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ความเปลียนแปลงและสิงใหม่ๆ
เวอร์ชนั 4.30

คณุสมบตัทีิเพิมขนึหรือทีเปลียนแปลงเนืองจากผลของการอพัเดทเฟิร์มแวร์อาจไมต่รงกบัราย

ละเอียดในเอกสารประกอบทีจดัมาให้พร้อมกบัผลติภณัฑ์นี โปรดดขู้อมลูเกียวกบัการอพัเดททีใช้ได้
สําหรับผลติภณัฑ์ตา่งๆ บนเวบ็ไซต์ของเรา:
https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/



  เนือหา

เฟิร์มแวร์ของ GFX 50S รุ่น 4.30 จะเพิมหรืออพัเดทคณุสมบตัใินรายการด้านลา่งนี 

สําหรับคูมื่อฉบบัลา่สดุ โปรดเยียมชมเวบ็ไซต์ตอ่ไปนี

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

จาํนวน คาํอธิบาย
GFX 50S
P

ดทูี
P

เวอร์ชัน

11 รายการ Z โฟกัส BKT ได้ถกูเพิมไว้ในโหมดไดร์ฟแล้ว 7, 81 1, 8 3.00

22
ขณะนีกล้องแสดงอณุหภมิูสีทีเลือกไว้ผา่นตวัเลือกอณุหภมิูสีใน
เมนสูมดลุย์สีขาว

12, 14 2, 3 4.00

33
ขณะนีกล้องแสดงไอคอนแหลง่จา่ยพลงังานภายนอกเมือใช้
พลงังานผา่น อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั AC-15V ซงึเป็น
อปุกรณ์เสริม

12, 14 2, 3 4.00

44
ได้เพิมตวัเลือก E เซนเซอร์ตา + จอแสดงภาพ LCD ให้
สามารถเข้าถงึได้ในจอแสดงผลด้วยปุ่ ม VIEW MODE

16 4 2.00

55
สามารถใช้ไม้โฟกสัเพือเปลียนพืนทีโฟกสัได้เมือซมูหน้าจอเข้า
ระหวา่งทีตรวจสอบโฟกสั

69 5 4.00

66
สามารถใช้ไม้โฟกสัเพือเปลียนพืนทีโฟกสัได้เมือซมูหน้าจอเข้า
ระหวา่งทีใช้ระบบชว่ย MF

73 6 4.00

77
ขณะนีสามารถใช้ตวัเลือกความไวแสง (ISO) ออโต้1, ออโต้2 
และ ออโต้3 ได้เมือหมนุแป้นหมนุความไวแสงไปที C (คําสงั)

74 7 4.00

88
จํานวนภาพสงูสดุทีสามารถจดัเก็บไว้ได้ในโฟลเดอร์เดียวเปลียน
จาก 9999 เป็น 999 ภาพ

82 8 4.00

99

ตวัเลือก g คลาสสิกเนกาทฟี และ X ETERNA/ภาพยนตร์ 
ได้ถกูเพิมไว้ใน H ตงัค่าคุณภาพภาพ > จาํลองฟิล์ม ในเมนู
ถ่ายรูปแล้ว

88 9 4.00



 

จาํนวน คาํอธิบาย
GFX 50S
P

ดทูี
P

เวอร์ชัน

1010
รายการ เอฟเฟกต์ผิวเนียน ได้ถกูเพิมไว้ใน 

H ตงัค่าคุณภาพภาพ ในเมนถู่ายรูปแล้ว
89 10 4.00

1111
รายการ AF-S สาํหรับทแีสงน้อย ได้ถกูเพิมไว้ใน G ตงัค่า 
AF/MF ในเมนถู่ายรูปแล้ว

98 10 4.00

1212
ปรับปรุงประสทิธิภาพการทํางานของ G ตงัค่า AF/MF > ตงัค่า
ตรวจจบัใบหน้า/ตา ในเมนถู่ายรูปแล้ว

100 11 4.00

1313
รายการ โฟกัส BKT ได้ถกูเพิมไว้ใน A ตงัค่าการถ่ายภาพ 
ในเมนถู่ายรูปแล้ว

106

13

3.00

1414
รายการ A ตงัค่าการถ่ายภาพ > โฟกัส BKT ในเมนถู่ายรูป
ขณะนีมีตวัเลือกการถ่ายคร่อมโฟกสั ตงัค่าเอง และ ออโต้

106 4.00

1515
เพิมตวัเลอืก การลดความสันไหว ลงใน A ตงัค่าการถ่ายภาพ 
ภายในเมนถู่ายภาพ

109 15 3.10

1616
ตวัเลือก โหมดฟอร์แมต 35 มม ในเมนถู่ายรูปได้ย้ายไปยงั
ระดบับนสดุของเมน ูA ตงัค่าการถ่ายภาพ ปัจจบุนัสามารถใช้ 
โหมดฟอร์แมต 35 มม ได้โดยไมต้่องมีตวัแปลง

111 15 3.30

1717
เปลียนขนัตอนสําหรับการให้คะแนนภาพแล้ว สง่ผลให้
เนือหาของการแสดงผลข้อมลูการเลน่เปลียนไปและรายการ 
การประเมนิ ได้ถกูเพิมไว้ในเมนเูลน่แล้ว

120, 
121, 
136

16, 
17, 

18

4.00

1818
รายการ ลบพร้อมกัน(ช่องRAW1/JPG2) ได้ถกูเพิมไปยงัเมนู
แสดงภาพ

130 18 3.30

1919
ตวัเลือกทีมีใน D ตงัค่าจอเริมต้น > ความสว่าง EVF > 
ตงัค่าเอง ในเมนตูงัคา่ตอนนีจะเป็นชว่งตงัแต ่+5 ถงึ –7

153 19 2.00

2020
เพิมตวัเลอืก การปรับสี EVF ไปที D ตงัค่าจอเริมต้น ในเมนู
ตงัคา่แล้ว

153 19 3.30



จาํนวน คาํอธิบาย
GFX 50S
P

ดทูี่
P

เวอร์ช่ัน

2121
เพ่ิมตวัเลือก การปรับสี LCD ไปท่ี D ตัง้ค่าจอเร่ิมต้น ในเมนู
ตัง้คา่แล้ว

153 19 3.30

2222
เพ่ิมตวัเลือก โหมดตวัระบุขนาดใหญ่(EVF) และ โหมดตวั
ระบุขนาดใหญ่(LCD) ไปท่ี D ตัง้ค่าจอเร่ิมต้น ในเมนตูัง้
คา่แล้ว

159
20, 
21

3.10

2323
เพ่ิมตวัเลือก ตัง้ค่าการแสดงตวัระบุ ใหญ่ ไปท่ี 
D ตัง้ค่าจอเร่ิมต้น ในเมนตูัง้คา่แล้ว

159 22 3.10

2424
ได้เพ่ิมตวัเลือก การดาํเนินการ o S.S. ไปยงั D ตัง้ค่าปุ่ม/
ไดอัล ในเมนตูัง้คา่

164 23 2.00

2525
ได้เพ่ิมตวัเลือก ถ่ายโดยไม่ใช้การ์ด ไปยงั D ตัง้ค่าปุ่ม/ไดอัล 
ในเมนตูัง้คา่

165 23 2.00

2626
ได้เพ่ิมตวัเลือก ตัง้ค่ารูรับแสง ไปยงั D ตัง้ค่าปุ่ม/ไดอัล ใน
เมนตูัง้คา่

166 24 4.30

2727
เพ่ิมตวัเลือก เลือกโฟลเดอร์ ลงใน D เกบ็ข้อมูลตัง้ค่า 
ภายในเมนกูารตัง้คา่

171 24 3.20

2828
ได้เพ่ิมตวัเลือก ตัง้ค่าจุดเช่ือมต่อ และ ที่อยู่ IP ลงใน 
D ตัง้การเช่ือมต่อ > ตัง้ค่าไร้สาย ในเมนตูัง้คา่แล้ว

172 25 1.10

2929
เนือ้หาของเมนตูัง้คา่ ได้ย้ายรายการ D ตัง้การเช่ือมต่อ > 

ตัง้ค่าเช่ือมต่อ PC ไปยงั D ตัง้การเช่ือมต่อ > 
ตัง้ค่าไร้สาย > ตัง้ค่าจุดเช่ือมต่อ แล้ว

173 25 1.10

3030
ได้เพ่ิมตวัเลือก ข้อมูล ลงใน D ตัง้การเช่ือมต่อ ในเมนตูัง้

คา่แล้ว
174 25 1.10



 

จาํนวน คาํอธิบาย
GFX 50S
P

ดทูี่
P

เวอร์ช่ัน

3131
ได้เพ่ิมตวัเลือก ตดิตัง้ระบบไร้สาย ลงใน 

D ตัง้การเช่ือมต่อ > โหมด PC SHOOT ในเมนตูัง้คา่แล้ว
174

26

1.10

3232
ตวัเลือก D ตัง้การเช่ือมต่อ > โหมด PC SHOOT ในเมนตูัง้
คา่ได้เปลี่ยนเป็น โหมดเช่ือมต่อ PC

174 2.00

3333
ได้เปลี่ยนซอฟต์แวร์ท่ีสามารถใช้ได้กบัตวัเลือก 

D ตัง้การเช่ือมต่อ > โหมดเช่ือมต่อ PC ในเมนตูัง้คา่แล้ว
174 4.00

3434
เปลี่ยนขัน้ตอนการปรับรูรับแสงเพ่ือให้รองรับเลนส์ท่ีไมมี่วงแหวน
ปรับรูรับแสง

189
28, 
29

4.30

3535
สามารถใช้ตวัสัง่แฟลชสตดูโิอของผู้ผลติอ่ืนท่ีเข้ากนัได้กบัระบบ
แฟลชของ FUJIFILM ได้

198 30 2.00

3636
นอกเหนือจากเคร่ืองพิมพ์ instax SHARE ท่ีอยูใ่นรายการของ 
“อปุกรณ์เสริมจาก FUJIFILM” แล้ว กล้องยงัสามารถรองรับ 
SP-3 ได้เชน่กนั

220 30 2.00

3737
เวลานีส้ามารถใช้กล้องเพ่ืออพัเดทเฟิร์มแวร์ท่ีไมใ่ชเ่ฉพาะสําหรับ
เลนส์เทา่นัน้ แตส่ําหรับอปุกรณ์เสริมอยา่งเชน่ชดุแฟลชเสริม
ภายนอกและตวัแปลงได้แล้ว

232 — 1.10
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ความเปล่ียนแปลงและสิ่งใหม่ๆ

ความเปลี่ยนแปลงและสิง่ใหม่ๆ  จะเป็นดงันี ้

GFX 50S คู่มือผู้ใช้: P 7 เวอร์ช่ัน 3.00
ปุ่ม Drive

การกดปุ่ ม Drive จะแสดงตวัเลือกโหมดไดร์ฟตอ่ไปนี ้

โหมดโหมด PP
BB ภาพน่ิง (เฟรมเดียว)

II บนัทกึต่อเน่ือง (โหมดถ่ายภาพเป็นชดุ)

OO
ถ่ายคร่อมค่าแสง 
(การถ่ายคร่อมการรับแสง)

WW
ถ่ายคร่อมความไวแสง 
(การถ่ายคร่อมความไวแสง)

XX
ถ่ายคร่อมจาํลองฟิล์ม 
(การถ่ายคร่อมจําลองฟิล์ม)

โหมดโหมด PP

VV
BKT สมดุลย์แสงสีขาว 
(การถ่ายคร่อมสมดลุย์สีขาว)

YY
ถ่ายคร่อมช่วงไดนามกิ 
(การถ่ายคร่อมชว่งไดนามิก)

ZZ โฟกัส BKT (การถ่ายคร่อมโฟกสั) 8

jj ถ่ายภาพซ้อน

FF ถ่ายมูฟว่ี
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GFX 50S คู่มือผู้ใช้: P 12 เวอร์ช่ัน 4.00

ช่องมองภาพอเิล็กทรอนิกส์

1.0 GRIP

5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5

01/01/2017 12:00 AM

G เม่ือเลือกอณุหภมิูสีไว้สําหรับสมดลุย์สีขาว (GFX 50S คู่มือผูใ้ช ้P 92) คา่ท่ีเลือกไว้จะ
ปรากฏในหน้าจอ

k ขณะนีก้ล้องแสดงไอคอนแหลง่จา่ยพลงังานภายนอกเม่ือใช้พลงังานผา่น อะแดปเตอร์
ไฟฟ้ากระแสสลบั AC-15V ซึง่เป็นอปุกรณ์เสริม
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GFX 50S คู่มือผู้ใช้: P 14 เวอร์ช่ัน 4.00

จอภาพ LCD

GRIP

01/01/2017 12:00 AM

O เม่ือเลือกอณุหภมิูสีไว้สําหรับสมดลุย์สีขาว (GFX 50S คู่มือผูใ้ช ้P 92) คา่ท่ีเลือกไว้จะ

ปรากฏในหน้าจอ

j ขณะนีก้ล้องแสดงไอคอนแหลง่จา่ยพลงังานภายนอกเม่ือใช้พลงังานผา่น อะแดปเตอร์
ไฟฟ้ากระแสสลบั AC-15V ซึง่เป็นอปุกรณ์เสริม
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GFX 50S คู่มือผู้ใช้: P 16 เวอร์ช่ัน 2.00
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 เซนเซอร์ตา + จอแสดงภาพ LCD: การแนบตาของคณุไว้ท่ีชอ่งมองภาพในระหวา่งท่ี

ถ่ายภาพ ทําให้ชอ่งมองภาพเปิด แตจ่อภาพ LCD ใช้สําหรับแสดงภาพเม่ือคณุเลื่อนดวงตา

ออกจากชอ่งมองภาพหลงัจากท่ีถ่ายภาพ
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GFX 50S คู่มือผู้ใช้: P 69 เวอร์ช่ัน 4.00
การเลือกจุดโฟกัส

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

จอแสดงผลปกติ ซูมโฟกสั

N ในโหมดโฟกสั S ปรับซมูได้โดยการหมนุแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหลงั เลือกพืน้ท่ีโฟกสัโดยใช้ไม้
โฟกสัในระหวา่งการซมูโฟกสัได้ ไมส่ามารถซมูโฟกสัได้ในโหมด C หรือเม่ือเปิด G ตัง้ค่า AF/
MF > PRE-AF หรือเลือกตวัเลือกอ่ืนท่ีไมใ่ช ่r จุดเดยีว สําหรับ ออโต้โฟกัส

หากต้องการกําหนดซมูโฟกสัไปท่ีปุ่ มควบคมุ ให้เลือก เชค็โฟกัส สําหรับ D ตัง้ค่าปุ่ม/ไดอัล > 

ตัง้ฟังก์ช่ัน(Fn)



6

 

GFX 50S คู่มือผู้ใช้: P 73 เวอร์ช่ัน 4.00
การเชค็โฟกัส

ซูมโฟกัส

หากเลือก เปิด สําหรับ G ตัง้ค่า AF/MF > เชค็โฟกัส กล้องจะซมูเข้าโดยอตัโนมตัใินพืน้ท่ี

โฟกสัท่ีเลือกเม่ือหมนุวงแหวนโฟกสั

N หากเลือก มาตรฐาน หรือ ไฮไลท์ที่โฟกัสชัดสุด สําหรับ G ตัง้ค่า AF/MF > ระบบช่วย MF 
สามารถปรับซมูโดยการหมนุแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหลงั เลือกพืน้ท่ีโฟกสัโดยใช้ไม้โฟกสัใน
ระหวา่งการซมูโฟกสัได้
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GFX 50S คู่มือผู้ใช้: P 74 เวอร์ช่ัน 4.00

ความไวแสง

ปรับความไวแสงของกล้อง

กดปลอ่ยลอ็กแป้นหมนุความไวแสง หมนุแป้นหมนุไปยงั

การตัง้คา่ท่ีต้องการ แล้วกดปลอ่ยอีกครัง้เพ่ือลอ็กแป้นหมนุ

ให้เข้าท่ี

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

A (ออโต้)
ความไวแสงจะปรับอตัโนมตัโิดยตอบสนองตอ่สภาวะการถ่ายรูปตามตวัเลือก
ท่ีเลือกสําหรับ A ตัง้ค่าการถ่ายภาพ > ตัง้ ISO ออโต้ เลือกจาก ออโต้1, 
ออโต้2 และ ออโต้3

C (คําสัง่)
หมนุแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหน้าเพ่ือเลือกจาก ออโต้1, ออโต้2, ออโต้3 
และจากคา่ระหวา่ง 50 ถงึ 102400 คา่ 50 หรือมากกวา่ 25600 จะเรียกวา่ 
“คา่ขยาย”

12800–100 ปรับความไวแสงด้วยตนเอง คา่ท่ีเลือกจะแสดงในจอแสดงผล

การปรับความไวแสง 
สามารถใช้คา่ท่ีสงูกวา่เพ่ือลดภาพสัน่ไหวเม่ือแสงสวา่งน้อย ขณะท่ีคา่ท่ีต่ํากวา่จะชว่ยให้ความเร็วชตัเตอร์

ช้าลงหรือรูรับแสงกว้างขึน้ในท่ีท่ีมีแสงสวา่งจ้า; อยา่งไรก็ตาม โปรดทราบวา่ อาจมีรอยจดุปรากฏบนภาพ
ท่ีถ่ายด้วยความไวแสงสงู
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GFX 50S คู่มือผู้ใช้: P 82 เวอร์ชัน 4.00

ถ่ายภาพต่อเนือง (โหมดถ่ายภาพต่อเนืองเป็นชุด)

กดปุ่ มไดร์ฟแล้วเลือก I บนัทกึต่อเนือง กล้องจะถ่ายภาพเมือกดปุ่ มชตัเตอร์ การถ่ายภาพจะ

สนิสดุเมือปลอ่ยปุ่ มชตัเตอร์ หรือเมือการ์ดหนว่ยความจําเตม็

O หากจํานวนไฟล์ถงึ 999 ภาพก่อนการถ่ายรูปจะเสร็จสนิ ภาพทีเหลือจะถกูบนัทกึไปยงัโฟลเดอร์
ใหม่

ถ่ายภาพตอ่เนืองเป็นชดุอาจไมเ่ริมถ่ายภาพหากพืนทีทีใช้งานได้ในหนว่ยความจําไมเ่พียงพอ

อตัราเฟรมจะแตกตา่งกนัตามตวัแบบ ความเร็วชตัเตอร์ ความไวแสง และโหมดโฟกสั อตัราเฟรม
อาจช้าและเวลาในการบนัทกึอาจเพิมขนึเมือถ่ายภาพมากขนึ กล้องอาจยิงหรือไมยิ่งแฟลช ทงันีขนึ
อยูก่บัสภาพการถ่ายภาพ

GFX 50S คู่มือผู้ใช้: P 81 เวอร์ชัน 3.00
 Z โฟกัส BKT

ทกุครังทีกดปุ่ มชตัเตอร์ กล้องจะถ่ายภาพเป็นชดุ ซงึจะมีโฟกสัทีแตกตา่งกนัไปในแตล่ะภาพ 

สามารถเลือกจํานวนภาพ, ปริมาณการเปลียนโฟกสัในแตล่ะภาพ และชว่งเวลาระหวา่งภาพได้ด้วย 

A ตงัค่าการถ่ายภาพ > โฟกัส BKT (P 13)
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GFX 50S คู่มือผู้ใช้: P 88 เวอร์ช่ัน 4.00
จาํลองฟิล์ม

จําลองเอฟเฟกต์ชนิดตา่งๆ ของฟิล์ม รวมทัง้ ขาวดํา (โดยมีหรือไมมี่ฟิลเตอร์สี) เลือกสีตามตวั

แบบและความคดิสร้างสรรค์ของคณุ

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

c PROVIA/สีปกติ
การผลติสีปกตใิหม ่เหมาะสําหรับตวัแบบหลายประเภท ตัง้แตภ่าพ
บคุคลไปจนถงึภาพวิว

d Velvia/สดใส กลุม่สีคอนทราสต์สงูของสีปกติ เหมาะสําหรับภาพถ่ายธรรมชาติ

e ASTIA/นุ่มนวล
มีชว่งสีท่ีกว้างสําหรับปรับโทนสีผิวในการถ่ายภาพคน ในขณะท่ีชว่ยเก็บ
รักษาสีนํา้เงินสวา่งของท้องฟ้าชว่งกลางวนั แนะนําให้ใช้สําหรับภาพ
บคุคลกลางแจ้ง

i CLASSIC CHROME คอนทราสต์ของสีออ่นและเงาท่ีกว้างสําหรับภาพท่ีสงบ

g PRO Neg. Hi
มีคอนทราสต์มากกวา่ h PRO Neg. Std เลก็น้อย แนะนําให้ใช้
สําหรับภาพบคุคลกลางแจ้ง

h PRO Neg. Std
กลุม่โทนสีออ่น ชว่งสีกว้างสําหรับปรับโทนสีผิว เป็นตวัเลือกท่ีดีสําหรับ
การถ่ายภาพบคุคลในสตดูโิอ

g คลาสสิกเนกาทฟี เพ่ิมคณุภาพสีด้วยโทนสีท่ีเข้ม เพ่ือเพ่ิมความลกึสี

X ETERNA/ภาพยนตร์ สีออ่นและเข้ม ระดบัเงาเหมาะสมกบั มฟูว่ีท่ีดเูหมือนฟิล์ม

a ACROS * ถ่ายภาพขาวดําด้วยการไลร่ะดบัสีและความคมชดัดีเย่ียม

b โมโนโครม * ถ่ายรูปขาวดํามาตรฐาน

f ซีเปีย ถ่ายภาพในรูปแบบซีเปีย

* ใช้ได้กบัฟิลเตอร์สีเหลือง (Ye), แดง (R) และเขียว (G) ซึง่จะชว่ยเพ่ิมความเข้มของสีเทาตามสีสนัตรง
ข้ามกบัสีท่ีเลือก ฟิลเตอร์สีเหลือง (Ye) จะเพ่ิมความเข้มสีมว่งและสีนํา้เงิน สว่นฟิลเตอร์สีแดง (R) จะ

เพ่ิมความเข้มสีนํา้เงินและสีเขียว ฟิลเตอร์สีเขียว (G) จะเพ่ิมความเข้มสีแดงและนํา้ตาล รวมถงึโทนสีผิว 
ทําให้เป็นตวัเลือกท่ีเหมาะสําหรับถ่ายภาพบคุคล
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GFX 50S คู่มือผู้ใช้: P 89 เวอร์ช่ัน 4.00
เอฟเฟกต์ผิวเนียน

ผิวเรียบเนียน

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ชัดเจน เลือกเพ่ือให้เอฟเฟกต์มีผลมาก

จาง เลือกเพ่ือให้เอฟเฟกต์มีผลน้อย

ปิด ปิดเอฟเฟกต์

N ตวัเลือก เอฟเฟกต์ผิวเนียน ได้ถกูเพ่ิมไว้ใน

• H ตัง้ค่าคุณภาพภาพ > แก้/บนัทกึตัง้ค่าเอง 
(GFX 50S คู่มือผูใ้ช ้P 96)

• C เมนูภาพย้อนหลัง > แปลงไฟล์ RAW 
(GFX 50S คู่มือผูใ้ช ้P 128)

• D ตัง้ค่าปุ่ม/ไดอัล > แก้ไข/จดัเกบ็เมนูด่วน 
(GFX 50S คู่มือผูใ้ช ้P 161, 179)

• D ตัง้ค่าปุ่ม/ไดอัล > ตัง้ฟังก์ช่ัน(Fn) 
(GFX 50S คู่มือผูใ้ช ้P 162, 182)

GFX 50S คู่มือผู้ใช้: P 98 เวอร์ช่ัน 4.00
AF-S สาํหรับที่แสงน้อย

การเลือก เปิด จะเพ่ิมเวลาการเปิดรับแสงของ AF สําหรับท่ีแสงน้อย ทําให้สามารถโฟกสัได้เร็ว

ขึน้เม่ือสภาพแสงไมดี่

ตวัเลือกตวัเลือก

เปิด ปิด
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GFX 50S คู่มือผู้ใช้: P 100 เวอร์ช่ัน 4.00
ตัง้ค่าตรวจจบัใบหน้า/ตา

ระบบตรวจหาใบหน้าอจัฉริยะจะตัง้โฟกสัและการรับแสง

สําหรับใบหน้าบคุคลไมว่า่จะอยูตํ่าแหนง่ใดในเฟรม ซึง่

เป็นการป้องกนักล้องจบัโฟกสัไปท่ีพืน้หลงัในภาพกลุม่บคุคล 

เลือกสําหรับการถ่ายภาพท่ีเน้นตวัแบบท่ีเป็นบคุคล ระบบ

สามารถตรวจหาใบหน้าได้ด้วยกล้องในแนวตัง้หรือแนวนอน 

ถ้าตรวจหาใบหน้าได้แล้ว ระบบจะระบใุบหน้าด้วยกรอบสี

เขียว ถ้ามีมากกวา่หนึง่ใบหน้าในเฟรม กล้องจะเลือกใบหน้าท่ีอยูใ่กล้ศนูย์กลางท่ีสดุ ใบหน้า

อ่ืนๆ จะถกูระบดุ้วยกรอบสีขาว คณุยงัสามารถเลือกได้วา่กล้องจะตรวจหาและโฟกสัดวงตาเม่ือ

เปิดโฟกสัใบหน้าอจัฉริยะหรือไม ่เลือกจากตวัเลือกตอ่ไปนี:้

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

หน้าเปิด/ตาปิด ระบบตรวจหาใบหน้าอจัฉริยะเทา่นัน้

หน้าเปิด/ตา ออโต้ กล้องจะเลือกอตัโนมตัวิา่จะโฟกสัดวงตาข้างใดเม่ือตรวจพบใบหน้า

หน้าเปิด/เน้นตาขวา
กล้องจะโฟกสัท่ีตาขวาของตวัแบบท่ีตรวจพบโดยใช้ระบบตรวจหา
ใบหน้าอจัฉริยะ

หน้าเปิด/เน้นตาซ้าย
กล้องจะโฟกสัท่ีตาซ้ายของตวัแบบท่ีตรวจพบโดยใช้ระบบตรวจหา

ใบหน้าอจัฉริยะ

หน้าปิด/ตาปิด ปิดระบบตรวจหาใบหน้าอจัฉริยะและเน้นดวงตา

O ในบางโหมด กล้องอาจตัง้คา่การรับแสงสําหรับทัง้เฟรม แทนท่ีจะเป็นบคุคล

ถ้าตวัแบบเคลื่อนไหวในขณะท่ีกดปุ่ มชตัเตอร์ ใบหน้าอาจไมอ่ยูใ่นตําแหนง่ท่ีมีการระบดุ้วยกรอบสี
เขียวเม่ือถ่ายภาพ
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N ใบหน้าท่ีถกูเลือกโดยกล้องจะระบดุ้วยกรอบสีเขียว

ถ้ามีมากกวา่หนึง่ใบหน้าในเฟรม กล้องจะเลือกใบหน้าท่ีอยูใ่กล้ศนูย์กลางท่ีสดุ; ใบหน้าอ่ืนๆ จะถกู
ระบดุ้วยกรอบสีขาว

หากวตัถท่ีุเลือกออกจากเฟรมภาพไป กล้องจะรอให้วตัถกุลบัมาในระยะเวลาท่ีตัง้ไว้ และบางครัง้
อาจปรากฏกรอบสีเขียวขึน้มาในตําแหนง่ท่ีไมมี่ใบหน้าใด

ขึน้อยูก่บัสภาวะการถ่ายรูป การตรวจหาใบหน้าอาจหยดุเม่ือถ่ายภาพตอ่เน่ืองเป็นชดุ

การระบใุบหน้าของกล้องสามารถทําได้ทัง้ในการถ่ายภาพแนวตัง้หรือการถ่ายภาพแนวนอน

ถ้ากล้องไมส่ามารถตรวจหาดวงตาของตวัแบบได้เพราะถกูบดบงัโดยเส้นผม แวน่ตา หรือวตัถอ่ืุน 
กล้องจะโฟกสัใบหน้าแทน

นอกจากนีย้งัสามารถเข้าถงึตวัเลือกการตรวจจบัใบหน้า/ตาผา่นทางลดัได้
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GFX 50S คู่มือผู้ใช้: P 106 เวอร์ช่ัน 4.00
โฟกัส BKT

เลือกจากโหมดการถ่ายคร่อมโฟกสั ออโต้ และ ตัง้ค่าเอง

• ตัง้ค่าเอง: ในโหมด ตัง้ค่าเอง ให้คณุเลือกดงัตอ่ไปนี ้

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ภาพภาพ เลือกจํานวนภาพ

ขัน้ที่ขัน้ที่ เลือกปริมาณการเปลี่ยนโฟกสัในแตล่ะภาพ

ช่วงเวลาช่วงเวลา เลือกชว่งเวลาระหวา่งภาพ

โฟกัสและภาพ/ขัน้ที่
ความเก่ียวข้องระหวา่งโฟกสักบัตวัเลือกท่ีเลือกสําหรับ ภาพ และ ขัน้ที่ แสดงอยูใ่นภาพประกอบ

1 2 3 4 5

:

ตําแหน่งเร่ิมตน้จดุโฟกสั
• โฟกสัจะเร่ิมจากตําแหนง่เร่ิมต้นจดุโฟกสัไปจนถงึระยะอนนัต์
• คา่ของ ขัน้ที่ ท่ีน้อยจะสง่ผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโฟกสัเลก็น้อย คา่ท่ีมากขึน้จะสง่ผลตอ่การ
เปลี่ยนแปลงท่ีมากขึน้

• โดยไมข่ึน้อยูก่บัตวัเลือกท่ีเลือกสําหรับ ภาพ การถ่ายรูปจะสิน้สดุลงเม่ือโฟกสัไปถงึระยะอนนัต์

ทีละภาพ

ขัน้ที่
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• ออโต้: ในโหมด ออโต้ กล้องจะคํานวณ ภาพ และ ขัน้ที่ โดยอตัโนมตัิ

1 เลือก A ตัง้ค่าการถ่ายภาพ ในเมนถู่ายรูป จากนัน้ไฮไลท์ โฟกัส BKT แล้วกด 

MENU/OK

2 เลือก ออโต้ แล้วเลือก ช่วงเวลา

มมุมองภาพผา่นเลนส์จะปรากฏขึน้

3 โฟกสัไปท่ีจดุท่ีใกล้ท่ีสดุของตวัแบบแล้วกด 

MENU/OK

ระยะโฟกสัท่ีเลือกจะปรากฏขึน้เป็น A บน

สญัลกัษณ์ระยะโฟกสั B

A
BKT

N คณุสามารถเลือกชว่งโฟกสัเดียวกนัได้โดยโฟกสัไปท่ีจดุท่ีไกลท่ีสดุของตวัแบบก่อน

4 โฟกสัไปท่ีจดุท่ีไกลท่ีสดุของตวัแบบแล้วกด 

DISP/BACK

ระยะโฟกสัท่ีเลือก (B) และชว่งโฟกสั (A ถงึ B) จะ

ปรากฏบนสญัลกัษณ์ระยะโฟกสั A

B
BKT

N แทนท่ีจะกดปุ่ ม DISP/BACK คณุสามารถกด MENU/OK แล้วเลือก A อีกครัง้

5 ถ่ายรูป
กล้องจะคํานวณคา่สําหรับ ภาพ และ ขัน้ที่ โดย
อตัโนมตัิ จํานวนเฟรมจะปรากฏในจอแสดงผล

N สามารถกําหนด การตัง้ค่าโฟกัส BKT ไปยงัปุ่ มฟังก์ชนัได้ (GFX 50S คู่มือผูใ้ช ้P 162, 182)
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GFX 50S คู่มือผู้ใช้: P 109 เวอร์ช่ัน 3.10
การลดความส่ันไหว

เลือก เปิด เพ่ือลดการกะพริบในภาพและในหน้าจอเม่ือถ่ายภาพภายใต้แสงไฟฟลอูอเรสเซนต์

และแหลง่แสงอ่ืนๆ ท่ีคล้ายกนั

ตวัเลือกตวัเลือก

เปิด ปิด

O การเปิดใช้ลดการกะพริบจะเป็นการปิดชตัเตอร์อิเลก็ทรอนิกส์และเวลาท่ีใช้ในการบนัทกึภาพจะ
เพ่ิมขึน้

GFX 50S คู่มือผู้ใช้: P 111 เวอร์ช่ัน 3.30
โหมดฟอร์แมต 35 มม

การเปิดใช้ A ตัง้ค่าการถ่ายภาพ > โหมดฟอร์แมต 

35 มม ในเมนถู่ายรูปจะตัง้คา่มมุของภาพเป็น 35 มม.; การ

เปลี่ยนแปลงจะแสดงให้เหน็ในหน้าจอ

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

เปิด มมุของภาพจะถกูตัง้คา่เป็น 35 มม.; การเปลี่ยนแปลงจะแสดงให้เหน็ในหน้าจอ

ปิด ปิดใช้โหมดฟอร์แมต 35 มม.

ออโต้ เปิดใช้โหมดฟอร์แมต 35 มม. โดยอตัโนมตัเิม่ือตดิตวัแปลงท่ีรองรับการตรวจหาอตัโนมตัิ

N รายการ D ตัง้ค่าจอเร่ิมต้น > แสดงค่าที่ตัง้ไว้ ในเมนตูัง้คา่ (GFX 50S คู่มือผูใ้ช ้P 19, 158) 

จะมีตวัเลือก (เปิดใช้โดยคา่เร่ิมต้น) สําหรับการแสดงไอคอน โหมดฟอร์แมต 35 มม

รายการ H ตัง้ค่าคุณภาพภาพ > ขนาดภาพ ในเมนถู่ายรูปจะถกูตัง้คา่คงท่ีไว้ท่ี O 3 : 2

สามารถกําหนด โหมดฟอร์แมต 35 มม ไปยงัปุ่ มฟังก์ชนัได้ (GFX 50S คู่มือผูใ้ช ้P 162, 182)
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GFX 50S คู่มือผู้ใช้: P 120 เวอร์ช่ัน 4.00
จอแสดงผลการเล่น

เนือ้หาสว่นนีจ้ะระบไุฟแสดงสถานะท่ีอาจแสดงขึน้ระหวา่งการเลน่

O เพ่ือวตัถปุระสงค์สําหรับเป็นภาพประกอบ จอแสดงผลจะแสดงโดยไฟแสดงสถานะสวา่งทัง้หมด

1.1. 2017 12:00 AM

A วนัทีแ่ละเวลา
B สญัลกัษณ์ตรวจหาใบหนา้
C สญัลกัษณ์ลบตาแดง
D ขอ้มูลตําแหน่ง
E ป้องกนัภาพ
F ช่องใส่การ์ด
G หมายเลขเฟรม
H ภาพของขวญั
I สญัลกัษณ์ช่วยคน้หาสมดุภาพ
J สญัลกัษณ์การพิมพ์ DPOF
K ระดบัแบตเตอร่ี

L ขนาดภาพ/คณุภาพ
M จําลองฟิล์ม
N ช่วงไดนามิก
O สมดลุย์สีขาว
P ความไวแสง
Q การชดเชยการรบัแสง
R รูรบัแสง
S ความเร็วชตัเตอร์
T สญัญาณโหมดเล่น
U ไอคอนมูฟวี่
V การประเมิน.......................................................18
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GFX 50S คู่มือผู้ใช้: P 121 เวอร์ช่ัน 4.00
ปุ่ม DISP/BACK

ปุ่ ม DISP/BACK ควบคมุจอแสดงผลของไฟแสดงสถานะ

ระหวา่งการเลน่

มาตรฐาน ปิดขอ้มูล
1.1.2017 12:00 AM

1.1.2017.12:00 AM

แสดงขอ้มูล

จอแสดงข้อมูล

ในจอแสดงข้อมลู คณุสามารถกดตวัเลือกขึน้เพ่ือสลบัหน้าจอแสดงผลชดุข้อมลูและฮิสโตแกรม

ช่ืนชอบ: การให้คะแนนภาพ
สามารถให้คะแนนภาพได้ผา่นรายการ การประเมนิ ในเมนเูลน่



18

 

GFX 50S คู่มือผู้ใช้: P 136 เวอร์ช่ัน 4.00
การประเมนิ

ให้คะแนนภาพโดยใช้ดาว

1 เลือก การประเมนิ ในเมนกูารเลน่

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

N ปุ่ มตวัเลือกสามารถใช้แทนแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหน้าเพ่ือเลือกรูปภาพได้

ข้อความการให้คะแนนยงัสามารถแสดงได้โดยกดปุ่ ม Fn5 ในการเลน่แบบเฟรมเดียว เก้าเฟรม หรือ

หนึง่ร้อยเฟรม

ใช้การควบคมุแบบสมัผสัเพ่ือซมูเข้าหรือออก

GFX 50S คู่มือผู้ใช้: P 130 เวอร์ช่ัน 3.30
ลบพร้อมกัน(ช่องRAW1/JPG2)

การถ่ายภาพโดยเลือก RAW / JPEG ไว้สําหรับ D เกบ็ข้อมูลตัง้ค่า > ตัง้ค่าช่องการ์ด(ภาพ

น่ิง) จะสร้างสําเนาภาพขึน้มาสองภาพ เลือกวา่การลบไฟล์ภาพ RAW จะเป็นการลบสําเนาภาพ 

JPEG ด้วยหรือไม่

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

เปิด การลบภาพ RAW จากการ์ดในชอ่งท่ี 1 จะลบภาพ JPEG จากการ์ดในชอ่งท่ี 2 ด้วย

ปิด การลบภาพ RAW จากการ์ดในชอ่งท่ี 1 จะไมล่บภาพ JPEG จากการ์ดในชอ่งท่ี 2
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GFX 50S คู่มือผู้ใช้: P 153 เวอร์ช่ัน 2.00

  ความสว่าง EVF

ปรับความสวา่งของจอแสดงผลในชอ่งมองภาพอิเลก็ทรอนิกส์ เลือก ตัง้ค่าเอง เพ่ือเลือกจาก 13 

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

ตวัเลือกตวัเลือก

ตัง้ค่าเอง ออโต้

GFX 50S คู่มือผู้ใช้: P 153 เวอร์ช่ัน 3.30
การปรับสี EVF

ปรับสีของจอแสดงผลในชอ่งมองภาพอิเลก็ทรอนิกส์

1 ปรับสีโดยใช้ปุ่ มตวัเลือก EVF

2 กด MENU/OK

GFX 50S คู่มือผู้ใช้: P 153 เวอร์ช่ัน 3.30
การปรับสี LCD

ปรับสีของจอแสดงผลในจอภาพ LCD

1 ปรับสีโดยใช้ปุ่ มตวัเลือก

2 กด MENU/OK
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GFX 50S คู่มือผู้ใช้: P 159 เวอร์ช่ัน 3.10
โหมดตวัระบุขนาดใหญ่(EVF)

เลือก เปิด เพ่ือแสดงตวัระบขุนาดใหญ่ในชอ่งมองภาพอิเลก็ทรอนิกส์ สามารถเลือกตวัระบท่ีุ

แสดงได้ด้วย D ตัง้ค่าจอเร่ิมต้น > ตัง้ค่าการแสดงตวัระบุ ใหญ่

ปิด เปิด

O ไอคอนบางตวัจะไมแ่สดงเม่ือเลอืก เปิด สาํหรับ โหมดตวัระบุขนาดใหญ่(EVF) รวมถงึ:
• สญัลกัษณ์โฟกสั
• โหมดโฟกสั
• สญัลกัษณ์ระยะหา่ง

• ระดบัการบนัทกึ
• โหมด IS

N ถ้ากําหนด โหมดตวัระบุขนาดใหญ่ ไว้ให้กบัปุ่ มฟังก์ชนัใด ก็จะสามารถใช้ปุ่ มนัน้ในการเปิด 
โหมดตวัระบุขนาดใหญ่ (เปิด) และปิด (ปิด) ได้ (GFX 50S คู่มือผูใ้ช ้P162, 182)
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GFX 50S คู่มือผู้ใช้: P 159 เวอร์ช่ัน 3.10
โหมดตวัระบุขนาดใหญ่(LCD)

เลือก เปิด เพ่ือแสดงตวัระบขุนาดใหญ่ในจอภาพ LCD สามารถเลือกตวัระบท่ีุแสดงได้ด้วย 

D ตัง้ค่าจอเร่ิมต้น > ตัง้ค่าการแสดงตวัระบุ ใหญ่

ปิด เปิด

O ไอคอนบางตวัจะไมแ่สดงเม่ือเลอืก เปิด สาํหรับ โหมดตวัระบุขนาดใหญ่(LCD) รวมถงึ:
• สญัลกัษณ์โฟกสั
• โหมดโฟกสั
• สญัลกัษณ์ระยะหา่ง

• ระดบัการบนัทกึ
• โหมด IS

N ถ้ากําหนด โหมดตวัระบุขนาดใหญ่ ไว้ให้กบัปุ่ มฟังก์ชนัใด ก็จะสามารถใช้ปุ่ มนัน้ในการเปิด 
โหมดตวัระบุขนาดใหญ่ (เปิด) และปิด (ปิด) ได้ (GFX 50S คู่มือผูใ้ช ้P162, 182)
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GFX 50S คู่มือผู้ใช้: P 159 เวอร์ช่ัน 3.10
ตัง้ค่าการแสดงตวัระบุใหญ่

เลือกตวัระบท่ีุแสดงเม่ือได้เลือก เปิด ไว้สําหรับ 

D ตัง้ค่าจอเร่ิมต้น > โหมดตวัระบุขนาดใหญ่(EVF) 

หรือ โหมดตวัระบุขนาดใหญ่(LCD)

Expo. DISP.

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

AExpo. DISP.Expo. DISP.
เลือกรายการท่ีแสดงอยูด้่านลา่งหน้าจอ รายการท่ีเลือกจะมีเคร่ืองหมายถกูกํากบัไว้ 
(R); หากต้องการยกเลกิ ให้ไฮไลท์เคร่ืองหมายถกูและกดปุ่ ม MENU/OK

Bdd สเกล สเกล เลือก เปิด เพ่ือแสดงสญัลกัษณ์การรับแสง

CL1, L2, L3, L4L1, L2, L3, L4 เลือกไอคอนขนาดใหญ่เพ่ือแสดงทางด้านซ้ายของหน้าจอได้สงูสดุสี่ไอคอน

DR1, R2, R3, R4R1, R2, R3, R4 เลือกไอคอนขนาดใหญ่เพ่ือแสดงทางด้านขวาของหน้าจอได้สงูสดุสี่ไอคอน
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GFX 50S คู่มือผู้ใช้: P 164 เวอร์ช่ัน 2.00
การดาํเนินการ o S.S.

เลือก ปิด เพ่ือปิดใช้การปรับละเอียดความเร็วชตัเตอร์โดยใช้แป้นหมนุเลือกคําสัง่

ตวัเลือกตวัเลือก

เปิด ปิด

GFX 50S คู่มือผู้ใช้: P 165 เวอร์ช่ัน 2.00

ถ่ายโดยไม่ใช้การ์ด

เลือกวา่จะปลอ่ยชตัเตอร์ได้หรือไมโ่ดยท่ีไมมี่การ์ดหนว่ยความจําเสียบไว้ในกล้อง

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

เปิด
เม่ือไมไ่ด้ใสก่าร์ดหนว่ยความจํา สามารถกดชตัเตอร์เพ่ือทดสอบการทํางานของกล้อง และ
แสดงเมนถู่ายรูปและเมนกูารตัง้คา่ได้

ปิด
ชตัเตอร์จะถกูปิดใช้งานหากไมไ่ด้ใสก่าร์ดหนว่ยความจํา เพ่ือป้องกนัภาพสญูหายโดยไม่
ตัง้ใจขณะถ่ายภาพโดยท่ีไมมี่การ์ดหนว่ยความจํา
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GFX 50S คู่มือผู้ใช้: P 166 เวอร์ช่ัน 4.30
ตัง้ค่ารูรับแสง

เลือกวิธีท่ีใช้เพ่ือปรับรูรับแสงเม่ือใช้เลนส์ท่ีไมมี่วงแหวนปรับรูรับแสง

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ออโต้+
o ตัง้เอง

หมนุแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหน้าเพ่ือเลือกรูรับแสง หมนุเลยรูรับแสงต่ําสดุเพ่ือ
เลือก A (ออโต้)

ออโต้
รูรับแสงจะถกูเลือกโดยอตัโนมตัิ กล้องจะทํางานในโหมดการรับแสง P (โปรแกรม 
AE) หรือ S (เน้นชตัเตอร์ AE)

ตัง้ค่าเอง
หมนุแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหน้าเพ่ือเลือกรูรับแสง กล้องจะทํางานในโหมดการ
รับแสง A (เน้นรูรับแสง AE) หรือ M (ตัง้คา่เอง)

N สามารถกําหนดตวัเลือกนีใ้ห้กบัปุ่ มฟังก์ชนัได้

GFX 50S คู่มือผู้ใช้: P 171 เวอร์ช่ัน 3.20
เลือกโฟลเดอร์

สร้างโฟลเดอร์และเลือกโฟลเดอร์ท่ีจะใช้เพ่ือจดัเก็บภาพท่ีถ่ายตอ่มา

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

เลือกโฟลเดอร์
หากต้องการเลือกโฟลเดอร์ท่ีจะจดัเก็บภาพท่ีถ่ายตามมา ให้กดปุ่ มตวัเลือกขึน้หรือ
ลงเพ่ือไฮไลท์โฟลเดอร์ท่ีมีอยูแ่ล้วกดปุ่ ม MENU/OK

สร้างโฟลเดอร์
ป้อนช่ือโฟลเดอร์เป็นตวัอกัษรห้าตวัเพ่ือสร้างโฟลเดอร์ใหมท่ี่จะใช้จดัเก็บภาพท่ี
ถ่ายตอ่มา
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GFX 50S คู่มือผู้ใช้: P 172, 173 เวอร์ช่ัน 1.10
ตัง้ค่าไร้สาย

ปรับการตัง้คา่สําหรับการเช่ือมตอ่ไปยงัเครือขา่ยไร้สาย

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

ตัง้ค่าทั่วไป
เลือกช่ือ (ช่ือ) เพ่ือกําหนดช่ือกล้องบนเครือขา่ยไร้สาย (กล้องจะกําหนดช่ือท่ี
ไมซํ่า้กนัตามคา่เร่ิมต้น ) หรือเลือก รีเซต็ตัง้ค่าไร้สาย เพ่ือคืนคา่เร่ิมต้น

ย่อขนาดภาพ H

เลือก เปิด (การตัง้คา่เร่ิมต้น แนะนําให้ใช้ในสถานการณ์สว่นใหญ่) เพ่ือยอ่
ขนาดภาพไปยงั H สําหรับอพัโหลดไปยงัสมาร์ทโฟน ปิด เพ่ืออพัโหลดภาพ
ท่ีขนาดต้นฉบบั ยอ่ขนาดภาพเฉพาะเม่ือคดัลอกการอพัโหลดไปยงัสมาร์ทโฟน 
โดยไมส่ง่ผลกะรทบตอ่ภาพต้นฉบบั

ตัง้ค่าจุดเช่ือมต่อ
• ตัง้ค่าอย่างง่าย: เช่ือมตอ่กบัอปุกรณ์ Access Point โดยใช้การตัง้คา่พืน้ฐาน

• ตัง้ค่าแมนนวล: ปรับการตัง้คา่ด้วยตนเองสําหรับการเช่ือมตอ่ไปยงัเครือขา่ยไร้
สาย เลือกเครือขา่ยจากรายการ (เลือกจากรายการ) หรือใสช่ื่อเอง (ใส่ SSID)

ที่อยู่ IP
• ออโต: ท่ีอยู ่IP จะถกูกําหนดโดยอตัโนมตัิ

• แมนวล: กําหนดท่ีอยู ่IP ด้วยตนเอง เลือกท่ีอยู ่IP ด้วยตนเอง (ที่อยู่ IP), 

เน็ตเวิร์คมาสก์ (เน็ตมาสก์) และท่ีอยูเ่กตเวย์ (ที่อยู่เกตเวย์)

GFX 50S คู่มือผู้ใช้: P 174 เวอร์ช่ัน 1.10
ข้อมูล

ดท่ีูอยู ่MAC ของกล้อง
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GFX 50S คู่มือผู้ใช้: P 174 เวอร์ช่ัน 4.00

โหมดเช่ือมต่อ PC

ปรับการตัง้คา่สําหรับการเช่ือมตอ่ไปยงัคอมพิวเตอร์

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

เคร่ืองอ่านการ์ด USB
การเช่ือมตอ่กล้องเข้ากบัคอมพิวเตอร์โดยใช้ USB จะเป็นการเปิดโหมดสง่
ข้อมลูโดยอตัโนมตัิ ทําให้คดัลอกข้อมลูไปยงัคอมพิวเตอร์ได้ กล้องจะทํางาน
ตามปกตเิม่ือไมไ่ด้เช่ือมตอ่

ถ่ายโดยเช่ือมต่อ
อนิเตอร์เน็ตผ่าน USB 

อัตโนมัติ

สามารถควบคมุกล้องได้จากคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมตอ่ผา่น USB สามารถ
ถ่ายภาพจากระยะไกลและดาวน์โหลดโดยอตัโนมตัไิปยงัคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ 
Capture One, Adobe® Photoshop® Lightroom® + Tether Plugin หรือ 
FUJIFILM X Acquire สามารถใช้ FUJIFILM X Acquire ในการบนัทกึและ
โหลดการตัง้คา่ของกล้องได้ กล้องจะทํางานตามปกตเิม่ือไมไ่ด้เช่ือมตอ่

ถ่ายโดยเช่ือมต่อ
อนิเตอร์เน็ตผ่าน USB 

ที่กาํหนด

สําหรับ ถ่ายโดยเช่ือมต่ออนิเตอร์เน็ตผ่าน USB อัตโนมัต ิยกเว้นวา่กล้อง
ยงัคงอยูใ่นโหมด “การถ่ายภาพโดยเช่ือมตอ่กบัคอมพิวเตอร์” เม่ือไมไ่ด้เช่ือม
ตอ่กบัคอมพิวเตอร์อยู ่ทําให้สามารถกลบัมาใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือควบคมุตอ่ได้
เม่ือทําการเช่ือมตอ่อีกครัง้หลงัจากตดัการเช่ือมตอ่โดยไมต่ัง้ใจหรือการหยดุ
ชะงกัอ่ืนๆ โปรดทราบวา่ในการตัง้คา่เร่ิมต้น ภาพจะไมถ่กูบนัทกึลงในการ์ด
หนว่ยความจํา

ถ่ายโดยเช่ือมต่อ
อนิเตอร์เน็ตผ่านเครือ
ข่ายไร้สายที่กาํหนด

เลือกตวัเลือกนีส้ําหรับการถ่ายรูปจากระยะไกลแบบไร้สาย เลือกเครือขา่ยโดย
ใช้ D ตัง้การเช่ือมต่อ > ตัง้ค่าไร้สาย

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
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O การตัง้คา่ D จดัการใช้พลังงาน > ตัง้ปิดเอง จะถกูนํามาใช้ด้วยระหวา่งการถ่ายรูปโดยเช่ือมตอ่
กบัคอมพิวเตอร์ เพ่ือป้องกนัไมใ่ห้กล้องปิดโดยอตัโนมตัิ 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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GFX 50S คู่มือผู้ใช้: P 189 เวอร์ช่ัน 4.30
วงแหวนปรับรูรับแสง

หมนุวงแหวนปรับรูรับแสงเพ่ือเลือกการรับแสง (จํานวน f)

ปล่อยล็อควงแหวนปรบัรูรบัแสง วงแหวนปรบัรูรบัแสง

การตัง้ค่าการตัง้ค่า คาํอธิบายคาํอธิบาย

C (C ( )) ตัง้รูรับแสงไปยงัคา่ท่ีเลือกด้วยแป้นหมนุเลือกคําสัง่ของกล้อง

A (A ( )) ตัง้รูรับแสงไปยงัคา่ท่ีกล้องเลือกอตัโนมตัิ

ค่าอ่ืนๆ (ค่าอ่ืนๆ ( )) ตัง้รูรับแสงไปยงัคา่ท่ีเลือก

N เพ่ือเลือก C หรือ A หรือเพ่ือเลือกคา่อ่ืนหลงัจากเลือก C หรือ A ให้กดปลอ่ยลอ็ควงแหวนปรับรูรับแสง

ขณะหมนุวงแหวนปรับรูรับแสง
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GFX 50S คู่มือผู้ใช้: P 189 เวอร์ช่ัน 4.30
เลนส์ไม่มีวงแหวนปรับรูรับแสง

สามารถเลือกวิธีท่ีใช้เพ่ือปรับรูรับแสงโดยใช้ D ตัง้ค่าปุ่ม/

ไดอัล > ตัง้ค่ารูรับแสง เม่ือเลือกตวัเลือกอ่ืนนอกเหนือ

จาก ออโต้ สามารถปรับรูรับแสงโดยใช้แป้นหมนุเลือกคําสัง่

ด้านหน้า

N การควบคมุรูรับแสงกําหนดคา่เร่ิมต้นไปยงัแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหน้า แตส่ามารถกําหนดใหมไ่ป
ยงัแป้นหมนุเลือกคําสัง่ด้านหลงั โดยใช้ D ตัง้ค่าปุ่ม/ไดอัล > ตัง้แป้นหมุนคาํส่ัง
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GFX 50S คู่มือผู้ใช้: P 198 เวอร์ช่ัน 2.00
การตัง้ค่าแฟลช

สามารถใช้ตวัสัง่แฟลชสตดูโิอของผู้ผลติอ่ืนท่ีเข้ากนัได้กบัระบบแฟลชของ FUJIFILM ได้ สําหรับ

ข้อมลูเพ่ิมเตมิ โปรดดเูอกสารท่ีจดัมาให้พร้อมกบัชดุแฟลชสตดูโิอ

GFX 50S คู่มือผู้ใช้: P 220 เวอร์ช่ัน 2.00
 อุปกรณ์เสริมจาก FUJIFILM

เคร่ืองพมิพ์ instax SHAREเคร่ืองพมิพ์ instax SHARE

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



7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN
https://fujifilm-x.com


