
BL00005253-J00 TH

ความเปล่ียนแปลงและสิ่งใหม่ๆ
เวอร์ชัน่ 4.50

คณุสมบตัท่ีิเพ่ิมขึน้หรือท่ีเปลี่ยนแปลงเน่ืองจากผลของการอพัเดทเฟิร์มแวร์อาจไมต่รงกบัราย

ละเอียดในเอกสารประกอบท่ีจดัมาให้พร้อมกบัผลติภณัฑ์นี ้โปรดดขู้อมลูเก่ียวกบัการอพัเดทท่ีใช้ได้
สําหรับผลติภณัฑ์ตา่งๆ บนเวบ็ไซต์ของเรา:

https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/



เนือ้หา

เฟิร์มแวร์ของ X-T3 รุ่น 4.50 จะเพ่ิมหรืออพัเดทคณุสมบตัใินรายการด้านลา่งนี ้โปรดเย่ียม

ชมเวบ็ไซต์ตอ่ไปนีเ้พ่ือดขู้อมลูของเวอร์ชัน่ก่อนหน้า

http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/

จาํนวน คาํอธิบาย
X-T3
P

ดทูี่
P

เวอร์ช่ัน

11
คา่ท่ีเลือกไว้จะแสดงขึน้เม่ือเลือกอณุหภมิูสีไว้สําหรับสมดลุย์
สีขาว

10, 12 1, 2 2.00

22

กล้องจะแสดงไอคอน “กําลงัชาร์จ” เม่ือเสียบชาร์จผา่น USB 
หรือด้วยอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั AC-9VS ท่ีให้มาพร้อม
กบัเวอร์ตคิอล แบตเตอร่ี กริป VG-XT3 

10, 12 1, 2 2.00

33
ขณะนีส้ามารถใช้งานแตะซมูกบัเลนส์ท่ีรองรับได้ จงึมีการเพ่ิมตวัเลือก แตะ

ซูม ใน D ตัง้ค่าปุ่ม/ไดอัล > ตัง้ค่าหน้าจอสัมผัส ในเมนตูัง้คา่
24, 211 3, 20 4.40

44

ในโหมดโฟกสั C (AF-C) ขณะนีผู้้ ใช้สามารถปรับโฟกสัใหม่
ระหวา่งการบนัทกึภาพยนตร์ได้โดยการกดปุ่ มชตัเตอร์ลงคร่ึง
หนึง่หรือโดยการกดปุ่ มท่ีกําหนดไว้ให้ เปิด AF

54 4 4.00

55
ขณะนีก้ารเลือกจดุโฟกสัสามารถใช้งานได้ในขณะท่ีลอ็ค AE 
กําลงัทํางาน

82 5 4.00

66
มีการเปลี่ยนแปลงรายการ G ตัง้ค่า AF/MF >
ตัง้ค่าตรวจจบัใบหน้า/ตา ในเมนถู่ายรูป

121 6 3.00

77
ปรับปรุงประสทิธิภาพการทํางานของ G ตัง้ค่า AF/MF > 
ตัง้ค่าตรวจจบัใบหน้า/ตา ในเมนถู่ายรูปแล้ว

121
6, 

17
4.00

88
คา่เร่ิมต้นสาํหรับ G ตัง้ค่า AF/MF > การถ่าย/โฟกัส > 
ตวัเลือก AF-S ในเมนถู่ายรูปได้เปลีย่นจาก การถ่าย เป็น โฟกัส

125 8 4.00

99
ได้เพ่ิมตวัเลือก ตวัจาํกัดช่วง AF ในรายการ G ตัง้ค่า AF/MF 
ในเมนถู่ายรูป

125 8 4.00

1010
มีการเปลี่ยนแปลงรายการ A ตัง้ค่าการถ่ายภาพ >
การลดความส่ันไหว ในเมนถู่ายรูป

136 9 3.00



1111
เปลี่ยนช่ือรายการ B ตัง้ค่ามูฟว่ี > การบนัทกึ F-Log
ในเมนถู่ายภาพเป็น การบนัทกึ F-Log/HLG

149 10 2.00

1212

เปลี่ยนขัน้ตอนสําหรับการให้คะแนนภาพแล้ว สง่ผลให้
เนือ้หาของการแสดงผลข้อมลูการเลน่เปลี่ยนไปและรายการ 
การประเมนิ ได้ถกูเพ่ิมไว้ในเมนเูลน่แล้ว

160, 

161, 

175

11, 

12, 

13

4.00

1313 บนัทกึภาพยนตร์ท่ีมีขนาดเกิน 4 GB เป็นไฟล์เด่ียวได้แล้ว
176, 

261, 

295

14 2.10

1414 มีการเปลี่ยนแปลงบทบาทท่ีสามารถกําหนดให้กบัปุ่ มฟังก์ชนั 204, 228 15 3.00

1515

รองรับเลนส์ซมูดจิิตอลท่ีมีปุ่ มฟังก์ชนัเลนส์แล้ว จงึมีการเพ่ิมตวัเลือก ตัง้

ค่าฟังก์ชันเลนส์พาวเวอร์ซูม (Fn) ใน D ตัง้ค่าปุ่ม/ไดอัล ในเมนตูัง้คา่ 

นอกจากนี ้ได้เปลี่ยนหน้าท่ีท่ีสามารถกําหนดให้กบัปุ่ มฟังก์ชนัแล้ว

204, 

205, 

228, 

229, 

249

15, 

17, 

24, 

26

4.40

1616
เพ่ิมรายการ ตัง้ค่าเลนส์ซูม/โฟกัส ใน D ตัง้ค่าปุ่ม/ไดอัล ในเมนตูัง้คา่

เพ่ือควบคมุการทํางานของเลนส์ซมูดจิิตอลท่ีมีปุ่ มฟังก์ชนัเลนส์
209 18 4.40

1717

จงึมีการเปลี่ยนช่ือ วงแหวนโฟกัส เป็น หมุนวงแหวนโฟกัส และขณะ

เดียวกนั การทาํงานของแหวนปรับโฟกัส ได้ย้ายไปท่ี ตัง้ค่าเลนส์ซูม/

โฟกัส

209 18 4.40

1818
มีการเปลี่ยนแปลงรายการ D ตัง้ค่าปุ่ม/ไดอัล >

ตัง้ค่าหน้าจอสัมผัส ในเมนตูัง้คา่
211 16 3.00

1919
เพ่ิมรายการ รายการอุปกรณ์บลูทธู เข้าไปใน D ตัง้การเช่ือมต่อ > การ

ตัง้ค่า Bluetooth ในเมนกูารตัง้คา่
216 21 4.50

2020
รายการ D ตัง้ค่าการเช่ือมต่อ > โหมดเช่ือมต่อ PC ในเมนู
ตัง้คา่ถกูเปลี่ยนช่ือเป็น โหมดการเช่ือมต่อ

218 22 3.10

2121 เพ่ิมกร๊ิปขาตัง้กล้อง TG-BT1 เข้าไปในรายการอปุกรณ์เสริมแล้ว 266 27 4.50



1

ความเปล่ียนแปลงและสิ่งใหม่ๆ

ความเปลี่ยนแปลงและสิง่ใหม่ๆ  จะเป็นดงันี ้

X-T3 คู่มือผู้ใช้: P 10 เวอร์ช่ัน 2.00

ช่องมองภาพอเิล็กทรอนิกส์

ALL-Intra

J เม่ือเลือกอณุหภมิูสีไว้สําหรับสมดลุย์สีขาว (X-T3 คู่มือผูใ้ช้P 108) คา่ท่ีเลือกไว้จะ

ปรากฏในหน้าจอ

0 กล้องจะแสดงไอคอน “กําลงัชาร์จ” เม่ือเสียบชาร์จผา่น USB หรือด้วยอะแดปเตอร์

ไฟฟ้ากระแสสลบั AC-9VS ท่ีให้มาพร้อมกบัเวอร์ตคิอล แบตเตอร่ี กริป VG-XT3 



2

X-T3 คู่มือผู้ใช้: P 12 เวอร์ช่ัน 2.00

จอภาพ LCD

12800

T เม่ือเลือกอณุหภมิูสีไว้สําหรับสมดลุย์สีขาว (X-T3 คู่มือผูใ้ช้P 108) คา่ท่ีเลือกไว้จะ

ปรากฏในหน้าจอ

z กล้องจะแสดงไอคอน “กําลงัชาร์จ” เม่ือเสียบชาร์จผา่น USB หรือด้วยอะแดปเตอร์

ไฟฟ้ากระแสสลบั AC-9VS ท่ีให้มาพร้อมกบัเวอร์ตคิอล แบตเตอร่ี กริป VG-XT3 
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X-T3 คู่มือผู้ใช้: P 24 เวอร์ช่ัน 4.40

การควบคุมแบบสัมผัสในการถ่ายภาพ

การซูมแบบสัมผัส

หากเลนส์รองรับการซมูแบบสมัผสั คณุสามารถซมูเข้าและ

ออกได้โดยแตะท่ีหน้าจอ แตะปุ่ มซมูแบบสมัผสัท่ีหน้าจอเพ่ือ

เปิดใช้การซมูแบบสมัผสั

การซมูแบบสมัผสัถกูควบคมุโดยใช้ปุ่ มในหน้าจอ

ปุ่มปุ่ม คาํอธิบายคาํอธิบาย

การซูมแบบการซูมแบบ

สัมผัสสัมผัส
เปิดใช้การซมูแบบสมัผสั

ซูมเข้าซูมเข้า
ซมูเข้าหรือออก แตะค้างไว้เพ่ือซมูเข้าหรือออกด้วยความเร็วคงท่ี

ซูมออกซูมออก

สวติช์เล่ือนสวติช์เล่ือน
ปัดเพ่ือเลือกตําแหนง่การซมู แตะค้างไว้เพ่ือซมูเข้าหรือออกด้วยความเร็วท่ีตรง
กบัตําแหนง่ท่ีคณุวางนิว้

ปิดใช้งานปิดใช้งาน ปิดใช้การซมูแบบสมัผสั
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X-T3 คู่มือผู้ใช้: P 54 เวอร์ช่ัน 4.00

การปรับการตัง้ค่าภาพยนตร์

N • ไฟแสดงสถานะจะตดิขณะท่ีกําลงับนัทกึ (สามารถใช้ตวัเลือก B ตัง้ค่ามูฟว่ี > แสงที่
สอดคล้อง เพ่ือเลือกไฟแสดงสถานะหรือไฟชว่ยหา AF ท่ีจะตดิระหวา่งการบนัทกึภาพยนตร์และ
เลือกวา่จะให้ไฟกะพริบหรือตดิค้าง) ระหวา่งท่ีบนัทกึ คณุสามารถเปลี่ยนการชดเชยการรับแสงได้
สงูถงึ ±2 EV และปรับซมูโดยใช้วงแหวนการซมูบนเลนส์ได้ (หากใช้ได้)

• หากตดิเลนส์ด้วยสวิตช์โหมดการรับแสง ให้เลือกโหมดการรับแสงก่อนเร่ิมต้นบนัทกึ หากเลือกตวั
เลือกอ่ืนท่ีไมใ่ช ่A สามารถปรับความเร็วชตัเตอร์และรูรับแสงขณะกําลงัดําเนินการบนัทกึได้

• ในขณะท่ีอยูร่ะหวา่งการบนัทกึ คณุสามารถ:
- ปรับความไวแสง

-  ใช้ปุ่ ม VIEW MODE และสญัญาณตาเพ่ือสลบัระหวา่งจอแสดงผล EVF และ LCD
- โฟกสัใหมอี่กครัง้โดยใช้วิธีดงัตอ่ไปนี:้

 • กดปุ่ มชตัเตอร์ลงคร่ึงหนึง่
 • กดปุ่ มฟังก์ชัน่ท่ีกําหนด เปิด AF ไว้
 • ใช้การควบคมุจอสมัผสั

-  แสดงฮิสโตแกรมและเส้นแนวนอนโดยการกดปุ่ มท่ีกําหนด ฮสิโตแกรม หรือ ELECTRONIC 
LEVEL ไว้

• อาจไมส่ามารถใช้การบนัทกึได้ในการตัง้คา่บางคา่ ขณะท่ีในกรณีอ่ืนอาจไมส่ามารถใช้การตัง้คา่
ได้ระหวา่งการบนัทกึ

• สามารถเลือกชอ่งสําหรับบนัทกึภาพยนตร์ได้โดยใช้ตวัเลือก D เกบ็ข้อมูลตัง้ค่า > เลือกช่อง 
(F ตามลาํดบั) ในเมน ูD (ตัง้คา่)

• หากต้องการเลือกพืน้ท่ีโฟกสัสําหรับการบนัทกึภาพยนตร์ ให้เลือก B ตัง้ค่ามูฟว่ี > 
F โฟกัสแบบพืน้ที่ แล้วใช้ไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) และแป้นคําสัง่ด้านหลงั

• ในโหมดโฟกสั C (AF-C) กล้องสามารถปรับโฟกสัใหมร่ะหวา่งการบนัทกึภาพยนตร์ได้โดยการกด
ปุ่ มชตัเตอร์ลงคร่ึงหนึง่หรือโดยการกดปุ่ มท่ีกําหนดไว้ให้ เปิด AF



5

X-T3 คู่มือผู้ใช้: P 82 เวอร์ช่ัน 4.00

ล็อกโฟกัส/การรับแสง

จดัองค์ประกอบภาพถ่ายท่ีมีตวัแบบท่ีไมไ่ด้อยูก่ึง่กลาง

1 วางตําแหนง่ตวัแบบในเฟรมโฟกสั และกดปุ่ มชตัเตอร์

คร่ึงหนึง่เพ่ือลอ็กโฟกสัและรูรับแสง โฟกสัและการรับ

แสงจะยงัคงลอ็กไว้ในขณะท่ีกดปุ่ มชตัเตอร์คร่ึงหนึง่ 

(การลอ็ก AF/AE)

2 กดปุ่ มชตัเตอร์ค้างไว้คร่ึงหนึง่

3 กดปุ่ มลงจนสดุ
N • ลอ็กโฟกสัโดยใช้ปุ่ มชตัเตอร์ใช้ได้เฉพาะเม่ือเลือก ON สําหรับ D ตัง้ค่าปุ่ม/ไดอัล > 

AF ด้วยปุ่มชัตเตอร์, AE ด้วยปุ่มชัตเตอร์

• สามารถใช้ก้านโฟกสั (ไม้โฟกสั) เพ่ือปรับตําแหนง่ของจดุโฟกสัในระหวา่งการลอ็กการรับแสง
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X-T3 คู่มือผู้ใช้: P 121 เวอร์ช่ัน 4.00
ตัง้ค่าตรวจจบัใบหน้า/ตา

ระบบตรวจหาใบหน้าอจัฉริยะจะตัง้โฟกสัและรูรับแสงสําหรับ

ใบหน้าบคุคลไมว่า่จะอยูตํ่าแหนง่ใดในเฟรม ซึง่เป็นการ

ป้องกนักล้องจบัโฟกสัไปท่ีพืน้หลงัในการถ่ายภาพคนเป็นก

ลุม่ เลือกสําหรับการถ่ายรูปท่ีเน้นตวัแบบท่ีเป็นบคุคล คณุยงั

สามารถเลือกวา่กล้องจะตรวจจบัและโฟกสัไปท่ีตาซ้ายหรือ

ตาขวาเม่ือเปิดระบบตรวจหาใบหน้าอจัฉริยะ

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

เปิดการตรวจจบัใบหน้าเปิดการตรวจจบัใบหน้า

ปรับการตัง้คา่สําหรับระบบตรวจหาใบหน้าอจัฉริยะ คณุยงัสามารถปรับการ
ตัง้คา่การตรวจจบัตาได้

• g ตาปิด: ระบบตรวจหาใบหน้าอจัฉริยะเทา่นัน้

• u ตา ออโต้: กล้องจะเลือกอตัโนมตัวิา่จะโฟกสัดวงตาข้างใดเม่ือตรวจ
พบใบหน้า

• w เน้นตาขวา: กล้องจะโฟกสัท่ีตาขวาของตวัแบบท่ีตรวจพบโดยใช้
ระบบตรวจหาใบหน้าอจัฉริยะ

• v เน้นตาซ้าย: กล้องจะโฟกสัท่ีตาซ้ายของตวัแบบท่ีตรวจพบโดยใช้
ระบบตรวจหาใบหน้าอจัฉริยะ

ปิดปิด ปิดระบบตรวจหาใบหน้าอจัฉริยะและเน้นดวงตา

O • ถ้าตวัแบบเคลื่อนไหวในขณะท่ีกดปุ่ มชตัเตอร์ ใบหน้าอาจไมอ่ยูใ่นตําแหนง่ท่ีมีการระบดุ้วยกรอบ
สีเขียวเม่ือถ่ายภาพ

• ในบางโหมด กล้องอาจตัง้คา่การรับแสงสําหรับทัง้เฟรม แทนท่ีจะเป็นบคุคล



7

N • ใบหน้าท่ีกล้องเลือกจะแสดงในกรอบสีเขียว ใบหน้าอ่ืนๆ ท่ีกล้องตรวจพบจะแสดงในกรอบสีเทา 
หากต้องการให้กล้องโฟกสัไปท่ีวตัถอ่ืุน ให้แตะภายในกรอบสีเทา ไอคอน g จะเปลี่ยนจากสี
ขาวเป็นสีเขียว

• คณุยงัสามารถเปลี่ยนวตัถไุด้โดยการกดปุ่ มฟังก์ชนัท่ีกําหนดไว้ให้ การเลือกใบหน้า op 
แล้วใช้ไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) หรือ (ระหวา่งการถ่ายภาพด้วยชอ่งมองภาพ) ตวัควบคมุแบบสมัผสั 
(P 17)

• ในการสลบัจากการตรวจหาใบหน้าเป็นการเลือกพืน้ท่ีโฟกสัแบบแมนวล ให้กดตรงกลางของไม้
โฟกสั (ก้านโฟกสั) กดอีกครัง้เพ่ือเปิดใช้การตรวจหาใบหน้าอีกครัง้

• หากวตัถท่ีุเลือกออกจากเฟรมภาพไป กล้องจะรอให้วตัถกุลบัมาในระยะเวลาท่ีตัง้ไว้ และบางครัง้
อาจปรากฏกรอบสีเขียวขึน้มาในตําแหนง่ท่ีไมมี่ใบหน้าใด

• คณุไมส่ามารถเปลี่ยนวตัถไุด้ในระหวา่งการถ่ายภาพตอ่เน่ืองเป็นชดุ
• ขึน้อยูก่บัสภาวะการถ่ายรูป การตรวจหาใบหน้าอาจหยดุเม่ือถ่ายภาพตอ่เน่ืองเป็นชดุ

• การระบใุบหน้าของกล้องสามารถทําได้ทัง้ในการถ่ายภาพแนวตัง้หรือการถ่ายภาพแนวนอน
• ถ้ากล้องไมส่ามารถตรวจหาดวงตาของตวัแบบได้เพราะถกูบดบงัโดยเส้นผม แวน่ตา หรือวตัถอ่ืุน 
กล้องจะโฟกสัใบหน้าแทน

• นอกจากนีย้งัสามารถเข้าถงึตวัเลือกการตรวจจบัใบหน้า/ตาผา่นทางลดัได้
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X-T3 คู่มือผู้ใช้: P 125 เวอร์ช่ัน 4.00

การถ่าย/โฟกัส

เลือกวิธีท่ีกล้องโฟกสัในโหมดโฟกสั AF-S หรือ AF-C

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

การถ่าย
เน้นการตอบสนองของชตัเตอร์มากกวา่โฟกสั สามารถถ่ายภาพเม่ือกล้องไมไ่ด้อยู่
ในโฟกสั

โฟกัส
เน้นโฟกสัมากกวา่การตอบสนองของชตัเตอร์ สามารถถ่ายภาพได้เฉพาะเม่ือกล้อง
อยูใ่นโฟกสั

N ตัง้แตรุ่่นเฟิร์มแวร์ 4.00 คา่เร่ิมต้นสําหรับ ตวัเลือก AF-S ได้เปลี่ยนเป็น โฟกัส

X-T3 คู่มือผู้ใช้: P 125 เวอร์ช่ัน 4.00

ตวัจาํกัดช่วง AF

จํากดัชว่งของระยะโฟกสัท่ีใช้ได้เพ่ือเพ่ิมความเร็วในการโฟกสั

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ปิด ปิดใช้งานการจํากดัโฟกสั

กาํหนดเอง
จํากดัโฟกสัไปท่ีชว่งของระยะหา่งท่ีกําหนดเป็นต่ําสดุและสงูสดุ

• ตกลง: จํากดัโฟกสัไปท่ีชว่งท่ีเลือก

• ตัง้ค่า: เลือกวตัถสุองชิน้และจํากดัโฟกสัไปท่ีระยะหา่งระหวา่งวตัถนุัน้

พรีเซต็1
จํากดัโฟกสัไปท่ีชว่งท่ีกําหนดไว้ลว่งหน้า

พรีเซต็2

O • การเลือกชว่งโฟกสัท่ีมีระยะสัน้กวา่ระยะโฟกสัท่ีน้อยท่ีสดุของเลนส์จะปิดใช้งานการจํากดัโฟกสั
• คา่ท่ีระบแุละแสดงสําหรับการจํากดัโฟกสัอาจแตกตา่งจากระยะโฟกสัจริง

N การดําเนินการเพ่ิมเตมิตอ่ไปนีส้ามารถทําได้เม่ือเลือก กาํหนดเอง:

• คณุสามารถแตะวตัถใุนหน้าจอสมัผสัเพ่ือเลือกชว่งโฟกสั
• แทนท่ีจะแตะวตัถใุนจอแสดงผล ให้คณุตัง้ระยะโฟกสัสงูสดุเป็นระยะอนนัต์โดยหมนุวงแหวนปรับโฟกสั
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X-T3 คู่มือผู้ใช้: P 136 เวอร์ช่ัน 3.00
การลดความส่ันไหว

ลดการกะพริบในภาพและในหน้าจอเม่ือถ่ายภาพภายใต้แสงไฟฟลอูอเรสเซนต์และแหลง่แส

งอ่ืนๆ ท่ีคล้ายกนั

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ทกุเฟรมทกุเฟรม ใช้ฟังก์ชัน่ลดการกะพริบทกุเฟรม อตัราเฟรมการถ่ายตอ่เน่ืองจะลดลง

เฟรมแรกเฟรมแรก
วดัการกะพริบก่อนเฟรมแรก เทา่นัน้และใช้ปริมาณการลดการ
กะพริบท่ีเทา่กนักบัเฟรมตอ่ๆ มา ทัง้หมดท่ีอาจมีการกะพริบ

ปิดปิด ปิดใช้การลดความสัน่ไหว

O • การลดความสัน่ไหวเพ่ิมเวลาท่ีจําเป็นต้องใช้ในการบนัทกึภาพ
• เลือก ปิด สําหรับ การลดความส่ันไหว เม่ือใช้งานชตัเตอร์อิเลก็ทรอนิกส์

• ไมส่ามารถใช้การลดความสัน่ไหวระหวา่งการบนัทกึภาพยนตร์ได้
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X-T3 คู่มือผู้ใช้: P 149 เวอร์ช่ัน 2.00

การบนัทกึ F-Log/HLG

เลือกปลายทางสําหรับภาพยนตร์แบบ F-Log และ HLG (Hybrid Log-Gamma) ท่ีถ่ายในขณะ

ท่ีกล้องเช่ือมตอ่กบัอปุกรณ์ HDMI

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

b P Y P
ประมวลผลฟตุเทจโดยใช้การจําลองฟิล์มและบนัทกึไปยงัการ์ดหนว่ยความจํา
และเอาต์พตุไปยงัอปุกรณ์ HDMI ด้วย

b F-Log Y F-Log
บนัทกึฟตุเทจไปยงัการ์ดหนว่ยความจําและเอาต์พตุไปยงัอปุกรณ์ HDMI ใน
รูปแบบ F-Log

b P Y F-Log
เอาต์พตุฟตุเทจไปยงัอปุกรณ์ HDMI ในรูปแบบ F-Log แตจ่ะบนัทกึไปยงั
การ์ดหนว่ยความจําโดยใช้การจําลองฟิล์ม

b F-Log Y P
บนัทกึฟตุเทจในรูปแบบ F-Log แตจ่ะเอาต์พตุไปยงัอปุกรณ์ HDMI โดยใช้
การจําลองฟิล์ม

b HLG Y HLG
บนัทกึฟตุเทจไปยงัการ์ดหนว่ยความจําและเอาต์พตุไปยงัอปุกรณ์ HDMI ใน
รูปแบบ HLG

N • F-Log จะให้แกมมา่ท่ีมีความโค้งน้อยและมีชว่งสีกว้างท่ีเหมาะสมสําหรับการประมวลสร้างภาพ
ตอ่ไป ความไวแสงถกูจํากดัคา่ระหวา่ง ISO 640 และ ISO 12800

• รูปแบบการบนัทกึ HLG (Hybrid Log-Gamma) สอดคล้องตามมาตรฐานสากล ITU-R BT2100 
เม่ือดบูนหน้าจอท่ีแสดงแบบ HLG ได้ ฟตุเทจ HLG คณุภาพสงูจะมีฉากท่ีมีคอนทราสต์สงูและ

สีสนัสดใส ความไวแสงถกูจํากดัคา่ระหวา่ง ISO 1000 และ ISO 12800 สามารถบนัทกึแบบ HLG 
ได้เม่ือเลือก H.265 (HEVC) ไว้สําหรับ B ตัง้ค่ามูฟว่ี > H.265 (HEVC)/H.264 ในเมนถู่าย
ภาพ

• ฟตุเทจแบบจําลองฟิล์ม (P) จะได้รับการบนัทกึโดยใช้ตวัเลือกท่ีเลือกไว้สําหรับ 

B ตัง้ค่ามูฟว่ี > F จาํลองฟิล์ม ในเมนถู่ายภาพ

• ฟตุเทจท่ีถ่ายด้วย b P Y F-Log หรือ b F-Log Y P จะไมถ่กูบนัทกึไปยงัการ์ดหนว่ยความ

จําและจะเอาต์พตุไปยงั HDMI ท่ีขนาดเฟรมอ่ืน (4K, Full HD) นอกจากนี ้ตวัเลือก B ตัง้ค่ามูฟว่ี 
ก็จะใช้ไมไ่ด้:
- ตวัเลือกอตัราเฟรมของ โหมดมูฟว่ี คือ 59.94P และ 50P

- บนัทกึภาพความเร็วสูงฟูล HD

- NR ระหว่างเฟรม V

- แสดงข้อมูลที่เอาท์พุท HDMI
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X-T3 คู่มือผู้ใช้: P 160 เวอร์ช่ัน 4.00

จอแสดงผลการเล่น

เนือ้หาสว่นนีจ้ะระบไุฟแสดงสถานะท่ีอาจแสดงขึน้ระหวา่งการเลน่

O เพ่ือวตัถปุระสงค์สําหรับเป็นภาพประกอบ จอแสดงผลจะแสดงโดยไฟแสดงสถานะสวา่งทัง้หมด

A วนัทีแ่ละเวลา
B สญัลกัษณ์ตรวจหาใบหนา้
C เปิด/ปิด Bluetooth

D คําสัง่ยา้ยภาพ
E สถานะการส่งภาพ
F จํานวนภาพทีเ่ลือกเพือ่อพัโหลด
G ช่องใส่การ์ด
H หมายเลขเฟรม
I ป้องกนัภาพ
J ขอ้มูลตําแหน่ง
K ระดบัแบตเตอร่ี
L ขนาดภาพ/คณุภาพ

M จําลองฟิล์ม
N ช่วงไดนามิก

O สมดลุย์สีขาว
P ความไวแสง
Q การชดเชยการรบัแสง
R รูรบัแสง
S ความเร็วชตัเตอร์
T สญัญาณโหมดเล่น
U ไอคอนมูฟวี่
V ไทม์โคด้
W สญัลกัษณ์ลบตาแดง
X ฟิลเตอร์ขัน้สูง
Y ภาพของขวญั
Z สญัลกัษณ์ช่วยคน้หาสมดุภาพ
a สญัลกัษณ์การพิมพ์ DPOF

b การประเมิน.......................................................13
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X-T3 คู่มือผู้ใช้: P 161 เวอร์ช่ัน 4.00

 ปุ่ม DISP/BACK

ปุ่ ม DISP/BACK ควบคมุจอแสดงผลของไฟแสดงสถานะ

ระหวา่งการเลน่

มาตรฐาน ปิดขอ้มูล

01/01/2018 10:00 AM

5.6 128001/1000 +1.0

แสดงขอ้มูล

ช่ืนชอบ: การให้คะแนนภาพ
สามารถให้คะแนนภาพได้ผา่นรายการ การประเมนิ ในเมนเูลน่
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X-T3 คู่มือผู้ใช้: P 175 เวอร์ช่ัน 4.00

การประเมนิ

ให้คะแนนภาพโดยใช้ดาว

1 เลือก การประเมนิ ในเมนกูารเลน่

2 หมนุแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหน้าเพ่ือเลือกรูปภาพและแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหลงัเพ่ือ
เลือกคะแนนตัง้แต ่0 ถงึ 5 ดาว (“I”)

N • ปุ่ มตวัเลือกสามารถใช้แทนแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหน้าเพ่ือเลือกรูปภาพได้
• ข้อความการให้คะแนนยงัสามารถแสดงได้โดยกดปุ่ ม AE-L ในการเลน่แบบเฟรมเดียว เก้าเฟรม 
หรือหนึง่ร้อยเฟรม

• ใช้การควบคมุแบบสมัผสัเพ่ือซมูเข้าหรือออก
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X-T3 คู่มือผู้ใช้: P 176 เวอร์ช่ัน 2.10
 คัดลอกภาพ

O • การสร้างสําเนาจะหยดุลงเม่ือปลายทางเตม็
• หากคณุพยายามท่ีจะคดัลอกไฟล์ท่ีมีขนาดเกิน 4 GB ไปไว้ในการ์ดหนว่ยความจําท่ีมีความจ ุ

32 GB หรือน้อยกวา่ การคดัลอกจะหยดุและจะคดัลอกไฟล์ไมไ่ด้

X-T3 คู่มือผู้ใช้: P 261 เวอร์ช่ัน 2.10
Mac OS X/macOS

สามารถคดัลอกรูปภาพไปยงัคอมพิวเตอร์โดยใช้ Image Capture (จดัมาให้พร้อมกบั

คอมพิวเตอร์ของคณุ) หรือซอฟต์แวร์อ่ืน

O โปรดใช้ตวัอา่นการ์ดในการคดัลอกไฟล์ท่ีมีขนาดเกิน 4 GB

X-T3 คู่มือผู้ใช้: P 295 เวอร์ช่ัน 2.10
ความจุของการ์ดหน่วยความจาํ

O หากการ์ดหนว่ยความจํามีความจมุากกวา่ 32 GB ภาพยนตร์จะได้รับการบนัทกึเป็นไฟล์เด่ียว ไม่
วา่จะมีขนาดเทา่ใดก็ตาม หากการ์ดมีความจ ุ32 GB หรือน้อยกวา่ ภาพยนตร์ท่ีมีขนาดเกิน 4 GB 
จะได้รับการบนัทกึอยา่งไมส่ะดดุตลอดการบนัทกึหลายไฟล์
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X-T3 คู่มือผู้ใช้: P 204, 228 เวอร์ช่ัน 4.40
ตัง้ฟังก์ช่ัน(Fn)

เลือกหน้าท่ีท่ีทํางานด้วยปุ่ มฟังก์ชนั

1 เลือก D ตัง้ค่าปุ่ม/ไดอัล > ตัง้ฟังก์ช่ัน(Fn) ในแทบ็ D (จดัเตรียม)

2 ไฮไลท์การควบคมุท่ีต้องการแล้วกด MENU/OK

3 ไฮไลท์ตวัเลือกใดๆ ตอ่ไปนี ้แล้วกด MENU/OK เพ่ือกําหนดไปยงัการควบคมุท่ีเลือก
• ขนาดภาพ
• คณุภาพของภาพ
• RAW

• จําลองฟิล์ม
• เอฟเฟคส์ภาพเมด็สี
• เอฟเฟกต์โครมสี
• ชว่งไดนามิก
• การจดัลําดบัชว่ง D
• สมดลุย์สีขาว
• เลือกตัง้คา่เอง
• โฟกสัแบบพืน้ท่ี
• เช็คโฟกสั
• ออโต้โฟกสั
• การตัง้คา่แบบกําหนดเอง AF-C

• การเลือกใบหน้า op

• เปิดการตรวจจบัใบหน้า/ปิด

• ตวัจํากดัชว่ง AF

• การตัง้คา่โหมดการถ่ายภาพ
• โหมดชอ่งมองภาพแบบสปอร์ต
• เก็บภาพลว่งหน้า sJ

• ตัง้เวลาถ่าย
• ชนิดชตัเตอร์
• การลดความสัน่ไหว
• ตัง้ ISO ออโต้

• โหมดIS

• การสื่อสารไร้สาย

• การตัง้คา่ฟังก์ชนัแฟลช
• ลอ็ก TTL

• ตวัอยา่งเงาแฟลช
• บนัทกึภาพความเร็วสงูฟลู HD

• การตัง้คา่การวดัแสง ZEBRA

• การปรับระดบัไมค์ภายใน/ภายนอก

• ควบคมุความเงียบของมฟูว่ี
• พรีวิวชดัลกึ
• ตรวจแสง/สมดลุย์สีขาวโหมดแมนนวล
• ดไูลฟ์ทัว่ไป
• ฮิสโตแกรม
• ELECTRONIC LEVEL

• โหมดตวัระบขุนาดใหญ่
• วงแหวนควบคมุซมู/โฟกสั

• ซมูความเร็วคงท่ี (T)

• ซมูความเร็วคงท่ี (W)

• Fโฟกสัความเร็วคงท่ี (N)

• Fโฟกสัความเร็วคงท่ี (F)

• ลอ็ก AE เทา่นัน้

• ลอ็ก AF เทา่นัน้

• ลอ็ก AE/AF

• เปิด AF

• ลอ็ค AWB เทา่นัน้

• ตัง้คา่รูรับแสง
• ประสทิธิภาพ
• ย้ายภาพอตัโนมตัิ
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• เลือกปลายทางการจบัคู่
• เปิด/ปิด Bluetooth

• เปิดเลน่
• ไมมี่ (ปิดใช้งานการควบคมุ)

N • ไมส่ามารถกําหนดสิง่ตอ่ไปนีใ้ห้กบัปุ่ มฟังก์ชนัแบบสมัผสัได้ (T-Fn1 ถงึ T-Fn4)
- ซูมความเร็วคงที่ (T)
- ซูมความเร็วคงที่ (W)
- Fโฟกัสความเร็วคงที่ (N)
- Fโฟกัสความเร็วคงที่ (F)
- ล็อก AE เท่านัน้
- ล็อก AF เท่านัน้
- ล็อก AE/AF
- เปิด AF
- ล็อค AWB เท่านัน้

• ไมส่ามารถกําหนดหน้าท่ีของตวัเลือกได้มากกวา่หนึง่อยา่งในแตล่ะครัง้
• นอกจากนีย้งัสามารถเข้าถงึตวัเลือกการกําหนดปุ่ มฟังก์ชนัได้โดยการกดปุ่ ม DISP/BACK ค้างไว้
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การเลือกใบหน้า op 

สามารถเปิดใช้หรือปิดใช้งาน การเลือกใบหน้า op 

ได้โดยการกดปุ่ มท่ีกําหนดไว้ให้ การเลือกใบหน้า op 

การเปิดใช้งาน การเลือกใบหน้า op จะทําให้สามารถ

ใช้ไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) หรือ (ระหวา่งการถ่ายภาพด้วยชอ่ง

มองภาพ) การควบคมุแบบสมัผสั เพ่ือเลือกใบหน้าท่ีจะใช้ใน

การโฟกสัได้

สามารถเข้าถงึคณุสมบตัติอ่ไปนีโ้ดยใช้ไม้โฟกสัหรือระหวา่งการถ่ายภาพด้วยชอ่งมองภาพเม่ือ

เปิดใช้งาน การเลือกใบหน้า op:

• สามารถเลือกใบหน้าท่ีใช้ตัง้คา่โฟกสัได้โดยใช้ไม้โฟกสั ในการสลบัจากการตรวจหาใบหน้า

เป็นการเลือกพืน้ท่ีโฟกสัแบบแมนวล ให้กดตรงกลางของไม้โฟกสั (ก้านโฟกสั) กดอีกครัง้เพ่ือ

เปิดใช้การตรวจหาใบหน้าอีกครัง้

• สามารถใช้หน้าจอสมัผสั (จอภาพ) หรือไม้โฟกสัเพ่ือเลือกใบหน้าท่ีใช้ตัง้คา่โฟกสัได้ระหวา่ง

การถ่ายภาพด้วยชอ่งมองภาพ

X-T3 คู่มือผู้ใช้: P 205 เวอร์ช่ัน 4.40
ตัง้ค่าฟังก์ชันเลนส์พาวเวอร์ซูม (Fn)

เลือกการทํางานของปุ่ มฟังก์ชนัท่ีมีอยูใ่นเลนส์พาวเวอร์ซมูบางรุ่น
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X-T3 คู่มือผู้ใช้: P 209 เวอร์ช่ัน 4.40
ตัง้ค่าเลนส์ซูม/โฟกัส

ปรับการตัง้คา่สําหรับเลนส์ท่ีรองรับท่ีมีวงแหวนปรับโฟกสัหรือพาวเวอร์ซมู

 หมุนวงแหวนโฟกัส

เลือกทิศทางในการหมนุวงแหวนปรับโฟกสัเพ่ิมระยะโฟกสั

ตวัเลือกตวัเลือก

X ตามเขม็นาฬิกา (ตามเข็มนาฬิกา) Y ทวนเขม็นาฬิกา (ทวนเข็มนาฬิกา)

 การทาํงานของแหวนปรับโฟกัส

เลือกวิธีท่ีกล้องจะปรับโฟกสัตามการขยบัวงแหวนปรับโฟกสั

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย
ไม่เป็นเส้นตรง โฟกสัจะปรับในอตัราเดียวกนักบัการหมนุวงแหวน

เป็นเส้นตรง
โฟกสัจะปรับไปตามการหมนุวงแหวน แตค่วามเร็วการโฟกสัจะไมเ่ปลี่ยนไปตาม
ความเร็วในการหมนุวงแหวน

F โฟกัสความเร็วคงที่ (Fn)

เลือกอตัราท่ีระยะโฟกสัจะเปลี่ยนเม่ือปรับโดยใช้ปุ่ มฟังก์ชนัระหวา่งแมนนวลโฟกสัด้วยเลนส์พา
วเวอร์ซมูท่ีรองรับ ตวัเลขย่ิงสงู อตัราย่ิงสงู

ตวัเลือกตวัเลือก
1(ช้า) 2 3 4 5 6 7 8(เร็ว)

ซูมความเร็วคงที่ (Fn)

เลือกอตัราการซมูเข้าหรือออกเลนส์พาวเวอร์ซมูท่ีรองรับโดยใช้ปุ่ มฟังก์ชนั ตวัเลขย่ิงสงู อตัรา
ย่ิงสงู

ตวัเลือกตวัเลือก
1(ช้า) 2 3 4 5 6 7 8(เร็ว)
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ดาํเนินการซูม/โฟกัสด้วยความเร็วคงที่ (Fn)

เลือกวา่จะกดปุ่ มฟังก์ชนับนเลนส์พาวเวอร์ซมูท่ีรองรับเพียงครัง้เดียวเพ่ือเร่ิมและหยดุพาวเวอร์

โฟกสัหรือพาวเวอร์ซมูหรือไม่

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย
เร่ิม/หยุด การทํางานเร่ิมต้นเม่ือกดปุ่ มและหยดุเม่ือกดครัง้ท่ีสอง

ทาํงานเม่ือกด การทํางานจะดําเนินตอ่ไปในขณะท่ีกดปุ่ มและหยดุลงเม่ือปลอ่ยปุ่ ม

หมุนวงแหวนซูม

เลือกวา่จะกลบัการหมนุของวงแหวนปรับซมูบนเลนส์พาวเวอร์ซมูท่ีรองรับหรือไม่

ตวัเลือกตวัเลือก

X CW (ตามเข็มนาฬิกา) Y CCW (ทวนเข็มนาฬิกา)

วงแหวนควบคุมซูม/โฟกัส

เลือกการทํางานของวงแหวนควบคมุซมู/โฟกสับนเลนส์พาวเวอร์ซมูท่ีรองรับ

ตวัเลือกตวัเลือก
ซูม โฟกัส
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X-T3 คู่มือผู้ใช้: P 211 เวอร์ช่ัน 4.40
 ตัง้ค่าหน้าจอสัมผัส

เปิดหรือปิดการควบคมุหน้าจอสมัผสั

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

xx การตัง้ค่าหน้าจอสัมผัส การตัง้ค่าหน้าจอสัมผัส
• เปิด: จอภาพ LCD ทําหน้าท่ีเป็นหน้าจอสมัผสัระหวา่งถ่ายภาพ

• ปิด: ปิดใช้การควบคมุแบบสมัผสั

xx การตัง้ค่าแตะสองครัง้ การตัง้ค่าแตะสองครัง้
• เปิด: แตะจอภาพ LCD สองครัง้เพ่ือซมูเข้าท่ีวตัถขุองคณุระหวา่งถ่าย
ภาพ

• ปิด: ปิดใช้การซมูแบบสมัผสั

cc ฟังก์ชันสัมผัส ฟังก์ชันสัมผัส เปิดใช้หรือปิดใช้งานทา่ทางของฟังก์ชนัการสมัผสั

แตะซูม
• เปิด: หากเลนส์รองรับแตะซมู คณุสามารถซมูเข้าและออกได้โดยแตะ
ท่ีจอภาพ LCD

• ปิด: ปิดใช้แตะเพ่ือซมู

aa การตัง้ค่าหน้าจอสัมผัส การตัง้ค่าหน้าจอสัมผัส
• เปิด: จอภาพ LCD ทําหน้าท่ีเป็นหน้าจอสมัผสัระหวา่งการเลน่

• ปิด: ปิดใช้การควบคมุแบบสมัผสั

ตัง้พืน้ที่หน้าจอสัมผัสEVFตัง้พืน้ที่หน้าจอสัมผัสEVF

เลือกพืน้ท่ีของจอภาพ LCD ท่ีจะใช้สําหรับการควบคมุแบบสมัผสัขณะท่ี
ชอ่งมองภาพทํางานอยู่

• สามารถเลือกพืน้ท่ีท่ีจะใช้สําหรับการควบคมุแบบสมัผสัได้จาก:

⁃ 6 (ทัง้หมด)

⁃ 0 (คร่ึงขวา)
⁃ 2 (สว่นขวาบน)
⁃ 4 (สว่นขวาลา่ง)

⁃ 1 (คร่ึงซ้าย)
⁃ 3 (สว่นซ้ายบน)

⁃ 5 (สว่นซ้ายลา่ง)

• เลือก ปิด เพ่ือปิดการควบคมุแบบสมัผสัขณะท่ีชอ่งมองภาพทํางานอยู่
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X-T3 คู่มือผู้ใช้: P 216 เวอร์ช่ัน 4.50
การตัง้ค่า Bluetooth

ปรับการตัง้คา่ Bluetooth

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

การลงทะเบยีนการจบัคู่
หากต้องการจบัคูก่ล้องกบัสมาร์ทโฟนหรือแทบ็เลต็ ให้เลือกตวัเลือกนี ้
จากนัน้เปิดใช้ FUJIFILM Camera Remote บนสมาร์ทดีไวซ์ แล้วแตะ 
การลงทะเบยีนการจบัคู่

เลือกปลายทางการจบัคู่
เลือกการเช่ือมตอ่จากรายการของอปุกรณ์ท่ีจบัคูอ่ยูก่บักล้องโดยใช้ 
การลงทะเบยีนการจบัคู่ เลือก ไม่มีการเช่ือมต่อ เพ่ือออกโดยไมมี่การ
เช่ือมตอ่

ลบการลงทะเบยีนการจบัคู่
ลบข้อมลูการจบัคูส่ําหรับอปุกรณ์ท่ีเลือกไว้ เลือกอปุกรณ์ได้จากรายการ
อปุกรณ์ อปุกรณ์ท่ีถกูเลือกไว้จะถกูลบจากรายการอปุกรณ์ท่ีอยูใ่น 
เลือกปลายทางการจบัคู่ เชน่กนั

รายการอุปกรณ์บลูทธู
รายการอปุกรณ์ท่ีจบัคูไ่ว้กบักล้อง (นอกเหนือจากสมาร์ทโฟน) หรือสิน้สดุ
การจบัคูก่บัอปุกรณ์ท่ีเลือกไว้

เปิด/ปิด Bluetooth
• เปิด: กล้องจะสร้างการเช่ือมตอ่ Bluetooth กบัอปุกรณ์ท่ีจบัคูเ่ม่ือเปิด
กล้องโดยอตัโนมตัิ

• ปิด: กล้องจะไมเ่ช่ือมตอ่ผา่นทาง Bluetooth

การย้ายภาพอัตโนมัติ
• เปิด: ทําเคร่ืองหมายรูปถ่ายสําหรับอพัโหลดเม่ือถ่ายรูป ทําเคร่ืองหมาย
ไฟล์ภาพ JPEG สําหรับอพัโหลดเม่ือถ่ายภาพ

• ปิด: ภาพจะไมถ่กูทําเคร่ืองหมายอพัโหลดขณะท่ีถ่ายภาพ

ตัง้ค่าซงิค์สมาร์ทโฟน

เลือกวา่จะซงิโครไนซ์เวลาและ/หรือสถานท่ีกบัสมาร์ทโฟนท่ีจบัคูด้่วยหรือไม่

• สถานที่&เวลา: ซงิโครไนซ์เวลากบัสถานท่ี

• สถานที่: ซงิโครไนซ์สถานท่ี
• เวลา: ซงิโครไนซ์เวลา

• ปิด: ปิดการซงิโครไนซ์

N • ตดิตัง้แอพ FUJIFILM Camera Remote รุ่นลา่สดุบนสมาร์ทโฟนหรือแทบ็เลต็ของคณุก่อนจบัคู่
อปุกรณ์กบักล้องของคณุหรืออพัโหลดรูปภาพ

• เม่ือเลือก เปิด สําหรับทัง้ เปิด/ปิด Bluetooth และ การย้ายภาพอัตโนมัต ิกล้องจะเร่ิมต้น
อพัโหลดภาพไปยงัอปุกรณ์ท่ีจบัคูไ่ว้หลงัจากท่ีคณุออกไปยงัการเลน่ภาพหรือปิดกล้องได้ไมน่าน

• ตวัเลือก คาํส่ังย้ายภาพ ท่ีอยูใ่นเมน ูC (การแสดงภาพ) สามารถใช้เพ่ือเลือกภาพสําหรับ
อพัโหลดได้เม่ือ การย้ายภาพอัตโนมัต ิปิดอยู่
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X-T3 คู่มือผู้ใช้: P 218 เวอร์ช่ัน 3.10
 โหมดการเช่ือมต่อ

ปรับการตัง้คา่สําหรับการเช่ือมตอ่ไปยงัอปุกรณ์ภายนอก

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

เคร่ืองอ่านการ์ด USB
การเช่ือมตอ่กล้องเข้ากบัคอมพิวเตอร์โดยใช้ USB จะเป็นการเปิดโหมดสง่
ข้อมลูโดยอตัโนมตั ิทําให้คดัลอกข้อมลูไปยงัคอมพิวเตอร์ได้ กล้องจะทํางาน
ตามปกตเิม่ือไมไ่ด้เช่ือมตอ่

ถ่ายโดยเช่ือมต่อ
อนิเตอร์เน็ตผ่าน USB 

อัตโนมัติ

สามารถควบคมุกล้องได้จากคอมพิวเตอร์, ไม้กนัสัน่, โดรน หรืออปุกรณ์
อ่ืนๆ ท่ีเช่ือมตอ่ผา่น USB กล้องจะเข้าสูโ่หมด “การถ่ายภาพโดยเช่ือมตอ่กบั
คอมพิวเตอร์” โดยอตัโนมตั ิ(เชน่ การควบคมุจากระยะไกล) เม่ือเปิดอปุกรณ์
ภายนอกและกลบัสูก่ารทํางานปกตเิม่ืออปุกรณ์ภายนอกปิดอยูห่รือไมไ่ด้เช่ือม
ตอ่

• สามารถถ่ายภาพจากระยะไกลและดาวน์โหลดโดยอตัโนมตัไิปยงั
คอมพิวเตอร์ท่ีใช้ Capture One, Adobe® Photoshop® Lightroom® + 
Tether Plugin หรือ FUJIFILM X Acquire สามารถใช้ FUJIFILM X 
Acquire ในการบนัทกึและโหลดการตัง้คา่ของกล้องได้

• สามารถใช้การถ่ายภาพและการบนัทกึภาพยนตร์จากระยะไกลได้เม่ือเช่ือม
ตอ่กล้องเข้ากบัอปุกรณ์ท่ีรองรับ เชน่ ไม้กนัสัน่หรือโดรน ใช้แป้นหมนุเลือก
โหมดของกล้องเพ่ือสลบัระหวา่งการถ่ายภาพน่ิงและการบนัทกึภาพยนตร์ 

คณุสมบตัท่ีิสามารถใช้ได้จะแตกตา่งกนัไปตามอปุกรณ์ท่ีเช่ือมตอ่

ถ่ายโดยเช่ือมต่อ
อนิเตอร์เน็ตผ่าน USB 

ที่กาํหนด

สําหรับ ถ่ายโดยเช่ือมต่ออนิเตอร์เน็ตผ่าน USB อัตโนมัต ิยกเว้นวา่กล้อง

ยงัคงอยูใ่นโหมด “การถ่ายภาพโดยเช่ือมตอ่กบัคอมพิวเตอร์” (การควบคมุจาก
ระยะไกล) เม่ืออปุกรณ์ภายนอกปิดอยูห่รือไมไ่ด้เช่ือมตอ่ ทําให้สามารถกลบั

มาควบคมุอปุกรณ์ได้เม่ือทําการเช่ือมตอ่อีกครัง้หลงัจากตดัการเช่ือมตอ่โดยไม่
ตัง้ใจหรือการหยดุชะงกัอ่ืนๆ ท่ีการตัง้คา่เร่ิมต้น ภาพจะไมถ่กูบนัทกึไปยงัการ์ด

หนว่ยความจํา 

ถ่ายโดยเช่ือมต่อ

อนิเตอร์เน็ตผ่านเครือ
ข่ายไร้สายที่กาํหนด

เลือกตวัเลือกนีส้ําหรับการถ่ายรูปจากระยะไกลแบบไร้สาย เลือกเครือขา่ยโดย

ใช้ D ตัง้การเช่ือมต่อ > ตัง้ค่าเครือข่าย
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ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

คืนค่า USB RAW/
สาํรอง

การเช่ือมตอ่กล้องเข้ากบัคอมพิวเตอร์ด้วย USB จะเปิดโหมดคืนคา่ USB 
RAW/สํารองโดยอตัโนมตัิ กล้องจะทํางานตามปกตเิม่ือไมไ่ด้เช่ือมตอ่

• คืนค่า USB RAW (ต้องใช้ FUJIFILM X RAW STUDIO): ใช้กลไก
ประมวลผลภาพของกล้องเพ่ือแปลงไฟล์ RAW files เป็นภาพ JPEG 
คณุภาพสงูอยา่งรวดเร็ว

• สาํรอง (ต้องใช้ FUJIFILM X Acquire): บนัทกึและโหลดการตัง้คา่กล้อง 
ปรับตัง้คา่กล้องในทนัทีหรือแบง่ปันการตัง้คา่กบักล้องอ่ืนๆ ท่ีเป็นชนิด
เดียวกนั

O การตัง้คา่ D จดัการใช้พลังงาน > ตัง้ปิดเอง จะถกูนํามาใช้ด้วยระหวา่งการถ่ายรูปโดยเช่ือมตอ่
กบัคอมพิวเตอร์ เพ่ือป้องกนัไมใ่ห้กล้องปิดโดยอตัโนมตั ิให้เลือก ปิด สําหรับ ตัง้ปิดเอง

N โปรดเย่ียมชมเวบ็ไซต์ด้านลา่งเพ่ือเรียนรู้เพ่ิมเตมิหรือดาวน์โหลดซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ตอ่ไปนี:้

• Capture One Express Fujifilm:
https://www.captureone.com/products-plans/capture-one-express/fujifilm

• Capture One Pro Fujifilm:
https://www.captureone.com/explore-features/fujifilm

• Adobe® Photoshop® Lightroom® + Tether Plugin:
https://fujifilm-x.com/global/products/software/adobe-photoshop-lightroom-tether-plugin/

• FUJIFILM X Acquire:
https://fujifilm-x.com/products/software/x-acquire/

• FUJIFILM X RAW STUDIO:

https://fujifilm-x.com/products/software/x-raw-studio/

• RAW FILE CONVERTER EX powered by SILKYPIX:
https://fujifilm-x.com/support/download/software/raw-file-converter-ex-powered-by-silkypix/
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X-T3 คู่มือผู้ใช้: P 229 เวอร์ช่ัน 4.40
ปุ่มฟังก์ชันเลนส์

เลือกหน้าท่ีของปุ่ มฟังก์ชนับนเลนส์ (หากมี)

ค่าเร่ิมต้นปุ่มฟังก์ชันเลนส์

การกําหนดคา่เร่ิมต้นมีดงันี:้

N ในท่ีนีใ้ช้เลนส์ XF18-120mmF4 LM PZ WR เป็นภาพประกอบ

ปุ่มฟังก์ชันเลนส์ปุ่มฟังก์ชันเลนส์ ค่าเร่ิมต้นค่าเร่ิมต้น

A Z/FZ/F วงแหวนควบคมุซมู/โฟกสั

B L-Fn1L-Fn1 (ดนัปุ่มโยกซูมขึน้) (ดนัปุ่มโยกซูมขึน้) ซมูความเร็วคงท่ี (T)

C L-Fn2L-Fn2 (ดนัปุ่มโยกซูมลง) (ดนัปุ่มโยกซูมลง) ซมูความเร็วคงท่ี (W)
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การกาํหนดหน้าที่ให้กับปุ่มฟังก์ชันเลนส์

สามารถเลือกการทํางานของปุ่ มฟังก์ชนัเลนส์ได้โดยใช้ตวัเลือก D ตัง้ค่าปุ่ม/ไดอัล > ตัง้ค่า

ฟังก์ชันเลนส์พาวเวอร์ซูม (Fn) ในเมนตูัง้คา่

• ขนาดภาพ
• คณุภาพของภาพ
• RAW

• จําลองฟิล์ม
• เอฟเฟคส์ภาพเมด็สี
• เอฟเฟกต์โครมสี
• ชว่งไดนามิก
• การจดัลําดบัชว่ง D
• สมดลุย์สีขาว
• เลือกตัง้คา่เอง
• โฟกสัแบบพืน้ท่ี
• เช็คโฟกสั
• ออโต้โฟกสั
• การตัง้คา่แบบกําหนดเอง AF-C

• การเลือกใบหน้า op

• เปิดการตรวจจบัใบหน้า/ปิด

• ตวัจํากดัชว่ง AF

• การตัง้คา่โหมดการถ่ายภาพ
• โหมดชอ่งมองภาพแบบสปอร์ต
• เก็บภาพลว่งหน้า sJ

• ตัง้เวลาถ่าย
• ชนิดชตัเตอร์
• การลดความสัน่ไหว
• ตัง้ ISO ออโต้

• โหมดIS

• การสื่อสารไร้สาย
• การตัง้คา่ฟังก์ชนัแฟลช
• ลอ็ก TTL

• ตวัอยา่งเงาแฟลช

• บนัทกึภาพความเร็วสงูฟลู HD

• การตัง้คา่การวดัแสง ZEBRA

• การปรับระดบัไมค์ภายใน/ภายนอก

• ควบคมุความเงียบของมฟูว่ี
• พรีวิวชดัลกึ
• ตรวจแสง/สมดลุย์สีขาวโหมดแมนนวล
• ดไูลฟ์ทัว่ไป
• ฮิสโตแกรม
• ELECTRONIC LEVEL

• โหมดตวัระบขุนาดใหญ่
• วงแหวนควบคมุซมู/โฟกสั

• ซมูความเร็วคงท่ี (T)

• ซมูความเร็วคงท่ี (W)

• Fโฟกสัความเร็วคงท่ี (N)

• Fโฟกสัความเร็วคงท่ี (F)

• ลอ็ก AE เทา่นัน้

• ลอ็ก AF เทา่นัน้

• ลอ็ก AE/AF

• เปิด AF

• ลอ็ค AWB เทา่นัน้

• ตัง้คา่รูรับแสง
• ประสทิธิภาพ
• ย้ายภาพอตัโนมตัิ
• เลือกปลายทางการจบัคู่
• เปิด/ปิด Bluetooth

• เปิดเลน่
• ไมมี่

N • หากต้องการปิดใช้งานปุ่ มฟังก์ชนั ให้เลือก ไม่มี

• ไมส่ามารถลอ็กฟังก์ชนัท่ีเลือกได้เม่ือมีการกําหนด ซูมความเร็วคงที่ (T) หรือ ซูมความเร็วคงที่ 
(W) ให้กบัปุ่ มฟังก์ชนัของเลนส์
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X-T3 คู่มือผู้ใช้: P 249 เวอร์ช่ัน 4.40
เลนส์พาวเวอร์ซูม

สามารถปรับซมูได้บนเลนส์พาวเวอร์ซมูโดยใช้วงแหวนควบคมุซมู/โฟกสั, ปุ่ มซมู หรือวงแหวน

ปรับซมู

O การปรับซมูในขณะท่ีเลนส์เปียกจะทําให้นํา้เข้าไปในเลนส์ได้งา่ยขึน้ เช็ดนํา้ออกจากเลนส์ก่อนปรับ
ซมู

N ในท่ีนีใ้ช้เลนส์ XF18-120mmF4 LM PZ WR เป็นภาพประกอบ

การควบคุมการควบคุม คาํอธิบายคาํอธิบาย

AA วงแหวนปรับซูม หมนุวงแหวนปรับซมูเพ่ือซมูเข้าหรือออกด้วยตนเอง

BB วงแหวนควบคุมซูม/โฟกัส
หมนุวงแหวนควบคมุซมู/โฟกสัเพ่ือซมูเข้าหรือออกโดยใช้พาวเวอร์ซมู 
ความเร็วในการซมูจะแปรผนัตามความเร็วในการหมนุวงแหวน

CC ปุ่ม Z/F (ซูม/โฟกัส)
เปลี่ยนหน้าท่ีของวงแหวนควบคมุซมู/โฟกสัจากโฟกสัเป็นการซมูหรือ
ในทางกลบักนั

DD ปุ่มซูม
กดปุ่ มซมูเพ่ือซมูเข้าหรือออกด้วยความเร็วคงท่ีโดยใช้พาวเวอร์ซมู การ

ซมูจะสิน้สดุลงเม่ือกดปุ่ มครัง้ท่ีสอง

N • สามารถกําหนดปุ่ ม Z/F และปุ่ มซมูเป็นการทํางานอ่ืนได้โดยใช้ D ตัง้ค่าปุ่ม/ไดอัล > ตัง้ค่า
ฟังก์ชันเลนส์พาวเวอร์ซูม (Fn)

• สามารถเลือกความเร็วในการซมูท่ีสามารถปรับได้ด้วยปุ่ มซมูได้โดยใช้ D ตัง้ค่าปุ่ม/ไดอัล > ตัง้

ค่าเลนส์ซูม/โฟกัส
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X-T3 คู่มือผู้ใช้: P 266 เวอร์ช่ัน 4.50
อุปกรณ์เสริมจาก Fujifilm

อปุกรณ์เสริมตอ่ไปนีมี้ให้บริการจาก Fujifilm สําหรับข้อมลูลา่สดุเก่ียวกบัอปุกรณ์เสริมท่ีพร้อมใช้งานใน
พืน้ท่ีของคณุ โปรดสอบถามข้อมลูจากตวัแทนของ Fujifilm ในพืน้ท่ีของคณุหรือเข้าสู่

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

แบตเตอร่ี Li-ion แบบชาร์จซํา้ได้แบตเตอร่ี Li-ion แบบชาร์จซํา้ได้

NP-W126/NP-W126S: สามารถซือ้แบตเตอร่ีแบบชาร์จซํา้ NP-W126/NP-W126S ท่ีมีความจสุงูได้เพ่ิม
เตมิตามต้องการ

เคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ีเคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ี

BC-W126/BC-W126S: สามารถซือ้เคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ีทดแทนได้ตามต้องการ ท่ี +20 °C เคร่ืองชาร์จ 
BC-W126/BC-W126S ชาร์จ NP-W126/NP-W126S เข้าประมาณ 150 นาที

DC couplerDC coupler

CP-W126: เพ่ือเพ่ิมเวลาในการถ่ายภาพหรือการแสดงภาพหรือเม่ือใช้กล้องท่ีเช่ือมตอ่อยูก่บั
คอมพิวเตอร์ ใช้ CP-W126 เช่ือมตอ่กล้องกบัอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั AC-9VS ท่ีให้มาพร้อมกบั
เวอร์ตคิอล แบตเตอร่ี กริป

รีโมตกดชัตเตอร์รีโมตกดชัตเตอร์

RR-100: ใช้เพ่ือลดการสัน่ของกล้องหรือเปิดชตัเตอร์ไว้ระหวา่งเวลาการรับแสง (⌀ 2.5 มม.)

ไมโครโฟนสเตอริโอไมโครโฟนสเตอริโอ

MIC-ST1: ไมโครโฟนเสริมภายนอกสําหรับการบนัทกึภาพยนตร์

เลนส์ FUJINONเลนส์ FUJINON

เลนส์ ชุด XF/XC: เลนส์แบบเปลี่ยนได้สําหรับใช้งานเฉพาะกบั FUJIFILM X-mount

เลนส์ ชุด FUJINON MKX: เลนส์ถ่ายวิดีโอสําหรับเมาท์ FUJIFILM X

ท่อต่อมาโครท่อต่อมาโคร

MCEX-11/16: ตอ่ระหวา่งกล้องและเลนส์เพ่ือถ่ายภาพในอตัราการผลติสงู
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ตวัแปลงเลนส์เทเลตวัแปลงเลนส์เทเล

XF1.4X TC WR: เพ่ิมทางยาวโฟกสัของเลนส์ท่ีรองรับครัง้ละประมาณ 1.4 เทา่

XF2X TC WR: เพ่ิมทางยาวโฟกสัของเลนส์ท่ีรองรับครัง้ละประมาณ 2.0 เทา่

ตวัแปลงตวัแปลง

ตวัแปลง M FUJIFILM: ชว่ยให้สามารถใช้กล้องกบัตวัเลือกเลนส์เมาท์ M ได้มากขึน้

ฝาครอบตวักล้องฝาครอบตวักล้อง

BCP-001: ปิดครอบเมาท์เลนส์ของกล้องเม่ือไมไ่ด้ตอ่เลนส์

ยางรองตายางรองตา

EC-XH W/EC-XT L/EC-XT M/EC-XT S/EC-GFX: ตดิขอบรองตาของชอ่งมองภาพเพ่ือป้องกนัแสงไม่
ให้เข้าไปในหน้าตา่งชอ่งมองภาพ

ชุดแฟลชเสริมภายนอกชุดแฟลชเสริมภายนอก

EF-X500: นอกเหนือไปจากการควบคมุแฟลช TTL และแบบแมนนวล ชดุแฟลชตอ่ภายนอกนีมี้ไกด์
นมัเบอร์ 50 (ISO 100, ม.) และรองรับ FP (ซงิค์ความเร็วสงู) ชว่ยให้สามารถใช้ท่ีความเร็วชตัเตอร์ท่ีเกิน
ความเร็วซงิค์แฟลชได้ ชดุแบตเตอร่ี EF-BP1 และระบบควบคมุแฟลชไร้สายแบบออปตคิอล Fujifilm 
ท่ีเข้ามาเสริมจะสามารถใช้เป็นชดุแฟลชหลกัหรือชดุแฟลชระยะไกลสําหรับการถ่ายรูปโดยใช้แฟลชไร้
สายระยะไกลได้

EF-BP1: ชดุแบตเตอร่ีสําหรับชดุแฟลชเสริมภายนอก จะใช้แบตเตอร่ีขนาด AA 8 ก้อน

EF-42: ชดุแฟลชตอ่ภายนอกชดุนีมี้ไกด์นมัเบอร์ 42 (ISO 100, ม.) และรองรับระบบควบคมุแฟลช TTL 
และแบบแมนนวล

EF-X20: ชดุแฟลชตอ่ภายนอกชดุนีมี้ไกด์นมัเบอร์ 20 (ISO 100, ม.) และรองรับระบบควบคมุแฟลช TTL 
และแบบแมนนวล

EF-20: ชดุแฟลชตอ่ภายนอกชดุนีมี้ไกด์นมัเบอร์ 20 (ISO 100, ม.) และรองรับระบบควบคมุแฟลช TTL 
(ไมร่องรับระบบควบคมุแฟลชแบบแมนนวล)
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เวอร์ตคิอล แบตเตอร่ี กริปเวอร์ตคิอล แบตเตอร่ี กริป

VG-XT3: โปรดด ู“เวอร์ตคิอล แบตเตอร่ี กริป”

กร๊ิปขาตัง้กล้องกร๊ิปขาตัง้กล้อง

TG-BT1: บนัทกึภาพยนตร์, ถ่ายภาพ หรือปรับซมูด้วยเลนส์ปรับซมูไฟฟ้าท่ีรองรับในขณะท่ีถือกร๊ิปขาตัง้
กล้องบลทูธูนี ้

กร๊ิปมือกร๊ิปมือ

MHG-XT3: ลกัษณะกร๊ิปท่ีปรับปรุงแล้ว สามารถถอดแบตเตอร่ีและการ์ดหนว่ยความจําขณะท่ีมีกร๊ิป
ประกอบอยู ่และกร๊ิปมีรางมาให้สําหรับยดึฐานเสียบอยา่งรวดเร็ว

กระเป๋าหนังกระเป๋าหนัง

BLC-XT3: กระเป๋านีผ้ลติจากหนงัชัน้ดี ให้มาพร้อมกบัผ้าท่ีสามารถใช้เช็ดกล้องก่อนเก็บกล้องลงใน
กระเป๋า และใช้เช็ดสําหรับโอกาสอ่ืนๆ สามารถถ่ายรูปและใสห่รือถอดแบตเตอร่ีในขณะท่ีกล้องอยูใ่น
กระเป๋าใสก่ล้องได้

สายรัดกร๊ิปสายรัดกร๊ิป
GB-001: ปรับปรุงกร๊ิป ใช้ร่วมกบักร๊ิปมือเพ่ือการจบัท่ีมัน่คงขึน้

ชุดฝาครอบชุดฝาครอบ

CVR-XT3: ชดุฝาครอบสําหรับ X-T3 ประกอบด้วยฝาปิดขัว้ซงิค์, ฝาปิดชอ่งตอ่แฟลชเสริม และฝาปิด
ชอ่งเสียบสายเช่ือมตอ่ รวมทัง้ฝาปิดชอ่งเสียบสายตอ่เวอร์ตคิอล แบตเตอร่ี กริปสองอนั (สีดําและสีเงิน)

เคร่ืองพมิพ์ instax SHAREเคร่ืองพมิพ์ instax SHARE

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

O กล้องนีจ้ะใช้กบัอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั AC-9V ไมไ่ด้
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