
BL00004988-J00 TH

ความเปล่ียนแปลงและสิ่งใหม่ๆ
เวอร์ชัน่ 2.00

คณุสมบตัท่ีิเพ่ิมขึน้หรือท่ีเปลี่ยนแปลงเน่ืองจากผลของการอพัเดทเฟิร์มแวร์อาจไม่

ตรงกบัรายละเอียดในเอกสารประกอบท่ีจดัมาให้พร้อมกบัผลติภณัฑ์นี ้โปรดดขู้อมลู
เก่ียวกบัการอพัเดทท่ีใช้ได้สําหรับผลติภณัฑ์ตา่งๆ บนเวบ็ไซต์ของเรา:

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



  เนือ้หา

เฟิร์มแวร์ของ X-T20 รุ่น 2.00 จะเพ่ิมหรืออพัเดทคณุสมบตัใินรายการ

ด้านลา่งนี ้สําหรับคูมื่อฉบบัลา่สดุ โปรดเย่ียมชมเวบ็ไซต์ตอ่ไปนี ้
 http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/

จาํนวน คาํอธิบาย
X-T20
P

ดทูี่
P

เวอร์ช่ัน

11

ในการดกูราฟฮิสโตแกรม RGB และจอแสดงผลท่ี
แสดงพืน้ท่ีเฟรมท่ีจะได้รับแสงมากเกินไปท่ีการตัง้
คา่ปัจจบุนัท่ีซ้อนทบับนมมุมองภาพผา่นเลนส์ 
ให้กดปุ่ มฟังก์ชนัท่ีกําหนด ฮสิโตแกรม

19 1 2.00

22 เพ่ิมการควบคมุแบบสมัผสั 22 2 2.00

33
หากต้องการโฟกสัใหมโ่ดยใช้ออโต้โฟกสัขณะท่ี
กําลงับนัทกึ ให้แตะหน้าจอสมัผสัหรือกดปุ่ มท่ีได้
กําหนด เปิด AF ไว้

56 3 *

44
เพ่ิมตวัเลือก โหมดตวัระบุขนาดใหญ่(EVF) 
และ โหมดตวัระบุขนาดใหญ่(LCD) ไปท่ี 
D ตัง้ค่าหน้าจอ ในเมนตูัง้คา่แล้ว

220 4 2.00

55
เพ่ิมตวัเลือก ตัง้ค่าการแสดงตวัระบุ ใหญ่ ไปท่ี 
D ตัง้ค่าหน้าจอ ในเมนตูัง้คา่แล้ว

220 5 2.00



จาํนวน คาํอธิบาย
X-T20
P

ดทูี่
P

เวอร์ช่ัน

66
มีการเปลี่ยนแปลงเนือ้หาของตวัเลือก 
D ตัง้ค่าปุ่ม/ไดอัล > ตัง้ค่าหน้าจอสัมผัส 
ในเมนตูัง้คา่

230 6 1.10

77
ได้เพ่ิมรายการ D ตตัง้ค่าการเช่ือมต่อ > 
โหมดเช่ือมต่อ PC ไปยงัเมนตูัง้คา่แล้ว

239 7 2.00

88
สามารถใช้ตวัสัง่แฟลชสตดูโิอของผู้ผลติอ่ืนท่ีเข้า
กนัได้กบัระบบแฟลชของ FUJIFILM ได้

257 8 2.00

99
รองรับเลนส์ FUJINON XC15-45mmF3.5-5.6 
OIS PZ

272 9 2.00

1010
นอกเหนือจากเคร่ืองพิมพ์ instax SHARE ท่ีอยูใ่น
รายการของ “อปุกรณ์เสริมจาก FUJIFILM” แล้ว 
กล้องยงัสามารถรองรับ SP-3 ได้เชน่กนั

293 10 1.10

N เคร่ืองหมายดอกจนัในแถวของ “เวอร์ชัน่” จะแสดงถงึคณุสมบตัท่ีิมีในรุ่นก่อน; 
มีเพียงคําอธิบายในคูมื่อเทา่นัน้ท่ีเปลี่ยนแปลง
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ความเปล่ียนแปลงและสิ่งใหม่ๆ

ความเปลี่ยนแปลงและสิง่ใหม่ๆ  จะเป็นดงันี ้

X-T20 คู่มือผู้ใช้: P 19 เวอร์ช่ัน 2.00
การตัง้ค่าจอแสดงผลมาตรฐานแบบกาํหนดเอง

ฮสิโตแกรม

ฮิสโตแกรมจะแสดงการแจกแจงโทนสีของภาพ โดยแสดงความสวา่งในแกนแนวนอน 
และจํานวนพิกเซลในแกนแนวตัง้

จํานวนพิกเซล

เงา ไฮไลท์
ความสว่างพิกเซล

• การรับแสงที่เหมาะสม: พิกเซลท่ีแจกแจงออกมาจะมี
เส้นโค้งท่ีเทา่กนัตลอดชว่งโทนสี

• รับแสงมากเกนิไป: พิกเซลจะรวมกนัอยูท่ี่ด้านขวา
ของกราฟ

• รับแสงน้อยเกนิไป: พิกเซลจะรวมกนัอยูท่ี่ด้านซ้าย
ของกราฟ

ในการดกูราฟฮิสโตแกรม RGB และจอแสดงผลท่ีแสดง
พืน้ท่ีเฟรมท่ีจะได้รับแสงมากเกินไปท่ีการตัง้คา่ปัจจบุนั
ท่ีซ้อนทบับนมมุมองภาพผา่นเลนส์ ให้กดปุ่ มฟังก์ชนัท่ี
กําหนด ฮสิโตแกรม
A พืน้ท่ีรับแสงมากเกินไปกะพริบ

B ฮิสโตแกรม RGB A B
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X-T20 คู่มือผู้ใช้: P 22 เวอร์ช่ัน 2.00
โหมดหน้าจอสัมผัส

เพ่ิมการควบคมุแบบสมัผสัดงัตอ่ไปนี ้

จาํนวน คาํอธิบาย
X-T20
P

11 สามารถใช้การตวดันิว้เพ่ือเลือกพืน้ท่ีโฟกสัในระหวา่งท่ีซมูโฟกสัได้ 86

22
สามารถใช้การบีบนิว้เข้าและถ่างนิว้ออกเพ่ือเลอืกจํานวนภาพ (หนึง่, 
เก้า หรือ หนึง่ร้อย) ท่ีแสดงระหวา่งการเลน่แบบหลายเฟรมได้

178

33
สามารถเลือกภาพท่ีแสดงแบบเก้าและหนึง่ร้อยเฟรมได้โดยใช้การ
สมัผสัหรือลาก; การแตะท่ีภาพสองครัง้จะเป็นการดแูบบเตม็เฟรม

179

44 สามารถใช้การควบคมุแบบสมัผสัในเมน ูQ (ดว่น) ได้ 243

55 สามารถใช้หน้าจอสมัผสัเพ่ือป้อนข้อความได้แล้ว
235
236
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X-T20 คู่มือผู้ใช้: P 56 *

การบนัทกึภาพยนตร์

N ไฟแสดงสถานะจะสวา่งขณะกําลงัดําเนินการบนัทกึ ระหวา่งท่ีบนัทกึ คณุ
สามารถเปลี่ยนการชดเชยการรับแสงได้สงูถงึ ±2 EV และปรับซมูโดยใช้
วงแหวนการซมูบนเลนส์ได้ (หากใช้ได้)

หากตดิเลนส์ด้วยสวิตช์โหมดการรับแสง ให้เลือกโหมดการรับแสงก่อนเร่ิมต้น
บนัทกึ หากเลือกตวัเลือกอ่ืนท่ีไมใ่ช ่A สามารถปรับความเร็วชตัเตอร์และรูรับ
แสงขณะกําลงัดําเนินการบนัทกึได้

หากต้องการโฟกสัใหมโ่ดยใช้ออโต้โฟกสัขณะท่ีกําลงับนัทกึ ให้แตะหน้าจอ
สมัผสัหรือกดปุ่ มท่ีได้กําหนด เปิด AF ไว้

อาจไมส่ามารถใช้การบนัทกึได้ในการตัง้คา่บางคา่ ขณะท่ีในกรณีอ่ืนอาจไม่
สามารถใช้การตัง้คา่ได้ระหวา่งการบนัทกึ
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X-T20 คู่มือผู้ใช้: P 220 เวอร์ช่ัน 2.00
โหมดตวัระบุขนาดใหญ่(EVF)

เลือก เปิด เพ่ือแสดงตวัระบขุนาดใหญ่ในชอ่งมองภาพอิเลก็ทรอนิกส์ สามารถ

เลือกตวัระบท่ีุแสดงได้ด้วย D ตัง้ค่าหน้าจอ > ตัง้ค่าการแสดงตวัระบุ ใหญ่

ปิด เปิด

โหมดตวัระบุขนาดใหญ่(LCD) เวอร์ช่ัน 2.00

เลือก เปิด เพ่ือแสดงตวัระบขุนาดใหญ่ในจอภาพ LCD สามารถเลือกตวัระบท่ีุ

แสดงได้ด้วย D ตัง้ค่าหน้าจอ > ตัง้ค่าการแสดงตวัระบุ ใหญ่

ปิด เปิด

N ถ้ากําหนด โหมดตวัระบุขนาดใหญ่ ไว้ให้กบัปุ่ มฟังก์ชนัใด ก็จะสามารถใช้ปุ่ ม
นัน้ในการเปิด โหมดตวัระบุขนาดใหญ่ (เปิด) และปิด (ปิด) ได้ (P 224, 
250)
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X-T20 คู่มือผู้ใช้: P 220 เวอร์ช่ัน 2.00
ตัง้ค่าการแสดงตวัระบุใหญ่

เลือกตวัระบท่ีุแสดงเม่ือได้เลือก เปิด ไว้สําหรับ 

D ตัง้ค่าหน้าจอ > โหมดตวัระบุขนาดใหญ่

(EVF) หรือ โหมดตวัระบุขนาดใหญ่(LCD)

Expo. DISP.

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

AExpo. DISP.Expo. DISP.
เลือกรายการท่ีแสดงอยูด้่านลา่งหน้าจอ รายการท่ีเลือกจะมี
เคร่ืองหมายถกูกํากบัไว้ (R); หากต้องการยกเลกิ ให้ไฮไลท์
เคร่ืองหมายถกูและกดปุ่ ม MENU/OK

Bdd สเกล สเกล เลือก เปิด เพ่ือแสดงสญัลกัษณ์การรับแสง

CL1, L2, L3, L4L1, L2, L3, L4
เลือกไอคอนขนาดใหญ่เพ่ือแสดงทางด้านซ้ายของหน้าจอได้
สงูสดุสี่ไอคอน

DR1, R2, R3, R4R1, R2, R3, R4
เลือกไอคอนขนาดใหญ่เพ่ือแสดงทางด้านขวาของหน้าจอได้
สงูสดุสี่ไอคอน
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X-T20 คู่มือผู้ใช้: P 230 เวอร์ช่ัน 1.10

 ตัง้ค่าหน้าจอสัมผัส

เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการควบคมุหน้าจอสมัผสั

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

เปิด/ปิด หน้าจอสัมผัส

• เปิด: เปิดใช้งานการควบคมุแบบสมัผสั; หน้าจอ LCD จะ
ทําหน้าท่ีเป็นเหมือนหน้าจอสมัผสั

• ปิด: ปิดใช้งานการควบคมุแบบสมัผสั; ไมส่ามารถใช้หน้า
จอ LCD เป็นหน้าจอสมัผสั

ตัง้พืน้ที่หน้าจอสัมผัสEVF

เลือกพืน้ท่ีของหน้าจอ LCD (ทัง้หมด, ขวา หรือ ซ้าย) ท่ี
ใช้สําหรับการควบคมุแบบสมัผสัในขณะท่ีชอ่งมองภาพ
ทํางานอยู ่หรือเลือก ปิด เพ่ือปิดใช้งานการควบคมุแบบ
สมัผสัในขณะท่ีใช้งานชอ่งมองภาพ
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X-T20 คู่มือผู้ใช้: P 239 เวอร์ช่ัน 2.00
โหมดเช่ือมต่อ PC

ปรับการตัง้คา่สําหรับการเช่ือมตอ่ไปยงัคอมพิวเตอร์

ตวัเลือกตวัเลือก คาํอธิบายคาํอธิบาย

เคร่ืองอ่านการ์ด 
USB

การเช่ือมตอ่กล้องเข้ากบัคอมพิวเตอร์โดยใช้ USB จะเป็นการ
เปิดโหมดสง่ข้อมลูโดยอตัโนมตั ิทําให้คดัลอกข้อมลูไปยงั
คอมพิวเตอร์ได้ กล้องจะทํางานตามปกตเิม่ือไมไ่ด้เช่ือมตอ่

คืนค่า USB RAW/
สาํรอง

การเช่ือมตอ่กล้องเข้ากบัคอมพิวเตอร์ด้วย USB จะเปิดโหมด
คืนคา่ USB RAW/สํารองโดยอตัโนมตัิ กล้องจะทํางานตามปกติ
เม่ือไมไ่ด้เช่ือมตอ่

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

• สาํรอง (ต้องใช้ FUJIFILM X Acquire): บนัทกึและโหลด
การตัง้คา่กล้อง ปรับตัง้คา่กล้องในทนัทีหรือแบง่ปันการตัง้คา่
กบักล้องอ่ืนๆ ท่ีเป็นชนิดเดียวกนั
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X-T20 คู่มือผู้ใช้: P 257 เวอร์ช่ัน 2.00
 การตัง้ค่าแฟลช

สามารถใช้ตวัสัง่แฟลชสตดูโิอของผู้ผลติอ่ืนท่ีเข้ากนัได้กบัระบบแฟลชของ 

FUJIFILM ได้ สําหรับข้อมลูเพ่ิมเตมิ โปรดดเูอกสารท่ีจดัมาให้พร้อมกบัชดุ

แฟลชสตดูโิอ
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X-T20 คู่มือผู้ใช้: P 272 เวอร์ช่ัน 2.00
ซูมไฟฟ้า

กล้องเคร่ืองนีร้องรับเลนส์ซมูไฟฟ้า XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ ซึง่จะมี

คณุสมบตัดิงัตอ่ไปนี:้

• สามารถใช้วงแหวนซมูเพ่ือปรับการซมูได้
• สามารถใช้วงแหวนปรับโฟกสัเพ่ือปรับการซมูอยา่งละเอียดในโหมดโฟกสั 

S (AF-S) และ C (AF-C) ได้

• ตําแหนง่การซมูจะถกูกําหนดไว้คงท่ีในระหวา่งท่ีถ่ายรูปตัง้เวลาเป็นชว่ง
• เลนส์จะยงัคงขยายอยูใ่นระหวา่งการเลน่เพ่ือให้สามารถกลบัมาถ่ายภาพได้
อยา่งรวดเร็ว
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X-T20 คู่มือผู้ใช้: P 293 เวอร์ช่ัน 1.10

อุปกรณ์เสริมจาก FUJIFILM

เคร่ืองพมิพ์ instax SHAREเคร่ืองพมิพ์ instax SHARE
SP-1/SP-2/SP-3: เช่ือมตอ่ผา่น LAN ไร้สายเพ่ือพิมพ์ภาพบนฟิล์ม instax




