรแมตจะลบขอมูลทั้งหมดในการดหนวยความจําอยางถาวร และไม
สามารถกูกลับคืนมาได   บันทึกขอมูลที่มีคาลงในคอมพิวเตอร ฯลฯ  

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

ทานสามารถใชการดหนวยความจําประเภทตอไปนี้กับกลองนี้   อยางไรก็ตาม ไม
อาจรับประกันไดวาการดหนวยความจําทุกประเภทจะทํางานไดอยางถูกตองเสมอ

การฟอรแมตการดหนวยความจํา

การดหนวยความจําทีส่ามารถใชได

การดหนวยความจํา
สําหรับ
ภาพน่ิง

สําหรับภาพเคลื่อนไหว

MP4 AVCHD XAVC S

Memory Stick PRO Duo (Mark2 
เทาน้ัน)

(Mark2 
เทาน้ัน)

—

Memory Stick PRO-HG Duo™ —

Memory Stick Micro™ (M2) (Mark2 
เทาน้ัน)

(Mark2 
เทาน้ัน)

—

การดหนวยความจํา SD
*1 *1 —

การดหนวยความจํา SDHC
การดหนวยความจํา SDXC *1 *1 *2

การดหนวยความจํา microSD
*1 *1 —

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

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

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

• สําหรับรายละเอยีดเกี่ยวกับจํานวนภาพนิ่งท่ีบันทึกไดและระยะเวลาที่บันทึกไดของ
ภาพเคลื่อนไหว โปรดดูท่ีหนา 93 ถึง 97 ตรวจสอบตารางเพือ่เลือกการดหนวยความจํา
ท่ีมีความจุตามตองการ

หมายเหตุ
• ไมรับประกันวาการดหนวยความจําท้ังหมดจะทํางานไดอยางถูกตอง สําหรับการด
หนวยความจําย่ีหออื่นท่ีไมไดผลิตโดย Sony โปรดสอบถามจากผูผลิตผลิตภัณฑน้ันๆ

• เมื่อใช Memory Stick Micro หรือการดเมโมร่ี microSD กับกลองน้ี ตรวจสอบใหแนใจวา
ไดใชตัวแปลงท่ีเหมาะสมแลว  

• ภาพท่ีบันทึกไวในการดหนวยความจํา SDXC จะไมสามารถนําเขาหรือแสดงบน
คอมพวิเตอร หรืออปุกรณ AV ท่ีไมสามารถใชรวมกันไดกับ exFAT* ได   โปรด
ตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณสามารถใชงานรวมกับ exFATได กอนจะเชือ่มตออุปกรณ
เขากับกลอง   ถาเชื่อมตอกลองกับอุปกรณท่ีใชรวมกันไมได จะมีขอความแจงให
ฟอรแมตการด  
อยาฟอรแมตการดตามท่ีไดรับแจง เพราะจะเปนการลบขอมูลท้ังหมดในการด   
* exFAT เปนระบบไฟลท่ีใชในการดหนวยความจํา SDXC  
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การเตร ียมกล อง

การตั้งคาภาษาและนาฬิกา
เม่ือทานเปดใชงานกลองเปนครั้งแรก หรือหลังจากกําหนดคาต้ังตนใหฟงกชั่นแลว 
หนาจอต้ังคาภาษา วันที่ และเวลาจะปรากฏขึ้น  

1 เล่ือนสวิตช ON/OFF (ไฟหลัก) 
ไปที่ ON เพ่ือเปดใชงานกลอง  
จากนั้นจะปรากฏหนาจอใหทานตั้งคาภาษา
ท่ีจะใชบนจอภาพ  
• หากตองการปดกลอง ใหเล่ือนสวติช 

ON/OFF (ไฟหลัก) ไปที่ OFF  

2 เลือกภาษาที่ตองการ แลวกด z 
บนปุมควบคุม  
หนาจอตั้งคาวันที่และเวลาจะปรากฏขึ้น  

3 ตรวจสอบวาไดเลือก [ตกลง] บนหนาจอ จากนัน้กด z  

4 เลือกตําแหนงทางภมิูศาสตรทีต่องการ แลวกด z  

5 กด v/V บนปุมควบคุม หรือเลือกรายการต้ังคาโดยหมุน
ปุมควบคุม จากนั้นกด z  

6 กด v/V/b/B หรือเลือกการต้ังคาทีต่องการโดยหมุนปุมควบคุม 
แลวกด z  
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การตั้งคาภาษาและนาฬิกา
TH

หากตองการยกเลิกการตั้งคาวันที่และเวลา
กดปุม MENU  

หนาจอต้ังคาวันที่และเวลาปรากฏขึ้นอัตโนมัติเม่ือเปดสวิตชกลองเปนครั้งแรกหรือ
เม่ือแบตเตอรี่สํารองแบบชารจใหมไดภายในกลองหมดประจุ   ใหใชเมนูหาก
ตองการต้ังคาวันที่และเวลาอีกครั้ง  

การเก็บรักษาขอมูลการตั้งคาวันที่และเวลา
กลองนี้มีแบตเตอรี่แบบชารจไดอยูภายในกลองเพื่อเก็บขอมูลวันที่และเวลา และ
การต้ังคาอื่นๆ ไมวาจะเปดหรือปดสวิตชอยู หรือติดต้ังแบตเตอรี่หรือไมก็ตาม  

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

การตรวจสอบหรือตั้งคาวันที่/เวลาและพื้นที่

ปุม MENU t  (ต้ังคา) t [ต้ัง 
วันที่/เวลา] หรือ [ต้ังคาทองที]่

ปุม MENU
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TH

การเตร ียมกล อง

การถายภาพไดชัดเจนโดยที่กลองไมส่ัน
“อาการกลองสั่น” คือ การเคลื่อนไหวโดยไมพึงประสงคของกลองที่เกิดข้ึนขณะ
กดปุมชัตเตอร จนสงผลทําใหภาพเบลอ  

ยืนใหม่ันคงและถือกลองในทานิ่ง  

จุด 1
มือขางหนึ่งจับกริปของกลองไว สวนมืออีกขางรองเลนส  

จุด 2
ยืนแยกเทาใหหางเทากับความกวางของไหล  

จุด 3
เก็บขอศอกแนบชิดลําตัวเล็กนอย  
ขณะถายภาพในทาคุกเขา ต้ังลําตัวใหตรง วางขอศอกลงบนเขา  

การถือกลองอยางถูกตอง

โหมดชองมองภาพ โหมดจอภาพ
โหมดชองมองภาพ
(ตําแหนงแนวต้ัง)
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การถายภาพไดชัดเจนโดยท่ีกลองไมสั่น
TH

กลองนี้ติดต้ังดวยฟงกชั่น SteadyShot ซึ่งลดอาการกลองสั่นระหวางการบันทึก
ภาพเคลื่อนไหว   ฟงกชั่น SteadyShot จะเปดทํางานเมื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหว
เทานั้น  

ปุม MENU t  (ต้ังคากลอง) t [  SteadyShot] t เลือก
การต้ังคาทีต่องการ  

หมายเหตุ
• ฟงกชัน่ SteadyShot ใชงานไดกับการบันทึกภาพเคลื่อนไหวเทาน้ัน   ทานไมสามารถใช
ฟงกชัน่ SteadyShot กับการถายภาพนิ่ง  

ฟงกชั่น SteadyShot สําหรับการถายภาพเคลื่อนไหว
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การถายภาพและการดูภาพ
TH

การถ ายภาพและการด ูภาพ

การถายภาพนิ่ง
ใน [โหมดอัตโนมัติ] กลองจะวิเคราะหวัตถุและใหทานถายภาพดวยการต้ังคา
ที่เหมาะสม  

1 เล่ือนสวิตช ON/OFF (ไฟหลัก) ไปที่ ON เพ่ือเปดใชงานกลอง  

2 เล่ือนปุมหมุนปรับโหมด ไปที่ 
 (โหมดอัตโนมัติ)  

3 ถือกลองไว จากนั้นกําหนดองคประกอบของทาน  

4 กดปุมชัตเตอรลงคร่ึงหนึ่งเพ่ือ
ปรับโฟกัส  
• เมื่อปรับโฟกัสภาพได ตัวแสดง z 
หรือ  จะติดสวาง  

5 กดปุมชัตเตอรลงจนสุดเพ่ือถายภาพ  
• ถาตั้ง [จัดเฟรมอัตโนมัติ] ไวท่ี [อัตโนมัติ] ในขณะถายภาพใบหนา วัตถุระยะใกล 

(มาโคร) หรือวัตถุท่ีติดตามดวย AF ล็อคเปาหมาย กลองจะวิเคราะหบรรยากาศ
และตัดขอบภาพที่ถายใหมีองคประกอบภาพที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ   ท้ังภาพ
ดั้งเดิมและภาพที่ถูกตัดขอบจะถูกจัดเก็บไว  
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การถายภาพน่ิง
TH

เทคนิคการถายภาพ

• เมื่อหมุนแหวนถายภาพมาโครไปที่ “0,2m-0,35m” 
กลองจะเขาสูโหมดมาโคร   ระยะถายภาพสั้นท่ีสดุ
คือประมาณ 0.2 ม.   โหมดมาโครเหมาะสําหรับ
การถายภาพวัตถุระยะใกล เชน ดอกไมหรืออาหาร  

แหวนถายภาพมาโคร
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TH

การถ ายภาพและการด ูภาพ

การบันทึกภาพเคลื่อนไหว

หมายเหตุ
• เสียงการทํางานของกลองอาจถูกบันทึกขณะบันทึกภาพเคลื่อนไหว   ทานสามารถปด
ใชงานการบันทึกเสียงโดยตั้งคา [การอัดเสียง] เปน [ปด] (หนา 45)  

• เวลาในการบันทึกภาพเคลื่อนไหวตอเน่ืองจะขึ้นอยูกับอุณหภูมิโดยรอบหรือสภาวะของ
กลอง   โปรดดู “หมายเหตุเกี่ยวกับการบันทึกภาพเคลื่อนไหวตอเน่ือง” (หนา 97)  

• เมื่อไอคอน  ปรากฏขึ้น น่ันหมายความวาอุณหภูมิของกลองสงูเกินไป   ปดสวิตชกลอง 
แลวรอจนกวาอณุหภูมิของกลองจะลดลง  

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

• ขณะถายภาพ เสยีงของตะขอสําหรับสายสะพาย (ตะขอรูปสามเหลีย่ม) อาจถูกบันทึก
ไปดวย ขึ้นอยูกับสถานการณท่ีใชงาน  

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

[ตลอดเวลา] ในการตั้งคาเริ่มตน การบันทึก
ภาพเคล่ือนไหวจึงสามารถเริ่มจากโหมด
ถายภาพใดก็ได  

2 กดปุม MOVIE อีกคร้ังเพ่ือหยุดบันทึก  

ปุม MOVIE
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TH

การแสดงภาพ

ถากด V บนปุมควบคุมขณะเปดดูภาพเคลื่อนไหว แผงควบคุมจะแสดงขึ้น  

หมายเหตุ
• ในบางกรณี อาจไมสามารถเลนภาพเคลื่อนไหวท่ีบันทึกดวยอุปกรณอื่นบนกลองน้ี  

1 กดปุม   

2 เลือกภาพโดยกด b/B บนปุมควบคุม  
• เปดดูภาพไดโดยกด z บนปุมควบคุม  

แผงควบคุม หนาท่ีขณะเปดดูภาพเคลื่อนไหว
N ดูภาพ
X หยุดชั่วคราว
M กรอเดินหนา
m กรอถอยหลงั
T กรอภาพไปขางหนาชาๆ
t กรอภาพถอยหลังชาๆ
> ภาพเคลื่อนไหวชุดถัดไป
. ภาพเคลื่อนไหวชุดกอนหนา
C เปลีย่นเฟรม
c เปลีย่นเฟรมถอยหลัง

ต้ังคาระดับเสยีง
ปดแผงควบคุม

ปุม 
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การแสดงภาพ
TH

การถ ายภาพและการด ูภาพ

เปดดูภาพนิ่งไดโดยต้ัง [โหมดดูภาพ] ไปที่ [ดูโฟลเดอร (ภาพนิ่ง)] สําหรับการ
เปดดูภาพเคลื่อนไหว ต้ัง [โหมดดูภาพ] ไปที่ [ดูโฟลเดอร (MP4)], [ดู AVCHD] 
หรือ [ดู XAVC S HD]   เม่ือเลือก [ดูภาพตามวันที่] ไว ทั้งภาพนิ่งและภาพ
เคลื่อนไหวจะแสดงบนหนาจอ เรียงลําดับตามวันที่  

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

ฟงกชั่นตางๆ เพ่ือความสะดวกในการดูภาพมีดังนี้

A  เปลี่ยนเปนหนาจอดูภาพ  
B  ขยายภาพใหใหญข้ึนหรือยอ

ใหเล็กลง  
• หมุนปุมควบคุมเพ่ือยอหรือขยาย
ภาพ   หมุนปุมหมุน เพ่ือเปล่ียน
ไปยังภาพกอนหนา/ถัดไป  

C  หนาจอดัชนีภาพ
• ทานสามารถเลือกจํานวนภาพท่ีจะ
แสดง ดังนี้ 
ปุม MENU t  (เลน) t 
[ดัชนีภาพ]

D  ลบภาพที่ไมจําเปน  

การสลับระหวางภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

ฟงกชัน่ดูภาพ
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TH

การลบภาพ
เม่ือลบภาพออกแลว ทานจะไมสามารถเรียกกลับคืนมาได   
ตรวจสอบวาทานตองการลบภาพกอนดําเนินการตอ  

หมายเหตุ
• ไมสามารถลบภาพที่ปองกันไว  

1 แสดงภาพที่ตองการลบ แลวกด
ปุม  (ลบ)  

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

ปุม  (ลบ)
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การเลือกโหมดถายภาพ
TH

การเล ือกโหมดถ ายภาพ

การเลอืกโหมดถายภาพ

โหมดถายภาพตอไปนี้สามารถใชงานได  

หมุนปุมหมุนปรับโหมดแลวต้ัง
เปนโหมดถายภาพที่ตองการ  

 
(โหมดอัตโนมัติ)

ใหทานถายภาพนิ่ง กลองปรับการตั้งคาตางๆ โดยอัตโนมัติ  

 
(โปรแกรมอัตโนมัต)

ใหทานถายภาพท่ีมีการปรับระดับแสง (ความเร็วชัตเตอรและ
คารูรับแสง) อัตโนมัติ   สามารถปรับการตั้งคาอื่นๆ ไดดวย
ตัวเอง  

 
(กําหนดคารูรับแสง)

ถายโดยปรับคารูรับแสงและเปลี่ยนระยะโฟกัส หรือโดยปรับ
เบลอฉากหลัง  

 
(กําหนดชัตเตอรสปด)

ปรับความเร็วชัตเตอรเพื่อแสดงการเคลื่อนไหวของวัตถุ  

 
(ปรับระดับแสงเอง)

ใหทานถายภาพหลังปรับระดับแสงดวยตัวเอง (ความเร็ว
ชัตเตอรและคารูรับแสง) โดยใชปุมหมุนและแหวนปรับ
รูรับแสง

1/2/3 (ใชคาบันทึก) เรียกใชการต้ังคาท่ีบันทึกไวลวงหนาใน [บันทึกการตั้งคา] ใน 
(ต้ังคากลอง)  

 
(เลอืกบรรยากาศ)

ใหทานถายภาพโดยใชการตั้งคาท่ีกําหนดไวลวงหนาสําหรับ
บรรยากาศตางๆ  

 
(ถายภาพพาโนรามา)

ใหทานถายภาพพาโนรามาโดยนําภาพหลายภาพมารวมกัน  

 (ภาพเคลื่อนไหว) ใหทานเปลี่ยนการตั้งคาถายภาพและถายภาพเคลื่อนไหว  
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TH

ฟงกชั่นที่สามารถใชงานไดในโหมดถายภาพ
แตละโหมด
ฟงกชั่นที่สามารถใชงานไดข้ึนอยูกับโหมดถายภาพที่เลือก  
ในตารางดานลาง  แสดงถึงฟงกชั่นที่ใชงานได และแสดงถึงฟงกชั่นที่ใชงาน
ไมได  

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

โหมดถายภาพ
ชดเชย
แสง

ตั้งเวลา
ถายภาพ
ตอเน่ือง

คนหาภาพ
ใบหนา

ลั่นชตัเตอร
ดวยยิ้ม

จัดเฟรม
อัตโนมัติ

 –

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

– – – – –

–*
* – – – –
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ฟงกชั่นตางๆ
TH

ฟ ังก ช ั  นต างๆ

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

ย่ิงภาพมีขนาดใหญข้ึน ภาพจะมีรายละเอียดมากขึ้นเมื่อพิมพบนแผนกระดาษ
ขนาดใหญ   ย่ิงภาพมีขนาดเล็ก กจ็ะสามารถถายภาพไดจํานวนมากขึ้น  

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

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

ขนาดภาพ (ภาพนิ่ง)

เม่ือ [อัตราสวนภาพ] เทากับ 3:2 เม่ือ [อัตราสวนภาพ] เทากับ 4:3

L: 42M 7952 × 5304 พิกเซล L: 38M 7072 × 5304 พิกเซล

M: 18M 5168 × 3448 พิกเซล M: 16M 4592 × 3448 พิกเซล
S: 11M 3984 × 2656 พิกเซล S: 9.4M 3536 × 2656 พิกเซล

เม่ือ [อัตราสวนภาพ] เทากับ 16:9 เม่ือ [อัตราสวนภาพ] เทากับ 1:1

L: 36M 7952 × 4472 พิกเซล L: 28M 5296 × 5296 พิกเซล
M: 15M 5168 × 2912 พิกเซล M: 12M 3440 × 3440 พิกเซล

S: 8.9M 3984 × 2240 พิกเซล S: 7.1M 2656 × 2656 พิกเซล
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การใชฟงกชั่นตางๆ
TH

[โหมดโฟกัส]: ทานสามารถเลือกวิธีปรับโฟกัสที่เหมาะกับการเคลื่อนไหวของวัตถุ

[บริเวณปรับโฟกัส]: ทานสามารถเลือกพ้ืนที่โฟกัสได   ใชฟงกชั่นนี้เม่ือปรับโฟกัส
ไดยากในโหมดโฟกัสอัตโนมัติ  

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

ฟงกชั่นโฟกัสอัตโนมัติ

เลือนปุมหมุนเลือกโหมดโฟกัสไปที ่
S (AF คร้ังเดียว) หรือ C (AF ตอเนื่อง)  

ปุมหมุนเลือกโหมดโฟกัส

S 

(AF คร้ังเดียว)
ผลิตภัณฑจะล็อคโฟกัสเมื่อปรับโฟกัสไดแลว   ใชโหมดนี้เมื่อวัตถุ
ไมเคลื่อนไหว  

C 
(AF ตอเน่ือง)

ผลิตภัณฑจะโฟกัสตอในขณะที่กดปุมชัตเตอรคางไวคร่ึงหน่ึง   
ใชคาน้ีเมื่อวัตถุกําลงัเคลื่อนไหว  

 
(กวาง)

ปรับโฟกัสไปที่วัตถใุนทุกระยะของภาพโดยอัตโนมัติ  

 
(กลางภาพ)

ปรับโฟกัสไปที่วัตถท่ีุอยูกึ่งกลางของภาพโดยอัตโนมัติ  

 
(จุดท่ีปรับได)

ใหทานเลื่อนกรอบคนหาระยะ AF ไปยังจุดท่ีตองการบนหนาจอ 
และปรับโฟกัสบนวัตถุขนาดเล็กมากในบริเวณแคบๆ  
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การใชฟงกชั่นตางๆ
TH

ฟ ังก ช ั  นต างๆ

ทานสามารถเลือกรูปแบบการประมวลผลภาพได 13 รูปแบบ และยังสามารถปรับ
คอนทราสต ความอิ่มสี และความคมชัดสําหรับ [สรางสรรคภาพถาย] แตละรายการ  

ปุม MENU t  (ต้ังคากลอง) t [สรางสรรคภาพถาย] t 
เลือกรูปแบบที่ตองการ  

(จุดท่ีปรับไดแบบ
ขยาย)

ถาผลติภัณฑไมสามารถโฟกัสบนจุดเดียวท่ีเลือก ผลิตภัณฑจะใช
จุดโฟกัสรอบๆ จุดท่ีปรับไดเปนบริเวณท่ีใหความสําคัญเปนรอง 
เพื่อปรับโฟกัสใหได  

   

(AF ล็อคเปาหมาย)

เมื่อกดปุมชัตเตอรลงคร่ึงหน่ึงและคางไว ผลิตภัณฑจะติดตามวัตถุ
ภายในบริเวณโฟกัสอตัโนมัติท่ีเลือกไว   
ชี้เคอรเซอรไปท่ี [AF ล็อคเปาหมาย] บนหนาจอตั้งคา 
[บริเวณปรับโฟกัส] จากนั้นเลือกบริเวณเร่ิมติดตามที่ตองการ
โดยใชดานซาย/ขวาของปุมควบคุม   
ทานสามารถยายบริเวณเร่ิมติดตามไปยังจุดใดก็ไดตามตองการโดย
กําหนดใหบริเวณนั้นเปนจุดท่ีปรับได หรือจุดท่ีปรับไดแบบขยาย  

สรางสรรคภาพถาย

รายการ [สรางสรรคภาพถาย] [สไตลบอ็กซ]
ทานสามารถปรับละเอียดการตั้งคา
และจัดเก็บการต้ังคาท่ีไดปรับแลว  
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การใชฟงกชั่นตางๆ
TH

เม่ือใชฟงกชั่น [DRO/ออโต HDR] ทานสามารถจับภาพที่มีการไลแสงระดับตางๆ 
ของคอนทราสต  

ปุม MENU t  (ต้ังคากลอง) t [DRO/ออโต HDR] t 
เลือกโหมดทีต่องการ  
[ตัวปรับไดนามิก]: เม่ือแบงภาพเปนสวนเล็กๆ กลองจะวิเคราะหคอนทราสตของ
แสงและเงาระหวางวัตถุกับพ้ืนหลัง ทําใหไดภาพที่สวางและไลแสงเงาที่ดีที่สุด  
[ออโต HDR]: ถายภาพ 3 ภาพท่ีมีการรับแสงตางกัน แลวซอนภาพที่รับแสงถูกตอง 
สวนที่สวางของภาพที่รับแสงนอยกับสวนที่มืดของภาพที่รับแสงมาก เพ่ือใหได
ภาพที่มีการไลแสงเงาชดัเจน  

กลองนี้ติดต้ังดวยฟลเตอร Optical Low pass แบบผนัแปร   การเปลี่ยนการต้ังคา
ฟลเตอรเอฟเฟคแบบ Low pass ตามวัตถุของคุณ ใหคุณสามารถเลือกวาจะเนนที่
ความละเอียดหรือลดลวดลายคลื่นและสีเพ้ียน  

ปุม MENU t  (ต้ังคากลอง) t [ลูกเลน LPF] t 
เลือกโหมดทีต่องการ  

DRO/ออโต HDR

ลูกเลน LPF

 (ปด) ไมใชฟลเตอรเอฟเฟคแบบ Low pass   เนนท่ีความละเอียด  

 (ปกติ) ปรับสมดุลความละเอียดกับการลดลวดลายคลื่นและสีเพี้ยน  
 (สูง) เนนการลดลวดลายคลื่นและสีเพี้ยน  
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การใชฟงกชั่นตางๆ
TH

ฟ ังก ช ั  นต างๆ

หมายเหตุ
• ทานอาจไมไดรับผลลัพธตามท่ีตองการ ท้ังน้ีขึ้นอยูกับการตั้งคากลองและวัตถุ  
• ขณะท่ีกลองกําลังเปลีย่นการต้ังคา  จะปรากฏบนจอภาพ   ทานสามารถถายภาพขณะที่ 

 ปรากฏขึ้น แตการตั้งคา [ลูกเลน LPF] อาจไมดําเนินการอยางถูกตอง   สําหรับภาพท่ี
ถายขณะที่  ปรากฏขึ้น  จะแสดงในหนาจอดูภาพ  

• [ลูกเลน LPF] ถูกล็อคเปน [ปด] และไมสามารถเปลี่ยนไดเมื่อต้ังโหมดถายภาพไวท่ี
โหมดใดโหมดหนึ่งตอไปนี้:
– [อตัโนมัติอัจฉริยะ]
– [อตัโนมัติพิเศษ]
– [เลอืกบรรยากาศ]
– [ถายภาพพาโนรามา]
– [ภาพเคลื่อนไหว]
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การใชฟงกชั่น Wi-Fi
TH

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

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

จัดเก็บภาพลงในเครื่องคอมพิวเตอร  ถายโอนภาพจากกลองไปยัง
สมารทโฟน  

ใชสมารทโฟนเปนรีโมทคอนโทรล
ของกลอง  

ดูภาพนิ่งบนจอทีวี  
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การใชฟงกชั่น Wi-Fi และ ฟงกชั่น one touch NFC
TH

การใช ฟ ังก ช ั  น W
i-Fi

เชื่อมตอกลองกับจุดเชื่อมตอไรสายของทาน   กอนเริ่มปฏิบัติตามขั้นตอน โปรด
ตรวจสอบใหแนใจวาทานมี SSID (ชื่อจุดเชื่อมตอ) และรหัสผานสําหรับจุดเชื่อมตอ
ไรสายไวพรอมแลว

หมายเหตุ
• ถาทําการเชือ่มตอไมได โปรดดูคําแนะนําการใชงานของจุดเชือ่มตอหรือติดตอผูดูแลระบบ
ของจุดเชือ่มตอ  

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

การเชื่อมตอกลองกับจุดเชื่อมตอไรสาย

1 ปุม MENU t  (ไรสาย) t [ต้ังคาจดุเชื่อมตอ]

2 ใช v/V บนปุมควบคุม เพ่ือเลือกจุดเชื่อมตอที่ตองการจะเชื่อมตอ   
กด z ที่ตรงกลางปุมควบคุม แลวปอนรหัสผานถาไอคอนกุญแจ
ปรากฏทีจุ่ดเชื่อมตอไรสาย จากนั้นเลือก [ตกลง]  
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การใชแอปพลิเคชนั
TH

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

การดาวนโหลดแอปพลิเคชัน

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

2 ทําตามคําแนะนําบนหนาจอเพ่ือสมัครใชบัญชีบริการ (คร้ังแรก
เทานั้น)  
• ถาทานมีบัญชีอยูแลว ใหลงช่ือเขาสูระบบของไซตดาวนโหลดแอปพลิเคชัน  

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

1 ตอเขากับชองตอ USB 
ของคอมพิวเตอร

สายไมโคร USB 
(ท่ีใหมาดวย)

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

การใช แอปพล ิเคช ัน

หมายเหตุ
• ฟงกชั่นดาวนโหลดแอปพลิเคชันอาจใชงานไมไดในบางประเทศและภูมิภาค   
ดูรายละเอียดไดจากเว็บไซตดาวนโหลดแอปพลิเคชนัขางตน  

วิธีการดาวนโหลดแอปพลิเคชันโดยตรงโดยใชฟงกชั่น Wi-Fi ของ
กลอง
ทานสามารถดาวนโหลดแอปพลิเคชันโดยใชฟงกชั่น Wi-Fi โดยไมตองเชื่อมตอกับ
เครื่องคอมพิวเตอร  

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

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

ปุม MENU t  (โปรแกรม) t [รายการโปรแกรม] t 
เลือกแอปพลิเคชันที่ตองการเปด  
• ทานสามารถใชเมนู [One-touch(NFC)] เพ่ือติดต้ัง ฟงกชั่น one touch NFC และ
เรียกใชแอปพลิเคชันไดงายๆ โดยแตะสมารทโฟนเขากับเครื่องหมาย  บน
กลอง  

• กอนใชงาน ฟงกชั่น one touch NFC ใหต้ังคาแอปพลิเคชันที่ทานตองการเรียกใช
ตามข้ันตอนตอไปนี้:
ปุม MENU t  (ไรสาย) t [One-touch(NFC)] t แอปพลิเคชันที่ตองการ
หลังจากหนาจอถายภาพปรากฏบนกลองแลว ใหแตะสมารทโฟนเขากับกลอง  

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

การเปดแอปพลิเคชัน
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การใชคอมพิวเตอร
TH

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

• ทานสามารถปรับภาพดวยสมดุลแสงสีขาว ระดับแสง และ 
[สรางสรรคภาพถาย] ฯลฯ  

• ทานสามารถจัดเก็บภาพที่แสดงและแกไขบนเครื่องคอมพิวเตอร   
ทานสามารถบันทึกภาพในฟอรแมต RAW หรือบันทึกในฟอรแมตไฟลทั่วไป  

• ทานสามารถแสดงและเปรียบเทียบภาพ RAW และภาพ JPEG ที่บันทึกดวย
กลองนี้  

• ทานสามารถจัดอันดับภาพได 5 ระดับ  
• ทานสามารถนําปายสีมาใช  

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

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

• ทานยังสามารถตรวจสอบรายละเอียดจาก “Help” ในแถบเมนูของ Image Data 
Converter ไดดวย  

การติดตั้ง Image Data Converter
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การใช คอมพ ิวเตอร 

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

• ทานสามารถดาวนโหลด Image Data Converter หรือ Remote Camera Control ฯลฯ 
โดยทําตามขัน้ตอนตอไปนี:้ 
เชือ่มตอกลองกบัคอมพิวเตอร t เปด PlayMemories Home t คลกิ 
[Notifications]

นําเขาภาพจากกลองของทาน

แชรภาพบน 
PlayMemories Online™

อพัโหลดภาพขึ้นไป
ยังบริการเครือขาย

สรางแผนดิสก
ภาพเคล่ือนไหว

ดูภาพถายบน
ปฏิทิน

สําหรับ Windows ฟงกช่ันท่ีสามารถใชงานไดมีดังน้ี:

เปดดูภาพที่นําเขา
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การนําเขาภาพไปยังคอมพวิเตอรเพื่อใชงาน (PlayMemories Home)
TH

หมายเหตุ
• จะตองเชือ่มตออินเทอรเน็ตในการใช PlayMemories Online หรือบริการเครือขายอื่นๆ 

PlayMemories Online หรือ บริการเครือขายอืน่ๆ อาจใชงานไมไดในบางประเทศหรือ
ภูมิภาค  

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

• ถาไดมีการติดต้ังซอฟตแวร PMB (Picture Motion Browser) ซึ่งใหมาพรอมรุนท่ีออกวาง
จําหนายกอนป 2011 บนเครื่องคอมพิวเตอรของทานแลว PlayMemories Home จะเขียน
ทับซอฟตแวรน้ันระหวางการติดต้ัง   ใช PlayMemories Home ซึ่งเปนซอฟตแวรรุนถดัมา
ของ PMB  

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

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

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

การติดตั้ง PlayMemories Home
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การนําเขาภาพไปยังคอมพิวเตอรเพือ่ใชงาน (PlayMemories Home)
TH

การใช คอมพ ิวเตอร 

การเพ่ิมฟงกชั่นไปยัง PlayMemories Home
ทานสามารถเพิ่มฟงกชั่นใหมไปยัง 
PlayMemories Home เม่ือเชื่อมตอกลอง
กับคอมพิวเตอรของทาน   ขอแนะนําให
เชื่อมตอกลองกับคอมพิวเตอรแมเม่ือได
ติดต้ัง PlayMemories Home ใน
คอมพิวเตอรแลว  

ตอเขากับชองตอ USB 
ของคอมพิวเตอร

ขั้วตอ Multi/Micro USB
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การควบคุมกลองดวยคอมพิวเตอร (Remote 
Camera Control)
เชื่อมตอกลองกับคอมพิวเตอร   ดวย Remote Camera Control ทานสามารถ:
• ต้ังคากลองหรือบันทึกภาพเครื่องคอมพิวเตอร  
• บันทึกภาพลงในเครื่องคอมพิวเตอรโดยตรง  
• ทําการต้ังชวงเวลาถายภาพ  

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

ใชอินเทอรเน็ตเบราวเซอรบนเครื่องคอมพิวเตอรของทาน แลวไปที่ 
URL ขางลางนี้ จากนั้นทําตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อดาวนโหลด 
Remote Camera Control  

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

• จะตองเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต  
• สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการใชงาน กรุณาดูที่ Help  

การติดตั้ง Remote Camera Control
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ขอมูลเพ่ิมเติม
TH

ข อม ูลเพ ิ  มเต ิม

การตรวจสอบจํานวนภาพและระยะเวลา
บันทึกไดของภาพเคลื่อนไหว

หมายเหตุ
• เมื่อ “0” (จํานวนภาพที่บันทึกได) กะพริบเปนสเีหลือง แสดงวาการดหนวยความจําเต็ม   
เปลี่ยนการดหนวยความจําเปนอันใหม หรือลบภาพในการดหนวยความจําปจจุบันออก 
(หนา 51, 76)  

• เมื่อ “NO CARD” (จํานวนภาพท่ีบันทึกได) กะพริบเปนสีเหลอืง แสดงวาไมไดใสการด
หนวยความจํา   ใสการดหนวยความจํา  

ตารางดานลางแสดงจํานวนภาพโดยประมาณที่สามารถบันทึกไดในการด
หนวยความจําที่ฟอรแมตดวยกลองนี้   คาถูกกําหนดโดยใชการดหนวยความจํา
มาตรฐานของ Sony สําหรับการทดสอบ   คาอาจแตกตางกันข้ึนอยูกับ
สภาพแวดลอมในการถายภาพและประเภทของการดหนวยความจําที่ใช  

เม่ือทานใสการดหนวยความจําในกลองแลวเลื่อน
สวิตช ON/OFF (ไฟหลัก) ไปที่ ON จํานวนภาพที่
สามารถบันทึกได (ถาทานถายภาพตอเนื่องโดยใช
การต้ังคาปจจุบัน) จะปรากฏบนหนาจอ

จํานวนภาพทีส่ามารถบันทกึไดในการดหนวยความจํา
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การตรวจสอบจํานวนภาพและระยะเวลาบันทึกไดของภาพเคลื่อนไหว
TH

ขนาดภาพ: L: 42M
อัตราสวนภาพ: 3:2*

การดหนวยความจําท่ีฟอรแมตดวยกลองน้ี (หนวย: ภาพ)

* เมื่อต้ังคา [ อัตราสวนภาพ] เปนอยางอื่นท่ีไมใช [3:2] ทานสามารถบันทึกภาพ
เปนจํานวนท่ีมากกวาจํานวนท่ีแสดงในตารางขางตน (ยกเวนเมื่อเลือก [RAW] ไว)  

โปรดทราบวาจํานวนที่แทจริงอาจแตกตางกันไปตามเงื่อนไขการใชงาน  

ความจุ
คุณภาพ 8 GB 16 GB 32 GB 64 GB

ปกติ 770 1550 3100 6200
ละเอียด 520 1000 2100 4200
ละเอียดมาก 270 540 1050 2150
RAW & JPEG (RAW แบบบีบอดัขอมูล) 130 260 520 1050
RAW (RAW แบบบีบอัดขอมูล) 170 350 700 1400
RAW & JPEG (RAW แบบไมบีบอัดขอมูล) 75 150 300 600
RAW (RAW แบบไมบีบอัดขอมูล) 88 175 355 710

จํานวนภาพที่สามารถบันทึกไดโดยใชแบตเตอรี่

อายุการใชงาน
แบตเตอรี่ จํานวนภาพ

ถายภาพ (ภาพน่ิง)
จอภาพ — ประมาณ 220 ภาพ

ชองมองภาพ — ประมาณ 200 ภาพ
การถายภาพจริง 
(ภาพเคลื่อนไหว)

จอภาพ ประมาณ 30 นาที  —
ชองมองภาพ ประมาณ 30 นาที  —

การถายภาพตอเน่ือง 
(ภาพเคลื่อนไหว)

จอภาพ ประมาณ 50 นาที  —
ชองมองภาพ ประมาณ 50 นาที  —

การดูภาพ (ภาพน่ิง) ประมาณ 170 นาที  ประมาณ 3400 ภาพ
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การตรวจสอบจํานวนภาพและระยะเวลาบันทึกไดของภาพเคล่ือนไหว
TH

ข อม ูลเพ ิ  มเต ิม

หมายเหตุ
• จํานวนภาพดานบนสําหรับกรณีท่ีกอนแบตเตอรี่ไดรับการชารจจนเต็ม   จํานวนภาพอาจ
ลดลงตามเงื่อนไขการใชงาน  

• จํานวนภาพที่สามารถบันทึกไดสําหรับการถายภาพภายใตเงื่อนไขตอไปนี้:
– ใชงานกอนแบตเตอรี่ท่ีอุณหภูมิแวดลอม 25 °C  
– ใช Sony Memory Stick PRO Duo (Mark2) (แยกจําหนาย)
– [ความสวางชองมองภาพ] ต้ังคาไวเปน [แมนนวล] [±0]  
– [ความสวางหนาจอ] ต้ังคาไวเปน [แมนนวล] [±0]  
– [คุณภาพการแสดงผล] ต้ังคาไวเปน [ปกติ]  

• จํานวน “ถายภาพ (ภาพน่ิง)” เปนไปตามมาตรฐาน CIPA สําหรับการถายภาพภายใต
เงื่อนไขตอไปนี้:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– DISP ต้ังคาไวเปน [แสดงขอมูลท้ังหมด]
– เลื่อนปุมหมุนเลือกโหมดโฟกัสไปที่ S (AF คร้ังเดียว)  
– ถายภาพทุกๆ 30 วินาที  
– ปดและเปดกลองทุกๆ สบิคร้ัง  

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

– การบันทึกภาพเคลื่อนไหวตอเน่ือง: อายุการใชงานแบตเตอรี่ขึ้นอยูกับการถายภาพ
ไมหยุดจนกระทั่งครบจํานวนสูงสุด (29 นาที) แลวถายตอโดยกดปุม MOVIE อีกคร้ัง   
ไมไดใชงานฟงกชั่นอื่นๆ  
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การตรวจสอบจํานวนภาพและระยะเวลาบันทึกไดของภาพเคลื่อนไหว
TH

ตารางดานลางนี้แสดงเวลาการบนัทกึทั้งหมดโดยประมาณโดยใชการดหนวยความจํา
ทีฟ่อรแมตดวยกลองนี ้  เวลาบันทึกสําหรับภาพเคลื่อนไหว XAVC S และ AVCHD 
คือเวลาบนัทกึกรณีทีถ่ายภาพโดยตั้ง [บันทึกวดีิโอสองทาง] ไวที ่[ปด]
การดหนวยความจําท่ีฟอรแมตดวยกลองน้ี (h (ชั่วโมง), m (นาที))

* เมื่อต้ังคา [ตัวเลือก NTSC/PAL] ไวท่ี NTSC เทาน้ัน
([ตัวเลือก NTSC/PAL] ใชงานไดกับรุนท่ีการบันทึก AVCHD 50i เปนการตั้งคาเร่ิมตน 
เทาน้ัน)

เวลาการบันทกึภาพเคลื่อนไหวที่ใชได

ความจุ
ตั้งคาการบันทึก

8 GB 16 GB 32 GB 64 GB

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

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

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

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

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

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

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

1280×720 30p 6M/
1280×720 25p 6M 2 h 35 m 5 h 20 m 10 h 55 m 22 h
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การตรวจสอบจํานวนภาพและระยะเวลาบันทึกไดของภาพเคล่ือนไหว
TH

ข อม ูลเพ ิ  มเต ิม

• สามารถบันทึกภาพตอเนื่องไดประมาณ 29 นาที   อยางไรก็ตาม ระยะเวลาบันทึก
คือประมาณ 5 นาทีเม่ือถายภาพเคลื่อนไหวในรูปแบบ XAVC S HD 120p/100p 
(ขีดจํากัดของขอกําหนดจําเพาะของผลิตภัณฑ)   นอกจากนี้ ถาต้ังคารูปแบบไฟล
ไวที่ MP4 (28M) ทานสามารถถายภาพตอเนื่องไดประมาณ 20 นาทีตอคร้ัง 
(ถูกจํากัดโดยขนาดไฟลที่ 4 GB)  

หมายเหตุ
• ระยะเวลาท่ีบันทึกไดของภาพเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงไดเน่ืองจากกลองน้ีมีระบบ VBR 

(อัตราบิตเปลีย่นแปลงได) ซึ่งปรับคุณภาพของภาพตามฉากที่ถายโดยอัตโนมัติ   เมื่อทาน
ถายภาพวัตถุเคลื่อนไหวเร็ว ภาพจะชัดเจนขึ้นแตระยะเวลาบันทึกจะสั้นลงเนื่องจาก
จําเปนตองใชหนวยความจําในการบันทึกมากขึ้น  
ระยะเวลาท่ีบันทึกไดยังเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขการถายภาพ วัตถุ หรือการต้ังคา 
คุณภาพ/ขนาด ของภาพอีกดวย  

• คาท่ีแสดงไมใชเวลาสําหรับบันทึกภาพตอเน่ือง  
• เวลาในการบันทึกอาจแตกตางกันขึ้นอยูกับเงื่อนไขการถายภาพและการดหนวยความจํา
ท่ีใช  

• หากตองการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการดูภาพเคลื่อนไหว ดูท่ีหนา 74  

• ตองใชกําลังไฟอยางมากในการบันทึกภาพเคลือ่นไหวท่ีมีคุณภาพสงูหรือในการถายภาพ
ตอเน่ืองท่ีใชเซน็เซอรภาพ   ดังน้ัน ถาคุณถายภาพตอไป อุณหภูมิภายในกลองจะเพิม่ขึ้น 
โดยเฉพาะอยางย่ิงอุณหภูมิของเซน็เซอรภาพ   ในกรณีเหลาน้ี กลองจะปดโดยอัตโนมัติ
เน่ืองจากอุณหภูมิท่ีสูงขึ้นจะมีผลกับคุณภาพของภาพ หรืออาจสงผลตอกลไกภายใน
ของกลอง  

• ระยะเวลาท่ีสามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวไดแตกตางไปตามอุณหภูมิหรือสภาพของกลอง
กอนท่ีทานจะเริ่มการบันทึก   หากทานจัดองคประกอบภาพใหม หรือถายภาพนิ่งบอยๆ 
หลงัเปดสวิตชกลอง อุณหภูมิภายในกลองจะสงูขึ้นและระยะเวลาที่สามารถบันทึกไดจะ
สั้นลง  

• เมื่อ  ปรากฏขึ้น ใหหยุดการบันทึกภาพเคลื่อนไหว   อุณหภูมิภายในกลองเพิม่ขึ้นถึง
ระดับท่ีไมสามารถยอมรับได  

หมายเหตุเก่ียวกับการบันทึกภาพเคลื่อนไหวตอเนื่อง
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• ถากลองหยุดบันทึกอนัเนื่องมาจากอุณหภูมิ ใหปดสวิตชกลองท้ิงไวสกัครู   เร่ิมบันทึก
หลังจากอุณหภูมิภายในกลองลดลงเต็มท่ี  

• ถาทานปฏิบัติตามขางลางนี้ เวลาในการบันทึกจะนานขึ้น  
– เก็บกลองใหพนจากแสงแดด  
– ปดสวิตชกลองเมื่อไมไดใชงาน  

• เวลาในการบันทึกตอเนื่องสงูสดุคือ 29 นาที  
• ขนาดไฟลภาพเคลื่อนไหวสงูสดุคือประมาณ 2 GB เมื่อต้ัง [  รูปแบบไฟล] ไวท่ี 

[AVCHD]   เมื่อขนาดไฟลอยูท่ีประมาณ 2 GB ไฟลภาพเคลื่อนไหวใหมจะถูกสรางขึ้น
โดยอัตโนมัติ  

• เมื่อต้ังคา [  รูปแบบไฟล] ไปท่ี [MP4] ไฟลภาพเคลื่อนไหวไฟลเดียวถูกจํากัดอยูท่ี
ประมาณ 4 GB   การบันทึกภาพเคลื่อนไหวจะยุติลงโดยอัตโนมัติถาขนาดไฟลของภาพ
เคลื่อนไหวท่ีกําลังบันทึกใกลถึง 4 GB โดยประมาณ  
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ขอมูลจําเพาะ
กลองถายภาพ

[เซ็นเซอรภาพ]
รูปแบบภาพ:

35 มม. เต็มขนาด (35.9 มม. × 

24.0 มม.) เซ็นเซอรภาพ CMOS
จํานวนพิกเซลที่ใชงานของกลอง:

ประมาณ 42 400 000 พิกเซล
จํานวนพิกเซลทั้งหมดของกลอง:

ประมาณ 43 600 000 พิกเซล

[เลนส]
เลนส: ZEISS Sonnar T

เลนสโฟกัสเดียว 35 มม.
ความยาวโฟกัส: f = 35 มม.

ขณะถายภาพเคลื่อนไหว: 
เมื่อตั้ง [  SteadyShot] ไปที่ [ปด]: 
37 มม.
เมื่อตั้ง [  SteadyShot] ไปที่ [เปด]: 
44 มม.

คา F: F2.0
โฟกัสต่ําสุด: 

เมื่อเล่ือนแหวนถายภาพมาโครไปที่ 
“0,3m- ”: 0.3 ม.
เมื่อเล่ือนแหวนถายภาพมาโครไปที่ 
“0,2m-0,35m”: 0.2 ม.
• โฟกัสต่ําสุด คอื ระยะใกลสุดจาก
เซ็นเซอรภาพไปยังวัตถุ  

อัตราขยายสูงสุด: 
เมื่อเล่ือนแหวนถายภาพมาโครไปที่ 
“0,3m- ”: 0.15×

เมื่อเล่ือนแหวนถายภาพมาโครไปที่ 
“0,2m-0,35m”: 0.26×

f-stop ต่ําสุด: F22
เสนผานศูนยกลางฟลเตอร: 49 มม.

[SteadyShot]
ระบบ: อิเล็กทรอนิกส (ภาพเคล่ือนไหว

เทานั้น)

[ระบบออโตโฟกสั]
ระบบ: ระบบคนหาเฟส/ระบบคนหา

คอนทราสต

[ชองมองภาพอิเลก็ทรอนิกส]
ประเภท: ชองมองภาพอิเล็กทรอนิกส
จํานวนจุดภาพทั้งหมด: 2 359 296 จุด
การครอบคลุมเฟรม: 100%
กําลังขยาย: เทียบเทาประมาณ 0.74 × 

ดวยเลนส 50 มม. ท่ีระยะอนันต 
–1 ม.–1

ระยะมองภาพ: ประมาณ 19 มม. จาก
เลนสตา, 18.4 มม. จากเฟรมเลนสตา
ท่ี –1 ม.–1 (ตามมาตรฐาน CIPA)

ปรับระยะสายตา: –4.0 ม.–1 ถึง +3.0 ม.–1
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[จอภาพ]
จอภาพ LCD: 7.5 ซม. (ขนาด 3.0) 

ขับเคล่ือนแบบ TFT
จํานวนจุดภาพทั้งหมด: 1 228 800 

(640 × 4 (RGBW) × 480) จุด

[รูปแบบการบันทึก]
รูปแบบไฟล: สนับสนุน JPEG (DCF 

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

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

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

Dolby Laboratories  
ภาพเคล่ือนไหว (รูปแบบ MP4): 

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

[ส่ือท่ีใชบันทึก]
Memory Stick, การด SD

• ดรูายละเอียดไดจาก 
“การดหนวยความจําที่สามารถ
ใชได” (หนา 65)  

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

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

สเตอริโอขนาด 3.5 มม.
* รองรับอุปกรณท่ีใชงานรวมกับไมโคร 

USB ได  

[กําลังไฟฟา, ท่ัวไป]
กอนแบตเตอรี่: แบตเตอรี่แบบชารจใหม

ได NP-BX1

[การใชกําลังไฟ (ระหวางถายภาพ)]
เมื่อใชชองมองภาพ: 

ประมาณ 2.7 W
ขณะใชจอภาพ:

ประมาณ 2.5 W
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[อ่ืนๆ]
Exif Print: สนับสนุน
DPOF: สนับสนุน
PRINT Image Matching III: สนับสนุน
ขนาด (โดยประมาณ): 113.3 มม. × 

65.4 มม. × 72 มม. (กวาง/สูง/หนา 
ไมรวมสวนท่ียื่นออกมา)

น้ําหนัก: 
ประมาณ 507 กรัม (รวมแบตเตอรี่
และ Memory Stick PRO Duo)
ประมาณ 480 กรัม (ตัวกลองเทานั้น)

อุณหภูมิใชงาน: 0 °C ถึง 40 °C

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

WPA2-PSK
วิธีการเช่ือมตอ: Wi-Fi Protected Setup™ 

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

Tag 
Model No. WW843944

เคร่ืองชารจแบตเตอรี่ BC-DCX
อัตรากําลังไฟเขา: DC 5 V
อัตรากําลังไฟออก: 4.2 V DC, 0.86 A
อุณหภูมใิชงาน:

0 °C ถึง 40 °C
อุณหภูมจิัดเก็บ:

–20 °C ถึง +60 °C

อะแดปเตอร AC
AC-UD10/AC-UUD11/
AC-UUD12/AC-UUE12
กําลังไฟฟาที่ตองการ: AC 100 V ถึง 

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

แบตเตอรี่แบบชารจใหมได 
NP-BX1
ชนิดแบตเตอรี่: แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออน
แรงดันไฟฟาสูงสุด: DC 4.2 V
แรงดันไฟฟาปกติ: DC 3.6 V
แรงดันประจุสูงสุด: DC 4.2 V
ปริมาณกระแสสูงสุด: 1.89 A
ความจุ: 4.5 Wh (1 240 mAh)

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

• ไมมีการรับประกันการแสดงภาพที่
บันทึกดวยกลองของทานบนอุปกรณ
อื่น และการแสดงภาพที่บันทึกหรือ
แกไขดวยอุปกรณอื่นบนกลองของ
ทาน  

เครื่องหมายการคา
• Memory Stick และ  เปน
เคร่ืองหมายการคาหรือเคร่ืองหมาย
การคาจดทะเบียนของ Sony Corporation  

• XAVC S และ  เปน
เคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของ Sony 
Corporation  

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

• Dolby และสัญลักษณ double-D เปน
เคร่ืองหมายการคาของ Dolby 
Laboratories  

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

• Windows เปนเคร่ืองหมายการคา
จดทะเบียนของ Microsoft Corporation 
ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือ
ประเทศอืน่ๆ  

• Mac เปนเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียน
ของ Apple Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกา
และประเทศอื่นๆ  

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

• โลโก SDXC เปนเคร่ืองหมายการคาของ 
SD-3C, LLC  

• Android และ Google Play เปน
เคร่ืองหมายการคาของ Google Inc.

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

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

• DLNA และ DLNA CERTIFIED เปน
เคร่ืองหมายการคาของ Digital Living 
Network Alliance  

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

• YouTube และโลโก YouTube เปน
เคร่ืองหมายการคาหรือเคร่ืองหมาย
การคาจดทะเบียนของ Google Inc.

• Eye-Fi เปนเคร่ืองหมายการคาของ Eye-
Fi, Inc.

• นอกจากนี้ ชื่อระบบและผลิตภัณฑท่ี
อางถึงในคูมือเลมนี้ โดยท่ัวไปแลวเปน
เคร่ืองหมายการคาหรือเคร่ืองหมาย
การคาจดทะเบียนของผูพฒันาหรือผูผลิต
ระบบและผลิตภัณฑน้ัน   อยางไรก็ตาม 
ในคูมือเลมนี้อาจไมไดใชสัญลักษณ ™ 
หรือ ® ในทุกท่ี  
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