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 ถาหากคุณกำลังคิดวาเลนสคิท 18-55mm ที่ติดมากับกลองของคุณนั้นยังขาดอะไรไปและอยากมองหาเลนส
รุนอื่นๆ การมองหาสิ่งที่ไมเหมือนสิ่งที่มีอยูเดิมบนเลนส 18-55mm นั้น Sigma รุนนี้ก็มีคำตอบใหดวย ชวงซูมที่
ใกลเคียงกัน แตมีรูรับแสงที่กวางกวาถึง 2.8 ตลอดชวงซูมและสิ่งนี้นั้นก็จะทำใหการถายภาพของคุณเปนเรื่องที่มี
อะไรๆ มากขึ้นกวาเดิม โดยเฉพาะอยางยิ่งถาหากคุณคาดหวังวาจะถายที่ f/2.8   

By กองบรรณาธิการ 

โครงสรางและการออกแบบ 

TEST

       ราคานั้นก็ไมไดเหนือกวา Sigma รุน 50mm f/1.4 ที่มีคาเอฟสตอปมากกวา 17-50mm อยูสองสตอปอยางมากมาย
นัก ดวยความสะดวกสบายจากชวงซูม รวมถึงการไมตองเปลี่ยนเลนสไปมาหรือการที่ไมตองพกพาเลนสหลายๆ ตัว อยางการ
เลือกเลนสคิทมาใชคูกันกับเลนสเดี่ยว สิ่งที่ไดมานี้ก็เปนเรื่องที่นาสนใจไมใชนอยเลยทีเดียว เมื่อคุณจายเงินในจำนวนที่
ใกลเคียงกัน แตไดรับความสะดวกสบายที่มากขึ้นแลวเมื่อเทียบกันกับเลนสเดี่ยว สำหรับเลนส Sigma 17-50mm f/2.8 EX 
DC HSM OS นั้นก็มีระบบปองกันภาพสั่นไหวที่เรียกวา OS หรือ Optical Stabilizer มาใหดวย ซึ่งนั่นเปนสิ่งที่ยังไมมี 
ในเลนสเดี่ยวที่มีทางยาวโฟกัสใกลเคียงกัน 

       เลนส Sigma 17-50mm f/2.8 มีการออกแบบให
วงแหวนโฟกัสอยูดานหนาและมีวงแหวนซูมอยูดานหลัง 
ซึ่งเลนสสวนใหญแลวจะมีการออกแบบในรูปแบบนี้ เพื่อ
ความคลองตัวในการทำงาน วงแหวนซูมและวงแหวนโฟกัส 
หุมดวยยางใหความหนืดมือในการทำงาน ที่ตัวเลนสมี 
สกรีนสเกลบอกระยะทางยาวโฟกัสและระยะโฟกัสไวอยาง
ชัดเจน และนอกจากสวิทซสำหรับล็อกเลนสเพื่อปองกันการ
ไหลระหวางการเดินทาง ซึ่งล็อกไดที่ระยะ 17 มม.แลว 
(แตจากการที่เราทดลองคว่ำหนาเลนสลงและเขยา ปรากฏ
วาเลนสไมมีการไหลแตอยางใด) ยังมีอีก 2 สวิทซที่อยูใกลๆ 
กัน คือสวิทซออโตโฟกัส และสวิทซสำหรับเปดและปดระบบ
ปองกันภาพสั่นไหว ซึ่งทาง Sigma เองเคลมไววา สามารถ
ปองกันภาพสั่นไหวไดมากถึง 4 สตอป 
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Sigma 17-50 mmSigma 17-50 mm 
f/2.8 EX DC OSHSM

17mm     35mm     50mm 

      ภายในของ เลนสนั้ น ใช มอ เตอร  HSM หรื อ 
Hyperson ic Motor ที่ทำงานโฟกัสได รวดเร็วและ 
เงียบ และมีระบบปองกันภาพสั่นไหวในตัวเลนส โครงสราง 
เลนส มีชิ้นเลนส 17 ชิ้น 13 กลุม ซึ่งมีชิ้นเลนสพิเศษ  
FLD ( “F” Low Dispersion) 2 ชิ้น สำหรับแกความคลาด
สี และ 1 ชิ้นเลนส  Aspherical สำหรับแกความคลาด 
ทรงกลมและใหความคมชัดมากขึ้น 
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>> ดานหนาเลนสสำหรับสวมฟลเตอรขนาด 77 มม. 

>> ภาพเปรียบเทียบเมื่อเลนสซูมสุดที่ 50 มม. 

>> สวิทซตางๆ บนตัวเลนส 

คุณสมบัติเดน 

• ใหรูรับแสงที่กวางถึง f/2.8 ตลอดชวงซูม 
• ระบบปองกันภาพสั่นไหวที่ชวยใหเราใชงานในชวงสปดชัตเตอร 
ที่ต่ำกวาปรกติถึง 4 สตอป   
• ระบบโฟกัสเลือกไดสองระบบ คือ AF และ M 

• เลนส FLD 2 ชิ้น สำหรับแกความคลาดของสี และเลนสแบบ 
Aspher ica l 3 ชิ้น เพื่อแกความคลาดแบบทรงกลมลด
ความคลาดเคลื่อนตางๆ ทำใหไดคุณภาพของภาพในระดับสูงสุด 
• ระบบล็อกซูม เพื่อปองกันเลนสยืดออกมาในระหวางการ
เดินทางโดยไมไดตั้งใจ 
 

Distortion ความบิดโคงของภาพ 
 เปนเรื่องปกติของเลนสที่จะตองมี Distortion โดยเฉพาะในชวงมุมกวางสุดของเลนสมักจะเกิด Barrel Distortion 
หรืออาการภาพบวม ทำใหเสนในภาพทั้งแนวตั้งหรือแนวนอนจะโปงออกดานขางและในชวงระยะเทเลจะเกิด Pincushion 
Distortion หรืออาการภาพเวา โดยเสนในภาพจะเวาเขามาดานในถือวาเปนเรื่องปกติของเลนสไปแลว โดยชางภาพบางคน
นำ Distortion นี้ไปเปนประโยชนในการสรางสรรคภาพใหดูแปลกตานาสนใจ แตสำหรับบางภาพที่ไมตองการ Distortion 
ก็สามารถนำไปแกไขไดในโปรแกรมคอมพิวเตอรหรือแกไขไดภายในกลองเลย ซึ่งกลองรุนใหมๆ ที่ออกมามักจะมีฟงกชัน 
แก Distortion มาใหเลย ซึ่งเลนสรุนนี้เมื่อเทียบกับเลนสตัวอื่นๆ ในระยะเดียวกัน ทั้งเลนสคายหรือเลนสอิสระ นับวา 
Distortion ที่เกิดขึ้นไมไดตางกันมากมายนัก 

>> Focal length 17mm, f/10, 1/400sec., ISO 100 

Vignette ขอบดำบริเวณมุมของภาพทั้ง 4 ดาน 
 ในเรื่องของ Vignette นั้น จากการทดสอบพบในชวงเลนสมุมกวางสุด 17 มม f/2.8 และจะหายไปเมื่อเพิ่มรูรับแสง
เปน f/4 สวนที่ระยะ 30 และ 50 มม. พบ Vignette ที่ f/2.8 เชนกัน แตนอยมากถาไมสังเกตอาจจะไมเห็น และเมื่อเพิ่มคา 
รูรับแสงขึ้นไปที่ f/4 อาการขอบมืดทั้งหมดจะหายไป ซึ่ง Vignette นั้นเปนปญหาปกติของเลนสทั่วไป ซึ่งสวนใหญแลวจะ
แกไขไดดวยโปรแกรมแตงภาพทั่วไป 

>> Focal length 17mm, f/9, 
1/320sec., ISO 100 
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MTF (Modulation Transfer Function) 
 เลนสรุนนี้นั้นใหความคมชัดที่ดีตั้งแต f/2.8 ในเรื่องนี้เมื่อเทียบกับเลนส Sigma 50 f/1.4 HSM ที่ f/2.8 แลวก็ไมได
แตกตางอะไรกันอยางมากมายนัก แนนอนเลนสเดี่ยวนั้นใหคุณภาพที่ดีกวาบางอยาง เชน ในเรื่องของความบิดเบือนของภาพ
ที่เราเรียกวา Distortion แตก็คงหาเลนสซูมที่มีคุณภาพดีกวาเลนสเดี่ยวไดยากยิ่ง 
 เชนเดียวกันกับเลนสที่มีรูรับแสงกวางๆ ที่มักจะมีความคมชัดที่ขอบภาพไมสูดีนักที่เอฟกวางสุดอยาง f/2.8 
แตอยางไรก็ดีเมื่อหรี่รูรับแสงลงสักสตอป ที่ f/4 นั้นเลนสรุนนี้ก็ใหความคมชัดที่ดีขึ้นทั้งในบริเวณกลางภาพและขอบภาพโดย
ความคมชัดของขอบภาพนั้นก็จะใกลเคียงกับบริเวณขอบภาพอยางที่คุณอาจจะไมสามารถสังเกตเห็นถึงความแตกตางแต
อยางใด 
 

>> Focal length 50mm, f/2.8, 1/40sec., ISO 800 

>> ความคมชัดที่ f/2.8 เมื่อขยาย 100% 

>> Focal length 50mm, f/7.1, 1/250sec., ISO 100 
>>  คว า มคมช ั ด บ ร ิ เ วณกล า งภ าพ แล ะ ขอบภ าพที ่  f / 7 . 1  
เมื่อขยาย 100% 

Background & Bokeh 
 ดวยขนาดของรูรับแสงที่กวางถึง f/2.8 ทำใหฉาก
หลังที่ไดมีความสวยงาม จากภาพตัวอยาง เราทดลองใชคา 
รูรับแสงที่ f/4 เพื่อตองการระยะชัดลึกใหครอบคลุมทั้ง 
หัวมังกร แตในขณะเดียวกันก็ตองการใหมังกรที่อยูดานหลัง
อีกหนึ่งตัว ซึ่งวางอยูใกลๆ กันพนระยะชัดไปดวย เพื่อไมให 
ขึ้นมาแยงความสนใจจากมังกรตัวหนา จะสังเกตไดวา ภาพที่ 
ไดตรงตามความตองการของเราทีเดียว ตัวมังกรมีความ 
คมชัด ฉากหลังเบลอสวยงาม และยังใหดวงแสง (hot spot) 
เปนวงกลม ซึ่งเกิดมาจากมานรูรับแสง (Diaphragm)  
แบบ 7 ใบ ที่อยูดานในของเลนส 
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SPECIF ICAT ION 

>> Focal length 50mm, f/4, 1/100sec., ISO 100 

ฟนธง 

 การทำงานของมอเตอร HSM นั้นก็รวดเร็วและ 
ไมมีเสียงดัง รวมถึงระบบ OS ของมันก็ไวใจไดเมื่อรวมถึง
คุณภาพและสิ่งที่จะไดมาดังเชนสิ่งที่ไดกลาวไปขางตน 
คือราคาที่ไมแพง มีระบบปองกันภาพสั่นไหวรวมถึงขนาด
และน้ำหนักที่ทั้งหมดนี้เมื่อเปรียบเทียบกับเลนสรุนอื่นๆ 
ก็เปนสิ่งยอมรับได ถาหากคุณไมไดเปนคนที่ตองการ
คุณภาพสูงสุดที่สิ่งนั้น นั่นหมายความวาคุณตองจายเงิน
และรับภาระในการพกพาหรือเปลี่ยนเลนสใหไดภาพ 
ที่ตองการบอยๆ เลนส Sigma 17-50mm รุนนี้นั้นก็อาจ
จะเปนเลนสที่ถูกใจคุณที่สุดก็เปนไปได 

รูปแบบเลนส : APS-C / DX 

ทางยาวโฟกัส : 17 – 50 mm 

ระบบปองกันภาพสั่นไหว : Yes (4 stops claimed) 

เมาสเลนส : Canon, Pentax, Sony, Sigma , Nikon  

รูรับแสงกวางสุด : F2.8 

รูรับแสงแคบสุด : F22 

จำนวนไดอะแฟรม : 7 

โครงสรางเลนส : 17 ชิ้น 13กลุม 

ชิ้นเลนสพิเศษ : 2 FLD glass elements 2 glass  

mold elements 1 hybrid aspherical lens 

ระยะโฟกัสใกลสุด : 0.28 m (11.02”)  

อัตราการขยายสูงสุด : 0.2 x 

น้ำหนัก : 565 g 

ขนาด : 84 x 92 mm 

ขนาดฟลเตอร : 77 mm 

ราคา : 25,900 บาท 

 

 


