
BL00004851-J00 TH

ความเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหมๆ
เวอร์ชัน่ 2.00

คณุสมบตัท่ีิเพ่ิมขึน้หรือท่ีเปลี่ยนแปลงเน่ืองจากผลของการอพัเดทเฟิร์มแวร์อาจไมต่รงกบัราย

ละเอียดในเอกสารประกอบท่ีจดัมาให้พร้อมกบัผลติภณัฑ์นี ้โปรดดขู้อมลูเก่ียวกบัการอพัเดทท่ีใช้ได้

สําหรับผลติภณัฑ์ตา่งๆ บนเวบ็ไซต์ของเรา:

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/gfx_fw_table.html



  เนื้อหา

มีการเปลี่ยนแปลงและสิง่ใหม่ๆ  ตอ่ไปนีก้บัคณุสมบตัท่ีิอธิบายไว้ในคูมื่อผู้ใช้ GFX 50S

จํานวน คําอธิบาย
GFX 50S
P

ดูที่
P

เวอรชั่น

11
ได้เพ่ิมตวัเลือก E เซนเซอรตา + จอแสดงภาพ LCD ให้
สามารถเข้าถงึได้ในจอแสดงผลด้วยปุ่ ม VIEW MODE

16 1 2.00

22
สามารถใช้ไม้โฟกสัเพ่ือเปลี่ยนพืน้ท่ีโฟกสัได้เม่ือซมูหน้าจอเข้า
ระหวา่งท่ีตรวจสอบโฟกสั

69 2 *

33
สามารถใช้ไม้โฟกสัเพ่ือเปลี่ยนพืน้ท่ีโฟกสัได้เม่ือซมูหน้าจอเข้า
ระหวา่งท่ีใช้ระบบชว่ย MF

73 3 *

44
ตวัเลือกท่ีมีใน D ตั้งคาหนาจอ > ความสวาง EVF > ตั้งคา
เอง ในเมนตูัง้คา่ตอนนีจ้ะเป็นชว่งตัง้แต ่+5 ถงึ –7

153 3 2.00

55
ได้เพ่ิมตวัเลือก การดําเนินการ o S.S. ไปยงั D ตั้งคาปุม/
ไดอัล ในเมนตูัง้คา่

164 4 2.00

66
ได้เพ่ิมตวัเลือก ถายโดยไมใชการด ไปยงั D ตั้งคาปุม/ไดอัล 
ในเมนตูัง้คา่

165 4 2.00

77
ตวัเลือก D ตั้งการเชื่อมตอ > โหมด PC SHOOT ในเมนตูัง้
คา่ได้เปลี่ยนเป็น โหมดเชื่อมตอ PC

174 5 2.00

88
สามารถใช้ตวัสัง่แฟลชสตดูโิอของผู้ผลติอ่ืนท่ีเข้ากนัได้กบัระบบ
แฟลชของ FUJIFILM ได้

198 7 2.00

99
นอกเหนือจากเคร่ืองพิมพ์ instax SHARE ท่ีอยูใ่นรายการของ 
“อปุกรณ์เสริมจาก FUJIFILM” แล้ว กล้องยงัสามารถรองรับ 
SP-3 ได้เชน่กนั

220 7 2.00

N เคร่ืองหมายดอกจนัในแถวของ “เวอร์ชัน่” จะแสดงถงึคณุสมบตัท่ีิมีในรุ่นก่อน; มีเพียงคําอธิบายใน
คูมื่อเทา่นัน้ท่ีเปลี่ยนแปลง
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ความเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหมๆ

ความเปลี่ยนแปลงและสิง่ใหม่ๆ  จะเป็นดงันี ้

GFX 50S คูมือผูใช: P 16

การเลือกโหมดแสดงผล

กดปุ่ ม VIEW MODE เพ่ือสลบัโหมดแสดงผลดงัตอ่ไปนี ้

• E สัญญาณตา: การแนบดวงตาของคณุไว้ท่ีชอ่งมอง

ภาพจะทําให้ชอ่งมองภาพเปิดและจอภาพ LCD ปิด; การ

เลื่อนดวงตาของคณุออกจะทําให้ชอ่งมองภาพปิดและ

จอภาพ LCD เปิด

• เฉพาะ EVF: ชอ่งมองภาพเปิด จอภาพ LCD ปิด

• เฉพาะ LCD: จอภาพ LCD เปิด ชอ่งมองภาพปิด

• เฉพาะ EVF + E: การแนบดวงตาของคณุไว้ท่ีชอ่งมองภาพจะทําให้ชอ่งมองภาพเปิด การ

เลื่อนดวงตาออกจะทําให้ชอ่งมองภาพปิด จอภาพ LCD ยงัคงปิดอยู่

• E เซนเซอรตา + จอแสดงภาพ LCD: การแนบตาของคณุไว้ท่ีชอ่งมองภาพในระหวา่งท่ี

ถ่ายภาพ ทําให้ชอ่งมองภาพเปิด แตจ่อภาพ LCD ใช้สําหรับแสดงภาพเม่ือคณุเลื่อนดวงตา

ออกจากชอ่งมองภาพหลงัจากท่ีถ่ายภาพ
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GFX 50S คูมือผูใช: P 69

การเลือกจุดโฟกัส

การเช็คโฟกัส
หากต้องการซมูเข้าบนพืน้ท่ีโฟกสัปัจจบุนัเพ่ือให้ได้โฟกสัท่ีคมชดั 
ให้กดปุ่ มควบคมุท่ีได้กําหนดซมูโฟกสัไว้ (ท่ีคา่เร่ิมต้น ปุ่ มตรงกลาง
ของแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหลงั) กดปุ่ มควบคมุอีกครัง้เพ่ือยกเลกิ
การซมู

จอแสดงผลปกติ ซูมโฟกัส

N ในโหมดโฟกสั S ปรับซมูได้โดยการหมนุแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหลงั เลือกพืน้ท่ีโฟกสัโดยใช้ไม้
โฟกสัในระหวา่งการซมูโฟกสัได้ ไมส่ามารถซมูโฟกสัได้ในโหมด C หรือเม่ือเปิด G ตั้งคา AF/

MF > PRE-AF หรือเลือกตวัเลือกอ่ืนท่ีไมใ่ช ่r จุดเดียว สําหรับ ออโตโฟกัส

หากต้องการกําหนดซมูโฟกสัไปท่ีปุ่ มควบคมุ ให้เลือก เช็คโฟกัส สําหรับ D ตั้งคาปุม/ไดอัล > 
ตั้งฟงกชั่น(Fn)
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GFX 50S คูมือผูใช: P 73
การเช็คโฟกัส

ซูมโฟกัส

หากเลือก เปด สําหรับ G ตั้งคา AF/MF > เช็คโฟกัส กล้องจะซมูเข้าโดยอตัโนมตัใินพืน้ท่ี

โฟกสัท่ีเลือกเม่ือหมนุวงแหวนโฟกสั

N หากเลือก มาตรฐาน หรือ ไฮไลทที่โฟกัสชัดสุด สําหรับ G ตั้งคา AF/MF > ระบบชวย MF 
สามารถปรับซมูโดยการหมนุแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหลงั เลือกพืน้ท่ีโฟกสัโดยใช้ไม้โฟกสัใน
ระหวา่งการซมูโฟกสัได้

GFX 50S คูมือผูใช: P 153

  ความสวาง EVF

ปรับความสวา่งของจอแสดงผลในชอ่งมองภาพอิเลก็ทรอนิกส์ เลือก ตั้งคาเอง เพ่ือเลือกจาก 13 

ตวัเลือก ตัง้แต ่+5 (สวา่ง) ถงึ –7 (มืด) หรือเลือก ออโต สําหรับการปรับความสวา่งอตัโนมตัิ

ตัวเลือกตัวเลือก

ตั้งคาเอง ออโต
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GFX 50S คูมือผูใช: P 164

การดําเนินการ o S.S.

เลือก ปด เพ่ือปิดใช้การปรับละเอียดความเร็วชตัเตอร์โดยใช้แป้นหมนุเลือกคําสัง่

ตัวเลือกตัวเลือก

เปด ปด

GFX 50S คูมือผูใช: P 165

ถายโดยไมใชการด

เลือกวา่จะปลอ่ยชตัเตอร์ได้หรือไมโ่ดยท่ีไมมี่การ์ดหนว่ยความจําเสียบไว้ในกล้อง

ตัวเลือกตัวเลือก คําอธิบายคําอธิบาย

เปด
เม่ือไมไ่ด้ใสก่าร์ดหนว่ยความจํา สามารถกดชตัเตอร์เพ่ือทดสอบการทํางานของกล้อง และ
แสดงเมนถู่ายรูปและเมนกูารตัง้คา่ได้

ปด
ชตัเตอร์จะถกูปิดใช้งานหากไมไ่ด้ใสก่าร์ดหนว่ยความจํา เพ่ือป้องกนัภาพสญูหายโดยไม่
ตัง้ใจขณะถ่ายภาพโดยท่ีไมมี่การ์ดหนว่ยความจํา
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GFX 50S คูมือผูใช: P 174

โหมดเชื่อมตอ PC

ปรับการตัง้คา่สําหรับการเช่ือมตอ่ไปยงัคอมพิวเตอร์

ตัวเลือกตัวเลือก คําอธิบายคําอธิบาย

เครื่องอานการด USB
การเช่ือมตอ่กล้องเข้ากบัคอมพิวเตอร์โดยใช้ USB จะเป็นการเปิดโหมดสง่
ข้อมลูโดยอตัโนมตั ิทําให้คดัลอกข้อมลูไปยงัคอมพิวเตอร์ได้ กล้องจะทํางาน
ตามปกตเิม่ือไมไ่ด้เช่ือมตอ่

ถายโดยเชื่อมตอ
อินเตอรเน็ตผาน USB 

อัตโนมัติ

การเช่ือมตอ่กล้องกบัคอมพิวเตอร์โดยใช้ USB จะเปิดโหมดถ่ายรูปโดยเช่ือม
ตอ่กบัคอมพิวเตอร์โดยอตัโนมตั ิคณุสามารถใช้ FUJIFILM X Acquire เพ่ือ
บนัทกึและโหลดการตัง้คา่กล้องเพ่ือให้คณุสามารถกําหนดคา่กล้องใหมไ่ด้ใน
ทนัทีหรือแบง่ปันการตัง้คา่กบักล้องเคร่ืองอ่ืนท่ีเป็นชนิดเดียวกนัได้ กล้องจะ
ทํางานตามปกตเิม่ือไมไ่ด้เช่ือมตอ่

ถายโดยเชื่อมตอ
อินเตอรเน็ตผาน USB 

ที่กําหนด

กล้องจะทํางานในโหมดการถ่ายภาพแบบเช่ือมตอ่กบัคอมพิวเตอร์แม้เม่ือไม่
ได้เช่ือมตอ่กบัคอมพิวเตอร์ ในการตัง้คา่เร่ิมต้น กล้องจะไมบ่นัทกึรูปภาพไปยงั
การ์ดหนว่ยความจํา แตรู่ปภาพท่ีถ่ายขณะท่ีไมไ่ด้เช่ือมตอ่กล้องถ่ายรูปจะถกู
สง่ไปยงัคอมพิวเตอร์เม่ือเช่ือมตอ่กนั

ถายโดยเชื่อมตอ
อินเตอรเน็ตผานเครือ
ขายไรสายที่กําหนด

เลือกตวัเลือกนีส้ําหรับการถ่ายรูปจากระยะไกลแบบไร้สาย เลือกเครือขา่ยโดย
ใช้ D ตั้งการเชื่อมตอ > ตั้งคาไรสาย 

คืนคา USB RAW/
สํารอง

การเช่ือมตอ่กล้องเข้ากบัคอมพิวเตอร์ด้วย USB จะเปิดโหมดคืนคา่ USB 
RAW/สํารองโดยอตัโนมตัิ กล้องจะทํางานตามปกตเิม่ือไมไ่ด้เช่ือมตอ่

• คืนคา USB RAW (ตองใช FUJIFILM X RAW STUDIO): ใช้กลไก
ประมวลผลภาพของกล้องเพ่ือแปลงไฟล์ RAW files เป็นภาพ JPEG 
คณุภาพสงูอยา่งรวดเร็ว

• สํารอง (ตองใช FUJIFILM X Acquire): บนัทกึและโหลดการตัง้คา่กล้อง 

ปรับตัง้คา่กล้องในทนัทีหรือแบง่ปันการตัง้คา่กบักล้องอ่ืนๆ ท่ีเป็นชนิด
เดียวกนั
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O การตัง้คา่ D จัดการใชพลังงาน > ตั้งปดเอง จะถกูนํามาใช้ด้วยระหวา่งการถ่ายรูปโดยเช่ือมตอ่
กบัคอมพิวเตอร์ เลือก ปด เพ่ือป้องกนักล้องปิดโดยอตัโนมตัิ

N สามารถถ่ายรูปโดยเช่ือมตอ่กบัคอมพิวเตอร์ได้โดยใช้ซอฟต์แวร์ เชน่ Hyper-Utility Software 
HS-V5 (มีจําหนา่ยแยกตา่งหาก) หรือ FUJIFILM X Acquire (มีให้ดาวน์โหลดฟรีจากเวบ็ไซต์ 
FUJIFILM) หรือเม่ือใช้ FUJIFILM Tether Shooting Plug-in PRO หรือ Tether Shooting Plug-in 
(ทัง้คูมี่จําหนา่ยแยกตา่งหาก) กบั Adobe® Photoshop® Lightroom®
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GFX 50S คูมือผูใช: P 198

การตั้งคาแฟลช

สามารถใช้ตวัสัง่แฟลชสตดูโิอของผู้ผลติอ่ืนท่ีเข้ากนัได้กบัระบบแฟลชของ FUJIFILM ได้ สําหรับ

ข้อมลูเพ่ิมเตมิ โปรดดเูอกสารท่ีจดัมาให้พร้อมกบัชดุแฟลชสตดูโิอ

GFX 50S คูมือผูใช: P 220

 อุปกรณเสริมจาก FUJIFILM

เครื่องพิมพ instax SHAREเครื่องพิมพ instax SHARE

SP-1/SP-2/SP-3: เช่ือมตอ่ผา่น LAN ไร้สายเพ่ือพิมพ์ภาพบนฟิล์ม instax



7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN
http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html


