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 หลายคนเฝาถวิลหาเลนสไวแสงมาครอบครอง ไมวาจะเปนเลนสในคายเองหรือเลนส 
คายอิสระ ความคาดหวังกับเลนสเกรดโปรไวแสง คือการไดภาพที่ใสมีระยะความชัดตื้น 
ที่สามารถละลายฉากหลัง และสามารถถายภาพในสภาวะแสงนอยไดนั้น มีเลนสไมกี่ตัวที่มี 
ความคมชัด ตั้งแตเปดรูรับแสงกวางสุดเมื่อเวลาใชงานจริง 

85mm f/1.4 EX DG HSM
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รูปแบบโครงสรางและการออกแบบ 
 กลับเขามาสูเลนส Sigma 85 mm f/1.4 ซึ่งเปน 
ที่รอคอยกันมา ไดทำการเปดตัวและเริ่มจำหนายชวงงาน

ผลการใชงานสนามจริง 
 เมื่อไดมาครอบครองอยูในมือ คำถามคาใจที่ผมมีให
กลับเลนสตัวนี้และไดทำการทดสอบในแนวทางการใชงาน
จริงโดยไมไดอิงหลักวิชาการใดๆ 
 
- โฟกัสใกลสุด 0.85 เมตร เปนระดับมาตรฐานของเลนส 
ชวงนี้ไมหวือหวาอะไร  เรื่องความเร็วในการโฟกัสและความ
คลองตัวในการถายภาพ เลนส sigma 85 mm f/1.4 
สามารถทำงานตอบสนองไดดีไมมีงอแง การโฟกัสในงาน 
ถายภาพกลางคืนทำไดไมมีหลุดถึงไมไวมาก (เมื่อเทียบกับ 
canon 85mm f/1.8) แตก็ทันกับเหตุการณทุกภาพไมมี
การวืดหรือหลุดโฟกัสได ภาพทันใจทุกช็อต 
 

การโฟกัสในที่มืด ทำไดดี ไมมีวืด ในสภาวะแสงนอย การเปดรูรับแสงกวาง ก็จะทำใหเราไดความไวชัตเตอรที่เพิ่มขึ้น ทำใหไดภาพงานกลางคืนไดมากขึ้น 
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 เลนสยี่หอกลองและเลนสคายอิสระที่ถูกใจผมและ 
ใชงานไดจริงๆ มีเพียงไมกี่ตัว หลายตัวพอใชไปสักพักก็เกิดฝา 
ราขึ้น แมแตยี่หอกลองเอง เลนสเกรดโปรบางตัวก็มีการ 
ติดปญหาซูมล็อก สายแพรไฟขาด ไสไหล คอมปาวนแตก 
ยางบวมก็มีทั้งนั้น ทำใหไดขอคิดวา ของแพงไมจำเปนตอง 
ดีเสมอไป แตการหาของที่ราคาพอประมาณแลวดีนั้น 
คอนขางจะยากเหมือนกันและความใฝฝนของบรรดาชางภาพ
ก็คือการที่มีเลนสไวแสงมาไวในครอบครอง ถาเลนสซูมก็ 
อยากไดเลนสที่มีคาแสง F2.8 คงที่ แตก็ไมเพียงพอ เมื่อ
เลนสฟกส ที่ f/1.4 ใหคาความสวางกวาถึง 2 สตอป ซึ่งจะ 
มีผลตอความไวชัตเตอรและการละลายฉากหลัง รวมทั้ง 
ผลพิเศษที่แถมมาคือ ชองมองภาพสวางขึ้น โฟกัสในที่มืด 
ดีขึ้น 

 คาย Sigma เคยสรางความประทับใจมาแลวกับเลนส
ชวง 50 mm f/1.4  ซึ่งก็เปนที่ยอมรับกันในเว็บไมวาจะเปน 
ที่เมืองไทยหรือเมืองนอก โดยใหตำแหนงเลนสดี โบเกสวย
เปนที่เรียบรอย ขอเสียของเลนส 50 mm f/1.4 คาย Sigma 
เปนที่หนาหูวา บอดี้ลอกงาย ซึ่งหลายคนที่เปนเจาของก็บน
ออกมาเปนคำนี้จริงๆ แตเห็นวา ตัวรหัสการผลิตใหมๆ ได 
แกไขขอผิดพลาดตรงนี้แลว  

 เลนสชวง 85 mm เปนเลนสที่หลายคนใฝหา เพราะ
เปนเลนสชวงถายภาพบุคคลไดสมสวน ตัวผมเองก็ลองใช 
มาหลายตัวและที่ประทับใจไมลืมเลือนคือเลนส Contax/ 
yashica 85 mm f/1.4 ซึ่งถายทอดโทนสีภาพและความแนน
ของสีภาพไดดีมาก เพียงแตวามันเปนเมาสเลนสตางคายและ
เปนเลนสที่เกา ตองใสเมาสแปลงติดชิพคอนเฟรมโฟกัส 
แตเมื่อเอามาใชงานจริง ไมทันรับประทาน ชาวบานออโต
โฟกัสถายไดเปนสิบ เราเพิ่งหมุนถายภาพไดภาพเดียวและ 
เลนสชวง 85 mm ที่ชอบมากคือเลนส Canon 85 mm 
f/1.2L II เมื่อทดลองใชก็พบวาเปนเลนสในฝนตัวหนึ่งที่ใชงาน
ไดคลองตัวและใชงานไดจริง ติดเพียงแตราคาคาตัวสูง 
บวกกับน้ำหนักเลนสมหาศาล ทำใหตัดใจออกไป 

โฟโตแฟรที่ผานมา แตก็หาซื้อไมทัน เนื่องจากขายดีจน 
สินคาหมด ไมมีใหจับหรือทดลองดูเลย พอผานไป 1 เดือนก็
สามารถหายืมเพื่อนสมาชิกมาทดสอบได แรกสัมผัสตอง 
ยอมรับวา Sigma ทำเลนสตัวนี้ออกมาได โดนใจมาก 
ตัวเลนสมีขนาดกำลังพอเหมาะ ไมใหญเกินไปและแถม 
อแดปเตอรฮูดไวสำหรับใสกลองตัวคูณ ใครที่ใชกลองตัวคูณ
ใสเขาไป ไมตองกลัววาจะเกิดแสงแฟลรเลย เพราะวามัน 
ลึกมาก แตใครใชกลองฟูลเฟรมก็ถอดออกไมอยางนั้นแลวจะ 
เกิดขอบภาพดำ 
 
 โครงสรางและการออกแบบเลนส Sigma 85 mm 
f/1.4 ออกแบบมาไดเปนที่สวยงาม และดวยหนาเลนส 
ที่ใชฟลเตอรขนาด 77 mm ซึ่งหาซื้อไดไมยาก เพราะเลนส
เกรดโปรสวนใหญก็ใชฟลเตอรขนาด 77 mm เลยสงผลให 
ตัวเลนสดูดุดัน เมื่อประกอบกับฮูดกรีบดอกไมไปแลวยิ่งดู
สวยงาม วัสดุที่นำมาใชงานคอนขางใชได แตเวลาใชงานจริง
เกิดริ้วรอยขูดขีดไดงาย โดยสวนตัวเลยนำมาติดสติกเกอร
แคปลา 3M ลายคารบอนดาน เลยทำใหดูดุดันนาใชยิ่งขึ้น 

ระยะเลนส : 85 mm 

ชองรับแสงกวางสุด : f/1.4 

ชองรับแสงแคบสุด : f/16 

โครงสรางเลนส : - 8 Groups 11 element,  

- 1 SLD glass element 

มุมมองภาพ (APS-C crop) : 28.6 

ระยะโฟกัสใกลสุด : 85 cm 

จำนวนของมานรับแสง : 9 (rounded) 

ขนาดฟลเตอร : 77 mm 

ระบบมอเตอร AF : HSM 

ขนาด : 86.4 x 87.6 mm 

เมาสเลนส : Sigma, Sony, Nikon, Pentax,Canon 

ราคา : 35,900 บาท  

specifications 



64 65

การใชงานกลางคืน โบเกมีลักษณะกลมสวย และ f/1.4 ใชงาน
ไดจริง 

ลองเอามาถายยอนแสงนิดๆ ดูการเก็บรายละเอียดในที่สวาง 
และที่มืดก็ทำไดดี แตยอนแสงจะมีขอบมวงนิดๆ แตไมมาก 
จนนาเกลียด 

- การไลของโทนสีภาพทำไดประทับใจมาก ถึงจะไมนุมนวลเหมือนเลนสคาย แตก็สามารถปรับแตงไดงาย ใครวาสีเพี้ยน 
สำหรับผมวากลางๆ แตกลับชอบโทนสีที่เลนสตัวนี้ทำได 

ฟนธง 
       จากการใชงานทั้งกลางวันและกลางคืนที่ผานมา 
ผมจัดใหเลนสตัวนี้คุมคาที่จะครอบครองไวใชงาน เพราะจาก
การใชงานอยางหนักเลนส sigma 85 mm f/1.4 ยังไมมี
อาการงอแงใดๆ ใหเห็น และไมตองมาพะวงในการถอด 
เก็บเลนสเหมือนเลนส canon 85 mm f/1.2 ซึ่งมีราคา 
ที่สูงกวา เมื่อยิ่งใชไปกลับรูสึกวาเปนเลนสที่ถายภาพงายมาก
น้ำหนักเบาและโฟกัสเร็ว หากงบถึงสามารถสรุปไดอยาง 
ไมคาใจเลยวา เปนเลนสที่ เหมาะกับการนำมาใชงาน 
เปนอยางมาก กับราคาที่ขายอยูในตลาด 35,900 บาท 
(ประกันศูนย)  

- ขอบคุณนาแอส ระยอง ที่ใหหยิบยืมเลนสมาทดสอบ 
การใชงานอยางหนักในครั้งนี้  

- รูรับแสงกวางสุดที่ใชงานไดจริง เมื่อใชคุนมือ การเปดรูรับแสงกวางๆ ในคาตางๆ ระนาบความชัดทำไดดีมาก 
เรียกวา ใหคะแนนประทับใจสุดๆ เมื่อเริ่มหรี่รูรับแสงตั้งแต f/1.6  เปนตนไป f/1.4 ก็ใชไดแตตองมั่นใจจริงๆ 
วาแบบตองไมขยับไมงั้นหลุดระนาบความชัดไป 

ในที่แสงนอยมาก สามารถเลนกับรูรับแสงกวาง โดยการคุม
ระยะชัดตามที่ใจตองการได ทำใหเกิดเรื่องราวตอไป 

การเปดรูรับแสงกวางสุด เพื่อเลนละลายฉากหนาและฉาก
หลัง อีกทั้งภาพยังดูสดใส 
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      กอนจากไปอยากทิ้งทายวา เลนสทุกตัวสามารถ 
ถายภาพบุคคลไดหมด อยาไปยึดติด แตใหใชคำวา “เลนส 
ที่ใหสัดสวนบุคคลไดใกลเคียงและสมสวน” นาจะถูกตอง
มากกวา สำหรับคำนิยามเลนส Sigma 85 mm 1.4 เปน 
เลนสที่นาใชงาน และนาจะมีติดในกระเปากลองครับ 
 

ระนาบความชัดทำไดดีมาก เมื่อใชคลองตัวจะสามารถคุมระยะชัดไดตามที่ตองการ 

- ความสวยงามของโบเกอยูในระดับประทับใจ ใหโบเกดวงไฟที่กลมและใหญมาก สามารถเรียกสรางสรรคภาพ
แนวนี้ไดอยางงายดายสามารถมองหาและสรางโบเกดานหนาก็งาย 

- มีจำหนายที่ ราน World Camera และรานขายกลอง 
ชั้นนำ 


