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ปุ่มชัตเตอร์ [
]
หน้าจอสถานะของกล้อง
ปุ่มโหมด [
]
ฝาข้าง
พอร์ตเชื่อมต่อ USB-C

6. พอร์ต Micro HDMI
(ไม่มีสายแถมมาให้พร้อมกับ
กล้อง)
7. ล�ำโพง
8. ฝาแบตเตอรี่
9. ปุ่มปลดล็อก
10.แบตเตอรี่
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11. ช่องใส่การ์ด microSD
12.ไฟแสดงสถานะของกล้อง
13.หน้าจอสัมผัส
14. ไมโครโฟน
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เริ่มต้นการใช้งาน

ขอต้อนรั บเข้า สู่ การใช้กล้อง HERO5 Black ใหม่ของคุณ คุณจ�ำเป็ นต้องใช้การ์ ด
microSD (มีจ�ำ หน่ายแยกต่างหาก) เพื่อบันทึกวิดโี อและภาพถ่ายต่าง ๆ

การชาร์ จแบตเตอรี่
เพื่อให้ได้ประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้กล้องใหม่ของคุณ เราแนะน�ำให้คุณ
ชาร์ จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนเริ่ มการใช้งานครัง้ แรก
1. กดปุ่ม ปลดล็อก ตรงฝาแบตเตอรี่ค้างไว้ แล้วเลื่อนฝาให้เปิ ดออก

การ์ด MICROSD
กรุ ณาเลือกใช้การ์ ดหน่วยความจ�ำที่มียี่ห้อ และสามารถตอบสนองความ
ต้องการเหล่า นี้:
• microSD, microSDHC หรือ microSDXC
• Class 10 หรือ UHS-I เรตติ้ง
• ความจุไม่เกิน 128GB
ดูรายชื่อการ์ด microSD ที่เราแนะน�ำได้ที่ gopro.com/workswithgopro
หากการ์ดหน่วยความจ�ำเกิดเต็มระหว่างที่ท�ำการบันทึก กล้องของคุณจะหยุด
การบันทึกแล้วแสดงข้อความว่า FULL (เต็ม) ขึ้นมาบนจอภาพแบบสัมผัส
หมายเหตุ: โปรดระมัดระวังขณะใช้งานการ์ดหน่วยความจ�ำ อย่าให้ตัวการ์ด
สัมผัสกับของเหลวหรือเศษฝุ่น เพื่อเป็ นการป้ องกันในเบื้องต้น ให้ปิดกล้องก่อน
ท�ำการใส่หรือถอดการ์ดออก ตรวจสอบแนวทางการใช้งานจากผู้ผลิตส�ำหรับช่วง
อุณหภูมิที่การ์ดหน่วยความจ�ำสามารถท�ำงานได้
การฟอร์แ มตการ์ด MICROSD ของคุณใหม่
เพื่อให้การ์ ด microSD ของคุณนัน
้ พร้ อมใช้งานเสมอ คุณ ควรฟอร์แ มตการ์ ดอยู่
เป็ นประจ�ำ การฟอร์แ มตจะลบข้อมูลทุกอย่างของคุณในการ์ ด คุณ ควรท�ำ การ
ส� ำรองไฟล์ภาพถ่ายและวิดโี อไว้ก่อนเสมอ

2. ใส่การ์ด microSD ลงในช่องเสียบการ์ด โดยหันฉลากของตัวการ์ดมาทาง
แบตเตอรี่ (การ์ด microSD นัน
้ ไม่จ�ำเป็ นต้องใช้ในการชาร์จ)

หมายเหตุ: คุณ สามารถถอดการ์ ดได้ด้วยการใช้เล็บนิ้วมือกดการ์ ดขณะที่อยูใ่ นช่องเสียบ
การ์ ด จากนัน
้ ตัวการ์ ดจะเด้งออกมา

3. ใส่แบตเตอรี่แล้วปิ ดฝา

คุณสามารถฟอร์แมตการ์ดของคุณได้ด้วยการปั ดนิ้วลงด้านล่าง แล้วแตะ Preferences > Format SD Card > Delete
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เริ่มต้นการใช้งาน
4. กดปุ่ม ปลดล็อก ตรงฝาด้านข้างค้างไว้ แล้วเลื่อนฝาให้เปิ ดออก

5. ต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์หรืออะแดปเตอร์ชาร์จไฟ USB ด้วยสาย USB-C
ที่มาพร้อมกับกล้อง
6. ปิ ดกล้อง ไฟสถานะกล้องจะติดระหว่างท�ำการชาร์จ และจะดับลงเมื่อการ
ชาร์จเสร็จสิ้น
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์นัน
้ เสียบเข้ากับปลัก
๊ ไฟอยู่ เมื่อท�ำการ
ชาร์จกล้องผ่านคอมพิวเตอร์ หากไฟแสดงสถานะของกล้องไม่สว่างขึ้น ให้
ลองพอร์ต USB อื่น

เริ่มต้นการใช้งาน
การอัพเดตซอฟต์แวร์กล้องของคุณ
เพื่อให้กล้อง GoPro ของคุณ สามารถใช้ ฟังก์ ชั น ล่า สุด และมีประสิ ทธิภาพที่ยอด
เยี่ยม โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า กล้องของคุณ ก�ำลังใช้งานซอฟต์แวร์ ล่า สุด คุณ
จะได้รั บการแจ้งเตือนเรื่ องการอัพเดตโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณท�ำ การเชื่อมต่อเข้า
กับแอพ Capture หรื อแอพ Quik ส� ำ หรั บเดสก์ท็อป
1. ดาวน์โหลดแอพต่อไปนี้:
• Capture จาก Apple App Store หรือ Google Play
• Quik ส�ำหรับเดสก์ท็อป จาก gopro.com/apps
2. เชื่อมต่อกล้องกับสมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ หากมี
ซอฟต์แวร์ให้อัพเดตแล้ว ตัวแอพจะแสดงขัน
้ ตอนการอัพเดตขึ้นมาให้
คุณยังสามารถอัพเดตกล้องได้เองด้วยการใช้การ์ด microSD และการ์ดรีดเดอร์/
อะแดปเตอร์ได้ด้วย (มีจ�ำหน่ายแยกต่างหาก) ศึกษารายละเอียดและข้อมูลเพิ่ม
เติมของซอฟต์แวร์รุ่นล่าสุดได้ที่ gopro.com/update
เคล็ดลับสุดโปร: เพื่อดูรุ่นซอฟต์แวร์ปัจจุบันของกล้องคุณ ให้ปัดนิ้วลงด้านล่าง
ขณะอยู่ตรงหน้าจอหลัก แล้วแตะที่ Preferences > About This GoPro

แบตเตอรี่จะชาร์จเต็ม 100% ในเวลาประมาณ 3 ชัว
่ โมง ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาอ่าน การบ�ำรุงรักษา (หน้า 87)
เคล็ดลับระดับมืออาชีพ: เพื่อท�ำให้ชาร์จได้เร็วยิ่งขึ้น กรุณาใช้ Supercharger
ของทาง GoPro (มีจ�ำหน่ายแยกต่างหาก) คุณสามารถชาร์จกล้องด้วยที่ชาร์จติด
ผนังแบบ USB หรือที่ชาร์จในรถยนต์ที่รองรับได้
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เริ่มต้นการใช้งาน
หน้า จอสถานะกล้อง
หน้า จอสถานะกล้องที่อยู่ตรงด้า นหน้า ของกล้องนัน
้ ประกอบไปด้วยข้อมูลโหมด
และการตัง้ ค่าต่าง ๆ ตามรายละเอียดด้า นล่าง ที่ ช่วยให้คุณ สามารถทราบข้อมูล
คร่ า ว ๆ ในการตัง้ ค่า ของคุณได้โดยง่าย:
1
2
3

เปิ ด/ปิ ด กล้อง
วิธีการเปิ ดกล้อง:
กดปุ่มโหมด [
] เสียงเตือนของกล้องจะดังขึ้นหลายครัง้ พร้อมไฟสถานะ
กล้องที่กะพริบ เมื่อมีข้อมูลปรากฏขึ้นบนจอภาพแบบสัมผัสหรือหน้าจอสถานะ
กล้อง แสดงว่ากล้องนัน
้ ได้เปิ ดแล้ว
วิธีการปิ ดกล้อง:
กดปุ่มโหมด ค้างไว้สองวินาที เสียงเตือนของกล้องจะดังขึ้นหลายครัง้ พร้อมไฟ
สถานะกล้องที่กะพริบ
ค�ำเตือน: โปรดระมัดระวังขณะใช้งาน GoPro ในกิจกรรมต่า ง ๆ
ของคุณ ให้ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมรอบตัวของคุณตลอดเวลา
เพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุทัง
้ ต่อตัวคุณและผู้อ่ ืน

4
1.
2.
3.
4.
5.

5

โหมดของกล้อง
การตัง้ ค่า
จ�ำนวนไฟล์ที่บันทึกไปแล้ว
หน่วยความจ�ำในการ์ด microSD ที่เหลืออยู่
สถานะแบตเตอรี่

หมายเหตุ: ไอคอนและการตัง้ ค่าต่าง ๆ ที่แสดงอยู่บนหน้า จอสถานะกล้องนัน
้ จะเปลี่ยนไปตาม
โหมดของกล้อง ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ด้า นบนนัน
้ คือข้อมูลของโหมดวิดโี อ

ปฏิบัติตามกฎหมายในท้องถิ่นของคุณขณะใช้งาน GoPro ขาตั้ง
กล้อง และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้องต่า ง ๆ รวมไปถึงปฏิบัติตาม
กฎหมายความเป็ นส่วนตัวซึ่งอาจห้ามไม่ให้มีการบันทึกภาพใน
พื้นที่เฉพาะบางแห่ง
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เริ่มต้นการใช้งาน

หน้า จอสัมผัส
จอภาพแบบสั มผัส ที่อยู่ตรงด้า นหลังกล้องนัน
้ มีร ายละเอียดของโหมดและการ
ตัง้ ค่าต่าง ๆ ตามที่ปรากฏอยูใ่ นภาพด้า นล่าง การตัง้ ค่าที่ปรากฏอยู่บนจอจะ
เปลี่ยนไปตามโหมดของกล้อง

หน้า จอสัมผัส
ใช้ ท่าทางการสั มผัสต่อไปนีใ้ นการใช้งานจอภาพแบบสั มผัส การปั ดนิ้วบนหน้า
จอนัน
้ ท�ำได้ด้วยการใช้ นิ้วปั ดจากตรงขอบของหน้า จอ

1

3

2

4

7
5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

สถานะการเชื่อมต่อแบบไร้สาย
สถานะ GPS
เวลาที่เหลืออยู่/จ�ำนวนภาพที่ถ่ายไปแล้ว
สถานะแบตเตอรี่
โหมดของกล้อง
การตัง้ ค่า
การตัง้ ค่าขัน
้ สูง (ไอคอน)

หมายเหตุ: คุณไม่ส ามารถใช้จอภาพแบบสั มผัสใต้น้�ำได้
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แตะ
ใช้ส�ำหรับเลือกหัวข้อและเปิ ด/ปิ ดการตัง้ ค่าต่าง ๆ

กดค้าง
เพื่อเปิ ดการตัง้ ค่าการควบคุมค่ารับแสง

ปั ดนิว
้ ไปทางซ้าย
ใช้ส�ำหรับเข้าถึงการตัง้ ค่าขัน
้ สูง (ถ้ามี) ของโหมดที่
ก�ำลังใช้อยู่

ปั ดนิว
้ ไปทางขวา
ใช้ส�ำหรับเล่นไฟล์ภาพหรือวิดีโอ
ปั ดนิว
้ ลงด้านล่าง
ใช้ส�ำหรับเปิ ดเมนู Connect และ Preferences ขึ้นมา
เมื่ออยู่ตรงหน้าจอหลัก คุณจะกลับไปยังหน้าจอหลักหาก
ท�ำการปั ดนิ้วลงด้านล่างขณะอยู่ตรงหน้าจออื่น ๆ
เคล็ดลับสุดโปร: คุณสามารถล็อกจอภาพแบบสัมผัสเพื่อป้ องกันไม่ให้เผลอไป
เลือกปุ่มต่าง ๆ โดยไม่ได้ตัง้ ใจได้ ด้วยการปั ดนิ้วลงด้านล่างขณะอยู่ตรงหน้าจอ
หลัก แล้วแตะ [
] แตะไอคอนนี้อีกครัง้ เพื่อท�ำการปลดล็อก
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การใช้งาน GOPRO ของคุณ

โหมดต่า ง ๆ
HERO5 Black ของคุณ ประกอบไปด้วยโหมดกล้องสามชนิด: Video (วิดโี อ),
Photo (ภาพถ่าย) และ Time Lapse (ไทม์แล็ปส์)

การใช้งานจอภาพแบบสัมผัส
1. ขณะที่อยู่ตรงหน้าจอหลัก แตะไอคอนที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอ
2. แตะไอคอนของโหมดต่าง ๆ ตรงด้านบนสุดของหน้าจอ (Video (วิดีโอ),
Photo (ภาพถ่าย) หรือ Time Lapse (ไทม์แล็ปส์))
3. แตะโหมดการบันทึกที่มีให้เลือกอยู่ในรายการด้านล่าง

Video (วิดีโอ)
โหมดวิดีโอมีโหมดการบันทึกสามรูปแบบ: Video (วิดีโอ), Video + Photo (วิดีโอ
และภาพถ่าย) และ Looping (การถ่ายวน) คุณสามารถอ่านรายละเอียดของ
แต่ละโหมดการบันทึกเพิ่มเติมได้ที่ Video Mode (โหมดวิดีโอ): โหมดการบันทึก
(หน้า 39)
Photo (ภาพถ่าย)
โหมดภาพถ่ายประกอบไปด้วยโหมดการบันทึกสามแบบ: Photo (ภาพถ่าย),
Burst (ถ่ายรัว) และ Night (กลางคืน) คุณสามารถอ่านรายละเอียดของแต่ละ
โหมดการบันทึกเพิ่มเติมได้ที่ Photo Mode (โหมดภาพถ่าย): โหมดการบันทึก
(หน้า 50)
Time Lapse (ไทม์แล็ปส์)
โหมดไทม์แล็ปส์ประกอบไปด้วยโหมดการบันทึกสามแบบ: Time Lapse Video
(วิดีโอไทม์แล็ปส์), Time Lapse Photo (ภาพถ่ายไทม์แล็ปส์) และ Night Lapse
Photo (ภาพถ่ายไนท์แล็ปส์) คุณสามารถอ่านรายละเอียดของแต่ละโหมดการ
บันทึกเพิ่มเติมได้ที่ Time Lapse Mode (โหมดไทม์แล็ปส์): โหมดการบันทึก
(หน้า 20)

4. ขณะที่อยู่ตรงหน้าจอหลัก แตะหัวข้อการตัง้ ค่าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง
5. แตะตัวเลือกใหม่ที่ต้องการ (ตัวเลือกที่สามารถเลือกได้จะเป็ นอักษรสีขาว)
กล้องจะพาคุณกลับมาอยู่ที่หน้าจอหลัก

คุณสามารถดูแผนภาพของโหมดและการตัง้ ค่าต่าง ๆ ใน GoPro ของคุณได้ที่
แผนผังของโหมดและการตัง้ ค่าต่าง ๆ (หน้า 20)

หากคุณเลือกค่าความละเอียดของวิดีโอ (RES) ที่ไม่รองรับกับการตัง้ ค่า
ของเฟรมต่อวินาที (FPS) ที่คุณได้เลือกไว้ จะปรากฏข้อความแนะน�ำให้
คุณแตะจอภาพแบบสัมผัสไปยังการปรับการตัง้ ค่า FPS โดยอัตโนมัติ เพื่อ
ท�ำการเลือกค่าอื่น ในท�ำนองเดียวกัน ข้อความลักษณะเดียวกันนี้จะปรากฏ
ขึ้นเมื่อคุณเลือกค่า FPS ที่ไม่รองรับกับค่าความละเอียดที่ได้เลือกไว้ก่อน
หน้าเช่นกัน
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การใช้งาน GOPRO ของคุณ

การใช้งาน GOPRO ของคุณ

6. ปั ดนิ้วไปทางซ้ายเพื่อเปลี่ยนแปลงการตัง้ ค่าขัน
้ สูง

หมายเหตุ: โหมดการบันทึกบางโหมดอาจไม่มีการตัง้ ค่าขัน
้ สูง

7. คุณสามารถเปิ ดใช้การตัง้ ค่าขัน
้ สูงได้ด้วยการแตะ [

]

8. ปั ดนิ้วลงด้านล่างเพื่อกลับไปยังหน้าจอหลัก
การเปลี่ยนโหมดด้วยปุ่ มโหมด
ปุ่มโหมด ช่วยให้คุณ เปลี่ยนไปยังโหมดการบันทึกต่าง ๆ ที่คุณตัง้ ไว้ได้อย่าง
รวดเร็ ว เช่ น ถ้า คุณ เพิ่งได้เลือกโหมดการบันทึกวิดโี อในโหมดวิดโี อ โหมดการ
บันทึกภาพถ่ายกลางคืนในโหมดภาพถ่าย และโหมดการบันทึกวิดโี อไทม์แล็ปส์
ในโหมดไทม์แล็ปส์ การกดปุ่มโหมด จะช่วยให้คุณ เลื่อนไปยังโหมดการบันทึก
ต่าง ๆ ที่คุณ เพิ่งเลือกไปก่อนหน้าเหล่า นัน
้ ได้
ทัง้ นี้การภาพถ่ายรั วจะปรากฏอยู่ตลอดในกระบวนการนี้ ท�ำให้คุณ สามารถ
เก็บภาพการเคลื่อนไหวที่ร วดเร็ ว เช่ น เด็กที่ก�ำลังกระโดดลงในสระน�้ำ หรื อ
จักรยานเสือภูเขาที่ก�ำลังโดดข้ามเนินได้ โดยไม่ต้องเปลี่ยนโหมดการบันทึก
ของคุณไว้ล่วงหน้า
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การใช้งานกล้องด้วยปุ่ มต่า ง ๆ
หากคุณใช้กล้องขณะอยูใ่ ต้น้�ำ ให้คุณใช้ ป่ ุมและหน้า จอสถานะของกล้องแทน
เพื่อเปลี่ยนโหมดและการตัง้ ค่าต่าง ๆ
1. ขณะที่กล้องเปิ ดอยู่ กดปุ่มโหมด ค้างไว้ [
[
]
2. กดปุ่มโหมด เพื่อเลื่อนไปยังการตัง้ ค่าต่าง ๆ

] แล้วกดปุ่มชัตเตอร์

3. กดปุ่มชัตเตอร์ เพื่อเลื่อนไปยังตัวเลือกต่าง ๆ ที่อยู่ในหัวข้อของการตัง้ ค่า
นัน
้ ๆ เลื่อนแถบไฮไลท์ไปยังตัวเลือกที่ต้องการเลือก แล้วปล่อยทิ้งไว้เพื่อ
เลือกตัวเลือกดังกล่าว

4. คุณสามารถออกจากการตัง้ ค่าด้วยการกดปุ่มชัตเตอร์ ค้างไว้ หรือเลือกตัว
เลือก Done (เสร็จสิ้น) จากในเมนู
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แผนผังของโหมดและการตัง้ ค่าต่าง ๆ

ปรับค่าสภาวะแสงน้อย
อัตโนมัติ

การควบคุมเสียงด้วย
ตัวเอง

ถ่ายรัว

ภาพถ่ายกลางคืน

FOV

ภาพถ่ายไนท์แล็ปส์

FPS

โหมดภาพถ่าย /
ภาพถ่าย

โหมดไทม์แล็ปส์

Protune

วิดีโอไทม์แล็ปส์

ช่วงเวลา
การถ่ายวน
20

แผนผังของโหมดและการตัง้ ค่าต่าง ๆ

อัตรา

ไฟล์ดิบ

โหมดวิดีโอ) / วิดีโอ

ความละเอียด

วิดีโอ และภาพถ่าย

ชัตเตอร์

การป้ องกันการสัน
่ ไหว
ของวิดีโอ
WDR

ภาพถ่ายไทม์แล็ปส์
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QUIKCAPTURE

QUIKCAPTURE

QuikCapture คือ การบันทึกวิดีโอหรือผลงานไทม์แล็ปส์ได้อย่างรวดเร็วที่สุดด้วย
HERO5 Black เนื่องจากกล้องจะเปิ ดการท�ำงานขณะท�ำการบันทึกเท่านัน
้ ช่วยให้
ประหยัดพลังงานแบตเตอรี่

การบันทึกภาพถ่ายไทม์แล็ปส์ด้วย QUIKCAPTURE
ภาพถ่ายไทม์แล็ปส์ นัน
้ มีประโยชน์ในการแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง
ๆ ของฉากตามกาลเวลา ที่ท�ำให้คุณ สามารถบันทึกภาพถ่ายชุดต่าง ๆ ได้เพื่อให้
มัน
่ ใจว่า คุณได้ภาพถ่ายตรงตามที่คุณต้องการ
1. ขณะที่กล้องปิ ดอยู่ กดปุ่มชัตเตอร์ ค้างไว้ [
] จนกว่ากล้องจะเริ่มถ่าย
ภาพ

การบันทึกวิดโี อด้วย QUIKCAPTURE
1. ขณะที่กล้องปิ ดการท�ำงานอยู่ กดปุ่มชัตเตอร์ [

]

3วน
ิ าท ี

กล้องของคุณจะท�ำการเปิ ดพร้อมมีเสียงเตือนดังขึ้นหลายครัง้ และเริ่มท�ำการ
ถ่ายวิดีโอโดยอัตโนมัติ ไฟสถานะของกล้องจะกะพริบขณะท�ำการบันทึก
2. เพื่อหยุดการบันทึก กดปุ่มชัตเตอร์ อีกครัง้
กล้องจะหยุดถ่ายวิดีโอพร้อมมีเสียงเตือนดังขึ้นหลายครัง้ ก่อนจะท�ำการปิ ด
เองโดยอัตโนมัติ
หากคุณต้องการถ่ายวิดีโอแบบอื่น ๆ กรุณาอ่าน การถ่ายวิดีโอและภาพ (หน้า 24)
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กล้องของคุณจะท�ำการเปิ ดพร้อมมีเสียงเตือนดังขึ้นหลายครัง้ และเริ่ม
ท�ำการถ่ายภาพไทม์แล็ปส์โดยอัตโนมัติ ไฟสถานะกล้องจะท�ำการกะพริบใน
แต่ละครัง้ ที่ได้มีการถ่ายภาพ
2. หากต้องการหยุดถ่ายภาพ ให้กดปุ่มชัตเตอร์ อีกครัง้
กล้องจะหยุดการบันทึก ส่งเสียงเตือนหลายครัง้ จากนัน
้ จะปิ ดการท�ำงาน
โดยอัตโนมัติเพื่อท�ำการยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่
หากคุณต้องการบันทึกภาพถ่ายหรือผลงานไทม์แล็ปส์อ่ ืน ๆ กรุณาอ่าน การถ่าย
วิดีโอและภาพ (หน้า 24)
การปิ ด QUIKCAPTURE
QuikCapture นัน
้ ถูกเปิ ดใช้งานโดยอัตโนมัติอยู่แล้ว แต่คุณ สามารถปิ ดการใช้
งานได้หากต้องการ
1. ขณะอยู่ตรงหน้าจอหลัก ให้ท�ำการปั ดนิ้วลงด้านล่าง
2. แตะ Preferences > QuikCapture
3. แตะ Off
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การถ่ายวิดโี อและภาพ
การถ่ายวิดโี อและภาพ
คุณ ยังสามารถใช้วิธี การถ่ายแบบที่คุณ คุ้นเคยที่คุณ เปิ ดกล้องทิ้งไว้เพื่อรอ
บันทึกวิดโี อ ภาพถ่าย และรวมไปถึงวิดโี อกับภาพถ่ายไทม์แล็ปส์ตามต้องการ
ได้ด้วย ด้วยวิธี การนี้ คุณ สามารถชมภาพและเปลี่ยนโหมดกับการตัง้ ค่าต่าง ๆ
ก่อนที่จะท�ำ การถ่ายได้ผ่า นจอภาพแบบสั มผัส อย่างไรก็ตาม วิธี การนี้ต่างจาก
QuikCapture ตรงที่กล้องนัน
้ จะเปิ ดอยู่ตลอดเวลาแม้ว่า คุณจะไม่ได้ถ่ายภาพ
ก็ตาม ซึ่งท�ำให้คุณต้องปิ ดกล้องด้วยตัวเองเพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่
1. เลือกโหมดตามความต้องการ ด้วยการ:
a. แตะไอคอนตรงมุมซ้ายล่างของจอภาพแบบสัมผัส

การถ่ายวิดโี อและภาพ
2. เลือกการตัง้ ค่าตามความต้องการ ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการตัง้ ค่าได้ที่ Video
Mode (โหมดวิดีโอ): โหมดการบันทึก (หน้า 39), Photo Mode (โหมด
ภาพถ่าย): โหมดการบันทึก (หน้า 50) หรื อ Time Lapse Mode (โหมดไทม์
แล็ปส์): โหมดการบันทึก (หน้า 20)
] เสียงเตือนกล้องจะดังขึ้นพร้อมไฟสถานะกล้องที่
3. กดปุ่มชัตเตอร์ [
กะพริบขณะท�ำการถ่าย
4. หากต้องการหยุดการถ่ายไทม์แล็ปส์หรือวิดีโอ ให้กดปุ่มชัตเตอร์ เสียงเตือน
กล้องจะดังขึ้นพร้อมไฟสถานะกล้องที่กะพริบอย่างรวดเร็ว
เคล็ดลับสุดโปร: คุณยังสามารถถ่ายวิดีโอและภาพโดยใช้ค�ำสัง่ เสียงได้ด้วย ดู
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การควบคุม GoPro ด้วยเสียงของคุณ (หน้า 27)

b. แตะไอคอนของโหมดที่ต้องการเลือกตรงด้านบนสุดของหน้าจอ
c. แตะโหมดการบันทึกที่มีให้เลือกอยู่ในรายการด้านล่าง
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การถ่ายวิดโี อและภาพ

การควบคุม GOPRO ด้วยเสียงของคุณ
คุณสามารถควบคุม HERO5 Black ด้วยการใช้เสียงของคุณสัง่ การผ่านชุดค�ำสัง่
เหล่านี้ (รายละเอียดด้านล่าง)
หมายเหตุ: สมรรถนะของการควบคุมด้วยเสียงอาจได้รั บผลกระทบจากระยะทาง ลม และ
สภาวะที่มีเสียงดังดูแลรั กษาผลิตภัณฑ์ให้สะอาด และปราศจากฝุ่นละออง

การควบคุมด้วยเสียง
การควบคุมด้วยเสียงจะท�ำงานได้ดีที่สุดเมื่อคุณ กับ GoPro ของคุณนัน
้ อยูใ่ กล้
กัน
]
1. ขณะอยู่ตรงหน้าจอหลักให้ท�ำการปั ดนิ้วลงด้านล่าง แล้วแตะ [
การเพิ่มแท็ก HILIGHT
คุณ สามารถก�ำ หนดช่วงเวลาเฉพาะเจาะจงลงในวิดโี อของคุณได้ด้วยแท็ก
HiLight ขณะที่ท�ำ การถ่ายหรื อเปิ ดชมวิดโี อ แท็ก HiLight ช่วยให้คุณ ค้นหาช่วง
เวลาส� ำ คัญที่ดีที่สุดในวิดโี อได้อย่างง่ายดายเพื่อน�ำมาแบ่งปั น
ขณะที่ก�ำลังถ่ายหรือเปิ ดชมวิดีโอ ให้กดปุ่มโหมด [

]

เคล็ดลับระดับมืออาชีพ: คุณสามารถเพิ่มแท็ก HiLight ระหว่างการบันทึกด้วย
แอพ Capture การควบคุมด้วยเสียง หรือ Smart Remote ก็ได้
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หมายเหตุ: คุณ ยังสามารถเปิ ดหรื อปิ ดการควบคุมด้วยเสียงจากเมนู Preferences ได้ด้วย
แตะ Preferences > On Camera Voice Control แล้วเลือกตัวเลือกที่ต้องการ

2. หากนี่เป็ นการใช้การควบคุมด้วยเสียงครัง้ แรกของคุณ กรุณายืนยันหรือ
เปลี่ยนภาษาส�ำหรับการควบคุมด้วยเสียงเสียก่อน
3. ออกค�ำสัง่ เสียงจาก รายการค�ำสัง่ เสียง (หน้า 28)
4. หากต้องการปิ ดการควบคุมด้วยเสียงด้วยตัวเอง ให้ท�ำการปั ดนิ้วลงด้านล่าง
] การควบคุมด้วยเสียงจะปิ ดการใช้
ขณะอยู่ตรงหน้าจอหลัก แล้วแตะ [
งานเมื่อกล้องของคุณนัน
้ ปิ ดลงด้วย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การปิ ด
กล้องอัตโนมัติ (หน้า 75)
เคล็ดลับสุดโปร: เพื่อเพิ่มความสามารถในการควบคุมด้วยเสียงของกล้อง
คุณในสภาพแวดล้อมที่ลมแรงและมีเสียงรบกวน กรุณาใช้ Remo (รีโมทกันน�้ำ
ท�ำงานด้วยเสียงพูด) ดูรายละเอียดได้ที่ gopro.com

27

การควบคุม GOPRO ด้วยเสียงของคุณ
รายการค�ำสั่งเสียง
ในการควบคุมด้วยเสียงนัน
้ มีค�ำ สัง่ สองชนิด:
• ค�ำสัง่ แอคชันช่วยให้คุณถ่ายวิดีโอหรือภาพได้ในทันที เช่น หากคุณเพิ่งหยุด
การถ่ายวิดีโอไป คุณสามารถออกค�ำสัง่ ให้กล้องถ่ายภาพหรือเริ่มการถ่ายไทม์
แล็ปส์ได้ โดยที่ไม่ต้องท�ำการเปลี่ยนโหมดของกล้องก่อน
• ค�ำสัง่ โหมดนัน
้ มีประโยชน์หากคุณต้องการเลือกโหมดแบบรวดเร็วและกดปุ่ม
ชัตเตอร์ เพื่อถ่าย
กล้องของคุณไม่จ�ำเป็ นต้องอยู่ในโหมดเฉพาะใด ๆ เพื่อท�ำการบันทึกวิดีโอหรือ
ภาพถ่าย คุณสามารถใช้ค�ำสัง่ ด้วยท่าทางจากโหมดใดก็ได้ กล้องของคุณจะบัน
ทึกวิดีโอหรือภาพถ่ายตามการตัง้ ค่าต่าง ๆ ที่คุณได้เลือกไว้ก่อนหน้านัน
้
ค�ำสั่งแอคชัน

ค�ำอธิบาย

GoPro start recording

เริ่มการบันทึกวิดีโอ

GoPro HiLight

เพิ่มแท็ก HiLight ลงในวิดีโอขณะท�ำการ
ถ่าย

GoPro stop recording

หยุดการบันทึกวิดีโอ

GoPro take a photo

บันทึกภาพถ่ายเดี่ยว

GoPro shoot burst

บันทึกภาพถ่ายรัว

GoPro start time lapse

เริ่มการถ่ายไทม์แล็ปส์

GoPro stop time lapse

หยุดการถ่ายไทม์แล็ปส์

GoPro turn off

ปิ ดการท�ำงานของกล้อง
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ค�ำสั่งโหมด

ค�ำอธิบาย

GoPro Video mode

เปลี่ยนโหมดของกล้องเป็ น Video (วิดีโอ)
(ไม่ได้บันทึกวิดีโอ)

GoPro Photo mode

เปลี่ยนโหมดของกล้องเป็ นโหมด Photo
(ภาพถ่าย) (แต่ยังไม่ได้เริ่มถ่ายภาพ)

GoPro Burst mode

เปลี่ยนโหมดของกล้องเป็ นโหมด Burst
(ถ่ายรัว) (แต่ยังไม่ได้เริ่มถ่ายรัว)

GoPro Time Lapse mode

เปลี่ยนโหมดของกล้องเป็ นโหมด Time
Lapse (ไทม์แล็ปส์) (แต่ยังไม่ได้เริ่มถ่าย
ภาพไทม์แล็ปส์)

ดูรายการค�ำสัง่ ล่าสุดได้ที่ gopro.com/yourhero5
เคล็ดลับสุดโปร: หากคุณก�ำลังถ่ายภาพไทม์แล็ปส์หรือวิดีโออยู่ คุณต้องหยุด
การถ่ายก่อนที่จะใช้ค�ำสัง่ เสียงใหม่
การเปลี่ยนภาษาการควบคุมด้วยเสียงของคุณ
1. ขณะอยู่ตรงหน้าจอหลัก ให้ท�ำการปั ดนิ้วลงด้านล่าง
2. แตะ Preferences > Language (อยู่ในส่วนของ Voice Control)
3. แตะเลือกภาษาที่ต้องการ
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การเปิ ดชมผลงานของคุณ

คุณสามารถเปิ ดชมผลงานของคุณได้จากกล้องจอภาพแบบสัมผัส คอมพิวเตอร์
ทีวี หรือสมาร์ทโฟน/แท็บเล็ตของคุณ

การสร้ า งสรรค์คลิปสัน
้ จากวิดโี อ
คุณ สมบัติการตัดวิดโี อช่วยให้คุณ สามารถสร้ างสรรค์คลิปสั ้น ๆ จากช่วงเวลา
ที่คุณโปรดปรานในไฟล์วิดโี อต่าง ๆ ของคุณได้ คลิปที่ส ร้ างขึ้นจะได้รั บการ
บันทึกเป็ นไฟล์ใหม่ทส
ี่ ามารถน�ำไปแบ่งปั นและน�ำไปใช้ในการตัดต่อในแอพCapture
หรื อ Quik ส�ำหรับเดสก์ท็อป ได้ด้วย
1. ปั ดนิ้วไปทางขวาเพื่อเปิ ดแฟ้ มภาพ จากนัน
้ แตะเลือกวิดีโอที่คุณต้องการ
2. แตะ [ ] เพื่อเริ่มเล่นวิดีโอ
3. เมื่อเล่นวิดีโอไปถึงจุดที่คุณต้องเริ่มการท�ำการตัด แตะ [ ]
4. แตะ [
] ความยาวพื้นฐานของclipที่ตัง้ มานัน
้ คือ 5 วินาที
5. หากต้องการบันทึกclipที่มีความยาวมากกว่านัน
้ แตะที่ 5 SEC แล้วแตะ
เลือกความยาวของคลิปที่คุณต้องการ (15 หรือ 30 วินาที)
6. แตะหน้าจอ แล้วแตะค�ำว่า PREVIEW เพื่อตรวจดูclipเสียก่อนที่จะท�ำการ
บันทึก
7. แตะ -1 เพื่อปรับจุดเริ่มต้นของคลิป แตะ +1 เพื่อปรับจุดสิ้นสุดของคลิป

คุณยังสามารถเปิ ดชมผลงานได้ด้วยการเสียบการ์ด microSD เข้ากับอุปกรณ์ต่าง
ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ หรือทีวีที่สามารถอ่านการ์ดได้ ค่าความละเอียดของผลงานที่
รับชมได้จากวิธีการนี้ จะขึ้นอยู่กับความละเอียดและความสามารถในการเปิ ดชม
ที่ความละเอียดนัน
้ ๆ ของตัวอุปกรณ์
การชมวิดโี อและภาพถ่ายผ่าน HERO5 Black
1. ปั ดนิ้วไปทางขวาเพื่อเปิ ดแฟ้ มภาพ อาจใช้เวลาสักครู่ในการโหลด หากคุณมี
ผลงานจ�ำนวนมากอยู่ในการ์ด microSD ของคุณ
2. เลื่อนดูไปตามภาพขนาดเล็กที่แสดงอยู่หมายเหตุ: ส�ำหรับภาพถ่ายที่มีลักษณะเป็ น

ชุด (เช่น ภาพถ่ายรัว ไทม์แล็ปส์ ไนท์แล็ปส์ และภาพถ่ายต่อเนื่อง) ภาพขนาดเล็กที่ปรากฏ
คือภาพแรกสุดในชุดภาพถ่ายดังกล่าว

3. แตะวิดีโอหรือภาพถ่ายเพื่อชมแบบเต็มหน้าจอ
4. หากต้องการเพิ่มแท็ก HiLight ให้แตะ [ ] แท็ก HiLight ช่วยให้คุณค้นหา
วิดีโอและภาพถ่ายที่ดีที่สุดได้อย่างง่ายดายเพื่อน�ำมาแบ่งปั น
5. หากต้องการกลับไปยังหน้าจอแสดงภาพขนาดเล็ก ให้แตะ [
]
6. ปั ดนิ้วลงด้านล่างเพื่อออกจากแฟ้ มภาพ

หมายเหตุ: ไม่ว่าคุณจะปรับจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดอย่างไรก็ตาม ความยาวของ clip จะยัง
คงเหมือนเดิม

8. แตะ [
] clipที่สร้างขึ้นได้รับการบันทึกแยกเป็ นอีกไฟล์วิดีโอเรียบร้อย
แล้ว โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในไฟล์วิดีโอต้นฉบับของคุณ

เคล็ดลับสุดโปร: หลังจากที่คุณได้สร้างคลิปจากวิดีโอแล้ว คุณสามารถลบไฟล์
วิดีโอต้นฉบับได้เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการ์ด microSD ของคุณ
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การใช้งานกล้องของคุณร่ วมกับ HDTV

การบันทึกเฟรมของวิดโี อเป็ นภาพนิ่ ง
1. ปั ดนิ้วไปทางขวาเพื่อเปิ ดแฟ้ มภาพ จากนัน
้ แตะเลือกวิดีโอที่คุณต้องการ
2. แตะ [ ] เพื่อเริ่มเล่นวิดีโอ
3. เมื่อเล่นวิดีโอถึงเฟรมที่คุณต้องการแล้ว ให้แตะ [ ]
4. แตะ [
]
5. เลื่อนแถบด้านล่างของหน้าจอเพื่อเลือกเฟรมที่ต้องการ
6. แตะ [
] เฟรมที่เลือกได้รับการบันทึกเป็ นภาพถ่ายแล้ว โดยไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงใด ๆ ในไฟล์วิดีโอต้นฉบับของคุณ
การชมวิดโี อและภาพถ่ายผ่านคอมพิวเตอร์
หากคุณต้องการเปิ ดชมวิดโี อและภาพถ่ายของคุณ ผ่า นคอมพิวเตอร์ คุณต้อง
เคลื่อนย้ายไฟล์เหล่า นีไ้ ปยังคอมพิวเตอร์เสียก่อน ดูร ายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
การโอนย้ายข้อมูลผลงานของคุณ (หน้า 36)

การชมวิดโี อและภาพถ่ายผ่าน HDTV
การเปิ ดชมวิดโี อและภาพถ่ายผ่า น HDTV ของคุณ ช่วยให้คุณ สามารถชมผล
งานของคุณจากกล้องได้โดยตรงผ่า นจอขนาดใหญ่ การเปิ ดชมด้วยวิธี การนี้
จ�ำเป็ นต้องใช้ส าย micro HDMI (มีจ�ำ หน่ายแยกต่างหาก)

การชมข้อมูลผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่
1. เชื่อมต่อกล้องของคุณกับ Capture ดูรายละเอียดได้ที่ การเชื่อมต่อกับแอพ
Capture (หน้า 35)
2. ใช้ตัวควบคุมในแอพเพื่อเปิ ดชมผลงานของคุณผ่านทางสมาร์ทโฟน/
แท็บเล็ต

หมายเหตุ: ความละเอียดที่รับชมได้ผ่านสาย HDMI นัน
้ ขึ้นอยู่กับความละเอียดของอุปกรณ์ที่ใช้
ส�ำหรับรับชม ซึ่งการเปิ ดชมด้วยวิธีนี้ให้ความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ 1080p

เปิ ดกล้อง
แตะ Preferences > HDMI Output > Media
ใช้สาย micro HDMI เชื่อมต่อพอร์ต HDMI ของตัวกล้องเข้ากับ HDTV
เลือกช่องรับสัญญาณ HDMI ในทีวีของคุณ
กดปุ่มโหมด [
] เพื่อเลื่อนไปยังตัวควบคุมต่าง ๆ จากนัน
้ กดปุ่ม
ชัตเตอร์ [
] เพื่อเลือกใช้การควบคุมนัน
้ เช่น หากคุณต้องการเลื่อนผ่าน
ภาพขนาดเล็กต่าง ๆ แล้ว ให้กดปุ่มโหมด เพื่อเลื่อนไปยัง [ ] จากนัน
้ ให้
กดปุ่มชัตเตอร์ หลาย ๆ ครัง้ เพื่อเลื่อนไปยังไฟล์ต่าง ๆ
6. คุณสามารถเปิ ดชมไฟล์แบบเต็มหน้าจอ ด้วยการแตะ [
]

1.
2.
3.
4.
5.

เคล็ดลับสุดโปร: ขณะที่ชมวิดีโอและภาพถ่ายของคุณผ่าน HDTV อยู่ คุณยัง
สามารถควบคุมกล้องโดยใช้ท่าทางการสัมผัสผ่านจอภาพแบบสัมผัสได้

เคล็ดลับสุดโปร: ขณะที่ท�ำการเปิ ดชมวิดีโอด้วยแอพ Capture อยู่นัน
้ คุณ
สามารถวางจุดไว้ตรงช่วงส�ำคัญต่าง ๆ ของวิดีโอได้ด้วยการแตะ [ ] เพื่อเพิ่ม
แท็ก HiLight
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การเชื่อมต่อกับแอพ CAPTURE

การบันทึกวิดีโอและภาพถ่ายขณะที่ยังเชื่อมต่ออยู่กับ HDTV
ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณชมภาพแบบสดจากกล้องของคุณได้ ขณะที่กล้องยังเชื่อม
ต่ออยู่กับ HDTV หรือหน้าจอแสดงผล
1. เปิ ดกล้อง
2. แตะ Preferences > HDMI Output จากนัน
้ เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อ
ไปนี้:
• หากคุณต้องการให้แสดงไอคอนต่าง ๆ ในจอภาพแบบสัมผัสพร้อมกับ
ภาพสดจากกล้องบนจอ HDTV ให้แตะเลือก Monitor
• หากคุณไม่ต้องการให้แสดงไอคอนและข้อมูลต่าง ๆ ในจอภาพแบบสัมผัส
พร้อมกับภาพสดจากกล้องบนจอ HDTV ขณะที่ท�ำการถ่ายภาพอยู่นัน
้ ให้
แตะเลือก Live
3. ใช้สาย micro HDMI เชื่อมต่อพอร์ต HDMI ของตัวกล้องเข้ากับ HDTV
4. เลือกช่องรับสัญญาณ HDMI ในทีวีของคุณ
5. กดปุ่มชัตเตอร์ [
] บนตัวกล้องเพื่อเริ่มและหยุดการบันทึก

การเชื่อมต่อเข้ากับแอพในครัง
้ แรก
แอพ Capture ช่วยให้คุณ ควบคุมกล้องจากระยะไกลได้ผ่า นสมาร์ ทโฟนหรื อ
แท็บเล็ต ซึ่งครอบคลุมคุณ สมบัติต่าง ๆ เช่ น การควบคุมกล้องอย่างเต็มรู ปแบบ
การชมภาพสดจากกล้อง การชมย้อนหลัง และแบ่งปั นผลงาน รวมไปถึงการ
อัพเดทซอฟต์แวร์ ของกล้องอีกด้วย
1. ดาวน์โหลด Capture ส�ำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณได้จาก Apple App
Store หรือ Google Play
2. ท�ำตามขัน
้ ตอนที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอเพื่อเชื่อมต่อกล้องของคุณ
การเชื่อมต่อเข้ากับแอพครัง
้ ต่อไป
หลังจากทีไ่ ด้เชื่อมต่อเข้า กับแอพ Capture ในครัง้ แรกไปแล้ว คุณ สามารถ
ท�ำ การเชื่อมต่อครัง้ ต่อไปได้ผ่า นเมนู Connect ของกล้อง
1. หากคุณยังไม่ได้เปิ ดการเชื่อมต่อแบบไร้สายของกล้อง ให้ปัดนิ้วลงด้านล่าง
จากนัน
้ แตะ Connect > Wireless Connections
2. ท�ำตามขัน
้ ตอนที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอของแอพ Capture เพื่อเชื่อมต่อกล้อง
ของคุณ

34

35

การโอนย้ายข้อมูลผลงานของคุณ
การโอนย้ายข้อมูลผลงานของคุณไปยังคอมพิวเตอร์
หากคุณต้องการเปิ ดชมวิดโี อและภาพถ่ายของคุณ ผ่า นคอมพิวเตอร์ คุณต้อง
เคลื่อนย้ายไฟล์เหล่า นีไ้ ปยังคอมพิวเตอร์เสียก่อน การโอนย้ายข้อมูลยัง ช่วยเพิ่ม
พื้นที่ว่างในการ์ ดหน่วยความจ�ำ ของคุณ ซึ่งจะช่วยให้ส ามารถบันทึกผลงานใหม่
ได้มากขึ้น
1. ดาวน์โหลดและติดตัง้ Quik ส�ำหรับเดสก์ท็อป ได้จาก gopro.com/apps
2. เชื่อมต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้สาย USB-C ที่มาพร้อมกับ
ตัวกล้อง
3. เปิ ดกล้องแล้วท�ำตามขัน
้ ตอนที่ปรากฏบนหน้าจอของ Quik
เคล็ดลับสุดโปร: หากคุณต้องการโอนย้ายไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์ด้วยการ์ด
รีดเดอร์ (มีจ�ำหน่ายแยกต่างหาก) ให้ต่อการ์ดรีดเดอร์เข้ากับคอมพิวเตอร์ของ
คุณเสียก่อน แล้วค่อยท�ำการเสียบการ์ด microSD เข้ากับการ์ดรีดเดอร์ ซึ่งคุณ
สามารถท�ำได้ทัง้ เคลื่อนย้ายไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์หรือลบไฟล์ต่าง ๆ ที่อยู่ใน
การ์ดของคุณ ทัง้ นี้คุณจ�ำเป็ นต้องใช้การ์ดรีดเดอร์ในการโอนย้ายไฟล์ภาพดิบ
หรือไฟล์เสียงดิบ

การอัพโหลดข้อมูลผลงานของคุณไปยังคลาวด์
เมื่อคุณได้ลงทะเบียนใช้งาน GoPro Plus แล้ว คุณ สามารถอัพโหลดข้อมูลของ
คุณไปยังคลาวด์ เพื่อให้คุณ สามารถชม ตัดต่อ และแบ่งปั นข้อมูลได้จากทุก ๆ
อุปกรณ์ของคุณ ขณะที่คุณใช้งานผ่า นอุปกรณ์ เคลื่อนที่ของคุณ อยู่ คุณ สามารถ
ใช้แอพ Quik™ เพื่อตัดต่อข้อมูลจากคลาวด์ผ่า นอุปกรณ์ เคลื่อนที่ และแบ่งปั นไป
ยังเพื่อน ๆ ของคุณได้
หมายเหตุ: ไฟล์ต้น ฉบับนัน
้ จะยังคงอยูใ่ นกล้องของคุณขณะที่คุณท�ำ การอัพโหลดข้อมูลผลงาน
ไปยังคลาวด์

1. ลงทะเบียนใช้งาน GoPro Plus:
a. ดาวน์โหลดแอพ Capture ส�ำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณได้จาก Apple
App Store หรือ Google Play
b. ท�ำตามขัน
้ ตอนที่ปรากฏบนหน้าจอเพื่อเชื่อมต่อกล้องของคุณ
c. หากนี่เป็ นครัง้ แรกที่คุณท�ำการเชื่อมต่อเข้ากับแอพ ให้ท�ำตามขัน
้ ตอนที่
ปรากฏขึ้นบนหน้าจอเพื่อลงทะเบียนกับทาง GoPro Plus เสียก่อน หาก
ไม่ใช่ครัง้ แรก ให้แตะ [
] ที่อยู่ใกล้ ๆ กับภาพกล้องของคุณแล้วท�ำ
ตามขัน
้ ตอนต่อไป
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2. เชื่อมต่อกล้องของคุณเข้ากับแหล่งพลังงาน เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว การ
อัพโหลดข้อมูลไปยังคลาวด์จะเริ่มต้นให้โดยอัตโนมัติ
หมายเหตุ: หากคุณได้ตัง้ ค่าให้เป็ น Auto Upload (อัพโหลดอัตโนมัต)ิ แล้ว คุณไม่จ�ำเป็ น
ต้องเชื่อมต่อกล้องของคุณ เข้า กับแอพ Capture อีกเพื่อใช้คุณ สมบัตินี้

ไฟล์ที่อยู่ในคลาวด์ได้รับการปรับขนาดให้มีความเหมาะสมส�ำหรับการใช้งาน
ผ่านเว็บไซต์ ไฟล์เหล่านัน
้ อาจไม่ได้มีความละเอียดตามจริง เพื่อท�ำการโอน
ย้ายไฟล์ที่ไม่มีการลดค่าความละเอียดใด ๆ ให้คุณเชื่อมต่อกล้องของคุณเข้า
กับแอพ Quik ส�ำหรับเดสก์ท็อปแล้วจึงท�ำการโอนย้ายไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์
ของคุณ
3. หากคุณต้องการเข้าถึงข้อมูลผลงานที่อยู่ในคลาวด์ ให้เข้าแอพ Capture แล้ว
] ที่อยู่ใกล้ ๆ กับภาพของกล้องคุณ
แตะ [
4. เลือกดาวน์โหลดข้อมูลผลงานที่ต้องการลงในโทรศัพท์ของคุณ แล้วใช้แอพ
Quik เพื่อตัดต่อและแบ่งปั นข้อมูลดังกล่าว
เคล็ดลับสุดโปร: หลังจากที่คุณได้ลงทะเบียนใช้งาน GoPro Plus แล้ว คุณ
สามารถใช้ Quik ส�ำหรับเดสก์ท็อปเพื่อโอนย้ายไฟล์ต่าง ๆ ไปยังคอมพิวเตอร์ของ
คุณได้ จากนัน
้ Quik จะท�ำการอัพโหลดไฟล์ต่าง ๆ ไปยังบัญชี GoPro Plus ของ
คุณในล�ำดับต่อไป

การปิ ดการอัพโหลดอัตโนมัติ
คุณ สามารถปิ ดคุณ สมบัติ Auto Upload (อัพโหลดอัตโนมัต)ิ ของกล้องคุณ
ชัว
่ คราวได้ เพื่อไม่ให้กล้องท�ำ การอัพโหลดอัตโนมัตไิ ปยัง GoPro Plus ขณะที่
คุณ เชื่อมต่อกล้องของคุณ เข้า กับแหล่งพลังงานอยู่
1. ปั ดนิ้วลงด้านล่าง แล้วแตะเลือก Connect > Auto Upload > Upload
2. แตะ Off
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โหมดวิดโี อ: โหมดการบันทึก

การเชื่อมต่อเข้ากับเครื่อข่ายไร้ สายต่า ง ๆ
หากคุณต้องการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายไร้สายอื่น ๆ เพื่อให้กล้องของคุณใช้
คุณสมบัติ Auto Upload (อัพโหลดอัตโนมัติ) ได้นัน
้ คุณสามารถเลือกเครือข่าย
ต่าง ๆ ได้จากกล้องของคุณ

โหมดวิดีโอประกอบไปด้วยโหมดการบันทึกสามแบบ: Video (วิดีโอ), Video +
Photo (วิดีโอและภาพถ่าย) และ Looping (การถ่ายวน) แต่ละโหมดการบันทึกมี
การตัง้ ค่าเฉพาะของตัวเอง

1. ปั ดนิ้วลงด้านล่าง แล้วแตะเลือก Connect > Auto Upload > Networks
2. แตะเลือกชื่อเครือข่ายที่ต้องการ เครือข่ายที่เลือกต้องไม่เป็ นเครือข่ายที่ซ่อน
ไว้หรือเครือข่ายที่ต้องการการยอมรับในการใช้งานจากผู้ใช้เสียก่อน (เช่น
เครือข่ายที่ใช้ในโรงแรม)
3. ป้ อนรหัสผ่าน ถ้ามี
4. แตะ [
] เพื่อบันทึกเครือข่ายใหม่

VIDEO (วิดโี อ)
คือโหมดการบันทึกที่มไี ว้ส� ำ หรั บบันทึกวิดโี อในแบบที่คุณ คุ้นเคย การตัง้ ค่า
ปริ ยายของโหมดการบันทึกนี้คือ 1080p60 Wide พร้ อมกับการเปิ ดใช้ Video
Stabilization (การป้ องกันการสั ่นไหวของวิดโี อ) และ Auto Low Light (การ
ปรั บค่า สภาวะแสงน้ อยอัตโนมัต)ิ คุณ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหัวข้อต่อ
ไปนี้ :

ค่าความละเอียดวิดีโอของ HERO5 Black (หน้า 45)
การป้ องกันการสัน
่ ไหวของวิดีโอ (หน้า 48)
ช่วงเวลา (วิดีโอ) (หน้า 68)

การปรับค่าสภาวะแสงน้อยอัตโนมัติ (หน้า 48)
การควบคุมเสียงด้วยตัวเอง (หน้า 49)
Protune (หน้า 66)
VIDEO + PHOTO (วิดโี อและภาพถ่าย)
เมื่อเลือกโหมดการบันทึก Video + Photo (วิดโี อและภาพถ่าย) กล้องจะท�ำ การ
ถ่ายภาพในทุก ๆ ช่วงเวลาทีไ่ ด้ตัง้ ไว้ขณะที่คุณ ถ่ายวิดโี อ การตัง้ ค่า ปริ ยายของ
โหมดการบันทึกนี้คือ 1080p30 Wide พร้ อมกับ ช่วงเวลาที่ตัง้ ให้ถ่ายภาพ 5 ภาพ
ต่อวินาที โดยภาพที่ถ่ายจะมีความละเอียดที่ 12MP และมีสัดส่ วนของภาพอยู่ที่
16:9 คุณ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหัวข้อต่อไปนี้:

ค่าความละเอียดวิดีโอของ HERO5 Black (หน้า 45)
ช่วงเวลา (วิดีโอ) (หน้า 68)
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โหมดวิดโี อ: การตัง้ ค่า

LOOPING VIDEO (การถ่ายวิดโี อแบบวน)
กล้องจะท�ำการถ่ายวนอย่างต่อเนื่อง แต่จะบันทึกวิดีโอเฉพาะช่วงเวลาที่คุณ
ต้องการเท่านัน
้ เช่น หากคุณได้เลือกช่วงเวลาเป็ นแบบ 5 นาที กล้องจะท�ำการ
บันทึกวิดีโอไว้เพียงแค่ 5 นาทีก่อนหน้า หลังจากที่คุณกดปุ่มชัตเตอร์ เพื่อหยุด
การถ่าย หากคุณถ่ายวิดีโอไปแล้ว 5 นาที และยังไม่ได้กดปุ่มชัตเตอร์ เพื่อหยุด
การถ่ายและบันทึกข้อมูล กล้องจะเริ่มถ่ายช่วงเวลา 5 นาทีใหม่ทับวิดีโอ 5 นาที
เดิมที่คุณได้ถ่ายไปแล้วก่อนหน้านี้

VIDEO RESOLUTION (ความละเอียดวิดโี อ)
ความละเอียดของวิดีโอ (RES) นัน
้ หมายถึงจ�ำนวนเส้นตามแนวนอนในวิดีโอ
ตัวอย่างเช่น 720p แปลว่าวิดีโอนัน
้ มีเส้นตามแนวนอนจ�ำนวน 720 เส้น ซึ่งมี
ความกว้างเส้นละ 1,280 พิกเซล จ�ำนวนของเส้น และพิกเซลที่มากขึ้น จะช่วย
เพิ่มรายละเอียด และความชัดเจนได้มากยิ่งขึ้น ดังนัน
้ วิดีโอความละเอียดที่ 4K
จึงนับได้ว่ามีคุณภาพสูงกว่าวิดีโอที่ความละเอียด 720p เนื่องจากมันประกอบไป
ด้วยเส้นตามแนวนอน 3,840 เส้น และแต่ละเส้นมีความกว้างถึง 2,160 พิกเซล

โหมดการถ่ายนี้มีประโยชน์มาก เมื่อคุณต้องการถ่ายวิดีโอที่มีช่วงเวลาที่ไม่มีการ
เคลื่อนไหวใด ๆ ที่คุณไม่ต้องการบันทึกเป็ นเวลานาน เช่น การตกปลา หรือการ
ถ่ายวิดีโอจากแผงหน้ารถยนต์
การตัง้ ค่าปริยายของโหมดการถ่ายวนคือ 1080p60 Wide พร้อมกับช่วงเวลาที่ตัง้
เป็ น 5 นาที การถ่ายวนนัน
้ ไม่สามารถใช้ได้กับการตัง้ ค่าแบบ 4K, 2.7K 4:3 และ
480p คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหัวข้อต่อไปนี้:

ค่าความละเอียดวิดีโอของ HERO5 Black (หน้า 45)

4K

2.7K 4:3
2.7K

1440p
1080p

960p
720p
480p

ช่วงเวลา (วิดีโอ) (หน้า 68)

40

41

โหมดวิดโี อ: การตัง้ ค่า
คุณสามารถใช้ตารางด้านล่างเพื่อพิจารณาเลือกค่าความละเอียดที่เหมาะสมที่สุด
ในการบันทึกภาพวิดีโอกิจกรรมของคุณ ทัง้ นี้ให้คุณตรวจสอบประสิทธิภาพของ
คอมพิวเตอร์หรือทีวีของคุณด้วย เพื่อท�ำให้มัน
่ ใจว่าฮาร์ดแวร์ของคุณนัน
้ สามารถ
รองรับกับค่าความละเอียดที่เลือกไว้ได้
ความละเอียดวิดีโอ

ใช้งานได้เหมาะกับ

4K

วิดีโอความละเอียดสูงระดับมืออาชีพ มีสมรรถนะ
สูงในภาวะแสงน้อย ภาพนิ่งระดับ 8MP จากวิดีโอ
แนะน�ำให้ใช้คู่กับขาตัง้ กล้อง หรือการบันทึกอยู่กับที่

2.7K

2.7K 4:3

1440p

1080p
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16:9 ความละเอียดวิดีโอมีขนาดลดลงเพื่อให้ได้วิดีโอ
ที่มีคุณภาพระดับภาพยนตร์ อันก่อให้เกิดผลงาน
ระดับมืออาชีพ
แนะน�ำให้ใช้ส�ำหรับการถ่ายแบบการติดตัง้ กล้อง
ตามร่างกาย การติดตัง้ กับฐานสกี หรือการติดตัง้
กับแผ่นกระดานโต้คลื่น ให้ภาพวิดีโอที่มีมุมมอง
ขนาดกว้าง

แนะน�ำให้ใช้ส�ำหรับการถ่ายแบบการติดตัง้ กล้อง
ตามร่างกาย ด้วยสัดส่วนของวิดีโอที่มีขนาด 4:3
ท�ำให้ได้วิดีโอที่มีมุมมองในแนวตัง้ ที่กว้างขึ้น
เมื่อเทียบกับวิดีโอแบบ 1080p เฟรมเรตที่สูงช่วย
ท�ำให้ได้วิดีโอที่ล่ ืนไหลและสมจริงอันเปี่ ยมไปด้วย
เหตุการณ์ต่าง ๆ มากมาย เหมาะส�ำหรับการถ่าย
วิดีโอเพื่อใช้แบ่งปั นผ่านโซเชียลมีเดีย

เหมาะส�ำหรับการถ่ายวิดีโอทุกรูปแบบและเพื่อ
ใช้แบ่งปั นผ่านโซเชียลมีเดีย ความละเอียด และ
เฟรมเรตที่สูงก่อให้เกิดผลลัพธ์อันยอดเยี่ยม ความ
ละเอียดนี้สามารถใช้ได้กับ FOV ทุกค่า และด้วยตัว
เลือก FPS ที่สูง (120fps) ช่วยท�ำให้คุณสร้างภาพ
เคลื่อนไหวช้าได้ระหว่างที่ท�ำการตัดต่อได้

โหมดวิดโี อ: การตัง้ ค่า
ความละเอียดวิดีโอ

ใช้งานได้เหมาะกับ

960p

ส�ำหรับการถ่ายแบบติดตัง้ กล้องตามร่างกาย และ
เมื่อต้องการภาพเคลื่อนไหวช้า ด้วยสัดส่วนวิดีโอ
ขนาด 4:3 ช่วยให้ได้การบันทึกมุมมองที่กว้าง
และลื่นไหลส�ำหรับการบันทึกวิดีโอที่เต็มไปด้วย
เหตุการณ์ต่าง ๆ

720p

480p

เหมาะส�ำหรับการบันทึกแบบถือกล้องด้วยมือ และ
แบบภาพเคลื่อนไหวช้า เฟรมเรตที่สูงถึง 240fps
นัน
้ เหมาะอย่างยิ่งส�ำหรับการสร้างภาพเคลื่อนไหว
แบบช้ามาก แต่สามารถถ่ายด้วย FOV แบบ Narrow
เท่านัน
้
เหมาะส�ำหรับถ่ายภาพเคลื่อนไหวแบบช้ามากและ
FOV แบบ Wide โดยให้วิดีโอความคมชัดมาตรฐาน
ในระดับที่ยอมรับได้

เฟรมต่อวินาที (FPS)
เฟรมต่อวินาที (fps) หมายถึงจ�ำนวนเฟรมของวิดีโอที่ถูกบันทึกในแต่ละวินาที
คุณควรเลือกความละเอียดและ FPS ให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่คุณต้องการจะ
ท�ำการบันทึก ความละเอียดที่สูงขึ้นช่วยให้ได้วิดีโอที่มีรายละเอียดและความคม
ชัดเจนที่ดีข้ ึน แต่ก็ใช้ถ่ายได้กับค่า fps ที่ต่�ำลง ความละเอียดที่ต่�ำลงท�ำให้ราย
ละเอียดและความชัดเจนของวิดีโอลดลง แต่สามารถถ่ายได้ด้วยค่า FPS ที่มาก
ขึ้น ซึ่งเป็ นสิ่งส�ำคัญส�ำหรับการบันทึกวิดีโอที่เต็มไปด้วยความเคลื่อนไหว ทัง้ นี้
ค่า FPS ที่สูงขึ้นนัน
้ ท�ำให้คุณสร้างภาพเคลื่อนไหวช้าได้
ASPECT RATIO (สัดส่วน)
วิดีโอที่ความละเอียดต่าง ๆ ของ GoPro จะมีสัดส่วนวิดีโออยู่สองแบบคือ 16:9
หรือ 4:3 โทรทัศน์แบบทัว
่ ไปและโปรแกรมตัดต่อต่าง ๆ นัน
้ ใช้สัดส่วนวิดีโอแบบ
16:9 ภาพวิดีโอที่ถ่ายด้วยสัดส่วน 4:3 จะให้วิดีโอที่สูงขึ้น 33% แต่ต้องถูกตัดให้
เล็กลงเหลือ 16:9 เมื่อจะน�ำมาเปิ ดชมผ่านทีวี (ถ้าภาพวิดีโอไม่ได้ถูกตัดให้เล็กลง
จะปรากฏขอบสีด�ำทัง้ สองด้านของวิดีโอขณะที่ท�ำการเปิ ดชม)
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โหมดวิดโี อ: การตัง้ ค่า

โหมดวิดโี อ: การตัง้ ค่า

ค่าขอบเขตการมองเห็น (FOV)
ค่าขอบเขตการมองเห็น (FOV) หมายถึงขอบเขตของภาพ (วัดเป็ นองศา) ที่
สามารถบันทึกได้ผ่านเลนส์ของกล้อง Wide FOV (ค่าขอบเขตการมองเห็น
กว้าง) จะมีขอบเขตการบันทึกภาพที่ใหญ่ที่สุด ในขณะที่ Narrow FOV (ค่า
ขอบเขตการมองเห็นแคบ) จะมองเห็นได้น้อยที่สุด

ค่าความละเอียดวิดีโอของ HERO5 BLACK

ตัวเลือก FOV ที่มีให้เลือกนัน
้ ขึ้นอยู่กับค่าความละเอียดและ fps ที่คุณได้เลือก
ไว้ด้วย
FOV

ใช้งานได้เหมาะกับ

SuperView

SuperView มีค่าขอบเขตการมองเห็นที่น่าดื่มด�่ำมาก
ที่สุดในโลก เหมาะส�ำหรับการบันทึกแบบยึดกล้องติด
กับร่างกาย ภาพวิดีโอแนวตัง้ แบบ 4:3 จะได้รับการ
ยืดให้เป็ นแบบเต็มจอขนาด 16:9 โดยอัตโนมัติ เพื่อ
ให้คุณได้รับชมวิดีโอแบบจอกว้างที่น่าตื่นตาตื่นใจ
ผ่านคอมพิวเตอร์หรือทีวีของคุณ

Wide (กว้าง)

Medium (ปานกลาง)

Linear (ลิเนียร์)

Narrow (แคบ)
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มุมมองที่กว้างเหมาะส�ำหรับถ่ายเหตุการณ์
เคลื่อนไหวต่าง ๆ ที่คุณต้องการบันทึกทุกอย่างไว้ให้
ได้มากที่สุดในไว้ในเฟรม ค่า FOV ตัวนี้จะท�ำให้ได้
ภาพแบบฟิ ชอายโดยเฉพาะตรงบริเวณขอบของภาพ
(คุณสามารถตัดเอาบริเวณที่เกิดฟิ ชอายออกระหว่าง
การตัดต่อได้ตามต้องการ)

ความ
ละเอียด
วิดีโอ (RES)

FPS
(NTSC/
PAL)1

FOV

ความ
ละเอียด
หน้าจอ

สัดส่วน

4K

30/25

Wide (กว้าง)

3840x2160

16:9

4K

24/24

Wide (กว้าง),
SuperView

3840x2160

16:9

2.7K

60/50
48/48
24/24

Wide (กว้าง),
Medium (ปาน
กลาง), Linear (ลิ
เนียร์)

2704x1520

16:9

2.7K

30/25

SuperView, Wide
(กว้าง), Medium
(ปานกลาง), Linear
(ลิเนียร์)

2704x1520

16:9

2.7K 4:3

30/25

Wide (กว้าง)

2704x2028

4:3

1440p

80/80
60/50
48/48
30/25
24/24

Wide (กว้าง)

1920x1440

4:3

1080p

120/120

Wide (กว้าง),
Narrow (แคบ)

1920x1080

16:9

1080p

90/90

Wide (กว้าง)

1920x1080

16:9

1080p

80/80

SuperView

1920x1080

16:9

ค่าขอบเขตการมองเห็นระดับกลางนี้ท�ำให้ภาพที่ถ่าย
ได้ดูเหมือนว่ามีการซูมเข้าไปตรงกลางของภาพ
ค่าขอบเขตการมองเห็นระดับกลางตัวนี้ช่วยก�ำจัด
ลักษณะฟิ ชอายที่สามารถพบได้ใน FOV แบบ Wide
ออกไป เหมาะส�ำหรับการบันทึกภาพทางอากาศ หรือ
การบันทึกใด ๆ ที่ไม่ต้องการให้เกิดการบิดของภาพ
เป็ นค่าขอบเขตการมองเห็นที่แคบที่สุด เหมาะ
ส�ำหรับการจับภาพในระยะไกล ปรากฏการณ์ที่เห็น
ได้ชัดเจนของค่าขอบเขตการมองเห็นตัวนี้ก็คือเกิด
การซูมเข้าไปตรงกลางของภาพที่ถ่ายได้
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โหมดวิดโี อ: การตัง้ ค่า
ความ
ละเอียด
วิดีโอ (RES)

FPS
(NTSC/
PAL)

FOV

1080p

60/50
48/48
30/25
24/24

960p

120/120
60/50

720p

โหมดวิดโี อ: การตัง้ ค่า
ความ
ละเอียด
หน้าจอ

สัดส่วน

SuperView, Wide
(กว้าง), Medium
(ปานกลาง), Linear
(ลิเนียร์), Narrow
(แคบ)

1920x1080

16:9

Wide (กว้าง)

1280x960

4:3

240/240

Narrow (แคบ)2

1280x720

16:9

720p

120/120
60/50

SuperView, Wide
(กว้าง), Medium
(ปานกลาง), Narrow (ลิเนียร์)

1280x720

16:9

720p

100/100

SuperView

1280x720

16:9

30/25

Wide (กว้าง), Medium (ปานกลาง),
Narrow (แคบ)

1280x720

16:9

Wide (กว้าง)

848x480

720p
480p

240/240

16:9

NTSC และ PAL คือฟอร์แ มตของวิดโี อที่ข้ ึน อยู่กับภูมิภาคที่คุณ อาศัยอยู่ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ที่ ฟอร์ แ มตของวิดโี อ (หน้า 77)2 FOV แบบ Narrow ของ 720p240 นัน
้ จะแคบกว่า FOV
แบบ Narrow ของค่า ความละเอียด/เฟรมเรตอื่น ๆ
1

กรุณาศึกษาหัวข้อต่อไปนีส
้ ำ� หรับข้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับความละเอียด FPS หรือ FOV:

ความละเอียดวิดีโอ (หน้า 41)

เฟรมต่อวินาที (FPS) (หน้า 43)

ค่าขอบเขตการมองเห็น (FOV) (หน้า 44)
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ความละเอียดที่สูง/เฟรมเรตที่สูง
ขณะที่ท�ำการถ่ายวิดีโอด้วยความละเอียดหรือเฟรมเรตที่สูงในสภาพแวดล้อมที่
อุณหภูมิค่อนข้างสูงนัน
้ ตัวกล้องอาจร้อนและใช้พลังงานมากกว่าเดิมได้
ยิ่งไปกว่านัน
้ การที่อากาศรอบตัวกล้องระบายไม่ดีและการใช้กล้องร่วมกับแอพ
Capture ยิ่งจะท�ำให้กล้องมีอุณหภูมิสูงขึ้นและใช้พลังงานมากกว่าเดิม อันท�ำให้
ระยะเวลาที่กล้องสามารถถ่ายภาพได้นัน
้ สัน
้ ลงไปอีก
หากกล้องมีอุณหภูมิสูงเกินไป จะมีข้อความปรากฏบนหน้าจอว่ากล้องก�ำลังปิ ด
การใช้งาน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ข้อความที่ส�ำคัญต่าง ๆ (หน้า 78)
หากต้องบันทึกด้วยโหมดวิดีโอสมรรถนะสูงเป็ นเวลานาน ให้ถ่ายด้วยคลิปวิดีโอ
ที่สัน
้ ลงเมื่อต้องตัง้ กล้องอยู่กับที่ และ/หรือจ�ำกัดการใช้คุณสมบัติต่าง ๆ ที่จะ
ท�ำให้ใช้พลังงานมากขึ้น เช่น การใช้แอพ Capture ของ GoPro หากต้องการ
ควบคุมกล้องของคุณจากระยะไกลในสภาวะอุณหภูมิสูงแล้ว ให้ใช้รีโมท GoPro
หรือ Remo (รีโมทกันน�้ำท�ำงานด้วยเสียงพูด) (สินค้าทัง้ สองชนิดมีจ�ำหน่ายแยก
ต่างหาก) แทนการควบคุมด้วยแอพ Capture
ช่วงเวลา (วิดโี อ)
การตัง้ ค่า Interval (ช่วงเวลา) ช่วยให้คุณก�ำหนดระยะเวลาระหว่างการถ่ายใน
แต่ละเฟรมได้
ช่วงเวลาของ Video + Photo (วิดีโอ และภาพถ่าย)
ช่วงเวลาการถ่ายภาพของ Video + Photo (วิดีโอและภาพถ่าย) นัน
้ มีให้เลือก
ตัง้ แต่ 5 (ค่าปริยาย), 10, 30 และ 60 วินาที คุณภาพของภาพถ่ายที่ได้นัน
้ ขึ้นอยู่
กับความละเอียดวิดีโอและ FOV ที่เลือก
ช่วงเวลาของ Looping Video (การถ่ายวิดีโอแบบวน)
ช่วงเวลาของ Looping (การถ่ายวน) นัน
้ มีให้เลือกตัง้ แต่ 5 (ค่าปริยาย), 20, 60
และ 120 นาที คุณยังสามารถเลือก Max ส�ำหรับตัง้ ค่าช่วงเวลาในโหมดนี้ได้ด้วย
ตัวเลือกนี้จะท�ำให้กล้องถ่ายวิดีโอไปจนกว่าการ์ดหน่วยความจ�ำจะเต็ม แล้วจึง
ค่อยถ่ายวิดีโอชุดใหม่ทับวิดีโอชุดเดิม
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โหมดวิดโี อ: การตัง้ ค่าขัน
้ สูง
การป้ องกันการสั่นไหวของวิดโี อ
การตัง้ ค่านี้ช่วยชดเชยการสัน
่ ไหวของวิดีโออันเกิดจากการเคลื่อนที่ขณะถ่าย
ท�ำให้ได้ภาพวิดีโอที่เนียนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีการเคลื่อนไหว
อย่างรวดเร็ว เช่น การปั ่ นจักรยาน การขี่รถจักรยานยนต์ และการถ่ายวิดีโอด้วย
มือ การตัง้ ค่านี้มีให้เลือกทัง้ แบบ On (ค่าปริยาย) และ Off ดูรายละเอียดการตัง้
ค่าขัน
้ สูงได้ที่ การใช้งานจอภาพแบบสัมผัส (หน้า 17)
Video Stabilization (การลดการสัน
่ ไหวของวิดีโอ) นัน
้ ไม่สามารถใช้ได้กับวิดีโอ
4K หรือวิดีโอที่มีเฟรมเรตเกิน 60 fps ได้ ส�ำหรับการตัง้ ค่า FOV แบบ Wide
วิดีโอจะถูกตัดให้เล็กลง 10% การตัง้ ค่านี้ไม่มีในโหมดการบันทึก Video + Photo
(วิดีโอและภาพถ่าย) หรือ Looping Video (การถ่ายวิดีโอแบบวน)
เคล็ดลับสุดโปร: ยิ่ง FOV แคบลงเท่าใด ก็จะท�ำให้ Video Stabilization (การลด
การสัน
่ ไหวของวิดีโอ) ได้ผลดียิ่งขึ้นเท่านัน
้
ปรั บค่าสภาวะแสงน้อยอัตโนมัติ
Auto Low Light (การปรับค่าสภาวะแสงน้อยอัตโนมัติ) ช่วยให้คุณถ่ายวิดีโอได้
ในสภาวะแสงน้อย หรือขณะที่คุณเคลื่อนที่เข้าออกจากบริเวณที่มีแสงน้อยอย่าง
รวดเร็ว เมื่อเปิ ดใช้คุณสมบัตินี้ กล้องจะท�ำการปรับ fps ให้โดยอัตโนมัติ เพื่อให้
ได้ค่ารับแสงที่เหมาะสมและคุณภาพวิดีโอที่ดีที่สุด
การตัง้ ค่านี้มีให้เลือกทัง้ แบบ On (ค่าปริยาย) และ Off Auto Low Light (การ
ปรับค่าสภาวะแสงน้อยอัตโนมัติ) นัน
้ ใช้ได้กับเฟรมเรตที่มีค่าสูงกว่า 30fps

โหมดวิดโี อ: การตัง้ ค่าขัน
้ สูง
การควบคุมเสียงด้วยตัวเอง
การตัง้ ค่านี้จะถูกเลือกให้อยู่ในต�ำแหน่งปิ ดโดยปริยาย ซึ่งกล้องของคุณจะ
ท�ำการเปลี่ยนฟิ ลเตอร์เสียงไปมาให้โดยอัตโนมัติ ระหว่างการบันทึกในแบบ
สเตอริโอและการกรองเสียงรบกวนของลมเพื่อให้ได้ความสมดุลด้านเสียงที่ดี
ที่สุด เมื่อเปิ ดใช้การตัง้ ค่านี้ คุณสามารถเลือกใช้ฟิลเตอร์อันใดอันหนึ่งจากสอง
แบบนี้ได้ด้วยตัวเอง
เช่น คุณอาจเปิ ดการตัง้ ค่านี้แล้วเลือก Wind Only ถ้าหากคุณก�ำลังถ่ายวิดีโอกลาง
แจ้งในวันที่มีลมแรง คุณอาจท�ำการเลือก Stereo Only ถ้าคุณก�ำลังถ่ายวิดีโอ
อยู่ในคลับหรือโรงละครที่ซ่ ึงเต็มไปด้วยเสียงส�ำคัญต่าง ๆ โดยปราศจากเสียง
ลมรบกวน
ดูรายละเอียดการตัง้ ค่าขัน
้ สูงได้ที่ การใช้งานจอภาพแบบสัมผัส (หน้า 17)
PROTUNE
Protune มีให้ใช้ในโหมดการบันทึก Video (วิดีโอ) เท่านัน
้ โปรดอ่านรายละเอียด
ของการตัง้ ค่า Protune ได้ที่ Protune (หน้า 66)
เคล็ดลับสุดโปร: สร้างสรรค์วิดีโอในรูปแบบของ GoPro ได้ง่าย ๆ ด้วยการ
ใช้ GoPro Studio (มาพร้อมกับ Quik ส�ำหรับเดสก์ท็อป) ศึกษาเพิ่มเติมและ
ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์นี้ลงคอมพิวเตอร์ของคุณได้ฟรีที่ gopro.com/apps

เมื่อ Auto Low Light (การปรับค่าสภาวะแสงน้อยอัตโนมัติ) และ Video
Stabilization (การลดการสัน
่ ไหวของวิดีโอ) ถูกเปิ ดใช้ และเมื่อ Auto Low Light
(การปรับค่าสภาวะแสงน้อยอัตโนมัติ) ได้เริ่มท�ำงานในสภาวะที่มีแสงน้อย
Video Stabilization (การลดการสัน
่ ไหวของวิดีโอ) จะถูกปิ ดลงชัว
่ คราวเพื่อให้ได้
คุณภาพของภาพที่เหมาะสมในฉากที่มีแสงน้อย
ดูรายละเอียดการตัง้ ค่าขัน
้ สูงได้ที่ การใช้งานจอภาพแบบสัมผัส (หน้า 17)
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โหมดภาพถ่าย: โหมดการบันทึก

โหมดภาพถ่าย: โหมดการบันทึก

Photo Mode (โหมดภาพถ่าย) ประกอบไปด้วยโหมดการบันทึกสามแบบ: Photo
(ภาพถ่าย), Night (กลางคืน) และ Burst (ถ่ายรัว) ภาพถ่ายทุกภาพจะมีความ
ละเอียดอยู่ที่ 12MP แต่ละโหมดการบันทึกมีการตัง้ ค่าเฉพาะของตัวเอง

BURST (ถ่ายรั ว)
โหมดการบันทึก Burst (ถ่ายรัว) สามารถถ่ายภาพรัวได้มากถึง 30 ภาพใน 1
วินาที โหมดการบันทึกนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งส�ำหรับถ่ายภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่มี
การเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว ค่า FOV ปริยายของ Burst (ถ่ายรัว) คือ Wide พร้อม
กับ Rate (อัตรา) ที่ตัง้ มาเป็ น 30 ภาพใน 1 วินาที คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้
จากหัวข้อต่อไปนี้:

PHOTO (ภาพถ่าย)
ใช้ส� ำ หรั บถ่ายภาพได้ทัง้ แบบภาพเดี่ยวและภาพถ่ายต่อเนื่ อง เพื่อถ่ายภาพแบบ
ต่อเนื่ อง กดปุ่มชัตเตอร์ ค้างไว้เพื่อถ่ายภาพแบบ 4 ภาพ/วินาที ซึ่งสามารถ
ท�ำ การถ่ายได้มากถึง 30 ภาพ
ค่า FOV ปริยายส�ำหรับ Photo (ภาพถ่าย) คือ Wide โดยที่การตัง้ ค่าขัน
้ สูงทุก
อย่างนัน
้ จะถูกปิ ดไว้ คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหัวข้อต่อไปนี้:

ค่าขอบเขตการมองเห็น (FOV) (ภาพถ่าย) (หน้า 52)

ค่าขอบเขตการมองเห็น (FOV) (ภาพถ่าย) (หน้า 52)
Rate (อัตรา) (หน้า 53)
Protune (หน้า 66)

ไวด์ไดนามิกเรนจ์ (WDR) (หน้า 54)
RAW Format (ไฟล์ดิบ) (หน้า 54)
Protune (หน้า 66)

NIGHT (กลางคืน)
โหมดการบันทึก Night (กลางคืน) มีไว้ส� ำ หรั บถ่ายภาพในบริเวณที่มืดสลัว
จนถึงมืดสนิท ชัตเตอร์ จะเปิ ดนานขึ้นเพื่อรั บแสงให้ได้เยอะขึ้นในสภาพแวดล้อม
ที่มืด ดังนัน
้ จึงไม่แนะน�ำให้ใช้โหมดการบันทึก Night (กลางคืน) นี้ ส� ำ หรั บการ
ถ่ายภาพโดยใช้มือถือกล้อง หรื อการถ่ายภาพในลักษณะอื่น ๆ ที่ตัวกล้องอาจ
เคลื่อนที่ร ะหว่างที่มีการรั บแสง
การตัง้ ค่าปริยายของ Night (กลางคืน) คือ FOV แบบ Wide พร้อมกับชัตเตอร์
(ชัตเตอร์) ที่ตัง้ ค่าเป็ น Auto (อัตโนมัติ) คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก
หัวข้อต่อไปนี้:

ค่าขอบเขตการมองเห็น (FOV) (ภาพถ่าย) (หน้า 52)
Shutter (ชัตเตอร์) (ภาพถ่ายกลางคืน) (หน้า 53)

Protune (หน้า 66)
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ค่าขอบเขตการมองเห็น (FOV) (ภาพถ่าย)
กล้องของคุณมีตัวเลือก FOV ส�ำหรับภาพถ่ายอยู่หลายแบบ ภาพถ่ายทุกภาพจะ
มีความละเอียดอยู่ที่ 12MP
FOV

ค�ำอธิบาย

Wide (กว้าง)

ค่าขอบเขตการมองเห็นที่กว้างที่สุด เหมาะส�ำหรับ
การบันทึกที่มีการเคลื่อนไหวสูง ที่ต้องการเก็บราย
ละเอียดต่าง ๆ ไว้ในเฟรมให้ได้มากที่สุด ค่า FOV
ตัวนี้จะท�ำให้ได้ภาพแบบฟิ ชอายโดยเฉพาะตรง
บริเวณขอบของภาพ (คุณสามารถตัดเอาบริเวณที่
เกิดฟิ ชอายออกระหว่างการตัดต่อได้ตามต้องการ)

Medium (ปานกลาง)

Linear (ลิเนียร์)

Narrow (แคบ)

ค่าขอบเขตการมองเห็นระดับกลาง ท�ำให้เกิดการซูม
เข้าไปที่ตรงกลางของภาพ
ค่าขอบเขตการมองเห็นระดับกลางที่ไร้ซ่ ึงการ
บิดเบือนของภาพแบบฟิ ชอาย เหมาะส�ำหรับใช้ถ่าย
ภาพกลางอากาศ หรือภาพอื่น ๆ ที่คุณต้องการให้ได้
มุมมองในแบบดัง้ เดิม

ให้ขอบเขตการมองเห็นแบบแคบที่สุด พร้อมความ
บิดเบี้ยวของภาพแบบฟิ ชอายที่ลดลง เหมาะส�ำหรับ
การจับภาพในระยะไกล ปรากฏการณ์ที่เห็นได้
ชัดเจนของค่าขอบเขตการมองเห็นตัวนี้ก็คือเกิดการ
ซูมเข้าไปตรงกลางของภาพที่ถ่ายได้

การตัง้ ค่านี้ใช้ได้กับโหมดการบันทึก Burst (ถ่ายรัว) เท่านัน
้ อัตราที่มีให้เลือก:
• 30 ภาพใน 1, 2, 3 หรือ 6 วินาที
• 10 ภาพใน 1, 2, หรือ 3 วินาที
• 5 ภาพ ใน 1 วินาที
• 3 ภาพ ใน 1 วินาที
ชัตเตอร์ (ภาพถ่ายกลางคืน)
ในโหมด Photo (ภาพถ่าย) นัน
้ การตัง้ ค่านี้ใช้ได้แค่กับโหมดการบันทึก Night
Photo (ภาพถ่ายกลางคืน) เท่านัน
้ ชัตเตอร์ (ชัตเตอร์) ช่วยให้คุณก�ำหนดระยะ
เวลาการเปิ ดของชัตเตอร์ได้ ตัวเลือกปริยายของการตัง้ ค่านี้คือ Auto (อัตโนมัติ)
การตัง้ ค่า

ตัวอย่าง

Auto (อัตโนมัติ) (นาน
ถึง 2 วินาที)

พระอาทิตย์ข้ ึน พระอาทิตย์ลง รุ่งอรุณ ยามค�่ำ ช่วง
สนธยา กลางคืน

2 sec, 5 sec, 10 sec

รุ่งอรุณ ยามค�่ำ ช่วงสนธยา การจราจรยามค�่ำคืน
ชิงช้าสวรรค์ ดอกไม้ไฟ การวาดภาพด้วยไฟ

20 sec

ท้องฟ้ ายามค�่ำคืน (พร้อมแสงไฟ)

30 sec

ดาวบนท้องฟ้ ายามค�่ำคืน ทางช้างเผือก (สภาวะที่
มืดสนิท)

เคล็ดลับสุดโปร: เพื่อลดความพร่ามัวของภาพขณะท�ำการใช้ Night Photo
(ภาพถ่ายกลางคืน) ให้ติดตัง้ กล้องของคุณเข้ากับขาตัง้ กล้อง หรือพื้นผิวที่
มัน
่ คงและไม่สามารถขยับได้
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โหมดภาพถ่าย: การตัง้ ค่าขัน
้ สูง
ไวด์ไดนามิกเรนจ์ (WDR)
ไวด์ไดนามิกเรนจ์ (WDR) ช่วยท�ำให้รายละเอียดในบริเวณที่มืดและสว่างของ
ภาพนัน
้ ดีข้ ึน ท�ำให้ได้ภาพถ่ายที่มีองค์ประกอบแสงที่ลงตัว การตัง้ ค่านี้เหมาะ
ส�ำหรับการถ่ายภาพในฉากที่มีแสงสะท้อนจากด้านหลัง หรือฉากที่มีพ้ ืนหลังสว่าง
จ้าเป็ นวงกว้างพร้อมกับฉากหน้าที่มืด
WDR นัน
้ มีให้เลือกใช้แค่ในโหมดการบันทึก Photo (ภาพถ่าย) และเมื่อตัวเลือก
RAW Format (ไฟล์ดิบ) ได้ถูกปิ ดอยู่เท่านัน
้ ตัวเลือกส�ำหรับการตัง้ ค่านี้ คือ
Off (ปิ ด) (ค่าปริยาย) และ On (เปิ ด) ดูรายละเอียดการตัง้ ค่าขัน
้ สูงได้ที่ การใช้
งานจอภาพแบบสัมผัส (หน้า 17)
ไฟล์ดิบ

โหมดภาพถ่าย: การตัง้ ค่าขัน
้ สูง
ตัวเลือกส�ำหรับการตัง้ ค่านี้ คือ Off (ปิ ด) (ค่าปริยาย) และ On (เปิ ด) ดูราย
ละเอียดการตัง้ ค่าขัน
้ สูงได้ที่ การใช้งานจอภาพแบบสัมผัส (หน้า 17)
เคล็ดลับสุดโปร: ไฟล์ภาพถ่ายสกุล .gpr จะถูกบันทึกไว้ในต�ำแหน่งเดียวกัน
กับไฟล์ภาพถ่ายสกุล .jpg โดยมีช่ ือไฟล์ที่เหมือนกันทัง้ คู่ คุณสามารถเข้าถึงไฟล์
เหล่านี้ได้ด้วยการเสียบการ์ด microSD ของคุณเข้ากับการ์ดรีดเดอร์ แล้วท�ำการ
ค้นหาไฟล์ผ่านคอมพิวเตอร์ของคุณ
t
PROTUNE
ใน Photo Mode (โหมดภาพถ่าย) นัน
้ Protune มีให้เลือกใช้ส�ำหรับทุกโหมดการ
บันทึก (Photo (ภาพถ่าย), Night (กลางคืน) และ Burst (ถ่ายรัว)) โปรดอ่าน
รายละเอียดของการตัง้ ค่า Protune ได้ที่ Protune (หน้า 66)

เมื่อการตัง้ ค่านี้ถูกเปิ ดใช้ ภาพถ่ายทุกภาพจะได้รับการบันทึกเป็ นไฟล์ภาพ .jpg
เพื่อใช้ในการชมแบบทันทีผ่านกล้องของคุณหรือเพื่อใช้ในการแบ่งปั นผ่านแอพ
Capture และยังได้รับการบันทึกเป็ นไฟล์ภาพถ่าย RAW (ไฟล์ดิบ) ในรูปแบบ
ของไฟล์สกุล .gpr ที่อ้างอิงมาจากฟอร์แมต .dng ของทาง Adobe ด้วย ไฟล์เหล่า
นี้สามารถน�ำไปใช้ได้กับ Adobe Camera Raw (ACR) รุ่น 9.7 หรือใหม่กว่านัน
้ ได้
และคุณยังสามารถน�ำไปใช้ได้กับ Adobe Photoshop Lightroom CC (รุ่น 2015.7
หรือใหม่กว่านัน
้ ) และ Adobe Photoshop Lightroom 6 (รุ่น 6.7 หรือใหม่กว่า
นัน
้ ) ได้อีกด้วย
RAW Format (ไฟล์ดิบ) นัน
้ สามารถเปิ ดใช้ได้ในโหมดการบันทึก Photo
(ภาพถ่าย) ขณะที่ไวด์ไดนามิกเรนจ์ถูกปิ ดอยู่เท่านัน
้ คุณไม่สามารถใช้ RAW
Format (ไฟล์ดิบ) ขณะที่ท�ำการบันทึกภาพถ่ายต่อเนื่อง (คือขณะที่คุณกดปุ่ม
ชัตเตอร์ ค้างไว้ในโหมดการบันทึก Photo (ภาพถ่าย)) หรือส�ำหรับการตัง้ ค่า
FOV เป็ นแบบ Linear
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โหมดไทม์แล็ปส์: โหมดการบันทึก

โหมดไทม์แล็ปส์: โหมดการบันทึก

Time Lapse Mode (โหมดไทม์แล็ปส์) ประกอบไปด้วยโหมดการบันทึกสาม
แบบ: Time Lapse Video (วิดีโอไทม์แล็ปส์), Time Lapse Photo (ภาพถ่ายไทม์
แล็ปส์) และ Night Lapse (ไนท์แล็ปส์) แต่ละโหมดการบันทึกมีการตัง้ ค่าเฉพาะ
ของตัวเอง

NIGHT LAPSE PHOTO (ภาพถ่ายไนท์แล็ปส์)
Night Lapse Photo (ภาพถ่ายไนท์แล็ปส์) ช่วยให้คุณ ถ่ายภาพเป็ นชุดในช่วง
เวลาต่าง ๆ ในสภาวะที่มีแ สงน้ อยได้ชัตเตอร์ จะเปิ ดนานขึ้นเพื่อให้แ สงเข้ามาก
ยิ่งขึ้น ในสภาพแวดล้อมที่มีแ สงน้ อย

TIME LAPSE VIDEO (วิดโี อไทม์แล็ปส์)
Time Lapse Video (วิดโี อไทม์แล็ปส์) ช่วยสร้ างสรรค์วิดโี อขึ้น มาจากเฟรมต่าง
ๆ ที่ถ่ายไว้ในแต่ละช่วงเวลา ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณ บันทึกเหตุการณ์ในแบบไทม์
แล็ปส์ และชมหรื อแบ่งปั นในรู ปแบบของวิดโี อได้ในทันที Time Lapse Video
(วิดโี อไทม์แล็ปส์) สามารถบันทึกได้ที่ความละเอียด 4K, 2.7K 4:3 และ 1080p
เท่า นัน
้ โดยวิดโี อทีไ่ ด้นัน
้ จะไม่มีเสียง

การตัง้ ค่าปริยายส�ำหรับ Night Lapse Photo (ภาพถ่ายไนท์แล็ปส์) คือ FOV
แบบ Wide พร้อมกับ Interval (ช่วงเวลา) ที่ตัง้ ค่าเป็ น 15 วินาที และชัตเตอร์
(ชัตเตอร์) ที่ตัง้ เป็ น Auto (อัตโนมัติ) คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหัวข้อ
ต่อไปนี้:

ค่าความละเอียดปริยายส�ำหรับ Time Lapse Video (วิดีโอไทม์แล็ปส์) คือ 4K
พร้อมค่าของช่วงเวลาปริยายที่ตัง้ ไว้ที่ 0.5 วินาที คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้
จากหัวข้อต่อไปนี้:

ชัตเตอร์ (ไทม์แล็ปส์) (หน้า 61)

ค่าขอบเขตการมองเห็นส�ำหรับไทม์แล็ปส์ (หน้า 58)
Protune (หน้า 66)

ค่าความละเอียดวิดีโอของ HERO5 Black (หน้า 45)
ช่วงเวลา (ไทม์แล็ปส์) (หน้า 59)

TIME LAPSE PHOTO (ภาพถ่ายไทม์แล็ปส์)
Time Lapse Photo (ภาพถ่ายไทม์แล็ปส์) ช่วยให้คุณ ถ่ายภาพเป็ นชุดได้ในช่วง
เวลาที่เฉพาะเจาะจง คุณ สามารถใช้โหมดนี้ บันทึกภาพของกิจกรรมต่าง ๆ จาก
นัน
้ ค่อยท�ำ การเลือกภาพที่ดีที่สุดในภายหลัง คุณ ยังสามารถถ่ายภาพด้วยระยะ
เวลาที่ยาวนาน แล้วเปลี่ยนภาพถ่ายเหล่า นัน
้ ให้เป็ นวิดโี อได้ ด้วยการใช้ GoPro
Studio (มีมาพร้ อมกับ Quik ส�ำหรับเดสก์ท็อป)
ค่า FOV ปริยายส�ำหรับ Time Lapse Photo (ภาพถ่ายไทม์แล็ปส์) คือ Wide
พร้อมกับช่วงเวลาปริยายที่ตัง้ ไว้ที่ 0.5 วินาที คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก
หัวข้อต่อไปนี้:

ช่วงเวลา (ไทม์แล็ปส์) (หน้า 59)

ค่าขอบเขตการมองเห็นส�ำหรับไทม์แล็ปส์ (หน้า 58)

Protune (หน้า 66)
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โหมดไทม์แล็ปส์: การตัง้ ค่า
ความละเอียดวิดโี อไทม์แล็ปส์และ FOV
ใน Time Lapse Mode (โหมดไทม์แล็ปส์) คุณสามารถตัง้ ค่าความละเอียดและ
FOV ได้แค่ในโหมดการบันทึก Time Lapse Video (วิดีโอไทม์แล็ปส์) เท่านัน
้
ความละเอียดของวิดีโอนัน
้ อ้างอิงจากจ�ำนวนเส้นตามแนวนอนในวิดีโอ ความ
ละเอียดที่สูงขึ้นยิ่งท�ำให้ได้วิดีโอที่มีรายละเอียดและความชัดเจนมากขึ้นตามไป
ด้วย ดังนัน
้ วิดีโอความละเอียดที่ 2.7K จึงนับได้ว่ามีคุณภาพสูงกว่าวิดีโอที่ความ
ละเอียด 1080p เนื่องจากมันประกอบไปด้วยเส้นตามแนวนอน 2,704 เส้น ซึ่ง
แต่ละเส้นมีความกว้างถึง 1,520 พิกเซล
ค่าขอบเขตการมองเห็น (FOV) หมายถึงขอบเขตของภาพ (วัดเป็ นองศา) ที่
สามารถบันทึกได้ผ่านเลนส์ของกล้อง ค่า FOV แบบ Wide ช่วยท�ำให้บันทึกภาพ
ได้ในมุมกว้างที่สุด

โหมดไทม์แล็ปส์: การตัง้ ค่า
FOV

ค�ำอธิบาย

Linear (ลิเนียร์)

ค่าขอบเขตการมองเห็นระดับกลางที่ไร้ซ่ ึงการ
บิดเบือนของภาพแบบฟิ ชอาย เหมาะส�ำหรับใช้ถ่าย
ภาพกลางอากาศ หรือภาพอื่น ๆ ที่คุณต้องการให้ได้
มุมมองในแบบดัง้ เดิม

Narrow (แคบ)

ความละเอียดที่มีให้เลือกส�ำหรับโหมดการบันทึก Time Lapse Video (วิดีโอไทม์
แล็ปส์) คือ 4K, 2.7K 4:3 และ 1080p
ค่าขอบเขตการมองเห็น (FOV) ส�ำหรั บไทม์แล็ปส์
กล้องของคุณมีตัวเลือก FOV ส�ำหรับไทม์แล็ปส์อยู่หลายแบบ
FOV

ค�ำอธิบาย

Wide (กว้าง)

ค่าขอบเขตการมองเห็นที่กว้างที่สุด เหมาะส�ำหรับ
การบันทึกที่มีการเคลื่อนไหวสูง ที่ต้องการเก็บราย
ละเอียดต่าง ๆ ไว้ในเฟรมให้ได้มากที่สุด ค่า FOV
ตัวนี้จะท�ำให้ได้ภาพแบบฟิ ชอายโดยเฉพาะตรง
บริเวณขอบของภาพ (คุณสามารถตัดเอาบริเวณที่
เกิดฟิ ชอายออกระหว่างการตัดต่อได้ตามต้องการ)

Medium (ปานกลาง)
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ค่าขอบเขตการมองเห็นระดับกลาง ท�ำให้เกิดการซูม
เข้าไปที่ตรงกลางของภาพ

ให้ขอบเขตการมองเห็นแบบแคบที่สุด พร้อมความ
บิดเบี้ยวของภาพแบบฟิ ชอายที่ลดลง เหมาะส�ำหรับ
การจับภาพในระยะไกล ปรากฏการณ์ที่เห็นได้
ชัดเจนของค่าขอบเขตการมองเห็นตัวนี้ก็คือเกิดการ
ซูมเข้าไปตรงกลางของภาพที่ถ่ายได้

ช่วงเวลา (ไทม์แล็ปส์)
การตัง้ ค่า Interval (ช่วงเวลา) ช่วยให้คุณก�ำหนดระยะเวลาระหว่างการถ่ายใน
แต่ละเฟรมได้
ช่วงเวลาของภาพถ่ายไทม์แล็ปส์ และวิดีโอไทม์แล็ปส์
ช่วงเวลาที่เลือกได้ส�ำหรับ Time Lapse Video (วิดีโอไทม์แล็ปส์) คือ 0.5 (ค่า
ปริยาย), 1, 2, 5, 10, 30 และ 60 วินาที
Interval (ช่วงเวลา)

ตัวอย่าง

0.5-2 วินาที

การเล่นกระดานโต้คลื่น ขี่จักรยาน หรือกีฬาอื่น ๆ

2 วินาที

มุมถนนที่พลุกพล่าน

5-10 วินาที

ก้อนเมฆหรือฉากภายนอกต่าง ๆ ที่ใช้เวลานานใน
การเคลื่อนที่

10-60 วินาที

กิจกรรมต่าง ๆ ที่กินเวลานาน เช่น โครงการก่อสร้าง
หรือการสร้างสรรค์งานศิลปะ
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โหมดไทม์แล็ปส์: การตัง้ ค่า
ช่วงเวลาของโหมดการบันทึกไนท์แล็ปส์
Interval (ช่วงเวลา) ช่วยก�ำหนดอัตราในการถ่ายภาพ ช่วงเวลาของ Night Lapse
(ไนท์แล็ปส์) ที่ตัง้ ได้คือ Auto (อัตโนมัติ), 4, 5, 10, 15, 20 และ 30 วินาที และ
แบบ 1, 2, 5, 30 และ 60 นาที
การเลือกแบบ Auto (อัตโนมัติ) (ค่าปริยาย) นัน
้ จะช่วยท�ำให้ค่าของ Interval
(ช่วงเวลา) สัมพันธ์กับการตัง้ ค่าของชัตเตอร์ (ชัตเตอร์) เช่น ถ้าชัตเตอร์
(ชัตเตอร์) ถูกตัง้ ค่าไว้อยู่ที่ 10 วินาทีและค่า Interval (ช่วงเวลา) ถูกตัง้ เป็ น Auto
(อัตโนมัติ) กล้องของคุณจะท�ำการถ่ายภาพในทุก ๆ 10 วินาที ภาพถ่ายทุกภาพ
จะมีความละเอียดอยู่ที่ 12MP
Interval (ช่วงเวลา)

ตัวอย่าง

Auto (อัตโนมัติ)

เหมาะส�ำหรับถ่ายภาพในทุกค่าแสง สามารถบันทึก
ภาพได้อย่างรวดเร็ว ขึ้นอยู่กับการตัง้ ค่าของ
ชัตเตอร์ (ชัตเตอร์)

4-5 วินาที
10-15 วินาที

20-30 วินาที
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ฉากของเมืองในยามพลบค�่ำ แสงไฟตามท้องถนน
หรือฉากที่มีความเคลื่อนไหว

แสงไฟสลัว ๆ พร้อมฉากที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบช้า
ๆ เช่น ก้อนเมฆบนท้องฟ้ าในยามค�่ำคืนท่ามกลาง
แสงพระจันทร์
สภาวะที่มีแสงน้อยมากหรือฉากที่มีการ
เปลี่ยนแปลงแบบช้ามาก เช่น ฉากของดวงดาวบน
ท้องฟ้ ายามค�่ำคืนที่แทบไม่มีแสงจากแหล่งอื่นมาร
บกวนเลย

โหมดไทม์แล็ปส์: การตัง้ ค่า
ชัตเตอร์ (ไทม์แล็ปส์)
ใน Time Lapse Mode (โหมดไทม์แล็ปส์) การตัง้ ค่านี้ใช้ได้แค่กับโหมดการ
บันทึก Night Lapse Photo (ภาพถ่ายไนท์แล็ปส์)ชัตเตอร์ (ชัตเตอร์) ช่วยให้
คุณก�ำหนดระยะเวลาการเปิ ดของชัตเตอร์ได้ ตัวเลือกปริยายของการตัง้ ค่านี้คือ
Auto (อัตโนมัติ)
ใช้ตารางนี้เพื่อช่วยให้คุณเลือกการตัง้ ค่าที่เหมาะสมที่สุดส�ำหรับกิจกรรมของ
คุณได้:

การตัง้ ค่า

ตัวอย่าง

2 sec, 5 sec, 10 sec

รุ่งอรุณ ยามค�่ำ ช่วงสนธยา การจราจรยามค�่ำคืน
ชิงช้าสวรรค์ ดอกไม้ไฟ การวาดภาพด้วยไฟ

20 sec

ท้องฟ้ ายามค�่ำคืน (พร้อมแสงไฟ)

30 sec

ดาวบนท้องฟ้ ายามค�่ำคืน ทางช้างเผือก (สภาวะที่
มืดสนิท)

Auto (อัตโนมัติ) (นาน
ถึง 2 วินาที)

พระอาทิตย์ข้ ึน พระอาทิตย์ลง รุ่งอรุณ ยามค�่ำ ช่วง
สนธยา กลางคืน

เคล็ดลับสุดโปร: เพื่อลดความพร่ามัวของภาพขณะท�ำการใช้ Night Lapse
Photo (ภาพถ่ายไนท์แล็ปส์) ให้ติดตัง้ กล้องของคุณเข้ากับขาตัง้ กล้อง หรือพื้น
ผิวที่มัน
่ คงและไม่สามารถขยับได้
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โหมดไทม์แล็ปส์: การตัง้ ค่าขัน
้ สูง
PROTUNE
ใน Time Lapse Mode (โหมดไทม์แล็ปส์) Protune นัน
้ มีให้เลือกใช้ในโหมดการ
บันทึก Time Lapse Photo (ภาพถ่ายไทม์แล็ปส์) และ Night Lapse Photo (ภาพ
ถ่ายไนท์แล็ปส์) โปรดอ่านรายละเอียดของการตัง้ ค่า Protune ได้ที่ Protune
(หน้า 62)

การควบคุมขัน
้ สูง
EXPOSURE CONTROL (การควบคุมค่ารับแสง)
โดยปกติแล้ว กล้องของคุณจะท�ำการประเมินค่ารับแสงที่เหมาะสมจากภาพทัง้
ภาพ อย่างไรก็ตาม Exposure Control ช่วยให้คุณสามารถเลือกบริเวณที่คุณ
ต้องการให้กล้องใช้เป็ นบริเวณอ้างอิงในการประเมินหาค่ารับแสง การตัง้ ค่านี้มี
ประโยชน์ส�ำหรับภาพถ่ายต่าง ๆ ที่บริเวณส�ำคัญของภาพนัน
้ อาจมีการเปิ ดรับ
แสงมากหรือน้อยเกินไป
เมื่อคุณได้ท�ำการเปลี่ยนแปลงการตัง้ ค่านี้ จอภาพแบบสัมผัสจะแสดงผลที่ปรับ
เปลี่ยนไปให้คุณชมในทันที ทัง้ นี้หากคุณได้เปลี่ยนไปใช้โหมดอื่น ๆ ของกล้อง
ตัวกล้องจะกลับไปท�ำการประเมินค่ารับแสงที่เหมาะสมจากภาพทัง้ ภาพอีกครัง้
การควบคุมค่ารับแสงด้วยการปรับค่ารับแสงอัตโนมัติ
เมื่อคุณได้ใช้ตัวเลือกนี้ กล้องจะอ้างอิงค่ารับแสงจากบริเวณจอภาพแบบสัมผัสที่
คุณได้เลือกไว้อยู่เสมอ โดยไม่สนใจว่าบริเวณนัน
้ จะมีอะไรอยู่บ้าง
สมมติว่าคุณติดตัง้ กล้องไว้บนแผงหน้ารถของคุณ จากนัน
้ คุณอาจได้ลองเลือก
บริเวณส่วนบนของจอภาพแบบสัมผัสดู ซึ่งคุณจะพบว่าค่ารับแสงนัน
้ อ้างอิงจาก
พื้นที่ที่อยู่ด้านนอกของกระจกหน้ารถ ไม่ได้อ้างอิงค่ารับแสงจากบริเวณแผงหน้า
รถ (ที่อาจท�ำให้ฉากด้านนอกเกิดการเปิ ดรับแสงมากเกินไปขึ้นได้)
1. กดจอภาพแบบสัมผัสจนกว่ากรอบสี่เหลี่ยมจะย่อตัวไปอยู่ตรงกลางของหน้า
จอ
2. ลากกรอบสี่เหลี่ยมไปยังบริเวณที่คุณต้องการให้ใช้อ้างอิงส�ำหรับตัง้ ค่ารับ
แสง (คุณสามารถท�ำการแตะเลือกบริเวณนัน
้ แทนการลากกรอบสี่เหลี่ยมได้)
3. แตะ [
] ตรงหัวมุมขวาล่างของหน้าจอ
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การควบคุมขัน
้ สูง

การควบคุมขัน
้ สูง

การควบคุมค่ารับแสงด้วยการล็อกค่ารับแสง
ตัวเลือกนี้จะท�ำให้กล้องล็อกค่ารับแสงที่จะใช้ไว้ ค่ารับแสงดังกล่าวจะยังคงอยู่
จนกว่าคุณจะท�ำการยกเลิก

การยกเลิกการควบคุมค่ารับแสง
Exposure Control (การควบคุมค่ารับแสง) จะถูกยกเลิกอัตโนมัติเมื่อคุณเปลี่ยน
ไปเลือกโหมดอื่นหรือรีสตาร์ทกล้อง คุณสามารถยกเลิกการตัง้ ค่านี้ได้ด้วยตัว
เองด้วย (ตามรายละเอียดด้านล่าง) เมื่อคุณได้ยกเลิกการตัง้ ค่ารับแสงดังกล่าว
กล้องจะกลับไปประเมินค่ารับแสงที่เหมาะสมจากภาพทัง้ ภาพอีกครัง้
1. กดจอภาพแบบสัมผัสจนกว่ากรอบสี่เหลี่ยมจะย่อตัวไปอยู่ตรงกลางของหน้า
จอ
2. แตะ [
] ตรงมุมซ้ายล่างของหน้าจอ

เช่น สมมติว่าคุณก�ำลังเล่นสโนว์บอร์ดในวันที่มีแดดจ้า หลังจากที่คุณท�ำการตัง้
ค่ารับแสงด้วยตัวเองโดยอ้างอิงจากเสื้อแจ็คเก็ตของคนที่คุณก�ำลังถ่ายภาพให้
ภาพถ่ายต่อ ๆ มาที่คุณถ่ายจะอ้างอิงค่ารับแสงจากเสื้อแจ็คเก็ตดังกล่าวไปตลอด
ท�ำให้ภาพถ่ายเหล่านัน
้ มีโอกาสเกิดการเปิ ดรับแสงที่น้อยเกินไปเมื่อเทียบกับ
หิมะที่สว่างจ้าได้น้อยลง
1. กดจอภาพแบบสัมผัสจนกว่ากรอบสี่เหลี่ยมจะย่อตัวไปอยู่ตรงกลางของหน้า
จอ
2. ลากกรอบสี่เหลี่ยมไปยังบริเวณที่คุณต้องการให้ใช้อ้างอิงส�ำหรับตัง้ ค่ารับ
แสง (คุณสามารถท�ำการแตะเลือกบริเวณนัน
้ แทนการลากกรอบสี่เหลี่ยมได้)
3. แตะ Auto Exposure (ค่ารับแสงอัตโนมัติ) เพื่อเปลี่ยนให้เป็ น Locked
Exposure (ค่ารับแสงแบบล็อก)
4. ยืนยันค่ารับแสงที่คุณต้องการด้วยการแตะ [
] ตรงมุมขวาล่างของหน้า
จอเพื่อท�ำการล็อกค่ารับแสง
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เคล็ดลับสุดโปร: ดูการตัง้ ค่ารับแสงขัน
้ สูงได้ที่ การตัง้ ค่าการชดเชยแสง
(หน้า 71)
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การควบคุมขัน
้ สูง
PROTUNE
Protune ช่วยปลดปล่อยศักยภาพสูงสุดของกล้องท�ำให้ได้ภาพถ่ายที่ยอดเยี่ยม
วิดีโอคุณภาพระดับโรงภาพยนตร์ และภาพถ่ายที่พร้อมส�ำหรับน�ำไปผลิตสื่อ
อย่างมืออาชีพอีกด้วย Protune ช่วยให้ผู้สร้างสรรค์ผลงานท�ำงานได้สะดวก และ
มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อน
Protune นัน
้ รองรับการใช้งานกับเครื่องมือปรับแต่งภาพระดับมืออาชีพต่าง ๆ
เช่น GoPro Studio (มีมาพร้อมกับ Quik ส�ำหรับเดสก์ท็อป) รวมถึงซอฟต์แวร์ตัด
ต่อวิดีโอและภาพถ่ายอื่น ๆ
Protune ช่วยให้คุณสามารถควบคุมกล้องด้วยตัวเองในส่วนต่าง ๆ เช่น สี สมดุล
แสงสีขาว ความเร็วชัตเตอร์ และการควบคุมขัน
้ สูงหรือการปรับแต่งอื่น ๆ
ส�ำหรับวิดีโอ และภาพถ่ายของคุณ
Protune
Protune นัน
้ มีให้ใช้ในการตัง้ ค่าขัน
้ สูงของโหมดการบันทึกต่าง ๆ ที่รองรับ ดูราย
ละเอียดการตัง้ ค่าขัน
้ สูงได้ที่ การใช้งานจอภาพแบบสัมผัส (หน้า 17) ตัวเลือก
ส�ำหรับการตัง้ ค่านี้ คือ Off (ปิ ด) (ค่าปริยาย) และ On (เปิ ด) ขณะที่เปิ ดใช้งาน
Protune อยู่ [
] จะปรากฏขึ้นมาบนหน้าจอของกล้อง
Protune ไม่สามารถใช้งานได้ใน Video + Photo (วิดีโอและภาพถ่าย), Looping
(การถ่ายวน) หรือ Time Lapse Video (วิดีโอไทม์แล็ปส์) การตัง้ ค่า Protune บาง
อย่างไม่สามารถใช้ได้เมื่อคุณใช้ Exposure Control (การควบคุมค่ารับแสง) อยู่
Protune นัน
้ ใช้ได้กับวิดีโอและภาพถ่ายทุกความละเอียด
การเปลี่ยนแปลงการตัง้ ค่าของ Protune ในโหมดการบันทึกใด ๆ จะมีผลต่อ
โหมดการบันทึกนัน
้ เพียงโหมดเดียว เช่น การเปลี่ยนแปลงค่า White Balance
(สมดุลแสงสีขาว) ส�ำหรับ Night Photo (ภาพถ่ายกลางคืน) จะไม่ส่งผลต่อค่า
สมดุลแสงสีขาวส�ำหรับภาพถ่าย Burst (ถ่ายรัว)
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การควบคุมขัน
้ สูง
สี
Color (สี) ช่วยให้คุณสามารถปรับค่าสีวิดีโอและภาพถ่ายต่าง ๆ ของคุณได้ เมื่อ
คุณได้ท�ำการเปลี่ยนแปลงการตัง้ ค่านี้ จอภาพแบบสัมผัสจะแสดงผลที่ปรับ
เปลี่ยนไปให้คุณชมในทันที
การตัง้ ค่าสี

โปรไฟล์ของสีท่ีเกิดขึน
้

GoPro Color (ค่า
ปริยาย)

ให้โปรโฟล์สีที่ถูกต้องตามแบบฉบับ GoPro (สีสันที่
สวยงาม ขณะไม่เปิ ดการใช้งาน Protune)

Flat (สีแบบแฟล็ท)

ให้โปรไฟล์สีธรรมชาติที่สามารถถูกปรับแต่งสีเพื่อ
ให้มีความใกล้เคียงกับสีของวิดีโอที่ถูกบันทึกจาก
อุปกรณ์อ่ ืน ๆ ท�ำให้เกิดความยืดหยุ่นในงานด้าน
การตัดต่อ เนื่องจากมีเคิร์ฟที่ยาว การบันทึกแบบ
แฟล็ทจะเก็บรายละเอียดของเงา และแสงไฮไลท์
ได้มากกว่า

สมดุลแสงสีขาว
White Balance (สมดุลแสงสีขาว) ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งอุณหภูมิสีของ
วิดีโอ และภาพถ่าย เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของแสงที่มีความเย็น
หรืออุ่นได้ เมื่อคุณได้ท�ำการเปลี่ยนแปลงการตัง้ ค่านี้ จอภาพแบบสัมผัสจะแสดง
ผลที่ปรับเปลี่ยนไปให้คุณชมในทันที
ตัวเลือกส�ำหรับการตัง้ ค่านี้ได้แก่ Auto (ค่าปริยาย), 3000K, 4000K, 4800K,
5500K, 6000K, 6500K, และ Native (ดัง้ เดิม) ค่าที่ต่�ำกว่า จะให้โทนสีที่มีความ
อุ่นมากกว่า
คุณสามารถเลือก Native (ดัง้ เดิม) เพื่อสร้างไฟล์ที่มีการปรับแต่งสีจากเซ็นเซอร์
รับภาพแบบน้อยที่สุด ซึ่งจะท�ำให้การปรับแต่งสีด้วยตนเองในภายหลังมีความ
ถูกต้องมากยิ่งขึ้น
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การควบคุมขัน
้ สูง

การควบคุมขัน
้ สูง

ISO (วิดีโอเท่านัน
้ )

ISO ต�่ำสุด (ภาพถ่ายเท่านัน
้ )

ISO ช่วยก�ำหนดความไวแสงของกล้อง ซึ่งท�ำให้เกิดการแลกเปลี่ยนกันระหว่าง
ความสว่างและน้อยส์ของภาพที่ปรากฏ น้อยส์ของภาพถ่ายหมายถึงอาการจุด
รบกวนที่ก่อให้เกิดความหยาบของภาพ
ในภาวะแสงน้อย ค่า ISO ที่สูงช่วยท�ำให้ได้ภาพที่ดูสว่างขึ้น แต่ก็ท�ำให้ภาพ
เกิดน้อยส์มากขึ้นด้วย ค่า ISO ที่ต่�ำจะท�ำให้น้อยส์ของภาพต�่ำ แต่ภาพที่ได้จะ
มีลักษณะมืด เมื่อคุณได้ท�ำการเปลี่ยนแปลงการตัง้ ค่านี้ จอภาพแบบสัมผัสจะ
แสดงผลที่ปรับเปลี่ยนไปให้คุณชมในทันที

400

800

ภาพที่มืดลงทำ�ให้
น้อยส์ลดลง

1200

1600

3200

6400

ภาพที่สว่างขึ้นทำ�ให้
เกิดน้อยส์มากขึ้น

ค่า ISO นัน
้ ขึ้นอยู่กับการตัง้ ค่าของชัตเตอร์ (ชัตเตอร์):
• ตัง้ ค่าชัตเตอร์ (ชัตเตอร์) เป็ น Auto (อัตโนมัติ): ค่า ISO ที่คุณเลือกนี้ใช้
เป็ นค่า ISO สูงสุด ค่า ISO ที่ใช้งานจริงอาจจะต�่ำกว่านัน
้ ได้ ขึ้นอยู่กับสภาวะ
แวดล้อมแสง ค่า ISO ที่มีให้เลือกคือ 6400, 3200, 1600, 1200, 800, 400
• Shutter (ชัตเตอร์) ไม่ได้ถูกตัง้ ค่าเป็ น Auto (อัตโนมัติ): ค่า ISO ที่คุณเลือก
นัน
้ ใช้เป็ นค่า ISO สูงสุด นอกเสียจากคุณจะแตะ [
] ตรงด้านล่างของ
หน้าจอเพื่อล็อกค่าไว้ ค่า ISO ที่มีให้เลือกคือ 6400, 3200, 1600, 1200, 800
และ 400
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ISO สูงสุด (ภาพถ่ายเท่านัน
้ )
ISO Minimum (ISO ต�่ำสุด) และ ISO Maximum (ISO สูงสุด) ช่วยให้คุณตัง้ ค่า
ความไวแสงของกล้องและน้อยส์ของภาพได้ด้วย การตัง้ ค่า ISO สร้างความ
สมดุลระหว่างความสว่างกับน้อยส์ของภาพถ่าย น้อยส์ของภาพถ่ายหมายถึง
อาการจุดรบกวนที่ก่อให้เกิดความหยาบของภาพ
ค่า ISO ที่สูงช่วยท�ำให้ได้ภาพที่ดูสว่างขึ้น แต่ก็ท�ำให้ภาพเกิดน้อยส์มากขึ้นด้วย
ค่า ISO ที่ต่�ำท�ำให้ได้ภาพที่มืด แต่เกิดน้อยส์น้อยลง
100

200

ภาพที่มืดลงทำ�ให้
น้อยส์ลดลง

400

800

1600

ภาพที่สว่างขึ้นทำ�ให้
เกิดน้อยส์มากขึ้น

หมายเหตุ: ISO Minimum (ISO ต�่ำสุด) นัน
้ ไม่ส ามารถใช้ได้กับ Time Lapse Photo (ภาพถ่าย
ไทม์แล็ปส์) เมื่อท�ำ การตัง้ ค่า ช่วงเวลาอยู่ที่ 0.5 หรื อ 1 วินาที

เคล็ดลับสุดโปร: คุณสามารถล็อกค่า ISO ไว้แบบเฉพาะเจาะจงได้ด้วยการตัง้ ค่า
ISO Minimum (ISO ต�่ำสุด) และ ISO Maximum (ISO สูงสุด) ไว้ด้วยค่าเดียวกัน
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การควบคุมขัน
้ สูง

การควบคุมขัน
้ สูง

ชัตเตอร์

การชดเชยค่ารั บแสง (EV COMP)

การตัง้ ค่าชัตเตอร์ (ชัตเตอร์) ใน Protune จะถูกใช้กับ Video (วิดีโอ) เท่านัน
้
เพื่อก�ำหนดระยะเวลาการเปิ ดของชัตเตอร์ เมื่อคุณได้ท�ำการเปลี่ยนแปลงการตัง้
ค่านี้ จอภาพแบบสัมผัสจะแสดงผลที่ปรับเปลี่ยนไปให้คุณชมในทันที

Exposure Value Compensation (การชดเชยค่ารับแสง) ส่งผลต่อความสว่างของ
วิดีโอ และภาพถ่ายของคุณ การปรับแต่งค่าในส่วนนี้สามารถช่วยเพิ่มคุณภาพผล
งาน เมื่อต้องท�ำการถ่ายในสภาพแวดล้อมที่มีความแตกต่างของแสงสูง

ตัวเลือกของการตัง้ ค่านี้ข้ ึนอยู่กับการตัง้ ค่า FPS ตามรายละเอียดด้านล่าง ค่า
ปริยายคือ Auto (อัตโนมัติ)

ตัวเลือกส�ำหรับการตัง้ ค่านี้ มีระยะตัง้ แต่ -2.0 ถึง +2.0 การตัง้ ค่าปริยายคือ 0

การตัง้ ค่า

ตัวอย่าง 1:
1080p30

ตัวอย่าง 2:
1080p60

Auto (อัตโนมัติ)

Auto (อัตโนมัติ)

Auto (อัตโนมัติ)

1/FPS

1/30 วินาที

1/60 วินาที

1/(2xFPS)

1/60 วินาที

1/120 วินาที

1/(4xFPS)

1/120 วินาที

1/240 วินาที

1/(8xFPS)

1/240 วินาที

1/480 วินาที

เคล็ดลับสุดโปร: เพื่อลดความพร่ามัวของวิดีโอและภาพถ่ายขณะถ่ายด้วยการ
ตัง้ ค่าชัตเตอร์ (ชัตเตอร์) ให้ติดตัง้ กล้องของคุณเข้ากับขาตัง้ กล้อง หรือพื้นผิวที่
มัน
่ คงและไม่สามารถขยับได้

เมื่อคุณได้ท�ำการเปลี่ยนแปลงการตัง้ ค่านี้ จอภาพแบบสัมผัสจะแสดงผลที่ปรับ
เปลี่ยนไปให้คุณชมในทันที ค่าที่สูงกว่าจะท�ำให้ภาพสว่างมากยิ่งขึ้น
ส�ำหรับ Video (วิดีโอ) การตัง้ ค่าในส่วนนี้จะสามารถใช้งานได้ก็ต่อเมื่อชัตเตอร์
(ชัตเตอร์) ถูกตัง้ เป็ น Auto (อัตโนมัติ) เท่านัน
้
ดูข้อมูลเกี่ยวกับการปรับค่ารับแสงโดยอ้างอิงจากบริเวณใดบริเวณหนึ่งของฉาก
ได้ที่ Exposure Control (การควบคุมค่ารับแสง) (หน้า 63)
เคล็ดลับสุดโปร: Exposure Value Compensation (การชดเชยค่ารับแสง) ช่วย
ปรับความสว่างตามค่า ISO ที่ตัง้ ไว้ หากความสว่างได้ถึงขอบเขตค่า ISO ใน
สภาพแวดล้อมที่มีแสงน้อยแล้ว การเพิ่ม Exposure Value Compensation (การ
ชดเชยค่ารับแสง) จะไม่ส่งผลใด ๆ หากคุณต้องการเพิ่มความสว่าง ให้ท�ำการ
เพิ่มค่า ISO
ความคมชัด
Sharpness (ความคมชัด) มีหน้าที่ควบคุมคุณภาพของรายละเอียดที่ถูกบันทึก
ในวิดีโอหรือภาพถ่ายของคุณ ตัวเลือกส�ำหรับการตัง้ ค่านี้ คือ High (สูง) (ค่า
ปริยาย), Medium (ปานกลาง) และ Low (ต�่ำ)
เมื่อคุณได้ท�ำการเปลี่ยนแปลงการตัง้ ค่านี้ จอภาพแบบสัมผัสจะแสดงผลที่ปรับ
เปลี่ยนไปให้คุณชมในทันที
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เคล็ดลับสุดโปร: หากคุณคิดจะเพิ่มความคมชัดในระหว่างที่ท�ำการตัดต่อ ให้
ตัง้ ค่าไว้ที่ Low

71

การควบคุมขัน
้ สูง
ไฟล์เสียงดิบ
การตัง้ ค่านี้มีให้ใช้แค่ในโหมดการบันทึก Video (วิดีโอ) ซึ่งจะสร้างไฟล์ .wav
แยกขึ้นมาต่างหากส�ำหรับวิดีโอของคุณ จากเดิมที่มีไฟล์ .mp4 มาตรฐานอยู่แล้ว
คุณสามารถเลือกระดับการประมวลผลที่จะใช้ส�ำหรับไฟล์เสียงดิบได้ด้วย การตัง้
ค่านี้มีประโยชน์เมื่อคุณต้องการแยกไฟล์ .wav เพื่อเอาไว้ส�ำหรับแบ่งปั น หรือใช้
ในการตัดต่อในภายหลัง
ตัวเลือก

ค�ำอธิบาย

Low (ต�่ำ)

ใช้การประมวลผลแบบต�่ำสุด เป็ นตัวเลือกที่
เหมาะสม หากคุณจะท�ำการประมวลผลเสียงใน
กระบวนการตัดต่อในภายหลังอยู่แล้ว

Med (ปานกลาง)

High (สูง)

ใช้การประมวลผลที่อ้างอิงจากการตัง้ ค่าใน Manual
Audio Control (การควบคุมเสียงด้วยตัวเอง) (แบบ
ลมและ/หรือสเตอริโอ) หาก Manual Audio Control
(การควบคุมเสียงด้วยตัวเอง) นัน
้ ปิ ดอยู่ กล้องจะ
เปลี่ยนไปมาระหว่างการกรองเสียงลมและเสียง
สเตอริโอโดยอัตโนมัติ
ใช้การประมวลผลเสียงแบบเต็มรูปแบบ (อัตรา
ขยายอัตโนมัติ และการเข้ารหัสเสียงแบบ AAC)

เคล็ดลับสุดโปร: ไฟล์เสียงสกุล .wav จะถูกบันทึกไว้ในต�ำแหน่งเดียวกันกับ
ไฟล์เสียงสกุล .mp4 โดยมีช่ ือไฟล์ที่เหมือนกันทัง้ คู่ คุณสามารถเข้าถึงไฟล์เหล่า
นี้ได้ด้วยการเสียบการ์ด microSD ของคุณเข้ากับการ์ดรีดเดอร์ แล้วท�ำการค้นหา
ไฟล์ผ่านคอมพิวเตอร์ของคุณ

การเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์เสริมทางด้านเสียง
ไมโครโฟนเสริมหรืออุปกรณ์เสริมอื่น ๆ สามารถช่วยเพิ่มคุณภาพเสียงส�ำหรับ
วิดีโอของคุณได้
1. ต่ออุปกรณ์เสริมทางด้านเสียงเข้ากับพอร์ต USB-C ของกล้อง ด้วยการใช้
อะแดปเตอร์ไมโครโฟน 3.5 มม. โปร ของทาง GoPro (มีจ�ำหน่ายแยกต่าง
หาก)
2. ขณะอยู่ตรงหน้าจอหลักของกล้อง ให้ท�ำการปั ดนิ้วลงด้านล่าง
3. แตะ Preferences > Audio Input
4. แตะเลือกตัวเลือกต่อไปนี้:
ตัวเลือก

ค�ำอธิบาย

Standard
(มาตรฐาน+)

กล้องจ่ายพลังงานให้กับไมโครโฟนโดยไม่มีการ
เพิ่มความดังเสียง

Standard+
(มาตรฐาน+)
Non-Powered (ไม่
จ่ายพลังงาน)
Non-Powered+ (ไม่
จ่ายพลังงาน+)
Line In (ไลน์อิน)

กล้องจ่ายพลังงานให้กับไมโครโฟนและเพิ่ม
ความดังเสียงขึ้น 20dB

กล้องไม่ได้จ่ายพลังงานให้กับไมโครโฟน และ
ไม่มีการเพิ่มความดังเสียง
กล้องไม่ได้จ่ายพลังงานให้กับไมโครโฟน แต่
เพิ่มความดังเสียงขึ้น 20dB

มีไว้ส�ำหรับเครื่องมือด้านเสียงอื่น ๆ ที่ไม่ใช่
ไมโครโฟน (เช่น บอร์ดมิกซ์เสียง เครื่องขยาย
เสียงกีตาร์ เครื่องร้องเพลงคาราโอเกะ และ
อื่น ๆ)

หมายเหตุ: หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องใช้ตัวเลือกไหน ให้ตรวจดูข้อมูลจากผู้ผลิตไมโครโฟนของคุณ

Reset (รีเซ็ต)
ตัวเลือกนี้จะท�ำการล้างการตัง้ ค่า Protune ทัง้ หมดให้กลับเป็ นค่าปริยาย

72

73

การตัง้ ค่า GOPRO ของคุณ
คุณสามารถตัง้ ค่ากล้องของคุณได้ในแบบที่คุณต้องการ ตัง้ แต่การเปลี่ยนความ
ดังของเสียงเตือนไปจนถึงการปิ ดไฟสถานะ
การเปลี่ยนค่าตัวเลือกต่า ง ๆ
1. ปั ดนิ้วลงด้านล่าง แล้วแตะ Preferences
2. แตะการตัง้ ค่าแล้วแตะเลือกตัวเลือกใหม่
3. ปั ดนิ้วลงด้านล่างเพื่อออก
วันที่และเวลา
วันที่และเวลาจะท�ำการอัพเดตอัตโนมัติเมื่อคุณเชื่อมต่อกล้องของคุณเข้ากับ
แอพ Capture หรือ Quik ส�ำหรับเดสก์ท็อป อย่างไรก็ตามคุณสามารถเปลี่ยนค่า
เหล่านี้ได้ด้วยตัวเองหากคุณต้องการ
หมายเหตุ: หากคุณได้ถอดแบตเตอรี่ ออกไปจากกล้องเป็ นระยะเวลานาน คุณต้องท�ำ การรีเซ็ตค่า
วันที่และเวลาใหม่ (ท�ำแบบอัตโนมัติหรื อด้วยตัวเอง)

ความดังเสียงเตือน
ตัง้ ค่าความดังของเสียงเตือนต่าง ๆ ของ GoPro ตัวเลือกของการตัง้ ค่านี้คือ
High (ค่าปริยาย) Med Low และ Off
LED
ตัง้ ค่าให้ไฟสถานะดวงไหนติดบ้าง ตัวเลือกการตัง้ ค่านี้คือ All On (ค่าปริยาย) All
Off และ Front Off
เคล็ดลับสุดโปร: ปิ ดไฟสถานะด้านหน้า หากคุณต้องถ่ายภาพในบริเวณที่มีหน้า
ต่างและกระจกซึ่งจะท�ำให้เกิดแสงสะท้อนได้ขณะถ่ายภาพ
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การตัง้ ค่า GOPRO ของคุณ
โหมดค่าปริยาย
เลือกตัง้ ค่าโหมดที่คุณต้องการให้ตัง้ เป็ นค่าปริยาย เมื่อคุณได้ท�ำการเปิ ด GoPro
ของคุณ ตัวเลือกในการตัง้ ค่านี้คือ Video (วิดีโอ) (ค่าปริยาย), Time Lapse Video (วิดีโอไทม์แล็ปส์), Video + Photo (วิดีโอและภาพถ่าย), Looping (การถ่าย
วน), Photo (ภาพถ่าย), Night (กลางคืน), Burst (ถ่ายรัว), Time Lapse Photo
(ภาพถ่ายไทม์แล็ปส์) และ Night Lapse Photo (ภาพถ่ายไนท์แล็ปส์)
หมายเหตุ: การตัง้ ค่า นีไ้ ม่มีผลใด ๆ ต่อ QuikCapture

ปิ ดกล้องอัตโนมัติ
ปิ ด GoPro ของคุณหลังจากที่กล้องไม่ได้ใช้ไปสักระยะเพื่อประหยัดพลังงาน
แบตเตอรี่ ตัวเลือกคือ 5 minutes, 15 minutes (ค่าปริยาย), 30 minutes และ
Never (ไม่ปิดเลย)
หมายเหตุ: การควบคุมด้วยเสียงจะใช้การไม่ได้ขณะที่กล้องท�ำ การปิ ดอยู่ ดังนัน
้ ขณะที่คุณใช้
การควบคุมด้วยเสียงอยู่นัน
้ ให้ตัง้ ค่า Auto Off (ปิ ดกล้องอัตโนมัต)ิ ด้วยระยะเวลาที่มากขึ้น
(หรื อให้ตัง้ เป็ น Never)

SCREENSAVER (สกรีนเซฟเวอร์)
ช่วยปิ ดจอภาพแบบสัมผัสหลังจากที่ไม่มีการใช้งานไปสักระยะเพื่อประหยัด
พลังงานแบตเตอรี่ ตัวเลือกคือ 1 minutes (ค่าปริยาย), 2 minutes, 3 minutes,
และ Never แตะตรงส่วนใดก็ได้ของหน้าจอภาพแบบสัมผัส เพื่อเรียกให้หน้า
จอกลับมาท�ำงานอีกครัง้ ทัง้ นี้ คุณยังสามารถใช้งานปุ่มต่าง ๆ ของกล้องและการ
ควบคุมด้วยเสียงได้ ขณะที่หน้าจอภาพแบบสัมผัสนัน
้ ดับอยู่
ความสว่า ง
ปรับระดับความสว่างของจอภาพแบบสัมผัส สามารถเลือกได้ตัง้ แต่ 10% ถึง
100% (ค่าปริยาย)
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การตัง้ ค่า GOPRO ของคุณ

การตัง้ ค่า GOPRO ของคุณ

การหมุนอัตโนมัติ

ฟอร์แ มตของวิดโี อ

การตัง้ ค่านี้ช่วยก�ำหนดทิศทางการถ่ายวิดีโอหรือภาพของคุณ เพื่อป้ องกันไม่ให้
คุณถ่ายภาพกลับหัว
การตัง้ ค่า

ค�ำอธิบาย

Auto (อัตโนมัติ)

(Auto Image Rotation) (การหมุนภาพอัตโนมัติ)
กล้องจะท�ำการเลือก Up (ขึ้น) หรือ Down (ลง)
โดยอัตโนมัติ จากทิศการวางกล้องเมื่อเริ่มท�ำการ
บันทึก ซึ่งจะท�ำให้ภาพที่ถ่ายได้ในทิศทางที่ถูก
ต้องเสมอ

Up (ค่าปริยาย)

กล้องจะถ่ายภาพตามทิศทางของกล้องเสมอ

Down (ลง)

กล้องจะถ่ายภาพแบบกลับหัวเสมอเมื่อเทียบกับ
ทิศทางของกล้อง

ตัง้ ค่าเฟรมเรตตามภูมิภาคต่าง ๆ ที่กล้องของคุณจะใช้ในการถ่ายและเปิ ดชม
วิดโี อผ่า น TV/HDTV การเลือกตัวเลือกภูมิภาคที่เหมาะสมช่วยป้ องกันไม่ให้
เกิดการสั ่นไหวเมื่อท�ำ การถ่ายวิดโี อภายในอาคาร
การตัง้ ค่า

ค�ำอธิบาย

NTSC

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเปิ ดชมวิดีโอของคุณผ่าน TV
แบบ NTSC (โทรทัศน์ส่วนใหญ่ในอเมริกาเหนือ)

PAL

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเปิ ดชมวิดีโอของคุณผ่าน
ทีวีแบบ PAL (โทรทัศน์ส่วนใหญ่ที่ไม่ได้อยู่ใน
อเมริกาเหนือ)

GPS
คุณสมบัตินี้ช่วยบันทึกสถานที่ที่วิดีโอและภาพถ่ายของคุณได้ถูกบันทึกไว้ เพื่อ
ดูข้อมูลดังกล่าว ให้คุณเปิ ดชมวิดีโอหรือภาพถ่ายผ่านแอพพลิเคชันของเด
สก์ท็อปหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ที่สามารถใช้คุณสมบัติดังกล่าวได้ ดูรายละเอียด
ได้ที่ gopro.com/help
ภาษา
ตัง้ ค่าภาษาที่ปรากฏบนตัวกล้อง
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ข้อความทีส
่ �ำคัญต่าง ๆ

การรีเซ็ตกล้อง

ไอคอนอุณหภูมิ

การรีเซ็ตการเชื่อมต่อ
ตัวเลือกนี้จะท�ำ การลบล้างข้อมูลการเชื่อมต่อของคุณ และรีเซ็ตรหัสผ่า นของ
กล้องด้วย หากคุณท�ำ การรีเซ็ตการเชื่อมต่อแล้ว คุณต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ใด ๆ
ที่คุณต้องการเชื่อมต่อกับ GoPro ของคุณ เสียใหม่
1. ขณะอยู่ตรงหน้าจอหลัก ให้ท�ำการปั ดนิ้วลงด้านล่าง
2. แตะ Connect > Reset Connections แล้วจึงแตะ Reset

ไอคอนอุณหภูมิจะปรากฏขึ้นมาบนหน้าจอสถานะกล้อง เมื่อ
กล้องมีอุณหภูมิสูงเกิน และต้องท�ำการปิ ดพักกล้องให้เย็นลง
ควรวางกล้องทิ้งไว้ให้เย็นลงก่อนที่จะพยายามใช้งานใหม่อีก
ครัง้ กล้องของคุณได้รับการออกแบบมาให้ตรวจจับสภาวะที่มี
อุณหภูมิสูงเกินได้ และจะปิ ดลงเมื่อจ�ำเป็ น
ไอคอนเตือนให้ซ่อมไฟล์
ถ้าการถ่ายวิดีโอหยุดโดยกะทันหันและไม่สามารถท�ำการบันทึก
ไฟล์วิดีโอได้ ไฟล์ดังกล่าวอาจเกิดความเสียหายขึ้น หากเกิดกรณี
นี้ข้ ึนมา กล้องจะแสดงไอคอนเตือนให้ซ่อมไฟล์ข้ ึนมาในขณะที่
กล้องพยายามท�ำการซ่อมแซมไฟล์ เมื่อขัน
้ ตอนนี้เสร็จสิ้น จะมี
ข้อความปรากฏขึ้นมาว่าการซ่อมแซมนัน
้ ส�ำเร็จหรือไม่ ให้กดปุ่ม
ใดก็ได้เพื่อท�ำการใช้งานกล้องต่อ

FULL
SD ERR
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การรี สตาร์ ท GOPRO ของคุณ
หากกล้องของคุณไม่ตอบสนองต่อการใช้งาน ให้กดปุ่มโหมด ค้างไว้ [
]
เป็ นเวลา 8 วินาที เพื่อท�ำ การปิ ดและรี สตาร์ ทกล้อง ทัง้ นี้ การตัง้ ค่าทุกอย่างจะ
ยังคงไว้ตามเดิมเมื่อท�ำ การรี สตาร์ ทกล้อง

ไม่มีการ์ดหน่วยความจ�ำใส่อยู่ กล้องจ�ำเป็ นต้องใช้
การ์ด microSD microSDHC หรือ microSDXC (มี
จ�ำหน่ายแยกต่างหาก) เพื่อถ่ายวิดีโอและภาพต่าง ๆ

การกลับไปใช้การตั้งค่าที่มาจากโรงงาน
ท�ำตามขัน
้ ตอนด้า นล่างเพื่อรีเซ็ตการตัง้ ค่าทุกอย่าง รวมถึงรหัสผ่า นของกล้อง
และยกเลิกการลงทะเบียนกล้องเข้า กับบัญชี GoPro Plus ของคุณ ด้วย ตัวเลือก
นี้ มีประโยชน์เ มื่อคุณต้องการขายกล้องต่อให้บุคคลอื่น และต้องการรีเซ็ตกล้อง
ให้กลับไปอยูใ่ นสภาพแรกเริ่ ม
1. ขณะอยู่ตรงหน้าจอหลัก ให้ท�ำการปั ดนิ้วลงด้านล่าง
2. แตะ Preferences > Factory Reset แล้วจึงแตะ Reset

กล้องไม่สามารถอ่านฟอร์แมตของการ์ดที่เสียบได้
ล้างข้อมูลของการ์ดหน่วยความจ�ำในกล้อง

การกลับไปใช้การตัง้ ค่าที่มาจากโรงงานจะไม่ลบผลงานใด ๆ ที่อยู่ในการ์ด
microSD ของคุณ หากคุณต้องการล้างข้อมูลการ์ด microSD ของคุณ กรุณาอ่าน
การฟอร์แมตการ์ด microSD ของคุณใหม่ (หน้า 8)

ข้อความที่เกี่ยวข้องกับการ์ด MICROSD
NO SD

การรีเซ็ตการตั้งค่าทัง
้ หมดให้กลับไปเป็ นค่าปริยาย
ตัวเลือกนี้จะรีเซ็ตการตัง้ ค่าทัง้ หมดในกล้องของคุณให้กลับไปเป็ นค่า ปริ ยาย
ยกเว้นข้อมูลวันที่ เวลา และชื่อผูใ้ ช้กับรหัสผ่า นกล้องของคุณ
1. ขณะอยู่ตรงหน้าจอหลัก ให้ท�ำการปั ดนิ้วลงด้านล่าง
2. แตะ Preferences > Camera Defaults แล้วจึงแตะ Reset

การ์ดเต็ม ลบไฟล์บางส่วนออกหรือเปลี่ยนใช้การ์ด
ตัวอื่น
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การติดตัง้ กล้อง

การติดตัง้ กล้อง

การติดตั้งกล้องเข้ากับขายึด
การที่คุณจะติดตัง้ กล้องเข้ากับขายึดกล้องได้นัน
้ คุณต้องมี The Frame (ส�ำหรับ
HERO5 Black) และสลักยึดกล้อง และ/หรือสกรูหัวแม่มือ ขึ้นอยู่กับว่าคุณก�ำลัง
ใช้ขายึดกล้องแบบใดอยู่

การใส่กล้องเข้าไปใน The Frame
1. ท�ำการเปิ ดตัวล็อก
2. สอดกล้องเข้าไปใน The Frame บริเวณด้านล่างตรงส่วนหน้าของ The
Frame จะมีสันที่นูนขึ้นมาอยู่ สอดกล้องให้ด้านหน้าของกล้องเข้าที่พอดีกับ
สันนูนดังกล่าว
3. ปิ ดฝา
4. ล็อกสลักให้เข้าที่

THE FRAME
กล้องของคุณนัน
้ มาพร้อมกับ The Frame (for HERO5 Black)
กล้อง HERO5 Black มีคุณสมบัติกันน�้ำที่ 10 ม. (33 ฟุต) เมื่อฝาถูกปิ ดไว้ ไม่
จ�ำเป็ นต้องใช้อุปกรณ์เสริมใด ๆ เมื่อท�ำการใช้กล้องในน�้ำ หรือใกล้กับน�้ำ
The Frame (for HERO5 Black) ช่วยเสริมการปกป้ องเพิ่มเติมให้กับกล้องของ
คุณหากคุณท�ำกล้องตกพื้น ดังนัน
้ คุณควรใช้ The Frame เสมอในทุก ๆ กิจกรรม
ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ติดตัง้ กล้องเข้ากับขายึดใด ๆ ก็ตาม
หมายเหตุ: ตัว The Frame ไม่ได้เพิ่มคุณสมบัติกันน�้ำใด ๆ ให้แก่กล้อง

เคล็ดลับสุดโปร: ขณะใช้งานกล้องในน�้ำ ให้ใช้สายคล้องกล้องผูกตัวกล้องไว้
กับตัวคุณเสมอเพื่อความปลอดภัย และใช้ Floaty ติดกับกล้องของคุณเพื่อให้
กล้องสามารถลอยน�้ำได้ (มีจ�ำหน่ายแยกต่างหาก) ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่
gopro.com
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การติดตัง้ กล้อง

การติดตัง้ กล้อง

การติดสลักยึดกล้องเข้ากับขายึด
1. หมุนปลัก
๊ สลักขึ้น
2. เลื่อนตัวสลักยึดกล้องเข้าไปในขายึดให้เข้าที่จนเกิดเสียงคลิก
3. ดันสลักลงให้อยู่ในแนวราบเดียวกับสลักยึดกล้อง

การใช้ฐ านยึดพร้อมแผ่นกาวติดพื้นผิวโค้งและพื้นผิวเรียบ
ฐานยึดพร้อมแผ่นกาวติดพื้นผิวโค้งและพื้นผิวเรียบ ช่วยให้การติดกล้องเข้ากับ
พื้นผิวโค้งหรือพื้นผิวเรียบ เช่น หมวกนิรภัย พาหนะ หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ สามารถ
ท�ำได้อย่างง่ายดาย ด้วยการใช้สลักยึดกล้อง ท�ำให้คุณสามารถติดตัง้ หรือถอด
กรอบออกจากฐานยึดแผ่นกาวได้อย่างง่ายดาย

ฐานยึดพร้อมแผ่นกาวติดพื้นผิวโค้ง
เคล็ดลับสุดโปร: หากคุณติดตัง้ HERO5 Black ของคุณในลักษณะกลับหัว
กล้องจะท�ำการกลับหัวภาพที่ถ่ายให้โดยอัตโนมัติ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การหมุน
อัตโนมัติ (หน้า 76)
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ฐานยึดพร้อมแผ่นกาวติดพื้น
ผิวเรียบ

แนวทางการยึดกล้อง
ปฏิบัติตามคู่มือนี้เมื่อท�ำการติดตัง้ ขายึดกล้องแบบแผ่นกาว:
• ท�ำการติดแผ่นกาวล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชัว
่ โมง ก่อนการใช้งาน
• ฐานยึดพร้อมแผ่นกาวจะต้องท�ำการติดยึดบนพื้นผิวที่เรียบเท่านัน
้ พื้นผิวที่
มีรูพรุนหรือขรุขระจะท�ำให้การยึดติดไม่สมบูรณ์ เมื่อท�ำการติดฐานยึดพร้อม
แผ่นกาว ให้กดฐานยึดลงบนพื้นผิวอย่างแน่นหนา และตรวจสอบให้แน่ใจว่า
พื้นผิวนัน
้ ได้ท�ำการสัมผัสกับตัวยึดทัง้ หมด
• ใช้ฐานยึดพร้อมแผ่นกาวกับพื้นผิวที่สะอาดเท่านัน
้ ขี้ผ้ ึง น�้ำมัน ฝุ่น หรือเศษ
ฝุ่นอื่น ๆ จะท�ำให้แผ่นกาวยึดติดได้ไม่แน่น ซึ่งเสี่ยงที่จะท�ำให้กล้องหลุดหาย
ได้ถ้าหากแผ่นกาวเกิดหลุดออกจากพื้นผิว
• ติดตัง้ ฐานยึดพร้อมแผ่นกาวในอุณหภูมิห้อง แผ่นกาวยึดจะไม่สามารถยิดติด
ได้อย่างเหมาะสม หากสัมผัสกับสภาวะหรือพื้นผิวที่หนาวเย็น หรือเปี ยกชื้น
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การติดตัง้ กล้อง
• ตรวจสอบกฎหมายในแต่ละพื้นที่เสมอว่าการติดตัง้ กล้องเข้ากับอุปกรณ์
(เช่น เครื่องมือล่าสัตว์) ได้รับการอนุญาตให้กระท�ำได้ ปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบที่จ�ำกัดการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือกล้องอยู่เสมอ
• ขณะใช้งานกล้องในน�้ำ ให้ใช้สายคล้องกล้องผูกตัวกล้องไว้กับตัวคุณเสมอ
เพื่อความปลอดภัย และใช้ Floaty ติดกับกล้องของคุณเพื่อให้กล้องสามารถ
ลอยน�้ำได้ (มีจ�ำหน่ายแยกต่างหาก)
ค�ำเตือน: เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ อย่าใช้สายคล้องกล้องเมื่อ
ท�ำการยึดกล้องกับหมวกนิรภัย

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขายึดกล้องได้ที่ gopro.com

การถอดฝาข้าง
ในบางสถานการณ์ เช่น การชาร์จกล้องขณะอยู่ใน The Frame หรือการเชื่อมต่อ
อุปกรณ์เสริมทางด้านเสียงหรือ HDMI หรือ Karma Drone คุณจ�ำเป็ นต้องถอดฝา
ข้างออกเพื่อเชื่อมต่อพอร์ตต่าง ๆ
ค�ำเตือน: ถอดฝาข้า งออกขณะใช้กล้องในสภาวะที่แห้งและ
ปราศจากฝุ่ นเท่านัน
้ เมื่อฝาปิ ดกล้องถูกเปิ ดหรือเอาออก กล้อง
จะไม่กันน�ำ้ อย่าใช้กล้องขณะที่ฝาแบตเตอรี่ นัน
้ เปิ ดอยู่โดยเด็ด
ขาด

การถอดฝาข้า ง
1. กดปุ่ม ปลดล็อก ตรงฝาด้านข้าง แล้วเลื่อนฝาให้เปิ ดออก
2. ดึงฝาออกจากตัวกล้อง

ค�ำเตือน: หากคุณต้องการยึดกล้องด้วยขายึด GoPro หรือสาย
รัดกล้องส�ำหรั บหมวกนิรภัย จงเลือกใช้ หมวกนิรภัยทีไ่ ด้รั บ
มาตรฐานความปลอดภัยอยู่เสมอ

จงเลือกใช้ หมวกนิรภัยที่เหมาะสมกับกีฬาหรือกิจกรรมที่คุณจะ
ท�ำ และตรวจสอบให้ม่ันใจว่าเป็ นขนาดที่เหมาะสมส�ำหรั บศีร ษะ
ของคุณ ตรวจสอบหมวกนิรภัยของคุณให้อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้
งานเสมอ และปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำด้านความปลอดภัยของผู้
ผลิตหมวกนิรภัยที่คุณใช้อยู่
หมวกนิรภัยทีไ่ ด้รั บการกระแทกรุ นแรงควรถูกเปลี่ยนใหม่ ไม่มี
หมวกนิรภัยใดสามารถป้ องกันอาการบาดเจ็บได้ในทุกอุบัติเหตุ
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การถอดฝาข้าง

การบ�ำรุงรักษา

การติดฝาข้า งเข้ากับตัวกล้องใหม่
1. กดปุ่ม ปลดล็อก แล้วดันสลักตรงฝาให้ย่ ืนออก

ท�ำตามค�ำแนะน�ำต่อไปนี้เพื่อให้ได้ซ่ ึงประสิทธิภาพสูงสุดจากกล้องของคุณ:

2. กดสลักดังกล่าวให้เข้ากับแถบสีเงินเล็ก ๆ บนตัวกล้อง
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• กล้องมีคุณสมบัติกันน�้ำถึง 10 ม. ตรวจสอบให้มัน
่ ใจว่าฝาปิ ดสนิทเรียบร้อย
ก่อนจะใช้กล้องในน�้ำ โคลน หรือทราย
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีเศษฝุ่นไปติดอยู่ตรงขอบของฝากล้อง ก่อนที่จะ
ท�ำการปิ ดฝากล้อง ก่อนที่จะท�ำการปิ ดฝากล้อง ใช้ผ้าเช็ดท�ำความสะอาดเสีย
ก่อนหากมีฝ่ ุนติดอยู่
• ก่อนท�ำการเปิ ดฝา ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล้องนัน
้ แห้งสนิทหรือไม่มีเศษ
ฝุ่นเกาะอยู่ หากมีเศษฝุ่นเกาะอยู่ ให้ล้างกล้องด้วยน�้ำสะอาด จากนัน
้ ให้เช็ด
กล้องด้วยผ้าให้แห้ง
• ถ้ามีคราบทรายหรือเศษฝุ่นเกาะแน่นอยู่ตรงบริเวณ จุ่มตัวกล้องลงในน�้ำอุ่น
ประมาณ 15 นาที แล้วล้างท�ำความสะอาดคราบเหล่านัน
้ ออกเสียก่อนที่จะ
เปิ ดฝากล้อง
• ในสภาพแวดล้อมที่เปี ยกชื้น ให้เช็ดจอภาพแบบสัมผัสด้วยผ้านุ่ม ๆ ให้แห้ง
ก่อน เพื่อให้คุณสามารถใช้งานกล้องผ่านจอภาพแบบสัมผัสได้
• เพื่อให้ได้คุณภาพเสียงที่ดีที่สุด ให้เขย่ากล้องหรือเป่ าท�ำความสะอาดรู
ไมโครโฟนให้ปราศจากน�้ำหรือฝุ่นละออง ทัง้ นี้เพื่อป้ องกันไม่ให้เยื่อกันน�้ำที่
อยู่ด้านในเสียหาย อย่าใช้ลมแรงดันสูงเป่ าเข้าไปตรงที่รูไมโครโฟนโดยเด็ด
ขาด
• หลังจากใช้งานกล้องในน�้ำเค็มทุกครัง้ ให้ล้างกล้องในน�้ำสะอาดแล้วเช็ดให้
แห้งด้วยผ้าเนื้อนุ่ม
• ท�ำความสะอาดเลนส์ด้วยผ้าที่นุ่มและไม่เป็ นขุย หากมีเศษฝุ่นติดอยู่ระหว่าง
เลนส์กับขอบของเลนส์ ให้ล้างด้วยน�้ำหรือใช้ลมเป่ าไล่เศษฝุ่นนัน
้ ออก ห้ามใช้
วัสดุใด ๆ แคะตรงบริเวณเลนส์โดยเด็ดขาด
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ข้อมูลแบตเตอรี่

ข้อมูลแบตเตอรี่

การยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่

การใช้งานและการเก็บรักษาแบตเตอรี่
ตัวกล้องนัน
้ ประกอบไปด้วยส่ วนประกอบที่ละเอียดอ่อนต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง
แบตเตอรี่ ด้วย หลีกเลี่ยงไม่ให้กล้องสั มผัส กับอุณหภูมิที่หนาวหรื อร้ อนมาก ๆ
สภาวะอุณหภูมิที่ต่�ำ หรื อสูงอาจท�ำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ สั ้น ลงชัว
่ คราว
หรื ออาจเป็ นเหตุให้กล้องหยุดท�ำงานชัว
่ คราวได้ หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลง
ของอุณหภูมิหรื อความชื้ น อย่างรวดเร็ วเมื่อใช้งานกล้อง เนื่ องจากอาจเกิดการ
ควบแน่น ภายในกล้องได้

จะมีข้อความแจ้งเตือนบนจอภาพแบบสัมผัสเมื่อพลังงานในแบตเตอรี่นัน
้ เหลือ
ต�่ำกว่า 10% เมื่อแบตเตอรี่เหลือ 0% ขณะก�ำลังบันทึก กล้องจะท�ำการบันทึก
ไฟล์ และปิ ดการท�ำงาน
ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำต่อไปนี้ เพื่อท�ำให้แบตเตอรี่นัน
้ ใช้งานได้นานขึ้น:
• ปิ ดการเชื่อมต่อแบบไร้สาย
• ถ่ายวิดีโอด้วยเฟรมเรตและความละเอียดที่น้อยลง
• ปิ ด Protune
• ปรับการตัง้ ค่าต่อไปนี้:
• QuikCapture (หน้า 22)
• สกรีนเซฟเวอร์ (หน้า 75)
• ความสว่าง (หน้า 75)
การบันทึกขณะท�ำการชาร์ จ
ด้วยการใช้ส าย USB-C ที่มาพร้ อมกับกล้องของคุณ ท�ำให้คุณ สามารถถ่าย
วิดโี อและภาพได้ในขณะที่คุณ ก�ำลัง ชาร์ จกล้องผ่า นอะแดปเตอร์ ช าร์ จ USB,
Supercharger ของ GoPro, ที่ ช าร์ จแบบอื่นของ GoPro หรื อ ชุดพลังงานแบบ
พกพาของ GoPro ถึงแม้ว่าแบตเตอรี่ จะไม่ได้รั บการชาร์ จระหว่างที่คุณท�ำ การ
บันทึกภาพก็ตาม แต่คุณ สามารถใช้วิธีต่าง ๆ ข้างต้นในการให้พลังงานแก่ตัว
กล้องเพื่อยืดระยะเวลาในการบันทึกภาพให้ได้ยาวนานขึ้น แบตเตอรี่ จะด�ำเนิน
การชาร์ จต่อเมื่อคุณหยุดท�ำ การถ่ายภาพ (ทว่า คุณไม่ส ามารถท�ำ การบันทึก
ขณะชาร์ จกล้องผ่า นคอมพิวเตอร์ได้)
หมายเหตุ: กล้องจะไม่กันน�้ำขณะที่ท�ำ การชาร์ จเนื่องจากฝาข้างของกล้องนัน
้ เปิ ดอยู่

ค�ำเตือน: การใช้ท่ีช าร์ จติดผนั งอื่นทีไ่ ม่ใช่ของ GoPro อาจสร้ า ง
ความเสียหายให้แก่แบตเตอรี่ ของกล้อง GoPro และส่งผลให้เกิด
ไฟลุกไหม้ หรือการรั่ วซึมได้ นอกเหนือจากที่ช าร์ จ Supercharger ของ GoPro (มีจ�ำหน่ายแยกต่า งหาก) แล้ว ให้ใช้ท่ีช าร์ จดังต่อ
ไปนีเ้ ท่านัน
้ : Output 5V 1A หากคุณไม่ทราบแรงดัน และกระแส
ไฟฟ้ าของที่ช าร์ จของคุณ ให้ช าร์ จกล้องผ่านคอมพิวเตอร์ด้วย
สาย USB ทีไ่ ด้รั บแทน
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อย่าท�ำให้กล้องหรือแบตเตอรี่แห้งด้วยการใช้แหล่งพลังงานความร้อนภายนอก
อย่างไมโครเวฟหรือไดร์เป่ าผม ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับกล้องหรือแบตเตอรี่
อันเกิดจากการสัมผัสกับของเหลวภายในกล้องนัน
้ ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน
อย่าเก็บแบตเตอรี่ของคุณร่วมกับวัตถุโลหะอื่น ๆ เช่น เหรียญ กุญแจ หรือสร้อย
คอ อาจเกิดไฟไหม้ข้ ึนได้หากขัว
้ ของแบตเตอรี่ได้สัมผัสเข้ากับวัตถุที่เป็ นโลหะ
อย่าท�ำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตกับตัวกล้อง การกระท�ำดัง
กล่าวอาจลดประสิทธิภาพความปลอดภัย ฝ่ าฝื นกฎระเบียบข้อบังคับ และอาจ
ท�ำให้การรับประกันเป็ นโมฆะ
ค�ำเตือน: ห้ามท�ำตก แยกชิ น
้ ส่วน เปิ ดดู ทุบ งอ ท�ำให้ผิดรู ป
เจาะรู ตัดให้เป็ นชิ น
้ ๆ ใช้คลื่นไมโครเวฟ เผา หรือทาสีตัวกล้อง
หรือแบตเตอรี่โดยเด็ดขาด ห้ามสอดวัตถุใด ๆ ไปตรงบริเวณ
แบตเตอรี่ ขณะที่กล้องเปิ ดอยู่ ห้ามใช้กล้องหรือแบตเตอรี่ ทไ่ี ด้
รั บความเสียหาย เช่ น มีรอยแตก รู ร่ั ว หรือความเสียหายที่เกิด
จากน�ำ้ การแยกชิ น
้ ส่วนหรือเจาะรูแบตเตอรี่อาจท�ำให้เกิดการ
ระเบิดหรือเพลิงไหม้ได้

การทิง้ แบตเตอรี่
แบตเตอรี่ ลิเธี ยมไอออนที่ ช าร์ จไฟใหม่ได้ส่ วนใหญ่ได้รั บการจัดว่าเป็ นของเสีย
ทีไ่ ม่มีอันตรายและปลอดภัยในการทิ้งร่ วมกับระบบการก�ำ จัดขยะทัว
่ ไป หลาย
ท้องที่มีการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยเรื่ องการรีไซเคิลแบตเตอรี่ ตรวจสอบ
กฎหมายในพื้นที่ของคุณ เสียก่อน เพื่อให้มัน
่ ใจว่า คุณ สามารถทิ้งแบตเตอรี่ ช าร์ จ
ใหม่ได้นรี้ ่ วมกับการทิ้งขยะธรรมดาได้ เพื่อการก�ำ จัดแบตเตอรี่ ลิเธี ยมไอออน
ได้อย่างปลอดภัย หุ้มบริเวณขัว
้ ของแบตเตอรี่เทปกาวหรื อเทปพัน สายไฟเพื่อ
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ป้ องกันไม่ให้ขัว
้ ดังกล่า วสั มผัส กับโลหะอื่น ๆ อันจะท�ำให้เกิดประกายไฟขยะ
ท�ำ การขนส่งได้

ฉันเปิ ดกล้อง GOPRO ไม่ได้
ตรวจสอบให้มัน
่ ใจว่า GoPro ของคุณนัน
้ ได้รั บการชาร์ จไฟให้เต็มแล้ว คุณ
สามารถชาร์ จกล้องด้วยการต่อสาย USB-C ที่มาพร้ อมกับตัวกล้องเข้า กับ
คอมพิวเตอร์ คุณ ยังสามารถใช้ Supercharger หรื อที่ ช าร์ จ USB ติดผนั ง
หรื อที่ ช าร์ จในรถยนต์ของทาง GoPro (ที่ ช าร์ จข้างต้น มีจ�ำ หน่ายแยกต่าง
หาก) หรื ออุปกรณ์ช าร์ จอื่น ๆ ที่มีค่าไฟออกเป็ น 5V 1A ได้ด้วย (ไฟออกของ
Supercharger คือ 5V 2A)

อย่างไรก็ตาม แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนัน
้ มีวัสดุบางส่วนที่สามารถน�ำมารีไซเคิล
ได้ และเป็ นที่ยอมรับส�ำหรับการรีไซเคิลด้วยโครงการรีไซเคิลแบตเตอรี่ของทาง
Rechargeable Battery Recycling Corporation (RBRC) เราแนะน�ำให้คุณเข้าไป
ดู Call2Recycle ได้ที่ call2recycle.org หรือโทร 1-800-BATTERY ส�ำหรับพื้นที่
อเมริกาเหนือ เพื่อค้นหาสถานที่รีไซเคิลใกล้ตัวคุณ
ห้ามเผาแบตเตอรี่โดยเด็ดขาด เพราะอาจท�ำให้เกิดการระเบิดได้
ค�ำเตือน: ใช้แบตเตอรี่ ท่ีทางผู้ผลิตกล้องแนะน�ำส�ำหรั บกล้อง
ของคุณเท่านัน
้

GOPRO ของฉันไม่ยอมตอบสนองเมื่อกดปุ่ มใด ๆ
กรุ ณาไปที่ การรีสตาร์ท GoPro ของคุณ (หน้า 91)
การเปิ ดชมผลงานในคอมพิวเตอร์ ของฉันนัน
้ ดูติด ๆ ขัด ๆ
การเปิ ดชมที่ติด ๆ ขัด ๆ นัน
้ ปกติแล้วไม่ได้เกิดจากปั ญหาที่ตัวไฟล์ หากไฟล์
วิดโี อของคุณ มีการกระโดดข้าม หนึ่ งในเหตุผลเหล่า นี้ มักเป็ นสาเหตุ:
• การใช้งานเครื่องเล่นวิดีโอที่ไม่สนับสนุนกัน วิดีโอเพลเยอร์ทุกตัวนัน
้ ไม่
ได้รองรับ H.264 codec เสมอไป เพื่อให้เล่นวิดีโอได้ราบรื่นที่สุด กรุณา
ดาวน์โหลด Quik ส�ำหรับเดสก์ท็อป รุ่นล่าสุดได้ฟรีที่ gopro.com/apps
• ประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์ไม่ผ่านความต้องการขัน
้ ต�่ำในการเล่นไฟล์ HD ยิ่ง
ความละเอียดและเฟรมเรตยิ่งสูง คอมพิวเตอร์ยิ่งต้องท�ำงานหนักในการเล่น
ไฟล์เหล่านัน
้ ตรวจสอบให้มัน
่ ใจว่าฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ของคุณนัน
้ เป็ นไป
ตามความต้องการขัน
้ ต�่ำของซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเปิ ดชม
หากฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้เป็ นไปตามความต้องการขัน
้ ต�่ำแล้ว
ให้ถ่ายวิดีโอที่ 1080p60 โดยไม่ต้องเปิ ด Protune และตรวจสอบให้มัน
่ ใจว่า
คุณได้ปิดโปรแกรมอื่น ๆ ในคอมพิวเตอร์แล้วขณะท�ำการเปิ ดชมวิดีโอ หาก
การถ่ายด้วยความละเอียดข้างต้นยังไม่ท�ำให้การเปิ ดชมนัน
้ ดีข้ ึน ให้เปลี่ยน
ไปใช้ความละเอียดที่ 720p30 แทน
ฉันลืมชื่อผูใ้ ช้ หรือรหัสผ่านของกล้อง
ให้ปัดนิ้วลงด้า นล่าง แล้วแตะเลือก Connect > Name & Password
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ฝ่ ายสนับสนุนลูกค้า

ฉันไม่รู้ ว่าใช้ซอฟต์แวร์ รุ่ นไหนอยู่
ขณะที่อยู่ตรงหน้า จอหลัก ให้ปัดนิ้วลงด้า นล่าง แตะ Preferences > About This
GoPro กล้องจะแสดงตัวเลขรุ่ นของซอฟต์แวร์ ที่คุณ ก�ำลังใช้อยู่

GoPro นัน
้ มุ่งมัน
่ ในการให้บริการที่ดีที่สุด ติดต่อแผนกการสนับสนุนลูกค้าของ
GoPro ได้ที่ gopro.com/help

ฉันหาหมายเลขของกล้องไม่เจอ
คุณ สามารถดูหมายเลขของกล้องได้ตามที่ต่าง ๆ ดังนี้:
• ใน Preferences > About This GoPro
• ตรงด้านในของช่องใส่แบตเตอรี่ (ถอดแบตเตอรี่ออกเสียก่อนเพื่อดู
หมายเลขของกล้อง)
• ในการ์ด microSD ของกล้องคุณ (จะเป็ นไฟล์ในรูปแบบ version.txt ที่อยู่ใน
โฟลเดอร์ช่ ือ MSC)
ศึกษาค�ำตอบต่าง ๆ ส�ำหรับค�ำถามที่ถามบ่อยได้ที่ gopro.com/help

เครื่องหมายการค้า
GoPro, HERO, Protune และ SuperView คือ เครื่องหมายการค้า หรือ
เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ GoPro, Inc. ในสหรัฐฯ และทัว
่ โลก ชื่อ และ
เครื่องหมายอื่น ๆ เป็ นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเกีย
่ วกับกฎข้อบังคับ
หากต้องการดู รายการหนังสือรับรองแหล่งก�ำเนิดสินค้าของแต่ละประเทศ
ทัง้ หมด สามารถดูได้จากใบส�ำคัญสินค้า และค�ำแนะน�ำด้านความปลอดภัยที่มา
กับกล้องของคุณ หรือไปที่ gopro.com/help
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