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ความเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหมๆ
เวอร์ชัน่ 3.00

คณุสมบตัท่ีิเพ่ิมขึน้หรือท่ีเปลี่ยนแปลงเน่ืองจากผลของการอพัเดทเฟิร์มแวร์อาจไม่

ตรงกบัรายละเอียดในเอกสารประกอบท่ีจดัมาให้พร้อมกบัผลติภณัฑ์นี ้โปรดดขู้อมลู
เก่ียวกบัการอพัเดทท่ีใช้ได้สําหรับผลติภณัฑ์ตา่งๆ บนเวบ็ไซต์ของเรา:

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



  เนื้อหา

มีการเปลี่ยนแปลงและสิง่ใหม่ๆ  ตอ่ไปนีก้บัคณุสมบตัท่ีิอธิบายไว้ใน

คูมื่อผู้ใช้ X-T2 เวอร์ชัน่ 2.10

จํานวน คําอธิบาย
X-T2
P

ดูที่
P

เวอรชั่น

11

ในการดกูราฟฮิสโตแกรม RGB และจอแสดงผลท่ี
แสดงพืน้ท่ีเฟรมท่ีจะได้รับแสงมากเกินไปท่ีการตัง้
คา่ปัจจบุนัท่ีซ้อนทบับนมมุมองภาพผา่นเลนส์ ให้
กดปุ่ มฟังก์ชนัท่ีกําหนด ฮิสโตแกรม

22 1 3.00

22
สามารถใช้ไม้โฟกสัเพ่ือเปลี่ยนพืน้ท่ีโฟกสัได้เม่ือซมู
หน้าจอเข้าระหวา่งท่ีตรวจสอบโฟกสั

83 2 *

33
เพ่ิมฮิสโตแกรมให้กบัข้อมลูรูปภาพซึง่จะแสดงได้
โดยการกดปุ่ มตวัเลือกขึน้ในระหวา่งท่ีเลน่ภาพ
แบบเตม็เฟรม

175 3 3.00

44
ตวัเลือก D ตั้งการเชื่อมตอ > โหมด PC 
SHOOT ในเมนตูัง้คา่ได้เปลี่ยนเป็น โหมดเชื่อม
ตอ PC

247 4 3.00

55
สามารถใช้ตวัสัง่แฟลชสตดูโิอของผู้ผลติอ่ืนท่ีเข้ากนั

ได้กบัระบบแฟลชของ FUJIFILM ได้
265 6 3.00

66
นอกเหนือจากเคร่ืองพิมพ์ instax SHARE ท่ีอยูใ่น
รายการของ “อปุกรณ์เสริมจาก FUJIFILM” แล้ว 

กล้องยงัสามารถรองรับ SP-3 ได้เชน่กนั

307 7 3.00

N เคร่ืองหมายดอกจนัในแถวของ “เวอร์ชัน่” จะแสดงถงึคณุสมบตัท่ีิมีในรุ่นก่อน; มี

เพียงคําอธิบายในคูมื่อเทา่นัน้ท่ีเปลี่ยนแปลง
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ความเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหมๆ

ความเปลี่ยนแปลงและสิง่ใหม่ๆ  จะเป็นดงันี ้

X-T2 (เวอรชั่น 2.10) คูมือผูใช: P 22

การตั้งคาจอแสดงผลมาตรฐานแบบกําหนดเอง

ฮิสโตแกรม

ฮิสโตแกรมจะแสดงการแจกแจงโทนสีของภาพ โดยแสดงความสวา่งในแกนแนวนอน 
และจํานวนพิกเซลในแกนแนวตัง้

จํานวนพิกเซล

เงา ไฮไลท
ความสวางพิกเซล

• การรับแสงที่เหมาะสม: พิกเซลท่ีแจกแจงออกมาจะมี
เส้นโค้งท่ีเทา่กนัตลอดชว่งโทนสี

• รับแสงมากเกินไป: พิกเซลจะรวมกนัอยูท่ี่ด้านขวา
ของกราฟ

• รับแสงนอยเกินไป: พิกเซลจะรวมกนัอยูท่ี่ด้านซ้าย
ของกราฟ

ในการดกูราฟฮิสโตแกรม RGB และจอแสดงผลท่ีแสดง

พืน้ท่ีเฟรมท่ีจะได้รับแสงมากเกินไปท่ีการตัง้คา่ปัจจบุนั
ท่ีซ้อนทบับนมมุมองภาพผา่นเลนส์ ให้กดปุ่ มฟังก์ชนัท่ี
กําหนด ฮิสโตแกรม
A พืน้ท่ีรับแสงมากเกินไปกะพริบ

B ฮิสโตแกรม RGB A B
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X-T2 (เวอรชั่น 2.10) คูมือผูใช: P 83
จอแสดงผลจุดโฟกัส

การเช็คโฟกัส

หากต้องการซมูเข้าบนพืน้ท่ีโฟกสัปัจจบุนัเพ่ือให้ได้โฟกสั
ท่ีคมชดั ให้กดปุ่ มควบคมุท่ีได้กําหนดซมูโฟกสัไว้ (ท่ีคา่
เร่ิมต้น ปุ่ มตรงกลางของแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหลงั) 
กดปุ่ มควบคมุอีกครัง้เพ่ือยกเลกิการซมู

M M

จอแสดงผลปกติ ซูมโฟกัส

N ในโหมดโฟกสั S สามารถปรับซมูโดยการหมนุแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหลงั เม่ือ
เลือก มาตรฐาน หรือ ไฮไลทที่โฟกัสชัดสุด สําหรับ G ตั้งคา AF/MF > 
ระบบชวย MF เลือกพืน้ท่ีโฟกสัโดยใช้ไม้โฟกสัในระหวา่งการซมูโฟกสัได้ ไม่
สามารถซมูโฟกสัได้ในโหมด C หรือเม่ือเปิด G ตั้งคา AF/MF > PRE-AF หรือ
เลือกตวัเลือกอ่ืนท่ีไมใ่ช ่r จุดเดียว สําหรับ ออโตโฟกัส

ใช้ D ตั้งคาปุม/ไดอัล > การตั้งคาปุมFn/AE-L/AF-L เพ่ือเปลี่ยนฟังก์ชัน่ท่ี

ใช้งานด้วยตรงกลางของแป้นหมนุเลือกคําสัง่หรือกําหนดฟังก์ชัน่เร่ิมต้นให้กบั
การควบคมุอ่ืนๆ
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X-T2 (เวอรชั่น 2.10) คูมือผูใช: P 175

ปุม DISP/BACK

การดูขอมูลรูปภาพ
จอแสดงผลข้อมลูรูปภาพจะเปลี่ยนแตล่ะครัง้เม่ือกดตวั
เลือก

ขอมูลพื้นฐาน ฮิสโตแกรม
12/31/2050 10:00 AM

1/4000S.S 5.6F 400 +21/3ISO

LENS 23.0mm
F5.6

FOCAL LENGTH 23.0mm
COLOR SPACE sRGB
LENS MODULATION OPT. ON

ต่อไป

12/31/2050 10:00 AM

แสดงขอมูล 2 แสดงขอมูล 1
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X-T2 (เวอรชั่น 2.10) คูมือผูใช: P 247

โหมดเชื่อมตอ PC

ปรับการตัง้คา่สําหรับการเช่ือมตอ่ไปยงัคอมพิวเตอร์

ตัวเลือกตัวเลือก คําอธิบายคําอธิบาย

เครื่องอานการด USB
การเช่ือมตอ่กล้องเข้ากบัคอมพิวเตอร์โดยใช้ USB จะเป็นการ
เปิดโหมดสง่ข้อมลูโดยอตัโนมตั ิทําให้คดัลอกข้อมลูไปยงั
คอมพิวเตอร์ได้ กล้องจะทํางานตามปกตเิม่ือไมไ่ด้เช่ือมตอ่

ถายโดยเชื่อมตอ
อินเตอรเน็ตผาน USB 

อัตโนมัติ

การเช่ือมตอ่กล้องกบัคอมพิวเตอร์โดยใช้ USB จะเปิดโหมด
ถ่ายรูปโดยเช่ือมตอ่กบัคอมพิวเตอร์โดยอตัโนมตัิ คณุสามารถ
ใช้ FUJIFILM X Acquire เพ่ือบนัทกึและโหลดการตัง้คา่กล้อง
เพ่ือให้คณุสามารถกําหนดคา่กล้องใหมไ่ด้ในทนัทีหรือแบง่
ปันการตัง้คา่กบักล้องเคร่ืองอ่ืนท่ีเป็นชนิดเดียวกนัได้ กล้องจะ
ทํางานตามปกตเิม่ือไมไ่ด้เช่ือมตอ่

ถายโดยเชื่อมตอ
อินเตอรเน็ตผาน USB 

ที่กําหนด

กล้องจะทํางานในโหมดการถ่ายภาพแบบเช่ือมตอ่กบั
คอมพิวเตอร์แม้เม่ือไมไ่ด้เช่ือมตอ่กบัคอมพิวเตอร์ ในการตัง้
คา่เร่ิมต้น กล้องจะไมบ่นัทกึรูปภาพไปยงัการ์ดหนว่ยความจํา 
แตรู่ปภาพท่ีถ่ายขณะท่ีไมไ่ด้เช่ือมตอ่กล้องถ่ายรูปจะถกูสง่ไป

ยงัคอมพิวเตอร์เม่ือเช่ือมตอ่กนั

ถายโดยเชื่อมตอ
อินเตอรเน็ตผานเครือ
ขายไรสายที่กําหนด

เลือกตวัเลือกนีส้ําหรับการถ่ายรูปจากระยะไกลแบบไร้สาย 

เลือกเครือขา่ยโดยใช้ D ตั้งการเชื่อมตอ > ตั้งคาไรสาย 
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ตัวเลือกตัวเลือก คําอธิบายคําอธิบาย

คืนคา USB RAW/
สํารอง

การเช่ือมตอ่กล้องเข้ากบัคอมพิวเตอร์ด้วย USB จะเปิดโหมด
คืนคา่ USB RAW/สํารองโดยอตัโนมตั ิกล้องจะทํางานตาม
ปกตเิม่ือไมไ่ด้เช่ือมตอ่

• คืนคา USB RAW (ตองใช FUJIFILM X RAW 
STUDIO): ใช้กลไกประมวลผลภาพของกล้องเพ่ือแปลง
ไฟล์ RAW files เป็นภาพ JPEG คณุภาพสงูอยา่งรวดเร็ว

• สํารอง (ตองใช FUJIFILM X Acquire): บนัทกึและโหลด
การตัง้คา่กล้อง ปรับตัง้คา่กล้องในทนัทีหรือแบง่ปันการตัง้
คา่กบักล้องอ่ืนๆ ท่ีเป็นชนิดเดียวกนั

O การตัง้คา่ D จัดการใชพลังงาน > ตั้งปดเอง จะถกูนํามาใช้ด้วยระหวา่งการ
ถ่ายรูปโดยเช่ือมตอ่กบัคอมพิวเตอร์ 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 (ทัง้คูมี่จําหนา่ยแยก
ตา่งหาก) กบั Adobe® Photoshop® Lightroom®
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X-T2 (เวอรชั่น 2.10) คูมือผูใช: P 265

การตั้งคาแฟลช

สามารถใช้ตวัสัง่แฟลชสตดูโิอของผู้ผลติอ่ืนท่ีเข้ากนัได้กบัระบบแฟลชของ 

FUJIFILM ได้ สําหรับข้อมลูเพ่ิมเตมิ โปรดดเูอกสารท่ีจดัมาให้พร้อมกบัชดุ

แฟลชสตดูโิอ
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X-T2 (เวอรชั่น 2.10) คูมือผูใช: P 307
อุปกรณเสริมจาก FUJIFILM

เครื่องพิมพ instax SHAREเครื่องพิมพ instax SHARE
SP-1/SP-2/SP-3: เช่ือมตอ่ผา่น LAN ไร้สายเพ่ือพิมพ์ภาพบนฟิล์ม instax




