
EQUIPMENT REVIEWS
ธรีวฒัน์ โชตสุิต, teerawatj@hotmail.com

66-71.indd   66 1/6/2562 BE   00:03



67AUDIOPHILE VIDEOPHILE

ON MOBILE PHONE

SC
A

N
 &

 REA
D

 IT

ผมเคยเขยีนในเฟซบุกไว้ว่า ลาํโพง Unison 
Research: Max Mini คอืลาํโพงท่ีผมประทับใจ
มากที่สุดในงาน BAV HI-END SHOW 2019 
ช่วงต้นปท่ีผ่านมา โดยส่วนตัว หากผมต้องการ
ลําโพงแบบวางขาตั้งสําหรับฟงเพลงในทุก
โอกาส Unison Research: Max Mini คือ
ลําโพงที่น่าเล่นมากที่สุด

เปนเรื่องน่าเสียดายในงาน BAV HI-END 
SHOW 2019 ลําโพง Unison Research: Max 
Mini ไม่ได้ถูกชูขึ้นมาให้โดดเด่น ด้วยข้อจํากัด
เรื่องพื้นที่ ก็เลยถูกจับมาวางเรียงเปนแถวร่วม
กับลําโพงคู ่อื่นๆ แต่ถึงแม ้ว ่าการจัดวาง
ไม่อํานวยให้ได้ยินคุณภาพของลําโพงออกมา
เตม็ที ่ทว่า… เมือ่ได้ยินเสียงจากลําโพง Unison 
Research: Max Mini ก็สร้างความประทับใจ
ได้ในทันที ผมรู้สึกประทับใจในความโอ่อ่าของ
สนามเสียง และเสียงท่ีเปดไลฟมิวสิกออกมา
อย่างมาก ยิ่งมาได้ยินเสียงเพลง Caruso ซึ่ง
ร้องโดย Lara Fabian ผมถงึกบัร้องว้าว… เลย

เพรำะ ณ ตอนนั้นคิดว่ำ ถ้ำต้องกำรล�ำโพงสักคู ่
ที่ ให ้เสียงออกมำน่ำฟังแบบไม่ต ้องคิดอะไรมำกมำย 
เปรียบเสมือนว่ำต้องกำรเสียงที่หวำน ออดอ้อน ฉอเลำะ 
ซ่ึงเมือ่ได้ยนิเสยีงแล้วแทบละลำยเลย ไม่ได้หวำนเล่ียนอะไร
ท�ำนองนั้น แต่ในควำมหวำน ยังมีลูกเล่นและเสน่ห์อื่นๆ ให้
ค้นหำได้ตลอดเวลำ ไม่ใช่ล�ำโพงท่ีฟังแล้วต่ืนเต้นแค่ช่วงแรกๆ 
แล้วน่ำเบือ่อกีไม่กีเ่ดอืนต่อมำ Unison Research: Max Mini 
ตอบโจทย์ข้อนี้ได้ชนิดถูกทุกข้อเลย

UNISON 
RESEARCH 
MAX MINI

เพรำะล�ำโพง Max Mini จะเป็นล�ำโพงที่ยำมลุกจำก
เตยีงยำมเช้ำ แล้วอยำกเดนิมำฟังเสยีงเพลงก่อนท�ำอย่ำงอืน่ 
และเป็นล�ำโพงทีเ่มือ่ย่ำงเท้ำเข้ำมำในบ้ำนยำมเยน็ แล้วอยำก
นั่งลงฟังเพลง ก่อนจะท�ำอย่ำงอื่นต่อเช่นกัน เป็นล�ำโพง
ที่ช่วยสลัดควำมเหน็ดเหนื่อยจำกกำรท�ำงำนระหว่ำงวัน 
แล้วแว้บมำฟังเพลงสักนิด แต่สุดท้ำยก็น่ังจมอยู่ตรงน้ัน 
ไม่อยำกไปท�ำงำนต่อเลย

นี่แหละคือตัวตนของล�ำโพง Unison Research: 
Max Mini
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แรกที่ผมเห็นลําโพง Monitor Audio Gold 100 
ผมถึงกับอุทานวา โห... ลําโพงสวยมากทีเดียว

ไมใชแคผมคนเดียวเทานั้นที่รูสึกอยางนั้น แมแต
แฟนผมเมื่อเห็นลําโพงก็ตองอุทานวา ลําโพงสวยมาก
เชนกัน ไมนาเชื่อวา สีผิว Piano Ebony ของจริงจะสวย
มากถึงขนาดนี้ เหมือน Monitor Audio Gold 100 
จะบอกกลายๆ วา ไมไดทําออกมาเลนๆ นะครับ

ใชครบั เมือ่ไดลองฟงเสยีงตัง้แตแกะกลองจนผานไป
หลายรอยช่ัวโมง ตองบอกตามตรงวา ประทับใจใน
นํา้เสียงของลําโพง Monitor Audio คอนขางมากทีเดยีว 
คุณภาพเสียงที่ไดลองฟงนั้นเกิดมีความผูกพัน การตอง
เก็บลงกลองคืนเมื่อทดสอบเสร็จเหมือนโดนคนรัก
หักอกเลย

ผมรูสึกวา การที่ Monitor Audio Gold 100 
หันมาเลือกใช MPD high-frequency transducer 
ซึ่งเปนผลึกทางดานวิศวกรรมจากรุน Platinum II นั้น 
คือการตัดสินใจที่ชาญฉลาดมากๆ เพราะน่ันคือการยก
ระดบัคณุภาพของยานความถีเ่สียงกลางสูงของ Monitor 
Audio ในระดับลําโพงตํ่ากวาแสนไดอยางถูกที่ถูกทาง
ถูกจังหวะมากๆ สวนมิดเรนจ/เบสยูนิตขนาด 6.5 นิ้ว 
ผมรูสึกวาไมไดแตกตางจากลําโพง Monitor Audio 
Silver 100 ที่เคยฟงกอนหนานี้มากนัก แตเมื่อฟงครั้งนี้ 
ผมรูสึกวาเบสตอบสนองไดดีกวาเดิมเสียอีก

เอาละ ผมเองไมอยากเสียเวลาอารัมภบทเรามาเขา
เรื่องกันเลยดีกวา

Monitor 
Audio 

เซ็ตอัพ

ล�ำโพงวำงขำตั้งมีตัวแปรส�ำคัญ ซ่ึงส่งผลต่อคุณภำพ
เสยีง ไม่ว่ำล�ำโพงคูน่ัน้มรีำคำถกูหรือแพงกต็ำม อยูไ่ม่กีเ่ร่ือง 
เรื่องแรกที่ควรใส่ใจนั้นก็คือ ขำตั้งที่เหมำะสมกับล�ำโพง 

ขำตั้งส่วนใหญ่มีด้วยกัน 3 แบบ คือ... ขำตั้งมวลหนัก 
หนักปำนกลำง และมวลเบำ บังเอิญผมมขีำตัง้ล�ำโพงส�ำหรับ 
Harbeth 30.2 ทั้งของ Ton Trager และขำตั้งที่เลียนแบบ 
Ton Trager ซึ่งทั้งสองแบบนี้จัดเป็นขำตั้งมวลเบำ ผมเอำ
บอร์ดไม้ไผ่มำวำงรองชัน้หนึง่ ก่อนทีจ่ะวำงล�ำโพง Monitor 
Audio Gold100 ส่วนขำต้ังมวลหนกัผมกม็อีกีคูห่นึง่เช่นกนั

ในควำมเห็นส่วนตัวเท่ำที่ได้ลองขำตั้งทั้งสำมคู่นั้น 
เมื่อวำงบนขำตั้งมวลหนัก ผมรู้สึกว่ำเบสกระชับมำกเกินไป
จนขำดรำยละเอียด เสียงกจ็ะข้นมำกข้ึน แถมรู้สกึรำวกบัว่ำ
ควำมถีเ่สยีงกลำงต�ำ่ถกูเน้นให้โดดเด่นกว่ำ อำจจะเหมำะกบั
เพลงบำงแนวอำทิ ชอบฟังเพลงแนววง Queen หรือของ 
Santana อำจจะชืน่ชอบกไ็ด้ คือฟังแล้วมนัส์มำก ด้วยสเกล
เสียงของล�ำโพงท่ีให้ออกมำค่อนข้ำงใหญ่ พอดูขนำดของ
มดิเรนจ์/เบส ทีม่ขีนำด 6 ½ นิว้ กอ็ำจจะแปลกใจว่ำ ปรมิำณ
ของเบสนั้นใหญ่และหนักแน่นดีมำกทีเดียว แต่ข้อเสียของ
กำรใช้ขำตั้งมวลหนักก็คือ ลักษณะของเสียงที่ออกติดสว่ำง
ไปเล็กน้อย ถ้ำจะให้เห็นภำพก็คือเหมือนเรำถ่ำยรูป แล้วรูป
ออกมำสว่ำงกว่ำแสงจรงิเลก็น้อย และบำงครัง้ผมรูส้กึเหมือน
ฟังล�ำโพงโฮมเธยีเตอร์มำกกว่ำล�ำโพงท่ีใช้ฟังเพลง
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ACCUPHASE DP-750

วถีิซามูไร

ขนบประจําชาตขิองญีปุ่น คือ การกระทาํซํา้ๆ จนเกดิ
ความชาํนาญ และดทีีส่ดุเทาทีจ่ะทาํได เขาทาํนอง Slow 
but Sure เรือ่งวนิเทจและคอลเลกชัน่ ผมจดัใหญีปุ่นเปน
อันดับหนึง่ของโลกนะครบั อนัวาเคร่ืองเสยีง Accuphase 
นีไ้ดมกีารวางรากฐานสนิคายาวนาน เรยีกวา อะไหลทีห่า
ตามรานอะไหลไมไดกส็งเครือ่งกลับมาบรษิทั ออกไปใหม
กร๊ิบเหมือนเดิม ยังจะมีอะไรที่ conservative ขนาดนี้
ในโลกปจจบุนั ใครมตีวัอยางกน็าํมาเลาสูกนัฟงบาง วธิคีดิ
และการปลกูฝงคนในประเทศของเขาจดัวาเปนไปแนวทาง 
sustainable หรอื ความยัง่ยนือยางแทจรงิ ดเูอาอยางแผน 
CD, SACD หรอื LP สคิรบั เขามกีนัทกุแบบใหเลน และ
จัดเปนมาตรฐานของซอรสในการเลนเครือ่งเสยีงทกุระดบั
จนไปถึงไฮเอ็นดดวย เรื่องนี้ดูๆ ไปก็คลายกับแนวของ
เยอรมนอียูมาก เนือ่งจากความสมัพนัธอนัแนบแนนสมยั
สงครามโลกคร้ังที ่ 2 ไมแปลกทีเ่ยอรมนเีปนประเทศทีม่ี
ยอดการจาํหนาย Accuphase เปนลาํดบัทีส่องรองจาก
ประเทศญีปุ่น ความเนีย้บ ความงาม ความถกูตอง (สเปก) 
และความเชื่อถือได จัดเปนวัฒนธรรมและนวัตกรรม
ประดิษฐท่ีอยูในดีเอ็นเอของสองชนชาตินี้ แคแบรนด
กก็นิขาด

Accuphase DP-750

กอนหนานี้ไมนานนัก ผมไดทดสอบ Accuphase 
E-650 ทีเ่ปนอินทเิกรตแอมปคลาสเอกาํลงัขับแค 30 วตัต
ตอขางเทานัน้ เมือ่ผานการแมต็ชิง่กบัลาํโพง Full range 
Manger Zero Box ของเยอรมนั กถ็งึกบัทําใหผมจดัเปน 
Reference ตวัใหมไปเปนทีเ่รยีบรอย ก็ตะหงดิๆ วา ถามี

ซอรสจากคายเดียวกนัมาเชือ่มตอเปนตนทาง เหน็ทจีะแตะ
ขอบสวรรคอยูราํไร ไอเรากเ็คยทดสอบ DP-700 มาหลาย
ปแลว กอ็าลยัรกัอยูไมขาด กอง บก. กร็ูสกึเหมอืนจะมอีะไร
ไปดลใจใหผูนาํเขาตดิตอมาเพือ่ทาํการทดสอบเจา DP-750 
ซ่ึงดูเหมอืนผมก็วางเวนการทดสอบซอรสหรือฟรอนตเอ็นด
รุน DP-720 ไปนะครบั ประจวบกบัความ “อยาก” ท่ีภาษา
องักฤษเขานยิามไวเปน Passion ทีร่มุเราผมไปสูวถิโีคจร 
“เรียบงาย” กลาวคือ ฟรอนตหนึ่งตัว อินทิเกรตแอมป
หนึง่ตัว ลําโพงหนึง่คู จบ!!! ดูไปก็เหมอืนงาย แตการจบัรวม
ทีว่า ถามนัไมเกดิจาก “สิง่ทีด่ทีีส่ดุมารวมกนั” มนักไ็มงาย
นะครบั ถาทานมงีานอดเิรกอืน่ๆ (เหมอืนผม) เชน ชืน่ชอบ
การถายรปูกจ็ะมสีวนคลายกนัอยูบาง ความเรยีบงายของ 
Leica M ไมม ี Autofocus  เปดรรัูบแสงดวยมือ ปรบัโฟกสั
ดวยมอื ดีหนอยตรงท่ีกลองปรบัชตัเตอรสปดใหสัมพนัธกบั
รรูบัแสงให และ ISO Auto ทีด่ขีึน้ อยางอืน่ไมมอีะไรสูกลอง
เทพๆ แบบโปรเลย แตพอใสเลนส M เขาไปเทานัน้ ความ
เรยีบงายเชนนัน้ บงัเกดิ อารมณและไดนามกิสของภาพที่
สื่อออกมาใหเห็นนั้น ยากที่จะปฏิเสธวาความเรียบงาย
น่ันเองคือจดุสูงสุดแลว (สําหรบัคนทีค่วบคุมกลองและแสง
ได) เชนเดยีวกบั Accuphase System ทีผ่มกาํลงักอราง
สรางตวัขึน้มานัน่เอง พอพดูถงึ DP-720 กข็อเปรยีบเทยีบ
เพอรฟอรมานซกับ DP-750 ใหเห็นกันเชิงตัวเลขสัก
เล็กนอย จะเห็นวา DP-750 ให Noise ที่ตํ่ากวาและ
การ Peak ของ Noise ทีเ่กดิจากการกวนของ Mechanical 
Jitter ทีป่นเปไปกบั Jitter ทางดิจทิลั (นาจะมาจากกลไก
ขบัเคลือ่น) ทีเ่คยมใีน DP-720 กด็ขีึน้อยางมาก  ขอแนบ
รปูภาพของชดุขบัเคลือ่นของ DP-750 ทีม่ขีนาดใหญกวา
และแข็งแรงกวาเดิม (การเพิ่มมวลคือเรโซแนนซจูน) 
สดุทาย สงสัยเขาใชเคร่ืองอะไรวดัเนีย่??? นบัจดุทศนยิม
ไมคอยจะถกูแลว

มันมีอะไรดี

ขอเทยีบกับ Accuphase DP-950 & DC-950 ซึง่เปน
เรือธงประจําคาย ในรูปแบบของสองตัวถัง นั่นคือภาค
ขบัเคลือ่นและภาค DAC เพือ่ทีจ่ะดวูา ถาผมจะลงทนุกบั 
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สมัยกอนผมคุนเคยกับลําโพง ELAC อยางมาก
ทีเดียว ไมวาตองการฟงรุนไหนก็แทบจะเลือกขอลอง
ฟงไดทุกรุนเลย และที่เปนไฮไลตมากที่สุดก็คือ การปลุก
กระแส Super Tweeter ขึ้นมาในแวดวงเคร่ืองเสียง
เมืองไทย ชนิดที่ไมเคยมีใครทํามากอน จน Super 
Tweeter ของ ELAC กลายเปนที่ยอมรับของนักเลนใน
ขณะนั้น ทามกลางกระแสที่ตอตานการเลน Super 
Tweeter คอนขางมาก

เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป ผมก็หางเหินจากลําโพง ELAC 
แมแตในซีรี่ส DEBUT บอกตรงๆ ผมไมคอยรูเรื่องเลย ไมรู
ดวยซ้ําวา ELAC มีซีรีส่นีด้วยเหรอ รูวา ELAC มซีรีีส่นีก้ต็อน
ที่เพื่อนไลนมาสอบถามวา รุนนี้ดีหรือเปลา เพราะสินคา
ขายดีและดังมากๆ ณ ตอนนั้น เพื่อนผมตองการซื้อมา
ใชงาน ผมกไ็ดแตตอบวาไมแนใจเหมอืนกนั เพราะไมเคยฟง
เสียดวยสิ จนทาง กอง บก. แจงมาวาจะสงลําโพง ELAC 
DEBUT 2.0 F5.2 มาใหลองฟง นี่แหละคือครั้งแรกที่ผมจะ
ทําความรูจักลําโพง ELAC ซีรี่ส DEBUT อยางจริงจัง 

แกะกลอง ELAC DEBUT 2.0 F5.2 ถือวาการแพ็คกิ้ง
ทําไดดีมาก กลองสองชั้นกันความเสียหายของลําโพงได
ดีมาก  เมื่อแกะกลองออกมา ตัวลําโพงเองก็ดูธรรมดาไมได
มีอะไรโดดเดนถึงขั้นตองรองวาว หากเทียบกับลําโพงอื่นๆ 
ซึ่งเปน High Gloss Black จะดูสวยงามกวา ในเรนจราคา
ที่ใกลเคียงกัน อยางเชน Monitor Audio ซีรี่ส Silver 
เปนตน แตน้ันอาจไดแคลําโพงวางหิ้ง แตสําหรับ ELAC 
DEBUT 2.0 F5.2 ก็จะไดลําโพงตั้งพื้น เมื่อเทียบกับชื่อชั้น
รุนของ ELAC แลว DEBUT คือซีรี่สที่สามารถซื้อหาไดงาย 
ในระดับราคาที่จับตองไดงายกวา

ลําโพง ELAC DEBUT 2.0 F5.2 ไดชูจุดเดนในเรื่อง
การออกแบบ เพราะได แอนดรูว โจนส (Andrew Jones) 
นักออกแบบลาํโพงระดบัไฮเอ็นดท่ีมีชือ่เสียงเปนผูออกแบบ
ลําโพงในซีรี่สนี้

ELAC DEBUT 2.0 F5.2 ออกแบบมาเปนลําโพง 
3 ทาง ใชทวตีเตอร 1 นิว้ โดมผาไหม โดยอาศยัการออกแบบ
บรเิวณรอบๆ ทวตีเตอรชวยใหทวตีเตอรสามารถตอบสนอง
ความถี่เสียงไดถึง 35,000Hz เพื่อใหเสียงออกมาใกลเคียง
กบัความเปนจริงมากขึน้ เวฟไกด (wave guide) ตรงบริเวณ
ดานหนาทวตีเตอรสามารถคอนโทรลการเดนิทางของความถี่
เสียงสูงไดดีขึ้น และลดการสะทอนภายในตูไดเปนอยางดี

มดิเรนจและเบสยนูติจะใชเหมอืนๆ กนัคอื ขนาด 5.25 
น้ิว ใชผาทอเสนใยสงัเคราะหซึง่มคีวามแข็งแรงมากข้ึน และ
มีความยืดหยุนคอนขางสูง โดยมิดเรนจยูนิตใชแคตัวเดียว 
สวนเบสยูนิตจะใช 2 ตัว ครอสโอเวอรตัดท่ีความถี่ 90Hz 
และ 2200Hz อิมพีแดนซปกติ 6 โอหม ลําโพงเปนแบบ
ตูเปด มีพอรต 3 ชอง แยกตามแชมเบอรตางๆ

เซ็ตอัพและคุณภาพเสียง

ELAC DEBUT 2.0 F5.2 เปนลาํโพงท่ีวางคอนขางงาย 
ไมคอยยุงยากในการเซ็ตอัพหาตําแหนงเทาไรนัก ผมวาง
โดยโทอินหนาลําโพงเขามา โดยใชอินทิเกรตแอปหลอด 
Audiospace Mini Galaxy I เปนหลัก ใชสายไฟเอซีรุน 
Supreme Living Power สายลําโพงขนาด 1.5 sq.mm 
สวนแหลงโปรแกรมตนทางเปนเคร่ืองเลนซดี ีMarantz HD-
CD1 โดยใชสายไฟเอซรุีน Supreme Living Power เชนกัน

ถาเปนนักเลนที่
มากประสบการณที่ตองการ
หาลําโพงคูที่สองหรือคูที่สาม

ของบาน ผมมองวาโจทยนี้อาจ
คอนขางหินสักหนอย
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เพาเวอร�แอมป�ขยายแอมป�
สมยันี ้ถาเอยถงึเรือ่งหลกัการแอมปขยายแอมป ผมไมแนใจวาจะมีสักก่ีคนทีรู่จกัและ

เขาใจในหลกัการนีบ้าง ยอนหลงัไปสกั 10 กวาปทีแ่ลว ทาง Musical Fidelity เคยพยายาม
ทําเพาเวอรแอมปขยายแอมปอยูชวงหนึ่ง ซึ่งทาง Musical Fidelity เรียกวา Super-
charge ตอนนั้นทําตลาดแค 2 รุน คือ... Supercharge 750K และ 550K

แตผานไปไมนาน Supercharge ก็ไดปดตัวเองลง ดวยเหตุผลท่ีนักเลนมองวาจะ
ลงทุนเรื่องแบบนี้ดูแลวไมคอยคุมคาเทาไหร และหลักการแบบนี้คอนขางใหมที่กระแส
ปนขึ้นไดยากยิ่ง ทั้งๆ ที่เปนหลักการที่ดีมากๆ

ผานไปหลายป Unison Research กน็าํหลกัการน้ีข้ึนมาใชอีกครัง้ ซึง่ก็คือ UPower 
แตฟงกชัน่ตางๆ นอยกวา Supercharge ของ Music Fidelity เพราะ Musical Fidelity 
Supercharge 750K และ 550K นั้น ไมไดเปนเพาเวอรแอมปขยายแอมปแตเพียง
อยางเดียว เพราะใชงานเปนเพาเวอรแอมปปกติก็ไดเชนกัน

ON MOBILE PHONE
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สาํหรบั CHORD HUGO TT2 น้ัน เปย่มดวยเสนหอยางยิง่ มกีารออกแบบรปูลักษณในสไตล
Minimalist ทีแ่มเวลาผานไปแคไหนก็ยงัดูดีเสมอ นอกจากนัน้ ตวัเครือ่งกห็รดููดมีาก ทาํจากอะลมูเินยีม
ทีผ่ลติอยางประณตีพถิพีถินั และทีม่เีสนหมากๆ กคื็อ หนาตางอะคริลกิใสทีม่องทะลเุขาไปเหน็
แผงวงจรดานใน รวมถงึปุมปรบัวอลลุมทีเ่ปลีย่นสไีด เหน็แลวรักเลยครบั การออกแบบสไตลนี้
มแีต CHORD เทานัน้ทีท่าํ

MY CHOICE!

วนันี ้ถาผมจะตองซ้ือเฮดโฟนแอมปเพ่ือใชไปตลอดกาล CHORD HUGO TT2 คอืตวัเลอืกเดยีว
ของผม ถามเหตุผลก็คงยอนไปที ่4 ขอขางตน เดีย๋วนีเ้ขยีนอะไรยาวๆ ไมคอยเปน 555

แตกอนเขาสูเร่ืองหลักท่ีจะเลาสูกันฟงคร้ังน้ี ขออธบิายคณุสมบติัแบบเขาใจงายๆ วา CHORD
HUGO TT2 เปนเคร่ืองเสียงทีมี่โหมดการทาํงานหลกัๆ 3 ประการ (ตามคูมือ) คอื...

1. Headphone mode ซ่ึงเปนโหมดหลักทีผ่มจะลองใชงานครัง้นี ้HUGO TT2 มชีองเสยีบ
แจค็เฮดโฟนให 3 ชอง เปนชองแบบ 6.5mm จํานวน 2 ชอง และ 3.5mm จาํนวน 1 ชอง ในการ
ใชงานภาคเฮดโฟนของ HUGO TT2 มฟีเจอรทีเ่กีย่วของอยู 2-3 อยาง เรือ่งแรกคอื GAIN ซึง่ HUGO
TT2 สามารถเซ็ตได 2 แบบ คอื LO G (low gain) และ HI G (high gain) เมือ่เซต็ไปที ่LO G ระดบั
ความดงัจะลดลงไป -9dB ซ่ึงการปรบั Gain นีจ้ะทาํงานเฉพาะเมือ่อยูในโหมด Amplification
กบั Headphone เทาน้ัน เพราะถาเลือกใช DAC mode คา Gain จะปรบัไมได เพราะเครือ่งจะสง
สญัญาณเอาตพุต Line level 2.5 V RMS คงที่

เรือ่งท่ีสอง CROSSFEED เปนฟเจอรทีทํ่างานในรปูแบบของ digital processing เพือ่ผสม
สญัญาณเสยีงซาย-ขวาจากการบนัทกึแบบสเตริโอใหมคีวามเหมอืนกบัการถายทอดเสยีงจากลาํโพง
เมือ่เราฟงจากเฮดโฟน สาํหรับ HUGO TT2 มใีหใชงาน 4 รปูแบบ (ทีห่นาจอเครือ่งจะโชวดวยตวัอกัษร
XFD) คอื... XFD0 – No crossfeed, XFD1 – Minimal crossfeed, XFD2 – Moderate crossfeed,
XFD3 – Broad crossfeed ในการใชงานจริงตองลองฟงกนัเองนะครบั วาตรงกบัรสนยิมหรอืไม

เรือ่งทีส่าม FILTER ฟเจอรนีเ้ปนการไปปรบัปรงุสญัญาณบางอยางเพ่ือใหเกดิผลบางประการ 
โดยจะมีประโยชนมากกบัสญัญาณทีเ่ปนฟอรแมต DSD บางคนเห็นคาํวา FILTER กน็กึขยาดในใจ
เพราะมกัมีผลกระทบกบัเสียง แตระดับ CHORD แลว มัน่ใจไดวา การทาํงานของฟเจอรนีย้อมไมมี
ผลกระทบตอคณุภาพเสยีงแนนอนครับ โดยมใีหเลอืกใชงาน 4 รปูแบบ คือ... FIL1 – Incisive neutral

CHORD
ELECTRONICS
HUGO TT2
DAC, PRE AMPLIFIER &
HEADPHONE AMPLIFIER
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ยินดต้ีอนรบัสู่ WJWJ ล�ำดบัท่ี 105 ครบั
กำรเสพส่ือโซเชียลไม่ได้ท�ำให้ผมบันเทิงใจเท่ำไหร่

มำนำนพอสมควร ทีพ่อได้จรรโลงใจก็อำศยัไลฟ์สดของ
ออดโิอไฟล์หรอืไลฟ์สดมุกเดด็จำกกูรเูครือ่งเสยีงหลำย
ต่อหลำยช่องก็พอจะคลำยเครียดไปบ้ำงตอนพำออก
ทะเล (ยังเป็นสังคมท่ีน่ำรกัอยู่) ผมจงึขอเชญิชวนให้ท่ำน
ท้ังหลำยหันมำสู่เบสิกกำรเซ็ตอัพเครื่องเครำ รวมท้ัง
กำรสลำยไฟฟ้ำสถติย์ในระบบกนับ้ำง เนือ่งจำกมลภำวะ
ทำงอำกำศใน กทม. มันมำกเหลือเกินจำกกำรสร้ำง
ระบบขนส่งมวลชนท่ัวเมือง ท่ีท�ำได้ก็มีกำรขยับเขยื้อน
เคล่ือนท่ีเครื่องเสียงและท�ำควำมสะอำดตัวเครื่องด้วย
clean room wiper หรอื 3M Scotch-brite Q600 รำคำ
แพค็ละ 100 กว่ำบำท และท�ำควำมสะอำดจดุเชือ่มต่อที่
สำยต่ำงๆ ด้วย CRC Co Contact cleaner และเชด็ให้
สะอำด กำรขยับจัดวำงเส้นสำยใหม่ เหล่ำนี้ก็สำมำรถ
ให้ผลทำงเสียงท่ีฟังออกชดัเจน ซ�ำ้ได้ออกก�ำลังไปในตัว
ด้วยครบั

WJ ฉบบันี ้ขอนาํเสนอผูผลติสนิคาไฮเอน็ดของญีปุ่น
ประเทศผูซ่ึงไมไดหวัน่ไหวกบัภยัธรรมชาตอิะไรทัง้สิน้ คือ
ปนี้โดนพายุไปหลายดอก ไดปลอยสินคาที่อยูในระดับ
ราคา “จบัตองได” แตไมยอมทีจ่ะยอหยอนคณุภาพเลย
เรียกวาคุณภาพลนเครื่อง นั่นคือ Accuphase E-650
อนิทเิกรตแอมป Class A ทีพ่วงมากบัปรแีอมปทีใ่ชเกน
คอนโทรลแบบ AAVA แบบเดยีวกบัปรแีอมปรุนทอ็ปของ
คาย ทาํเอาผมระริกระรีส้ัน่ระรวักันเลยทีเดยีวครบั เพราะ 
Class A ของคายนีบ้งบอกสถานะ Flagship ประจาํคาย
ไปในตัวซะดวย นี่จัดเปนพระเอกข่ีมาขาวมาในชวง
เศรษฐกจิฝืดเคอืงโดยแท

อันวาการผลิต Accuphase Class A Amplifier
ซึ่งจัดวาเปนเรือธงของคายนั้น ถาสืบเสาะกันใหดีแลว
สามารถเรยีงลําดบัเปนรุนๆ จากรุนปจจบัุนไลยอนไปถงึ
รุนเกาไดแก... A75 Class A 60 Watt Stereo Amplifier,
A200 Class A Monoblock 100 Watt (2012), A46
Class A 45 Watt Stereo Amplifier (2011), A35 Class
A 30 Watt Stereo Amplifier (2009), A65 Class A 60
Watt Stereo Amplifier (2009), A45 Class A 45 Watt
Stereo Amplifier (2006), A30 Class A 30 Watt
Stereo Amplifier (2004), A60 Class A 60 Watt
Stereo Amplifier (2004), A20V Class A 20 Watt
Stereo Amplifier (2000), A50V Class A 50 Watt
Stereo Amplifier (1998), A20 Class A 20 Watt
Stereo Amplifier (1995), A50 Class A 50 Watt
Stereo Amplifier (1993), A100 Class A 100 Watt
Mono Amplifier (1991)

ACCUPHASE E-650

สาํหรบัอนิทเิกรตแอมป Class A ทางคายกเ็ริม่จาก
ซีรีส 500 เรื่อยมาจนถึงซีรีส 600 ไทมไลนเริ่มจาก
รุนปจจบุนัยอนกลบัไป ไดแก... E-650 Class A integrated
Stereo Amplifier 30 Watt + AAVA, E600 Class A
integrated Stereo Amplifier 30 Watt +AAVA (2013),
E560 Class A integrated Stereo Amplifier 30 Watt
+AAVA (2009), E550 Class A integrated Stereo
Amplifier 30 Watt +AAVA (2005), E530 Class A
integrated Stereo Amplifier 30 Watt (2002) ผมเขาใจ
วา ญีปุ่นมพีืน้ทีใ่นการฟงเพลงหรอืหองฟงขนาดเล็ก เนือ้ที่
ในการจัดวางเครื่องเสียงก็คอนขางจํากัด การที่ทางคาย
ผลิตอินทิเกรตแอมปคลาสเอ ก็เพื่อจะตอบโจทยนักเลน
ในบานเขาเองเปนหลัก ซึ่งแนนอนวาเลนกับลําโพง
ความไวสงู แมต็ชิง่ไดดกีจ็บไดเชนกนั

สิง่ทีน่าสนใจทีเ่ปนพฒันาการของแอมป Class A ของ
Accuphase ท้ังท่ีเปนแอมปสเตรโิอ หรอือินทเิกรตแอมป
(เวนโมโนบล็อกทีเ่ปนการออกแบบเฉพาะ) ตลอดไทมไลน
ทีผ่านมา นัน่กค็อื กาํลังขบัอาจจะเทาเดิม เชน 30 วตัต,
45 วตัต หรอื 60 วตัต แตมีววิฒันาการในเรือ่งของ Damp-
ing Factor ทีส่งูขึน้, คา THD ทีต่ํ่าลงไปเรือ่ยๆ, คา S/N
Ratio ทีส่งูขึน้ไปเรือ่ยๆ นกัเลนรุนใหญทีเ่คยจบัจองแอมป
Class A รุนแรกๆ เชน A20, A20V หรอื A30 ทีม่ไีทมไลน
ในชวงป 1995-2004 มีความพึงพอใจกับนํ้าเสียงมาก 
โดยเฉพาะ Timbre ทีเ่ตม็และอิม่ ความหวานและลืน่แบบ
ไมเลี่ยนแบบแอมปหลอดของเสียงกลาง ครั้นเมื่ออยูใน
ยคุดจิทิลัเบงบานตัง้แตป 2000 เปนตนมา การเสพไดนามกิส
ทีม่รีะดับมากกวา 120dB เกินเพดานของ CD Format
เริม่เปนมาตรฐานใหมทีเ่รยีกกันวาไฮเรสกลายมาเปนโจทย
ที่ทาทายผูผลิตเครื่องเสียงในตลาด ทําใหทางคายเริ่ม
พัฒนาแอมปคลาส A โดยมกีารใชวงจร MCS ซึง่ตอมาเปน
MCS+ เพื่อจัดการ Current Feedback ใหกับวงจร
ภาคขยายทีใ่ช Mosfet transistor ตอขนานกันหลายคู
มตีัง้แต 3 คูถงึ 10 คู(ตอขาง) ใหมกีารคลาดเคลือ่นทาง
เฟสที่นอยที่สุดอยางไดผล ถามวา ทําไมกําลังขับแค
30 วตัต ถงึตองตอขนานทรานซสิเตอรหลายๆ ชดุ อธบิาย
ไดวา การจัดวงจรที่เปน Class A นั้น การจายกระแส
ไฟเลีย้ง หรอืทีเ่รยีกวา idle current จายกนัไมนอยกวา
50% เม่ือมีสัญญาณที่ตองขยายก็สามารถพีคขึ้นไปได
100% อยางรวดเรว็ฉบัพลนัไมมีการหนวง (เปรยีบเปรย
ไดกับการเหยยีบคนัเรงรอไวครึง่หน่ึง ออกตวักล็อฟรีเลย
ไมตองรั้งรอรอบเครื่อง) พลังงานที่เสมือนกับการเหยียบ
คนัเรงรอไวก็กลายเปนความรอนอนัเปนเอกลักษณเฉพาะตัว
ของแอมปแบบนี ้ดงันัน้ การตอทรานซสิเตอรขนานกันก็
เพือ่เพิม่ความสามารถในการจายกระแส การแชรโหลดใน
การจายกระแสตอตัวใหทํางานนอยลง ความรอนนอยลง
ความเพีย้นก็ตํา่ลง ทําใหวงจรมคีวามเสถยีรและอายกุาร

(1) ใช้ยีห้่ออืน่กไ็ด้ เน้นทีต้่องไม่มีคุณสมบัติในการหล่อล่ืน

ตกค้าง เพราะเราแค่ท�าความสะอาดและก�าจดัไฟฟ้าสถิตย์ออก

ไปเท่านัน้
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ยนิดต้ีอนรบัสู ่WJWJ 104 ครบั
เล่มน้ีก็น่ำจะเป็นควันหลงที่ไม่ต้องกำรกำรอินโทร

อะไรกันมำกมำย เพรำะเครือ่งเสียงท่ีจะทดสอบในครัง้น้ี
เป็นท้ังสักขีพยำนและผู้ร่วมสังฆกรรมในกำรทดสอบ
แอมป์ระดบัอลัตร้ำไฮเอนด์ท่ีตีพมิพ์บททดสอบเม่ือสอง
ฉบับที่ผ่ำนมำถึงสองแบรนด์ ท้ัง Chord Ultima และ
Vitus Audio น่ันแหละครบั ตัวสุดท้ำยของซิสเต็มท่ีจะเป็น
ประตเูช่ือมระหว่ำงเครือ่งเสียงและประสำทหู เล่มน้ีจะมำ
พดูถงึ Focal Scala Utopia Evo ที ่WJ ต้องขอบอกว่ำ
น่ีเป็น Focal ในอนุกรมล่ำสดุท่ีทิง้ห่ำงรุน่เดิมชนิด “กระดกู
คนละเบอร์” กันเลยทีเดยีว ท�ำไมผมจงึกล่ำวเช่นน้ี

FOCAL: SCALA UTOPIA EVO
ในโลกของเครื่องเสียง ไมมีใครไมรูจักผูผลิตลําโพง

สญัชาตฝิรัง่เศสรายนี ้และนาจะเปนผูผลติไดรเวอรระดบั
ท็อปทรีของโลกดวย นั่นคือ Focal Speaker น่ันเอง
อนัวาลาํโพง Focal นี ่ผมคดิวาทีด่งัมากๆ และเปนทีรู่จกั
กนัอยางกวางขวาง มาจากการผลติและจาํหนายไดรเวอร
ที่เปนชุดคิท ที่ทางบริษัทไดผลิตตามสเปกของตัวเอง
และกร็บัจางผลติไดรเวอรใหกบัลําโพงชัน้นาํของโลกดวย
นวัตกรรมไมวาจะเปนกรวยเคฟลารถัก โดมไททาเนียม
หรอืลาสดุโดมเบริลเลียม ทาง Focal กเ็ปนรายแรกๆ ครับ
ที่นํามาผลิตแพรหลาย นอกจากนี้ ในยุคกอนอินโฟ-
เทนเมนตจะมบีทบาทเตม็ตวัจนเปนสวนหนึง่ของรถยนตนัง่
การอัพเกรดเคร่ืองเสยีงรถยนต อยางนอยก็เปลีย่นลาํโพง
ไดรเวอรเบสหรือแมแตทวีตเตอรที่ติดมากับรถ (ก็ยังดี)
เรยีกวาเปนเร่ือง “ตองทาํ” ไมแตกตางจากการเปล่ียนลอ
แมก็ซกนัเลยทเีดยีว วากนัขนาดนัน้ และกลํ็าโพง Focal
นี่แหละ ที่เปนดาวคางฟ้าของตลาดวงการเครื่องเสียง
รถยนต จนกระทั่งนอยรายนักที่จะหาญกลามาตอกร
ลมหายตายจากไปกเ็ยอะ เพราะโปรดกัสวาไรตีข้อง Focal
จัดวาครอบคลุมตั้งแตหลักพันไปจนหลักหลายหมื่น
สวนตวัผมเหรอ พดูตรงๆ ฟงไมคอยจะเขาถึงครบั ชดุไหน
ที่ว าประกวดรางวัลระดับโลกมาแลว ผมก็ไปนั่งฟง
กอ็หีรอบเดมิ ไมถกูจรติ คอืกด็นีะ เรากเ็ลยซือ้ลาํโพงยีห่อ
อืน่ทีร่าคาถูกกวาดวย 555 ตอมา เริม่มกีารทาํตลาดลาํโพง
บานในบานเรา ก็ตองพูดตรงๆ อีกนั่นแหละ Focal
มลีาํโพงบานตัง้แตราคาหลกัหมืน่ไปจนถงึหลักหลายลาน
ผมก็มีโอกาสไปฟงเทาที่จะฟงไดและก็เทาที่จะมีโอกาส
ทดสอบ เอาวากนัทีห่ลกัแสนข้ึนไปจนระดบัหลายลานนะ
ผมฟงแลวกย็อมรบัวาเสียงดนีะ แตถามวา มอีารมณความ
“อยากได” เปนเจาของไหม ขอตอบวา ไมครบั ผมคดิวา
ในราคาที่ตั้งเทียบกับแบรนดในตลาดที่ระดับเดียวกัน
ผมวา Focal ยงัไมอาจจะทะลทุะลวงปราการบางอยาง
อยางนอยที่สุดก็ตัวผมแหละ คือ ฟงแลวไมชอบอะ
ไมทราบวาเคยเปนกันบางไหม คือ เสียงดี แตไมชอบ
เขาใจนะครบั วาทางบรษิทัเอาคอมโปเนนทของไดรเวอร

ครอสโอเวอร ของคายทีด่ทีีส่ดุแพงทีส่ดุ เอามาลงตูลําโพง
แตสําหรับผม มันมีเสนใยอะไรมาปดกั้น “อารมณ”
แบบไมสดุชอบกล

อันวาลําโพง ท็อปไลนของคาย คือ ลําโพงตระกูล
Utopia ซึง่กถ็อืกําเนดิมาหลายปแลว รุนทอ็ปสดุใชชือ่วา
Grand Utopia ออกแบบตูเปนโมดลู ปรบั time Align-
ment ไดอสิระ มเีซต็อพัในงานเครือ่งเสยีงทีไ่หน เอาฝรัง่
มาเซ็ต หรือไปชมงานที่มิวนิก ฮองกง ที่มีเจา Grand
Utopia ตั้งเดนเปนสงา ผมก็ยังรูสึกเหมือนกับไมไดฟง
ตัวจรงิของมนั (ในระดับทีค่าดหวงั) ซักท ี คือไมทราบวา
มันเซ็ตอัพยากมากหรืออยางไร แมตชิ่งยากหรืออยางไร
หรือมันเปนลําโพงที่สวนประกอบและการออกแบบและ
ผลิตทุกอยางดีหมด แตพอจับเอามารวมกันเปนตูแลว
แทนที่จะหลอหลอมใหมันดีขึ้นไปอีก กลับกลายมาเปน
การโชว “Weak Link” ของลําโพงออกมารึเปลา คือ 
บอกตรงๆ จนถงึวนันีผ้มยงัไมเขาใจเลยนะ (คอื ถามกีาร
สง Grand Utopia ที่วามาทดสอบซักสองสามเดือน
เราอาจจะไดคําตอบหรือไดฟงเสียงจริง ๆ ของมันก็เปน
ไปไดนะ) อืม ผมเคยไดยินมาวา มีคนใชเจา Grand
Utopia อยูแตใชเวลาเซต็อพัและแมตชิง่ซสิเตม็เปนเวลา
ราว 1 ป จงึจะไดเสยีงทีเ่ขาถกูใจ OMG

ลาํโพง Scala Utopia Evo จดัเปนสมาชกิของลาํโพง
ในอนุกรมสูงสุดของคาย เพียงแตยอขนาดมาจากเจา
Grand Utopia สําหรับการใชงานในหองที่เล็กกวา
ในอนุกรมนี้จัดวาเปนรุนที่สี่แลวครับ (รุ นทายสุดคือ
Utopia Scala III) สําหรบัผมจดัวาเปนภารกิจทีไ่มงาย
เทาไหร กบัการทีจ่ะตอง “คลีค่ลายลบลาง” สิง่ทีต่ดิคาง
ในใจออกไปใหหมดกอน แลวหันกลับมามองเจา Scala
Utopia Evo ที่ผมแอบมโนวา คราวนี้มันจะโดนผม
“เชือด” ไหมเน่ีย สําหรับลาํโพงฟงเพลงในอนุกรม Utopia
เรียงตามลําดับไหลคือ Grande Utopia EM, Stella
Utopia EM, Scala Utopia Evo และนองเล็กวางหิ้ง 
Diablo Utopia สวน Utopia แถวรชัดาทีม่กัจะมโีมเดล
อะไรใหมๆ  คงตองฝากทางกอง บก. อพัเดตใหทราบครบั

FOCAL SCALA UTOPIA EVO
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NAIM AUDIO : STATEMENT

ผมเองเชือ่ว่า แม้ในฐานะผูท้ดสอบเครือ่งเสยีง หรอื
ฟังเพลง กมี็พัฒนาการทางความคิด ตรรกะ อารมณ์ พนิจิ
รวมไปถึงการตกผลึกที่แปรเปลี่ยนไปตามประสบการณ์
หลากหลาย ไม่ว่าจะมาในรูปแบบของความเชี่ยวกราก
หรือราบเรียบที่ซัดผ่านมากับกาลเวลา แน่ละ เราอายุ
มากขึ้น ผ่านร้อนหนาวมากข้ึน ผ่อนปรนหรือจริงจัง
มากข้ึน มองความเป็นไปและความเป็นธรรมดามากข้ึน
ลึกซึ้งมากขึ้น ธรรมชาติมากขึ้น สะอาดและเกลี้ยงเกลา
มากขึน้ และทีผ่มเกริน่มาทัง้หมดนีน้ัน้เป็นสิง่ทีจ่ะน�าไปสู่
“บางสิ่ง” ที่ “ตกผลึก” อย่างที่ไม่เคยคิดว่า เขาจะท�า
เครื่องเสียงชนิดที่ “ตกผลึก” ขึ้นมาได้อย่างที่ผมอยาก
จะเหน็ นัน่คอื “NAIM STATEMENT”

NAIM STATEMENT
ผมคงไม่ต้องบ่นให้ฟังเรื่องประเด็น “Expansive

WAR” ของเครือ่งเสยีงทีเ่รยีกตวัเองว่า เป็น Ultra-Hi end
มพีรรคพวกในวงการกล่าวให้ฟังว่า เอ่อ! ล�าโพงคุณเสยีงดี
มากเลยนะ น่าเสยีดายอย่างเดยีวคือ ราคามนัถูกเกนิไป
เอา ให้ตายเถอะโรบิน้ ความคิดน้ันมนับ้าไปแล้ว แต่เผอญิ
เป็นความคดิของผูม้อีนัจะเหลอืกนิ เขาว่าเอาไว้

ในบททดสอบนี้ ผมขอละไว้ซึ่งราคาของเครื่องเสียง
ชดุนี ้เพยีงแค่กล่าวให้ฟังว่า เจ้า NAIM STATEMENT รกัษา
อัตราการผลิตได้ปีละราว 10 ชุดเท่านั้น คงจะบ่งบอก
ทั้งต้นทุน ความสลับซับซ้อน ความปราณีตในการผลิต
และส่งมอบลูกค้าได้เป็นอย่างดี อืม! แล้วจะคุยอะไรดี
เอาเป็นว่า ผมจะแชร์ประสบการณ์ให้ฟังแล้วกนั ว่าด้วย
การ “ตกผลกึ” ในยคุปี 2017 เครือ่งเสยีงชดุนี ้เขามาไกล
ขนาดไหนกนัแล้ว

NAIM เป็นเครือ่งเสยีงทีมี่ก�าเนดิจากองักฤษ ปัจจบุนั
อยู่ในร่มเงาของ Focal จากฝรั่งเศส เข้าใจกันก่อนว่า
NAIM นั้น ไม่เคยท�าสินค้าที่เรียกตัวเองว่า ไฮเอ็นด์เลย
ด้วยซ�้า ปรัชญาของเขา คือ... การท�าเครื่องเสียงที่ให้
ความน่าฟังและเป็นธรรมชาติมากที่สุดเท่าที่ผู้ชื่นชอบใน
ดนตรีสามารถเข้าถึงได้(ในระดับที่จ่ายได้) การมาของ
NAIM STATEMENT จดัว่าเป็นโครงการทีต้่องยกเครดติ
ให้กบักลุม่ FOCAL โดยแท้1 ทีน่่าจะเป็นจกัรกลส�าคญัใน
การสร้างสรรค์ NAIM STATEMENT เมือ่ราคามิใช่ข้อจ�ากัด
อกีต่อไปในการท�าเครือ่งเสียงทีดี่ทีสุ่ด น่ันคือ ค�ามัน่สัญญา
หรือ STATEMENT ความเป็นที่สุดของค่าย NAIM
ที่หนักแน่นชัดเจน คือผมเพิ่งไปงานมิวนิคออดิโอโชว์มา
เมือ่กลางปี 2017 เหน็เจ้า NAIM STATEMENT วางโชว์
เอาไว้ คิดว่าท�าโชว์อย่างเดียว อีกใจหนึ่งก็คิดว่า Focal
Grand Utopia มันก็หาแอมป์คู่บารมีไม่ได้สักที เลยให้
บรษิทัในเครอืท�าขึน้มาซะเลย

NAIM STATEMENT ประกอบด้วยปรีแอมป์รุน่ NAC
S1 และเพาเวอร์แอมป์โมโนบล็อกรุ่น NAP S1 นับได้
สามชิ้น วางเรียงหน้ากระดานเป็นอนุสาวรีย์ก็ไม่ผิด นี่ก็
เป็น STATEMENT อย่างหนึง่ ปรแีอมป์หนกั 60 กิโลกรมั
แอมป์หนักตัวละ 100 กว่ากิโลกรัม ผมได้รับแจ้งจาก
ผูน้�าเข้าว่า ลกัษณะการออกแบบจะแบ่งตวัถงัเป็นสองส่วน
คอื ภาคจ่ายไฟใช้ตัวถงัส่วนล่าง ส่วนด้านบนเป็นภาคขยาย
สญัญาณ ช่องเสยีบไฟฟ้า แผงวงจร ตวัถงั ล้วนออกแบบ
มาให้เป็นลักษณะทีเ่รยีกว่า De-Coupling Mounted หรอื
ยดึกันผ่านตัวกลางท่ีการยึดแน่นนัน้ยังมคีวามสามารถให้
ตวัได้บ้าง เพือ่สลายการส่งผ่านแรงส่ันสะเทอืนจากภายใน
ออกมาภายนอก หรือภายนอกเข้าไปถึงภายใน ผมคิด
ว่าการใช้ Mechanical decoupling/isolation นั้น
มีความส�าคัญมากกับ Micro vibration ท่ีส่ิงละอัน
พันละน้อยนีแ่หละ ทีเ่ป็นจุดส�าคญัให้เครือ่งเสยีงถ่ายทอด

เร่ืองท่ีน่าใจหายทีสุ่ดในการ

ทดสอบเคร่ืองเสยีงคร้ังน้ี

คือ การได้เหน็ NAIM

STATEMENT ถูกยกออก

จากห้องฟังกลับโชว์รูม

หลังจากท่ีมนัได้แสดง

ปาฏิหารย์ประจกัษ์ให้

เกิดขึน้ในห้องฟังของผม
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30 YEARS EXPERIENCE … 
5 YEARS DEVELOP PRODUCT
ด้วยประสบการณ์ในแวดวง Digital Audio

ยาวนานถึง 30 ปี Weiss Engineering มีผลิตภัณฑ์ใหม่
จะน�าเสนอ นั่นคือ... DAC501 & DAC502 เริ่มโครงการ
เมื่อราว 5 ปีที่แล้ว ประมาณปี 2011 หลังความส�าเร็จ
อย่างท่วมท้นของ DAC202 ท�าให้ม่ันใจว่าเดินถูกทาง
แล้ว ส�าหรับตลาดเครื่องเสียงไฮเอนด์ในบ้าน จนมาถึง
MAN301 ยิง่มัน่ใจมากข้ึน แต่ถ้าจะย�า่อยู่กบัความส�าเรจ็
เดิมคงไม่ใช่แน่ DAC501 และ DAC502 จึงหาใช่ตัวแทน
ของ DAC202 ไม่

PROFESSIONAL DSP TO HOME
สามารถพูดได้เต็มปากเลยว่า Bob Ludwig

มาสเตอร์ริง่เอน็จเินยีร์ตวัพ่อ รวมถงึ Mastering Engineer
คนอ่ืนๆ ท่ีท�างานในสตดูโิอระดบัโลก ล้วนคุน้กบัอุปกรณ์
ของ Weiss Engineering กันทั้งนั้น เอาเป็นว่ามากกว่า 
85% ของสตูดิโอระดับโลกได้น�ามาติดต้ังในมาสเตอร่ิง
สตูดิโอ นั่นคือ DSP Box ซ่ึง Weiss ก�าลังน�าเสนอสู่
เครื่องเสียงบ้าน และในเมื่อ Weiss ถูกวางต�าแหน่งใน
ฐานะเครือ่งเสียงไฮเอนด์ ย่อมรบัประกนัว่า คณุภาพของ
DSP ก็ต้องไฮเอนด์ และดีที่สุดด้วย

TECHNOLOGY BREAKTHROUGH
เป็นที่ทราบดีว่าเครื่องเสียงที่ใช้กันอยู ่ในบ้าน

มีข้อจ�ากัด คือ... “บันทึกมายังไงก็ต้องเล่นไปตามน้ัน”
ดสูว่ิาเครือ่งเสยีงบ้านมีอะไรบ้าง ล�าโพง, เพาเวอร์แอมป์,
ปรแีอมป์, DAC +Transport ไม่มีตวัใดเลยท่ีจะสามารถ
จัดการให้คุณได้ตามที่คุณต้องการ อย่างที่ทราบดีว่า
Weiss Engineering เจนจัดในเรื่อง DSP มากกว่าใครๆ 
ด้วยพลังของ 15 x Shark DSP เช่นเดียวกับที่ติดตั้งอยู่
ภายในของ Weiss Mastering ในสตูดิโอ เหมือนกับ
ท่ีมาสเตอร์ร่ิงเอ็นจิเนียร์ใช้ Mr. Kent Poon เคยบอก
ให้ฟังเป็นไอเดียเมื่อสองสามปีที่แล้ว ถึงวันนี้มาถึงในมือ
ผมแล้ว เห็นไหมว่า... น่าตื่นเต้นเพียงไร 

“A NEW DIMENSION OF D/A 
CONVERTER DESIGN”
น่ีหาใช่เป็นแค่ DAC ตัวใหม่สุดเท่เท่าน้ัน

แต่เป็นการออกแบบใหม่ทั้งหมดแบบยกคอนเซ็ปต์
กันเลยทีเดียว แยกวงจรของภาคจ่ายไฟแบบ
Full Linear ท้ังอะนาล็อกและดิจิทัลออกจากกัน
แผงวงจรถูกครอบด้วย Mu-Metal เพื่อป้องกัน
การรบกวนจากทรานสฟอร์เมอร์เทอรอยด์สองลูก
ที่จ่ายไฟอิสระเช่นเดียวกับที่ใช้ในเครื่องรุ ่นเรือธง
บอร์ดวางเป็นสองชั้น คือ ภาคดิจิทัล ใช้ 2 x Sebre 
ESS9018 (16 Ch) ส่วนภาคอะนาล็อกเป็นวงจร
Discrete ใหม่ล่าสดุ ออกแบบโดย Samuel Groner
วิศวกรของ Weiss Electronics มือดีคนเดียวกันกับ
ที่ออกแบบ OP1-BP อันโด่งดังท่ีอยู่ในตัว Media
และรุ ่นเรือธงน่ันเอง เป็นการ Breakthrough
ถือเป็นหลักไมล์ที่ส�าคัญ จากนั้นก็มาเป็น OP2-BP
ใน Medus และ Golden DAC ใน MAN301 ตาม
ออกมา ซึง่กย็งัไม่หยดุพฒันา เพราะฉะนัน้ DAC501
และ DAC502 จึงติดตั้งไว้ด้วยภาค Analog Stage 
วงจรใหม่ล่าสุด ฝีมือของ Samuel Groner คนเดิม 
ซึ่งมั่นใจได้เลยว่าต้องดีมากๆ และเท่านั้นไม่พอ
ยังพกมาพร้อมฟีเจอร์ที่จัดการด้วย DSP ซึ่งหาไม่ได้
จาก DAC ตัวอื่นๆ นอกจากนั้น ถึงแม้ว่า DAC501 
และ DAC502 จะมีรูปทรงต่างกัน แต่ฟีเจอร์นับว่า
ใกล้เคียงกันมาก มีความต่างกันนิดเดียวตรงที่
DAC502 มีขั้วต่อหูฟังแบบ Fully Balanced ชนิด 
4 Pins เท่านั้น และมีให้เลือกสองสี คือ เงิน และด�า

วงจร internal signal path resolution
40bit/195.3kHz ทีจ่่ายให้กบั DSP ทกุตวัม ีsampling
frequency ที่ generator คงที่ ท�าให้เครื่องพร้อม
รองรับข้อมูลดิจิทัลในทุก sampling frequency
อาทิ ปัจจุบันของ PCM จนทะลุ 384kHz (DXD) 
รวมถึง DSD x64 และ x128 โน่นเลย และถึงแม้จะ
ทะลุไปไกลกว่าน้ี ไม่ว่าจะฟอร์แมตอะไรในอนาคต
ก็ไม่ต้องกังวลว่าจะตกรุ่น

DAC502 ตัวที่ทดสอบเป ็นสีเ งิน มาใน
โครงสร้างแบบ Full Frame ต่างกับ DAC501 แต่กดู็ดี
เป็นหนุ่มสวิสที่ “หล่อ สปอร์ต ฉลาด” รปูทรงงดงาม
มหีน้าปัดแสดงผลการท�างาน หรอืใช้ตัง้ค่าการท�างาน
สัดส่วนเมื่อเทียบกับคุณชาย MAN301 ใกล้เคียง
กันมาก โครงสร้างแข็งแรงมี Aluminum Front
Plate อย่างหนาราว 10 มม. น�า้หนกัตวัเครือ่งดกี�าลัง
เหมาะ ถ้าเทยีบกบั Medea+ ถอืว่าเบากว่า แน่นอน
ว่าค่าตัวก็เบากว่าด้วย อย่างที่บอกตั้งแต่แรกว่า
DAC502 มาพร้อมกับ 4 pin headphone socket 
ติดตั้งไว้ด้านหลังเครื่อง เสียดายที่ไม่มีหูฟังให้ลอง

FORMAT & DIGITAL INPUT
อย่างที่ทราบดีว่า ปัจจุบัน DSD กลับมาบูมใน

แถบเอเชยี โดยเฉพาะในญ่ีปุน แผ่น SACD กลบัฟนขึน้
มาอีก แถมทาง PCM ก็ทะยานไปจนถึง DXD และ
มี MQA มาอีก อนาคตจะมีอะไรมาอีก แต่ด้วยการ

Hi-End Audio Boutique

อาคารศูนย�การค�าฟอร�จูนทาวน� ห�อง 3041-3042 ชั้น 3
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EQUIPMENT REVIEWS

ช่วงนี ้ผมได้รบัแต่ล�ำโพงสวยๆ มำทดสอบ ฉบับ
ที่แล้วผมได้รีวิวล�ำโพง Monitor Audio: Gold 100 
ซึ่งเป็นล�ำโพงวำงขำตั้งที่สวยงำมมำกๆ ทีเดียว ฉบับนี้ 
ล�ำโพง Unison Research: Max Mini ก็เป็นล�ำโพง
อกีคู่หน่ึงทีดู่สวยเน้ียบมำกๆ ถงึแม้เป็นล�ำโพงวำงขำตัง้  
แต่ขนำดก็ไม่เล็ก ถือว่ำมีขนำดใหญ่พอตัวทีเดียว  
ด้วยสัดส่วนของล�ำโพงสูง 49.5 ซม. กว้ำง 28.5 ซม. 
ลึก 36 ซม. หนัก 15 กิโลกรัม ใช้วูฟเฟอร์ขนำด 8 นิ้ว 
ด้ำนเสียงสูงเป็น Compression driver ขนำด 1 นิ้ว 
ไทเทเนียมไดอะแฟรม ควำมไวล�ำโพง 93dB จึงเป็น
ล�ำโพงท่ีเหมำะเล่นกับแอมป์หลอดและแอมป์ก�ำลงัขบั
ต�่ำๆ แต่โดยควำมคิดเห็นส่วนตัวแล้ว ล�ำโพง Unison 
Research: Max Mini เหมำะสมกบัแอมป์หลอดจรงิๆ

เซ็ตอัพ
Unison Research: Max Mini เป็นล�ำโพง 

อีกคู่หนึ่งท่ีเซ็ตง่ำยมำก วำงที่ไหนก็ให้เสียงออกมำดี 
แม้แต่ในซอกของช้ันมมุใดมมุหนึง่ก็ไม่ได้เป็นอปุสรรค
ในกำรเปล่งคณุภำพเสยีงออกมำเลย ถอืว่ำกำรออกแบบ 
ล�ำโพงคู่นีส้ดุยอดมำกทีส่ำมำรถท�ำให้ล�ำโพงท�ำงำนได้
อินเฟสกันดีตลอด ไม่ว่ำล�ำโพงจะวำงอย่ำงไรก็ตำม

จำกฉบับก่อน ล�ำโพง Monitor Audio: Gold 
100 ผมได้แนะน�ำว่ำควรจะวำงบนขำตั้งมวลเบำ  
แต่ส�ำหรบั Unison Research: Max Mini ผมแนะน�ำ
ว่ำวำงบนขำต้ังมวลหนักจะให้คุณภำพเสียงออกมำ 
ดีกว่ำขำตั้งมวลเบำหรือมีน�้ำหนักกลำงๆ ข้อสังเกต 
พอวำงบนขำตั้งมวลหนัก สเกลเสียง น�้ำหนักควำม 
ต่อเนื่องของเสียง ให้ออกมำดีกว่ำ

อย่ำงที่ผมเคยย�้ำมำตั้งแต่ฉบับที่ผ ่ำนมำใน 
บททดสอบ Monitor Audio: Gold 100 ส�ำหรับ
ล�ำโพงวำงขำตั้งนั้น ขำตั้งล�ำโพงมีผลต่อเสียงค่อนข้ำง
มำก กำรสลับเปลี่ยนล�ำโพงเพื่อเปรียบเทียบเสียง 
โดยใช้ขำตั้งเดิมๆ เป็นเรื่องที่ผมต่อต้ำนอย่ำงมำก 
เพรำะบำงครั้งกำรใช้ขำตั้งเดิม แต่เปลี่ยนสลับล�ำโพง
ไปเรื่อยๆ อำจจะฆ่ำล�ำโพงรุ่นหน่ึง และกลับไปเสริม
ล�ำโพงอกีรุน่หนึง่กไ็ด้ กำรเทยีบเสยีงของล�ำโพงวำงขำ
ตั้งควรจะเทียบกันเป็นชุด คือล�ำโพงรวมกับขำตั้งที่
แม็ตช์กับล�ำโพงนัน้ๆ จะให้ผลควำมแตกต่ำงของเสยีง
ได้ถูกต้องมำกกว่ำ

ล�ำโพง Unison Research: Max Mini ควำมไว
ค่อนข้ำงสูงคือ 93dB อิมพีแดนซ์ปกติ 6 โอห์ม ไม่ได้
เหมำะกับเล่นแอมป์หลอดอย่ำงเดียว ยังสำมำรถเล่น
คู่กับแอมป์พวกโซลิดสเตทด้วยเช่นกัน เมื่อดูด้ำนหลัง
ล�ำโพงจะมีสวิตช์โยกแบบ Toggle Switch เลือกกำร
ท�ำงำนให้เหมำะสมกับแอมป์หลอด (Valve) หรือ
แอมป์โซลิดสเตท (Solid State) ในกำรทดสอบครั้งนี้ 
ผมตั้ง Toggle Switch ไว้ที่ตรงกลำงตลอด เทียบกับ
เมื่อโยกไปยังต�ำแหน่งหลอด (Valve) แล้ว รู ้สึก 
เสียงมันล่องๆ ลอยๆ น�้ำหนักเสียงบำงลง เนื้อเสียงก็ 
เข้มน้อยลงเช่นกัน
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UNISON RESEARCH MAX MINI

ถึงแม้ว่ำ ผมจะสลับน�ำอินทิเกรตแอมป์ของ Rega 
Mira3 มำใช้งำนร่วมในบ้ำงคร้ัง ผมก็ไม่ได้ดันสวิตช์โยก 
(Toggle Switch) ลงมำทีต่�ำแหน่งโซลิดสเตท (Solid State) 
เช่นกัน ยังคงไว้ที่ต�ำแหน่งตรงกลำงเช่นเดิม

ในกำรทดสอบครัง้นี ้ผมอ้ำงองิเสียงท่ีได้จำกกำรเล่นคู่
กับอินทิเกรตแอมป์หลอด Audiospace Mini Galaxy  
เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งใช้สำยไฟเอซี Supreme Living Power 
ต่อผ่ำน Isolation Transformer Bartolucci ส่วนสำย
ล�ำโพงเป็นสำยล�ำโพง D.I.Y ขนำดหน้ำตัด 2.5 sq.mm 

คุณภาพเสียง
Unison Research: Max Mini เป็นล�ำโพงที่ให้เสียง

มีเสน่ห์อย่ำงมำก ไม่ว่ำจะเป็นนักเล่นท่ีเรียกตนเองว่ำกลุ่ม
ซีเรยีสสดุๆ ออดโิอไฟล์จ๋ำ หรอืจะเรยีกตวัเองว่ำมวิสกิเลฟิเวอร์  
หำกต้องกำรล�ำโพงฟังเพลงจรงิๆ ท่ีใช้ฟังเพลงทุกวัน ล�ำโพง
คู่นั้นก็คือ Unison Research: Max Mini คู่นี้แหละ

ท�ำไมถงึกล้ำกำรนัตอีย่ำงนัน้ สิง่ทีจ่ะน�ำเสนอหลงัจำกนี ้
คือค�ำตอบทั้งหมด

เริ่มต้นด้วยเพลง Je t’aime ของ Lara Fabian  
ผมชอบเสียงของ Lara ท่ีมคีวำมอิม่ฉ�ำ่ หวำน ออดอ้อน ได้ยนิ
ครำใดก็มีอำรมณ์ในกำรฟังมำกยิ่งข้ึน เพลงนี้ผมได้ฟังจำก
ล�ำโพงเล็กวำงขำตั้งมำหลำยคู่ ทั้ง Totem, Paradigm, 
Monitor Audio ในบรรดำล�ำโพงวำงขำตั้งท้ังหมด  
ถ้ำต้องกำรฟังเพลงนีแ้ล้วให้ควำมรูสึ้กว่ำเพรำะมำกทีส่ดุแล้ว 
Unison Research: Max Mini ให้ควำมไพเรำะของเสียง
ออกมำมำกท่ีสดุ แต่เม่ือเหลอืบมองคะแนนในด้ำนอ่ืนๆ ของ 
Unison Research: Max Mini ไปเทียบกับทั้ง Totem, 
Paradigm และ Monitor Audio ก็จะมีบำงอย่ำงที่รู้สึกว่ำ 
Unison Research: Max Mini ไม่ได้กินล�ำโพงที่ว่ำมำ แต่
ถ้ำจะวัดกันเรื่องว่ำ เม่ือฟังแล้วไพเรำะมำกๆ นั้น Unison 
Research: Max Mini คือเบอร์ 1 

อย่ำงแรกท่ีชอบอย่ำงมำกคือ ควำมรู้สึกเหมือนไลฟ์ 
มิวสิก แต่เป็นไลฟ์มิวสิกที่ไม่ได้รู้สึกอึดอัด หรือเป็นเสียงสด
หยำบ แต่ในควำมหมำยเหมือนยกวงมำทั้งวงมำเล่นกัน 
ในห้องฟังเพลงเลย แต่ละเสียงที่ออกมำตอบสนองได ้

อย่ำงฉับไว ล�ำโพงบำงคู่เหมือนว่ำไดนำมิกส์ถูกกดเล็กน้อย  
แต่ส�ำหรับ Unison Research: Max Mini ไดนำมิกส์ของ
เสียงปลดปล่อยไดนำมกิส์เรนจ์ของเสยีงออกมำได้อย่ำงเต็มท่ี 
มำกกว่ำ

เริ่มต้นเพลงด้วยเสียงเปียโนและกีตำร์ เปิดตัวออกมำ
ได้อย่ำงชัดเจนมำก ไดนำมิกส์เล็กๆ น้อยๆ ของเสียงเปียโน
ทีอ่อกมำ Unison Research: Max Mini ให้ออกมำได้ดมีำก
ทีเดียว หัวโน้ตกีตำร์ก็ให้ควำมเป็นตัวตนที่ดี ว่ำกันเร่ือง 
ไดนำมกิส์ตอนต้นเพลงของล�ำโพงวำงขำตัง้บำงคู ่เหมอืนกด
ไดนำมกิส์ของเสยีงลง เพรำะรู้สกึว่ำพละก�ำลงัของเสยีงน้อย
กว่ำ Unison Research: Max Mini เพรำะฟังแล้ว Unison 
Research: Max Mini ปลดปล่อยออกมำได้มำกกว่ำ

หลำยคนทีช่อบฟังล�ำโพงฮอร์น อย่ำงแรกน้ันไม่ใช่เร่ือง
สเกลของเสียงเพียงอย่ำงเดียว แต่เพรำะกำรปลดปล่อย 
ไดนำมกิส์ของเสยีงทีเ่ปิดปลดปล่อยออมำได้มำกกว่ำ ฟังแล้ว
เป็นไลฟ์มิวสิกมำกกว่ำ จึงท�ำให้รู้สึกประทับใจในเสียงของ
ล�ำโพงฮอร์น และที่ส�ำคัญ Unison Research: Max Mini 
ก็ให้ออกมำได้อย่ำงนั้นเช่นกัน

ยิ่งเสียงของ Lara Fabian เมื่อฟังผ่ำน Unison  
Research: Max Mini ผมรู ้สึกว่ำเสียงร้องของ Lara  
จะหวำน ออดอ้อนดมีำกๆ ผมชอบในเสยีงของ Lara เขำร้อง
เพลงมีเรนจ์เสียง มีกำรเอื้อน มีกำรหลบเสียง มีลูกแอดลิบ 
โทนเสยีงพลิว้ ไม่ได้มีร่องเสยีงคีย์เดยีวกนัตลอด ฟังแล้วรูส้กึ
เพรำะมำกๆ ยิ่งช่วงกลำงๆ ที่โหนเสียงสูงขึ้นไป พละก�ำลัง
ที่ดันเสียงดนตรีที่ โหมกระแทกขึ้นมำตำมไปด้วยนั้น  
ยังคงรำยละเอียดและไดนำมิกส์ของเสียงได้ดีมำก

ในบรรดำล�ำโพงวำงขำตั้งที่ผมฟังมำและได้ทดสอบ 
ลงในนิตยสำร Audiophile แล้วนั้น ผมรู้สึก Unison  
Research: Max Mini ให้สเกลเสียงที่ใหญ่มำกกว่ำ มีสเกล
เสยีงทีใ่หญ่มำกจนแทบไม่รูส้กึว่ำเสยีงร้องออกมำจำกล�ำโพง
เลย แทบรู้สึกว่ำเสยีงน้ันต้องออกมำจำกล�ำโพงต้ังพ้ืนคู่ใหญ่
กว่ำนี้มำกๆ สเกลเสียงร้องให้ออกมำเต็มห้องเลย

ลองมำสลบัฟังเพลงไทยกันบ้ำง แผ่นซีดีชดุ “ควำมรัก 
ปำกกำ กีต้ำร์โปร่ง” เมื่อเปรียบเทียบเสียงท่ีเคยได้ยิน 
จำกล�ำโพง Totem: Model One Signature กับล�ำโพง 
Unison Research: Max Mini ทัง้สองคูม่คีวำมแตกต่ำงกนั 
อย่ำงแรกกค็อื เน้ือเสยีง อย่ำงเช่นเสียงกตีำร์ ล�ำโพง Model  
One Signature ให้มวลเสียงของกีตำร์ ข้น เข้มกว่ำ รวมถึง
เนื้อเสียงร้องที่รู้สึกว่ำมีเนื้อเสียงที่ข้นกว่ำเช่นกัน เวทีเสียงก็
จะทอดยำวไปทำงด้ำนหลังมำกกว่ำด้ำนหน้ำ ท�ำให้รู้สึก
เหมือนล�ำโพงหำยจมไปในสนำมเสียงที่เกิดขึ้นตรงหน้ำ

เสียงจำก Unison Research: Max Mini แตกต่ำง
จำก Totem: Model One Signature อย่ำงไร?

อย่ำงแรก... เนือ้เสยีงนัน้ จรงิอยูท่ี ่Unison Research: 
Max Mini ให้ควำมเข้มข้นของเสียงกีตำร์น้อยกว่ำ Totem: 
Model One Signature แต่สิ่งที่ Unison Research: Max 
Mini ทดแทนมำก็คือ ไดนำมิกส์ของเสียงกีตำร์ที่รู้สึกว่ำพุ่ง
มำกกว่ำ พูดให้เข้ำใจง่ำยๆ อีกแบบหนึ่งก็คือ เปิดมำกกว่ำ
นั้นเอง สเกลเสียงใหญ่กว่ำ เสียงกีตำร์ขยับมำด้ำนหน้ำ
มำกกว่ำ อนันีเ้นือ่งจำกว่ำ เวทเีสยีงของ Unison Research 
จะสำดสนำมเสียงมำข้ำงหน้ำมำกกว่ำวำงลึกลงไปทำง 
ด้ำนหลัง ในควำมล่องหนของ Unison Research: Max 
Mini จึงรู้สึกเสมือนว่ำ เสียงออกมำจำกผนังด้ำนข้ำงและ
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ส่วนหนึ่งอำจเป็นเพรำะกำรดึงเทคโนโลยีจำกซีรีส ์
แพลตินัมเข้ำมำ และกำรใช้ทวีตเตอร์แบบ MPD high- 
frequency transducer ซึ่งตอบสนองควำมถี่เสียงได้กว้ำง
มำกข้ึนถึง 50kHz ส่งผลให้กำรท�ำงำนของมดิเรนจ์/เบสยนูติ
ตอบสนองได้รวดเรว็มำกยิง่ขึน้เช่นกนั ยิง่ทวตีเตอร์ตอบสนอง 
เรนจ์ควำมถ่ีเสียงตอนบนได้กว้ำงเท่ำไหร่ ก็จะส่งผลให้กำร
ท�ำงำนของมิดเรนจ์/เบสยูนิตเป็นธรรมชำติ และตอบสนอง
ได้อย่ำงฉับไวมำกยิ่งขึ้น อันนี้คือหลักกำรก่อนนะครับ

เมื่อเปรียบเทียบกับ Monitor Audio Silver 100 ว่ำ
กันเฉพำะเรื่องกำรตอบสนองควำมถี่เสียงต�่ำ Monitor  
Audio Gold 100 ให้กำรตอบสนองควำมถีเ่สียงต�ำ่ท่ีฉบัไวกว่ำ 
หนกัแน่นกว่ำ และมรีำยละเอียดมำกกว่ำ สเกลเสียงใหญ่กว่ำ  
เสียงโปร่ง ระยิบระยับ น่ำฟังกว่ำกันมำก 

แต่กำรจะเข้ำถึงคุณภำพของควำมถี่เสียงต�่ำที่ดีของ 
Monitor Audio Gold 100 กต้็องแมตช์แอมป์กับล�ำโพงให้
ดเีช่นกนั จำกทีเ่คยเกริน่ไว้ข้ำงต้นในเรือ่งของกำรเซ็ตอพัและ
แมตชิ่งนั้น แรกเริ่มผมใช้ Audiospace Mini Galaxy I  
ก็สำมำรถขับล�ำโพง Monitor Audio Gold 100 ได้อย่ำง
ไม่มีปัญหำ คือเสียงหลุดตู้ ไม่มีอำกำรอืด ส่อแววที่จะบอก
ว่ำขับไม่ออก แต่จะฟ้องออกมำกับบำงเพลงที่รู้สึกว่ำเบสไป
ได ้ไม ่สุด คือลักษณะเหมือนเบสตื้อ ไม ่สำมำรถจับ 
รำยละเอียดของเบสมำกนัก 

ถ้ำหำกต้องกำรจะขับคู่กับแอมป์หลอด แนะน�ำเป็น
แบบพุชพูลดีกว่ำ ถ้ำดูอินทิเกรตแอมป์หลอดท่ีผมเคย
ทดสอบมำ หำกผมต้องกำรจะน�ำมำขับล�ำโพง Monitor 
Audio Gold 100 ผมนึกถึง Unison Research Triode25 
น่ำจะขับเสียงของ Monitor Audio Gold 100 ได้ดีกว่ำนี้ 
หำกต้องกำรใช้อินทิเกรตแอมป์หลอดมำขับจริง

เม่ือแม็ตช์กันลงตัวระหว่ำงแอมป์กับล�ำโพงแล้วนั้น  
ผมขอพูดถึงคุณภำพด้ำนควำมถี่ต�่ำของล�ำโพง Monitor 
Audio Gold 100 ซึ่งผมจะบอกดังนี้...

ในบรรดำล�ำโพงวำงขำตั้งที่ให้ย่ำนควำมถี่เสียงต�่ำมี
สเกลเสยีงใหญ่ ให้นบัรวมเอำล�ำโพง Monitor Audio Gold 
100 อยู่ในลิสต์ล�ำโพงเล็กท่ีให้สเกลเสียงใหญ่ด้วยเช่นกัน  
นอกเหนอืจำกสเกลเสยีงทีใ่หญ่แล้ว มวลเสยีงของควำมถีต่�ำ่
ก็ให้มวลเนื้อเสียงที่เข้มข้นเช่นกัน เบสออกมำเป็นสำมมิติ  
ไม่ได้มีมิติที่แบนรำบ ในเรื่องของรำยละเอียดเสียงของย่ำน
ควำมถ่ีเสียงต�่ำนั้น ช่วงเบสต้นท�ำได้ดีกว่ำเบสกลำง คือจับ
รำยละเอียดได้เด่นชัดมำกกว่ำ และไม่ว่ำจะเล่นด้วยแอมป์
อะไร ก�ำลังมำกหรือน้อย รำยละเอียดของเบสต้นน้ัน 
ท�ำได้ดีเสมอ แต่หำกแอมป์ควบคุมกำรสั่นของดอกล�ำโพง 
กำรท�ำงำนของกรวยมิดเรนจ์/เบสยูนิต ไม่อยู่ ลักษณะ 
กำรสั่นคำ้งของกรวยมิดเรนจ์/เบสจะกลบรำยละเอียดเสียง
ของเบสกลำงและเบสต้น ลงมำบ้ำง อำกำรเหมอืนฟังล�ำโพง
คู่เล็กแล้วเพ่ิมซับวูฟเฟอร์เข้ำมำ แล้วตั้งค่ำเฟสไม่ลงตัว  
แล้วเปิดโวลุ ่มของซับวูฟเฟอร์ดังมำกกว่ำล�ำโพงคู ่หลัก 
ลักษณะเสียงจะเป็นเช่นน้ันจริงๆ และเบสก็จะถูกเน้นจน
กลบควำมโดดเด่นของควำมถี่เสียงอื่นๆ เช่นกัน

อย่ำงท่ีผมได้บอกก่อนหน้ำน้ี เมื่อฟังแผ่นซีดีของ  
Patricia Barber หรอืแผ่นคลำสสิกของ Tchaikovsky 1812 
กับอินทิเกรตแอมป์หลอด บำงคร้ังหัวโน้ตของเบสหรือ
ควำมถี่ต�่ำที่เกิดขึ้นนั้น จ�ำเป็นต้องเล่นกับแอมป์พวกโซลิด 
สเตทมำกกว่ำจึงจะให้คุณภำพของเบสที่ดีขึ้น และเมื่อ
เปลี่ยนมำเล่นชุดปรีแอมป์-เพำเวอร์แอม์ของ Symphonic 
Line นั้น ผมรู้สึกว่ำ รำยละเอียดของย่ำนควำมถี่ต�่ำ หัวโน้ต 
ไดนำมิก ควำมหนักแน่นของ Patricia Barber นั้น ล�ำโพง 
Monitor Audio Gold 100 ให้ออกมำดีกว่ำเดิมเยอะมำก  

หรือแม้แต่รำยละเอียดของเสียงต่ำงๆ จำกแผ่น 
Tchaikovsky 1812 กแ็จกแจงรำยละเอียดของเสียงได้ดกีว่ำ
เดมิเช่นกนั โฟกสัอมิเมจของเสยีงนัน้นิง่มำกทีเดยีว ไม่แกว่ง
เลย เสยีงแต่ละโน้ตแจกแจงออกมำได้อย่ำงอสิระ และล�ำโพง
ก็ล่องหนหำยไปจำกสนำมเสียงเลย พละก�ำลังของย่ำน
ควำมถ่ีต�ำ่กใ็ห้ออกมำมำกกว่ำเดมิ เหมอืนกบัเรนจ์เสยีงของ
ล�ำโพงกว้ำงขึน้ จงึแจกแจงรำยละเอยีดของเสยีงไดม้ำกกว่ำ
เดิมขึ้นไปอีก

Monitor Audio Gold 100

ทวีตเตอร์แบบ MPD (Micro Pleated Diaphragm) 
High Frequency Transducer

HiVe II port technology ช่วยให้การถ่ายทอดเสียงย่านความถี่ต�่ากระชับ
และฉับพลัน เนื่องจากอากาศที่ถูกผลักดันออกมามีการเคลื่อนไหวอย่างราบลื่น

SET UP

ไม่มอีะไรจะง่ายกว่านีอ้กีแล้ว ฟรอนต์เอน็ด์ DP-750 
ต่อเชือ่มสายบาลานซ์ Nordost Tyr2 เข้าไปยงั Accuphase  
E-650 อินทิเกรตแอมป์, สายล�าโพง Tellurium Q  
Silver Diamond จบลงทีล่�าโพง Manger Zero Box LLE 
แค่นัน้  

Overture

เริ่มจาก SACD Collection, Linn Records  
Volume 4, สิ่งที่ DP-750 ท�าให้ผมประทับใจอย่างมาก
ก็คือ เสียงของความเงียบราวกับเธอก�าลังร้องในห้องใน 
Anechoic หรอื ห้องไร้เสยีงสะท้อนอะไรอย่างนัน้ คอืท่าน
น่าจะนึกออกถึงระดับความเงียบแบบน้ัน เพียงแต่ความ
ชัดเจนราวกับการถ่ายภาพด้วยเลนส์สว่าง (เช่น F0.95 
Noctilux) ที่ให้ความชัดเจนดีดตัวออกมาพ้นแบ็กกราวด์
ของห้อง เป็นนักร้องตัวเป็นๆ และพลังเสียงก้องกังวาน
แบบ Live สดกันในห้องฟังเลยทีเดียว ประทานโทษ  
มันชัดแจ้งแม้ในขณะที่ผมเปิดไฟสว่างเพื่อพิมพ์ต้นฉบับ 
น่าขนหัวลุกอย่างยิ่ง ในความสด หรือ Live Like นั้น  
ผมสมัผสัได้ถงึอากปัอาการของ Maeve O’Boyle ทีข่ยบั
ศีรษะในระหว่างการขับร้อง และมะรุมมะตุ ้มอยู่กับ
ไมโครโฟนบันทึกเสียง เส้นเสียงมีความอบอุ ่นด้วย 
กลิ่นอายของมนุษย์ตัวเป็นๆ แค่เพียงแต่ในห้องผมไม่มี
ไมโครโฟน แค่นั้น!!! การออกเสียงของเธอมีความอบอุ่น
และออดอ้อนเหลือเกิน จนผมผมนี่แทบจะละลาย ถึงกับ
หยดุพิมพ์แล้วก็ใช้เวลาฟังแทรก็นีซ้�า้ราว 10 รอบเหน็จะได้  
(เป็นอย่างต�่า) คือการที่จะกล่าวว่า DP-750 มันดีกว่า 
Front End ที่ผมใช้อยู่ในแง่ไหน คงไม่ไปที่สเปกนะครับ 
น่าเบ่ือ เอาเป็นแบบนีน้ะ ผมคิดว่า ผมต้องใช้สมาธใินการ
หยุดรั้ง Immerse ที่ DP-750 ดึงผมเข้าไปให้ถล�าลึกกับ
เจ้าหล่อนและนักดนตรีกีตาร์คลาสสิกมากกว่าเดิม แหม! 
นี่ขนาดเป็นแค่เพลงร้องกับกีตาร์อีกหนึ่งตัว แต่จังหวะ
หรือ Time & Pace มันเป๊ะตั้งแต่หัวโน้ตและติดตามไป
จนหางโน้ตละลายหายไปในอากาศ โอมาย! ความผ่อนปรน  

ชดัแจ้ง ในลลีาทีอ่หีนรู้อง มนัสะกดหใูห้เราฟัง ดืม่ด�า่ และ
กระหายทีจ่ะฟังในสาระของเพลงๆ นัน้จนจบมากกว่าเดมิ
ขึ้นไปอีกระดับ เสียงกีตาร์ อืมมมไม่รู้จะบรรยายออกมา
อย่างไร มันก็คือกีตาร์ที่เล่นอยู่ข้างหน้าผมนี่เอง มันสร้าง
ภาพเสมอืนผ่านการฟังได้ในระดบันัน้ จงัหวะในการเกีย่ว
สายรูถ้งึสมัผสัของนิว้ทีเ่กีย่วลงบนสายทีต่งึหย่อนต่างกนั
ตามต�าแหน่งและเบอร์ของเส้นสาย โดยทีไ่ม่รูส้กึว่าก�าลงั
ถูกเน้นออกมาให้ชัด มันชัดเจนโดยหมดจดในการเล่น 
ฟิงเกอร์ที่เป็นธรรมดาและธรรมชาติของมันอย่างนั้นเอง 
(ถ้าคุณฟังเพลงที่ใช้ iPad control ในการเล่นกลับด้วย 
Streamer และ Swap ไป Swap มา แล้วเพลิดเพลินกับ
การค้นหาเพลง 5 ล้านเพลงใน Library หาโมเมนต์ที่จะ
พิสูจน์ว่า เครื่องเสียงของคุณให้เสียงดนตรีอย่างไร  
ดีขนาดไหน ก็แปลว่า เครื่องเสียงหรือซิสเต็มที่คุณฟังอยู่
นั้นไม่สามารถสร้างแรงดึงดูดที่มีพลังมากพอท่ีจะให ้
คุณฟังเพลงหรือดนตรีจนจบเพลง หรือกระหายท่ีจะ 
เก็บเก่ียวมนัซ�า้อย่างไม่เบือ่) นัน่แหละครบั ทีผ่มอยากจะ
ขยายความถึงความทรงพลังของ DP-750

ต่อกันที่ SACD Collection, Linn Records 
Volume 5, Barb Jungr ในเพลง Sara หล่อนร้องได้แบบ
เศร้าสร้อย ติดแหบเล็กน้อย ให้โทนที่เหงาหงอย และ
ปลอบโยนด้วยการเล่นน�า้หนกัของเสียง การควบคมุโทน
เพลงของเปียโน ดับเบิลเบส เสียงร้องประสาน เป็นไป

ACCUPHASE DP-750
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ELAC DEBUT 2.0 F5.2

มาถึงคุณภาพเสียง

ต้องออกตัวก่อนนะครับ ช่วงหลังผมไม่ค่อยได้ฟัง
ล�าโพงราคาประหยัดแบบนี้บ่อยมากนัก ชีวิตการฟังเพลง
ของผมช่วงน้ีจะวนเวยีนกบัซสิเตม็ใหญ่เป็นหลกั ยิง่ช่วงน้ีผม
ก�าลงัง่วนกันการเซต็อพัล�าโพง Magico Q7 ผมเลยไม่ได้คาด
หวังว่า ELAC DEBUT 2.0 F5.2 จะต้องกลายเป็นล�าโพง
แบบเล็กพริกขี้หนู หรือแจ็คผู้ฆ่ายักษ์อะไรมากนัก

ล�าโพงระดับน้ี คุณภาพแบบนี้ ถ้าใช้ในการฟังเพลง  
ผมจะฟังเรื่องแรกคือ เรื่องความไพเราะก่อนเสมอ เปิดแล้ว
เสียงไพเราะน่าฟังหรือไม่ เพราะล�าโพงฟังเพลงในลักษณะ 
2 แชนเนลแบบน้ี เรื่องความไพเราะคือเรื่องใหญ่ทีเดียว  
ถ้าฟังแล้วเสียงไม่เพราะ ก็ถือว่าเกมส์โอเวอร์ครับ

เริ่มต้นด้วยเพลงยอดนิยมอย่าง The Moon is a 
harsh mistress – Radka Toneff เปรียบเทียบกับล�าโพง 
Quad 22L แล้ว เสียงค่อนข้างแตกต่างกันทีเดียว ถ้าพูดถึง
เรื่องความไพเราะ ต้องยอมรับว่าล�าโพง Quad22L ให้เสียง
ออกมาไพเราะน่าฟังมากกว่า แต่นั่นคือราคาที่แตกต่างกัน 
ซึ่งในเรื่องความไพเราะก็ต้องบอกว่า สร้างความไพเราะ
ระดับหนึ่ง แต่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นบุคลิกเสียงของ
ล�าโพงก็คือ ถ้าเสียงร้องในลักษณะนี้ เมื่อฟังผ่านล�าโพง 
ELAC DEBUT 2.0 F5.2 เหมือนเสียงจะออกข้ึนจมูก 
เล็กน้อย คือเสียงจะไม่ออกเคลียร์ใสมากนัก ปกติเพลงนี้
เวลาฟังผ่านแอมป์หลอด เสียงจะมีความฉ�่าและมีพื้นเสียง 
ทีใ่สอยูแ่ล้ว แต่พอมาฟังผ่านล�าโพง ELAC DEBUT 2.0 F5.2 
เลยรู ้สึกว่าความใสกระจ่างของเสียงหายไปนิดหน่อย  
เหมือนเสียงนักร้องขึ้นจมูกนิดหน่อย

ถามว่าดหีรอืไม่ดี ถามแบบนีต้อบกนัก็พาลจะทะเลาะ
กันเปล่าๆ ต้องถามตัวเองว่า เสียงแบบนี้ชอบกันหรือไม่

ถามว่าเป็นทุกแนวเพลงไหม ขึ้นกับว่าจะจับจะสัมผัส
ได้หรือไม่ได้

บุคลิกเสียงค่อนข้างชัดเจน เมื่อเสียงร้องนั้นเป็นเสียง
ร้องที่ตกในร่องเสียงช่วงเสียงค่อนไปทางเฮดโทน จะรู้สึก
สากเสี้ยนที่บี้ เสียงให้หนาขึ้นมานิดหน่อย ความพลิ้ว 
ความหวานการไล่โน้ตเสียงจะไม่เด่นชัดเท่าล�าโพงที่เด่นใน
เรือ่งนีค่้อนข้างมาก อย่างเช่นล�าโพง NHT C-1 ซึง่เป็นล�าโพง
วางหิ้งสองทาง

จากลักษณะเสียงแบบนี้ เม่ือเปล่ียนแผ่นซีดีจากแผ่น 
Burmester CD-II มาเป็นแผ่นซีดีของ Teresa Teng  
Forever เพลงบรรเลงท่ีเน้นบรรยากาศ เน้นความไพเราะ 
เน้นความกรุง๊กริง๊นัน้อาจไม่ใช่แนวของล�าโพง ELAC DEBUT 
2.0 F5.2 เอาเสียเลย

ถามว่าฟังได้ไหม ก็ฟังได้นะครับ คือฟังกันเพลินๆ 
พอได้ แต่หากต้องการจรงิจงัสักหน่อยคงจะไม่เหมาะ จงึเป็น
ทีม่าของค�าถามของผมว่า นกัเล่นกลุ่มไหน คือกลุ่มเป้าหมาย
ของล�าโพง ELAC DEBUT 2.0 F5.2 

นักเล่นทีม่ากประสบการณ์เหรอ คงไม่น่าจะใช่มากนกั 
เพราะนักเล่นที่มากประสบการณ์จะเข้าใจได้ว่า ล�าโพง 
ELAC  DEBUT 2.0 F5.2 ไม่สามารถตอบสนองการฟังเพลง
ได้ทั้งหมด ท่ีจะต้องซื้อเพิ่มเป็นซิสเต็มที่สองหรือที่สาม 
ในบ้าน อาจจะซื้อก็อาจเผื่อเป็นชุดส�ารอง ส่วนใหญ่สัดส่วน
น่าจะเป็นกลุ่มโฮมเธียเตอร์สัก 70% แล้วเป็นกลุ่มฟังเพลง
เสียง 30% มากกว่า
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UNISON RESEARCH Unico UPower 

ข้างต้นคอืค�าแนะน�าเป็นแนวทางเบ้ืองต้น ไม่ได้ถอืเป็น
ข้อแนะน�าตายตัว อาจจะมบีางกรณแีตกต่างกนับ้างก็ขึน้กบั
ล�าโพงด้วยเช่นกัน อย่างกรณีของผมช่วงทดสอบ UPower 
ผมใช้ร่วมกับล�าโพง Harbeth 30.2 40th Anniversary  
และ Harbeth 40.1 โดยใช้อินทิเกรตแอมป์หลอดต้นทาง
คือ Audiospace Mini Galaxy I เมื่อต่อผ่าน UPower  
ผมใช้สายล�าโพงกับล�าโพงทั้งคู่ข้างต้นแตกต่างกัน

หากเป็นล�าโพง Harbeth 30.2 ผมใช้สายล�าโพงขนาด 
6 sq.mm หากเป็นล�าโพง Harbeth 40.1 ผมจะเปลี่ยนมา
ใช้สายล�าโพงขนาด 0.5 sq.mm แทน ทั้งนี้ทั้งน้ันขึ้นกับ
ความเหมาะสมเป็นหลัก ส่วนสายไฟเอซีทั้งซิสเต็ม ผมใช้ 
สายไฟเอซีรุ่น Supreme Living Power ทั้งหมด

ถ้าโจทย์ตั้งต้นของการออกแบบ Unison Research 
UPower คือการออกแบบมาใช้ร่วมกับอินทิเกรตแอมป์
หลอดก�าลังขับน้อยๆ ไม่เกิน 25 วัตต์ เพื่อขยายเติมในเรื่อง
ของพละก�าลงัของความถีเ่สยีงต�า่ เตมิเนือ้เสยีงและสามารถ
เล่นล�าโพงได้หลากหลายมากข้ึน ไม่จ�ากัดเฉพาะล�าโพง 
ต้องความไวสูงๆ อย่างเดียวเท่านั้น ถือว ่า Unison  
Research UPower คือตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วล่ะครับ

อนิทเิกรตแอมป์หลอด Audio Space Mini Galaxy I  
ก�าลังขับเพียง 12 วัตต์ ถ้าบอกว่าจะน�าไปขับล�าโพง  
Harbeth 40.1 ผมเชือ่ว่าหลายคนคงคดิว่าจะไปกนัรอดไหม 
ถ้าไม่เปลีย่นล�าโพงกต้็องเปล่ียนอนิทเิกรตแอมป์ ถ้าไม่อยาก
เปล่ียนอนิทิเกรตแอมป์กเ็ปล่ียนล�าโพง แต่ถ้าไม่อยากจะเสยี
ใครเลยก็ต้องหาตัวช่วย นั่นก็คือ UPower

UPower ช่วยให้ผมสามารถคงทั้งคู่ไว้ได้อย่างเหมาะ
เจาะจริงๆ แต่เรื่องหน่ึงท่ีผมจะบอกคือ ความจริงท่ีว่า 
ความฉ�่าหวานของย่านความถี่เสียงกลางสูงที่เคยได้รับจาก 
Audiospace Mini Galaxy I อย่างเดียวนั้นเปล่ียนแปลง 
ไปบ้าง แต่ไม่ได้จะบอกว่าความฉ�่าหวานหายไปด้วยเช่นกัน 
(ลองฟังเสียงจากคลิปนี้ประกอบพิจารณา https://youtu.
be/lr91Wo4EnhU) 

ก่อนจะมาไล่เรียงเรื่องความฉ�่าหวานของเสียงต้อง
ท�าความเข้ากันก่อนนะครับ บางครั้งเร่ืองพวกนี้ขึ้นกับการ
แม็ตช์ล�าโพงเช่นกนั เพือ่ให้เห็นภาพง่ายขึน้ ลองคดิแบบนีค้รบั  
ถ้าผมน�า Audiospace Mini Galaxy I ไปขับล�าโพงความ
ไวสูง ความฉ�่าหวานของเสียงไม่ใช่เรื่องยากที่จะจับต้อง 

ได้ง่าย แต่หากยก Audiospace Mini Galaxy I ไปขับ 
ล�าโพงใหญ่ๆ อย่าง Harbeth 40.1 อย่าเพิง่ก้าวพ้นไปคยุกัน
เร่ืองความฉ�่าหวานเลย คุยกันว่าจะขับให้รอดก่อนจะรอด
หรือเปล่า และหากขับได้ ความฉ�่าหวานจาก Audiospace 
คิดว ่าจะต้องเหมือนล�าโพงความไวสูงอย ่างเมื่อตะก้ี 
หรือเปล่า

เหตุผลที่ผมลงคลิปให้ลองเปิดลองฟังกันนั้น หนึ่งเพื่อ
ไม่ต้องมานัง่มโนวจิารณ์กนัไป อยากให้ลองฟังเสยีงจรงิๆ กนั
มากกว่า แล้วค่อยถามต่อว่ากลางแหลมออกมาโทนนีแ้บบนี้ 
รับกันได้ไหม  หรือยังต้องการอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่า

เพราะนั่นคือสิ่งที่ UPower ก�าลังเสนอว่า หากม ี
อินทิเกรตแอมป์หลอดที่รักหลงใหลในเสียงมาก ประเภท
ชาติน้ีจะไม่ยอมสูญเสียไปไหน และมีล�าโพงท่ีขับยากสุดๆ 
น�าอินทิเกรตแอมป์หลอดก�าลังขับน้อยๆ ไปขับแต่ละครั้ง 
ก็อยากเอามือไปช่วยดันกรวยล�าโพงเบสให้เสียงออกมา 
หลุดตู้ UPower คือเพาเวอร์แอมป์ขยายอินทิเกรตแอมป ์
ที่เชื่อมสิ่งที่รักสองสิ่งให้ไปด้วยกันได้ ชนิดเข็มขัดสั้น- 
คาดไม่ถึงกันเลยทีเดียว

แผ่นซีดีเพลงไทยชุด Love in the Light Lines  
ความรัก ปากกา กีต้าร์โปร่ง เพาเวอร์แอมป์ Unison  
Research UPower ช่วยให้เสียงจากอินทิเกรตแอมป์
ต้นทางขับเสียงออกมาได้อย่างน่าพึงพอใจมากๆ และผม 
มองว่าเป็นซิสเต็มที่น่าฟังมากๆ ทีเดียว

อาการหนึ่งของ Harbeth 40.1 ก็คือ อาการเบสโด่ง 
และเบสตามความถี่เสียงกลางแหลมไม่ทัน ส่วนหนึ่งคือ 
การแมต็ชิง่ซสิเตม็เช่นกนั หากดกูราฟการตอบสนองความถ่ี
ของ Harbeth 40.1 จะเห็นว่า การตอบสนองความถี ่
เสียงต�่าแถว 200Hz +/- นั้น ค่อนข้างจะโด่งขึ้นมาหน่อย 
ล�าโพง Harbeth 40.1 จึงไม่ใช่ล�าโพงที่ต้องการเบส หรือ
ต้องการพละก�าลังมากขึ้น จากการเลือกใช้แอมป์หรือ 
สายล�าโพงขนาดใหญ่ เพราะตัวล�าโพง Herbeth 40.1 เอง 
ไม่ได้ขาดแคลนเรื่องพวกนี้อยู่แล้ว  

เมื่อใช้ UPower ขับต่อเสริมจากอินทิเกรตแอมป์
หลอด Audiospace เสียงจึงออกมาดีมากทีเดียว มวลเสียง
กีตาร์ให้ออกมากลมเข้ม และมวลเสียงนั้นถือว่าดีมาก  
โดยพื้นฐานล�าโพง Harbeth 40.1 นั้น มวลเสียงค่อนข้างดี 
แต่สิ่งที่ท�าให้ Harbeth 40.1 มีการกล่าวถึงกันน้อยในอดีต 
เพราะมองว่ารายละเอียดของความถ่ีเสียงต�่ามักโดนกลบ
จากเน้ือเสียงเบส หลายคนจึงมักแก้โดยใช้ก�าลังขับของ
แอมป์มากขึ้น หรือเล่นอินทิเกรตแอมป์หลอดตัวใหญ่ๆ  
ไปเลย พอบอกว่าใช้ UPower ก�าลังขับเพียง 100 วัตต์มา
ขบัล�าโพง Harbeth 40.1 ผมเชือ่ว่าหลายคนทีเ่คยฟังล�าโพง 
Harbeth 40.1 มาก่อนจะต้องตั้งค�าถามว่า จริงหรือเปล่า? 
แน่ๆ

ขับได้ ไม่ได้ขับได้แล้วเสียงออกมาดีจริงหรือเปล่า  
ผมมักจะดูต่อใน 2-3 ปัจจัย หนึ่งนั้นคือ... บรรยากาศ  
สองคือ... ความฉ�่าหวานของเสียงกลางสูงยังมีหรือไม่  
สามคือ... เร้นจ์เสียงเป็นอย่างไร

ฟังเสียงเปียโนจากแผ่นซีดีที่ฟังประจ�าและบ่อยๆ คือ 
อลับัม้ First Light – Piano Solos จากค่าย Narada Lotus 
ผมว่าความกังวานของเสียงเปียโน UPower ไม่ได้ท�าให้ขาด
หายไปเลย คือถ่ายทอดออกมาให้สัมผัสรู้สึกได้อย่างชัดเจน 
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เตม็ประสทิธภิำพที ่HUGO TT2 ท�ำงำน จดุน้ีบอกตรงๆ
นะครบั ว่ำผมกไ็ม่ทรำบหรอก ส่ิงทีท่�ำได้ดีทีสุ่ดคอื จดัหำ
อปุกรณ์ประกอบทีม่ัน่ใจว่ำมคีณุสมบตัคิูค่วรทีจ่ะรีดเอำ
คุณภำพท่ีแท้จรงิของ HUGO TT2 ออกมำให้มำกทีส่ดุ
เท่ำทีจ่ะเป็นไปได้ ซึง่ในทีสุ่ดก็ได้ข้อสรปุว่ำ... เฮดโฟนทีจ่ะ
น�ำมำใช้งำนร่วมกค็อื KENNERTON รุ่น ODIN ถือว่ำเป็น
เฮดโฟนไฮเอน็ด์ทีค่รบเครือ่งรุน่หนึง่ในวงกำร ไดรเวอร์
เป็นแบบ Planar Magnetic โดดเด่นในกำรถ่ำยทอดเสียง
ครอบคลมุทีย่่ำนควำมถ่ี ส่วนอุปกรณ์ทีเ่กีย่วกับระบบไฟ
ผมถอืว่ำมคีวำมส�ำคญัไม่แพ้อุปกรณ์หลกั เพรำะได้ทดลอง
มำแล้วว่ำ หำกอปุกรณ์ในส่วนน้ีคณุภำพไม่ถงึ คณุภำพเสยีง
จะหำยไปมำกอย่ำงไม่น่ำเชือ่ครับ ซ่ึงงำนน้ี ผมไว้ใจสำยไฟ

ไกลตำมไดนำมกิของเคร่ืองดนตร ี ดงันัน้ เสยีงท่ีบนัทกึ
จึงเหมือนกับที่นักดนตรีและนักร้องร้องและเล่นจริง
เมื่อฟังจำกซิสเต็มนี้ที่ใช้ HUGO TT2 เป็นตัวแปลง
สญัญำณดจิทิลัและขยำยสญัญำณ เสยีงทีไ่ด้ยนินัน้ถอืว่ำ
จ�ำลองเสยีงจำกกำรบนัทกึมำได้ใกล้เคยีงมำก โดยเฉพำะ
เสยีงอะคสูตกิเบสทีเ่ป็นปัญหำกบัซสิเตม็ท่ีคุณภำพไม่ถงึ
ทีม่กัขำดควำมคมชดั ขำดรำยละเอยีด เสยีงเป็นก้อนๆ
ไม่ได้ยินเป็นตัวโน้ต แต่ที่ผมได้ยินไม่มีอำกำรดังกล่ำว
แม้แต่น้อย เป็นเสยีงเบสทีแ่ยกแยะรำยละเอยีดออกมำได้
ครบถ้วน แถมเสยีงเบสกไ็ม่ไปกลบเสยีงเคร่ืองดนตรอีืน่ๆ
ทีเ่ล่นอยูใ่กล้ๆ กนั ถอืว่ำยอดเยีย่มจรงิๆ ครบั

และปลั๊กพ่วงของ ZENSONICE ครับ เชื่อมั่นว่ำจะ
ปลดปล่อยพลังและคุณงำมควำมดีของ HUGO TT2
ออกมำได้เตม็ทีแ่น่นอน

เริม่กำรฟังช่วงแรกๆ ไปเรือ่ยๆ เลือกสำรพดัไฟล์เพลง
ทัง้แบบ Standard CD ผสมๆ กบั Hi-res File พบว่ำ
ซิสเตม็นีใ้ห้เนือ้งำนในระดบัไฮเอน็ด์โดยแท้จรงิ กรณนีี้
ถ้ำไฮเอน็ด์หมำยถงึ กำรถ่ำยทอดเสยีงดนตรีทีใ่กล้เคยีงกับ
สิง่ทีค่วรเป็นจำกกำรบนัทกึเสยีงนะครบั จดุนี ้ ผมวดัที่
อลับัม้ “ลกูทุง่ออดิโอไฟล์” ของ น้องหลนิ วรญัรชัจ์
เพรำะผมเป็นคนท�ำและอยู่ในห้องบันทึกเสียงด้วย
อัลบั้มนี้บันทึกโดยใช้ไมโครโฟนสองตัว กำรบำลำนซ์
ต�ำแหน่งนกัดนตรแีละนักร้องใช้วธีิแมน่วล คือวำงระยะใกล้

ในเพลง “หม้ำยขันหมำก” ทีน้่องหลนิโชว์คณุภำพ
กำรร้องแบบเตม็ร้อยนัน้ เสยีงทีไ่ด้ยนิเป็นอะไรทีส่มบูรณ์
แบบมำกๆ อำรมณ์ของนักร้องที่มีระนำดเล่นคลอไป
พร้อมๆ กบัเสยีงไวโอลนิทีค่ลอเบำๆ ขณะทีเ่ปียโนเสรมิ
เข้ำมำเป็นช่วงๆ บอกได้เลยว่ำ The Best ครบั ทกุเสยีงมี
ควำมไพเรำะในตวัเอง มทีีท่ำงของตัวเอง ว่ำไปแล้วก็เป็น
เรือ่งอศัจรรย์มำกทีเ่สยีงเครือ่งดนตรแีตกต่ำงกันกลบัไม่มี
กำรรบกวนซึง่กนัและกนั ซำวด์เอน็จเินยีร์เยีย่มแค่ไหน
HUGO TT2 และพรรคพวกกเ็ก่งไม่ด้อยไปกว่ำกนัเลยครบั

ผมฟังอลับัม้นีด้้วยควำมเพลดิเพลิน ไม่มจีดุไหนที่
ต้องมข้ีอต ิ หรอืฉกุคดิข้ึนมำว่ำ มนัยงัรูส้กึไม่ใช่เหมือน
ตอนทีเ่รำก�ำลงับนัทกึเสยีงแม้แต่น้อยเลยครบั

สามารถ ซื้อ Hugo M Scaler เพิ่มเติมทีหลังได้ เพื่อไปต่อกับ HugoTT2 
ซึ่งจะ Up Scaling ให้ ภาค DAC มีประสิทธิภาพสูงขึ้น จะท�าให้ Sound Stage 

เสียงกว้างขึ้นและลึกขึ้นอีกมาก ให้รายละเอียดเสียงชัดและมิติดีขึ้นอย่างเหลือเชื่อ 
ให้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน WEBSITE  Chord Electronics.

CHORDELECTRONICS: HUGO TT2

HUGO M Scaler

SET UP
ในระหว่ำงกำรรันอิน ผมใช้ของเล่นตัวใหม่คือ

Bluetooth Music Receiver ของ Audioengine B1
โดยใช้ iPhone music playback เชื่อมต่อไร้สำยด้วย
Bluetooth ไปที ่B1 จำก B1 ใช้สำยอนับำลำนซ์ของ AQ
Diamond ไปยัง E-650 สำยล�ำโพงใช้ Tellurium Q
Silver Diamond ไปยังล�ำโพง JBL Century Gold
ส่วนกำรทดสอบจรงิใช้เครือ่งเล่น Ayre C5xeMP upgrade
เชือ่มต่อด้วยสำยบำลำนซ์ Tellurium Q Silver Diamond
/Nordost Tyr 2 เข้ำ E-650 จบด้วยล�ำโพง Manger
Zerobox109 lle LE บนขำต้ัง TAOC HST ครบั Sub
DB1 ปดกำรท�ำงำนตลอดกำรทดสอบ นัน่คอืกำรทดสอบ
อินทิเกรตแอมป์ทั้งตัว ส่วนกำรทดสอบด้วยอะนำล็อก
ซอร์ส เทร์ินเทเบิล้ Oracle Delphi VI ขยำยสัญญำณด้วย
ASR Basis Exclusive ผ่ำนปร ีAudiovalve Conductor
จะเชื่อมต่อไปที่ Accuphase E-650 เพื่อกำรทดสอบ
ในภำค Amplifier ล้วนๆ ตืน่เต้นๆ

ในช่วงทีร่นัอนิด้วย iPhone ยงิ Bluetooth เข้ำไป
ซึ่งแน่นอนเป็นควำมละเอียดไฟล์ของฟอร์แมต MP3
เมื่อเล่นผ่ำน E-650 ผมค่อนข้ำงประหลำดใจกับกำร
แจกแจงรำยละเอียดและล�ำดบัชัน้อย่ำงไม่น่ำเชือ่ว่ำจะอยู่
ในระดบัทีฟั่งได้เลย ส่วนเบสและเสยีงกลำงจดัว่ำมีเนือ้หำ
บอบบำงตำมท้องเรือ่ง หำสำระอะไรไม่ได้มำก ฮำร์มอนกิส์

ของปลำยแหลมกย็งัห่ำงไกลอยู ่จดัว่ำ E-650 ไม่ค่อยจะ
ตอแหลกบัคณุภำพของซอร์สเท่ำไหร่ ฟังได้ครบั เพลนิๆ ไป
ก่อนจะเข้ำขัน้ Serious Listening ในล�ำดบัต่อไป

OVERTURE
ถ้ำจะเปรียบเปรยจุดแข็งที่สุดของแอมป์คลำสเอที่

แอมป์วงจรขยำยก�ำลังแบบอืน่เลียนแบบได้ยำก ก็ต้องเป็น
ควำม “เสมอืนสมจรงิ” ของเสยีงกลำงทีก่นิย่ำนควำมถีท่ี่
ประสำทหูของเรำรับรู้ได้ไวที่สุด และก็ให้ควำมอ่อนไหว
กบัอำรมณ์และควำมรูส้กึของมนุษย์ท่ีสดุเช่นกนั กำรเลอืก
ซอร์สคุณภำพสูงจึงจ�ำเป็นมำก ในกำรเปรียบเทียบกับ
กำรฟังลักษณะของเสียงกลำงเช่นนี้ ผมคิดว่ำจะร�ำลึก
ควำมหลงัเมือ่ครำวทีใ่ช้แอมป์ Pass Labs Aleph 23 เป็น
แอมป์ Single End Class A Monoblock ก�ำลงัขบั 100
watt ทีโ่หลด 8 Ohm ใช้ Mosfet Transistor เป็นตวั
ขยำยก�ำลังเช่นกัน ที่ผมยกให้เป็นแอมป์โซลิดสเตทที่ให้
เสยีงกลำงทีผ่มชืน่ชอบมำกทีส่ดุตวัหนึง่มำเปรยีบเทยีบกนั
ส่วนรุน่หรอืเบอร์กระดกูกห่็ำงกนัรำว 20 ปีครบั (Aleph
2, 1994-1999) ประสบกำรณ์ทีผ่มฟังเจ้ำ Aleph 2 ก็ผ่ำน

ACCUPHASE E-650

(3) Nelson Pass สารภาพว่าชอบรุ่นน้ีมากทีสุ่ดด้วยล่ะ
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FOCAL SCALA UTOPIA EVO

ควำมหนำแน่นของเนือ้
กำรแจกแจงคอนทรำสต์
หรือควำมเปรียบต่ำง
ของลักษณะควำมถี่ต�่ำ
ที่ละเอียดมำกกว่ำเดิม
กำรทอดตัวที่เต็มกว่ำ
เสยีงอิม่กว่ำ จงึท�ำให้มี
พลั งแฝงที่ มำกกว ่ ำ
ท�ำให้ deep bass จำก
ซำวด์แทร็ก Indiana
Jones & the Last
Crusade มี “อะไรให้
ฟัง” มำกมำย เบสทีว่่ำ
ยังให ้  Timbre ที่ดี
ม ำกกว ่ ำ เดิ ม  และ

ควบคมุกำรขบัเคลือ่นได้ดกีว่ำเดมิ โดยเหน็ได้จำกกำรไล่
ควำมถี่ต�่ำของวู้ดวินด์ สำมำรถบ่งบอกอำณำเขตและ
ขอบเขตแรงกระเพื่อมของควำมถี่ต�่ำของแต่ละต�ำแหน่ง
เครื่องดนตรีที่มีขนำดแตกต่ำงกันออกมำด้วย เมื่อให้
รำยละเอยีดหรอืเรโซลชูนัระดบันี ้กแ็ปลว่ำ ตูไ้ม่ม ีล�ำโพง
ไม่มี เครือ่งเสยีงกไ็ม่มี มีแต่บทเพลงกบัจนิตนำกำรเท่ำนัน้
ทีพ่ำผมไป กำรแยกแยะเสยีงร้องของโอเปร่ำ จำกต�ำ่ไปสงู
ผมสมัผสัได้ถงึกำรจดัวำงต�ำแหน่งของกลุม่นกัร้องชำยหญงิ
ในระดับทุ้มต�่ำไล่กันไป มำกกว่ำกำรไล่ระดับเสียงจำก
ไดรเวอร์เบสหรอืมดิเรนจ์ทีว่ำงห่ำงกนัมำกกว่ำล�ำโพงทัว่ไป
แสดงให้เหน็ถงึ time alignment ทีท่�ำงำนสอดคล้องกับ
ครอสโอเวอร์เป็นอย่ำงด ี ควำมใส ควำมแม่นของจงัหวะ
ของ Take Five ควำมหวำนของเครือ่งเป่ำทีม่แีอมเบีย้นต์
ของฮำร์โมนกิส์ทีแ่ตกต่ำงจำก Focal ทีผ่่ำนมำ ท�ำให้ผม
ประทบัใจกบักำรเปลีย่นแปลงทีข่อบอกว่ำ เขำเกำถกูทีค่นั
แล้วล่ะ

ในแทรก็ Beautiful life ยิง่แสดงขีดควำมสำมำรถ
ของมดิเรนจ์ทีถ่่ำยทอดเสยีงร้องให้ปรำกฏวญิญำณมนุษย์
ตัวอุน่ๆ มรีำยละเอียดของกำรส่ันของเส้นเสียงเส้นลมให้
ได้ยินในระยะห่ำงแค่รำวๆ สำมช่วงตัว เสียงท่ีสดแบบ
Focal เดมิๆ เพิม่เตมิควำมอิม่และเกลีย้งเกลำในแบบใหม่นี้
สำมำรถยกระดับของเสียงกลำงขึน้ไปเทยีบเคียงกับล�ำโพง
Wilson Audio ได้สบำยๆ ไฮคลำสมำก

จดุทีน่่ำสนใจของล�ำโพง Focal Scala Utopia Evo
คือ ตัวตู้ท่ีไม่มคีำแรกเตอร์ของเสียงตู้มำผสมกับเสียงจรงิ

AD

77AUDIOPHILE VIDEOPHILE75AUDIOPHILE VIDEOPHILE

102-107.indd   105 9/7/2561 BE   15:2862-68.indd   65 10/10/2561 BE   15:5874-79.indd   77 11/7/2561 BE   19:0174-79.indd   77 11/30/2561 BE   18:2298-103.indd   101 2/1/2562 BE   09:2272-77.indd   75 5/2/2562 BE   16:0888-93.indd   91 5/3/2562 BE   22:0052-57.indd   55 5/4/2562 BE   20:0058-63.indd   61 2/5/2562 BE   20:1966-71.indd   69 1/6/2562 BE   00:04



70AUDIOPHILE VIDEOPHILE

EQUIPMENT REVIEWS

Specification
System: Bookshelf - front firing bass reflex
Loudspeakers: 1 x 8” woofer, 1 x 1” compression driver with titanium diaphragm
Numbers of ways: 2 way
Frequency Response:  40-20000 Hz
Crossover: Woofer low-pass 12dB/octave, Tweeter high-pass 12dB/octave 
Crossover Frequency: 1 - 1.5 KHz
Power: 100 watts RMS
Sensitivity: 93dB@2.83Vrms/1 metre
Nominal impedance: 8 ohms (6 ohms min.)
Size: H 49.5cm x W 28.5cm x D 36cm
Weight: 15kg each
Colors lacquered: Cherry, Walnut, Mahogany

ซิสเต็มที่ใช้ทดสอบร่วม
เครื่องเล่นซีดี			 Marantz:	HD-CD1
อินทิเกรตแอมป์		 Rega:	Mira3,	Audio	Space:	Mini	Galaxy	I	
ล�ำโพง		 	 Quad:	22L,	Harbeth:	P3ESR,	Harbeth:	40.1,	Harbeth:	
	 	 	 30.2	40th	Anniversary,	Monitor	Audio:	Gold	100
ปรีแอมป์		 	 Symphonic	Line
เพำเวอร์แอมป์		 Symphonic	Line	
สำยล�ำโพง		 	 D.I.Y
สำยน�ำสัญญำณ		 Burson	Audio		
สำยไฟเอซีทั้งหมด		 สำยไฟเอซี	ก้องกิจกร	รุ่น	Supreme	Living	Power
เต้ำรับไฟฟ้ำ			 Oyaide	R-0	รุ่น	ปรับปรุงพิเศษ	
เครื่องกรองไฟ			 Bartolucci/Isolation	Transformer

หากต้องการล�าโพงที่
เล่นได้ทุกแนวเพลง 

ฟังอะไรก็เพราะ 
ขับง่าย วางง่าย 
ไม่ยุ่งยากจุกจิก 

ชั่วโมงนี้ผมจิ้มตัวเลือก
ไปที่ Unison 

Research: Max Mini 
คู่นี้คู่เดียว

ด้ำนหลังของห้อง เสียงไม่ได้ถูกขับออกมำจำกล�ำโพง
เลยแม้แต่น้อย

เสียงร้อง อันนี้ชัดเจนว่ำเสียงร้องจำก Unison 
Research: Max Mini ให้เสียงที่ใหญ่กว่ำ สเกลเสียง
ร้องจะใหญ่กว่ำ Totem: Model One Signature 
ชัดเจน ใสและมีรำยละเอียดของเสียงร้องมำกกว่ำ 
เสียงฟังแล้วผ่อนคลำยมำกกว่ำกันค่อนข้ำงมำก  
เพือ่ให้เข้ำใจและตำมได้ทนั ลองฟังเสียงจำก https://
youtu.be/ELnMiHU3nqQ กันก่อน

โดยส่วนตัว ผมชอบในน�้ำเสียงของ Totem: 
Model One Signature และเสียงจำก Unison 
Research: Max Mini แต่เมื่อฟังเพลงเพลงไทยชุด 
“ควำมรัก ปำกกำ กีต้ำร์โปร่ง” ล�ำโพงแต่ละคู่จะให้
เสียงท่ีแตกต่ำงกันออกไป แต่ Unison Research: 
Max Mini ให้เสน่ห์เสียงร้องที่เมื่อไหร่ได้ยินก็จะ
หลงใหลในน�ำ้เสยีงนัน้ทนัท ีเสยีงร้องถ่ำยทอดอำรมณ์
และควำมรู้สึกออกมำได้อย่ำงน่ำฟังมำกกว่ำ ให้ควำม
รู้สึกของไลฟ์มิวสิกมำกกว่ำ แต่ในแง่ควำมสมจริง 
สมจงัในน�ำ้เสยีงน้ัน Totem: Model One Signature 
ให้ออกมำสมจรงิกว่ำ แต่ถ้ำจะเลอืกล�ำโพงสกัคูท่ีใ่ช้ฟัง
เพลงแล้ว ผมมองว่ำ Unison Research: Max Mini 
จะเป็นล�ำโพงขวัญใจนักฟังเพลงท่ีหลงใหลในเสียง
เพลงมำกกว่ำ โดยไม่สนใจในนิยำมของออดิโอไฟล ์
ที่มักพูดถึงกัน  

ล�ำโพง Unison Research: Max Mini จึงอยู่ใน
ทุกกลุ่มของนักเล่น ไม่ว่ำจะเป็นนักเล่นท่ีหลงใหล 
ในเสยีงของล�ำโพงวินเทจหรอืนกัเล่นท่ีหลงใหลในเสียง
ของล�ำโพงปัจจุบันที่ต้องกำรควำมเป็นไลฟ์มิวสิก 
มำกขึ้น ฟังเพลงได้หลำกหลำยขึ้น ไม่ได้เจำะจง 
แต่เพลงร้อง แจ๊ส หรืออะไรนุ่มๆ ผ่อนคลำยฟังได้
เรื่อยๆ เท่ำนั้น    

ผมนึกถึงประโยคหนึ่งของ มร. บำร์โตโลมีโอ ใน
งำนเครือ่งเสยีง เขำบอกว่ำ ล�ำโพง Unison Research: 
Max Mini คือควำมภูมิใจของเขำที่สำมำรถออกแบบ
ล�ำโพงเสมือนว่ำเสียงไม่ได้ออกมำจำกล�ำโพงเลย  
ควำมรู้สึกเสมือนว่ำห้องฟังเพลงคือล�ำโพงที่ให้เสียง
ออกมำ เสยีงจะไม่ได้รูส้กึเหมอืนดังออกมำจำกล�ำโพง
เลยแม้แต่น้อย

ก่อนที ่มร. บำร์โตโลมโีอ จะคุยเรือ่งนี ้ผมได้เปิด
เพลงจำกแผ่นซีดี Music for Organ, Brass and 
Timpani ซึ่งซิสเต็ม ณ ตอนนั้น คือแอมป์หลอดของ 
Unison Research และล�ำโพง Opera พอย้ำยมำฟัง
อีกด้ำนหนึ่งซึ่งเป็นล�ำโพง Unison Research: Max 
Mini ขับผ่ำนแอมป์ Unison Research ซึ่งเป็นแอมป์
โซลิดสเตทในซีรีส์ Unico ไดนำมิกส์ของเสียงฟังแล้ว
ไม่เครียดเลย มร. บำร์โตโลมีโอ แอบมำกระซิบผมว่ำ 
น่ีแหละ คือไม้เด็ดของล�ำโพง Unison Research: 
Max Mini   

เรื่องนี้จริงครับ
จำกแนวเพลงคลำสสกิทีผ่มชืน่ชอบ ไม่ว่ำจะเป็น 

Tchaikovsky, Dvorak หรืองำนเพลงท่ี Howard 
Hanson เป็นคอนดักเตอร์ เมื่อน�ำมำเปิดใหม่อีกครั้ง 

ท�ำให้รูส้กึหลงใหลในล�ำโพง Unison Research: Max 
Mini มำกยิ่งขึ้น

ไดนำมิกส์ของเสียงที่ออกมำไม่มีกำรถูกกด 
จำกกำรออกแบบล�ำโพงเพื่อลดควำมเค้นของเสียงลง 
และชดเชยให้ล�ำโพงตอบสนองได้อย่ำงดีสม�่ำเสมอ 
ในทุกย่ำนควำมถ่ี เสมือนกำรใส่วงจรป้อนกลับ  
(Feedback Control) ให้กรำฟกำรตอบสนองควำมถี่
เสียงออกมำสวยงำม แต่ Unison Research:  
Max Mini เหมอืนจะออกแบบในท�ำนอง วัดกันไปเลย 
ดีกว่ำไหม ไม่กลัว ฉันเจ๋งง่ะ ใครจะท�ำไม ไม่ต้องกด 
ไดนำมิกส์ของเสียง เปิดหน้ำตักมำสู้กันเลย

พอมำฟังเพลงแนวนี้ เลยรู้สึกว่ำเรนจ์เสียงกว้ำง
มำก ไดนำมิกส์เรนจ์ของเสียงก็ออกมำได้อย่ำงเต็มที่ 
สเกลเสียงที่ ใหญ่แผ ่ออกมำได ้อย ่ำงกว ้ำงขวำง  
เสียงโอ่อ่ำ ฟังดูแล้วยิ่งใหญ่อลังกำรมำกเลยทีเดียว  
แต่ในกำรเปิดหน้ำตกัวดักันแบบนีจ้ะรู้สกึว่ำ รำยละเอียด 
เล็กๆ น้อยๆ ของย่ำนควำมถี่เสียงกลำงต�่ำนั้น ล�ำโพง
วำงขำตั้งอ่ืนจะให้ออกมำดีกว่ำเล็กน้อย แต่ฟังแล้ว
เครียดกว่ำ

ถึงแม้ว่ำ Unison Research: Max Mini ให ้
รำยละเอยีดของย่ำนควำมถีเ่สยีงกลำงต�ำ่ไม่ได้โดดเด่น
เหมือนล�ำโพงวำงขำตั้งบำงคู ่  แต่สิ่งที่  Unison  
Research: Max Mini ชดเชยคือ เป็นล�ำโพงที่ฟังแล้ว
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ราคาช่วงแนะน�า 99,000 บาท 
(จากราคาปกติ 142,000 บาท)
น�าเข้าและจัดจ�าหน่ายโดย
บริษัท วันพัฒน์ 59 จ�ากัด
โทร. 0-2175-2933, 093-692-2464

UNISON RESEARCH MAX MINI

ไม่รู้สึกเครียดแต่อย่างไร แม้ว่าจะอัดเสียงดังขึ้น เสียงก็ 
ไม่เพี้ยน 

ในแง่ของพละก�าลังเสียงเบสของล�าโพง Unison 
Research: Max Mini เป็นอะไรที่น่าทึ่งไม่น้อยเช่นกัน

มาดูกนัทีข่นาดของกรวยมดิเรนจ์/เบสยนูติของ Unison  
Research: Max Mini กันก่อน ซึง่ใช้ขนาด 8 นิว้ ดแูล้วเรือ่ง
สเกลเสียงของเสียงต�่าไม่น่าจะใช่ปัญหาของ Unison  
Research: Max Mini เพราะการตอบสนองนัน้ท�าได้ดีอยูแ่ล้ว  
แต่สิ่งที่อยากจะบอกก็คือ Unison Research: Max Mini 
ไม่ใช่ล�าโพงท่ีให้เสียงเบสตูมตาม เข้มข้น แน่นปึ๊ก แต่เป็น
เบสที่สะอาด ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วฉับไว ตอบสนอง 
ลงได้ลึกกว่า เสียงไม่เพี้ยน และเป็นเบสที่สะอาด นี่คือ
คุณภาพของเสียงเบสของ Unison Research: Max Mini

ถ้าจะให้นกึภาพออก ล�าโพงวางขาตัง้บางคูใ่ห้เสยีงเบส
ต้นแน่นปั ๊ก มวลเสียงข้นออกมาเลย แต่ก็ลงไม่ลึกถึง 
เบสกลางลงไป เปิดดังมากเสียงก็ฟังดูเหมือนไปต่อไม่ไหว 
เกิดความผิดเพี้ยนของเสียงออกมาเลย แต่เสียงเบสของ 
Unison Research: Max Mini จะให้ความถกูต้องของเสยีง
ออกมาทุกระดับความดัง ไม่มีเสียงที่ผิดเพี้ยนเลย ฟังเสียง
กลอง เสยีงเบส อาจจะไม่รูสึ้กแน่นป๊ัก แต่กยั็งให้ความหนกั
แน่นของเสียงกลองได้อยู ่แต่ Unison Research: Max Mini 
ให้เบสลงได้ลกึมากกว่า เปรยีบเทยีบเสียงจากล�าโพงวางขาตัง้ 
อย่าง Monitor Audio: Gold 100 พลงัของเสยีงเบสเหมอืน
ล�าโพงมีซับวูฟเฟอร์ขนาดใหญ่พ่วงมาเชื่อมต่อเล่นด้วย  
เสียงของ Unison Research: Max Mini ถึงจะให้ออกมา
หนักแน่นน้อยกว่า แต่เสียงใหญ่กว่าและเป็นธรรมชาติ
มากกว่า ไม่ได้เหมือนเสียงสังเคราะห์หรือปรุงแต่งออกมา

Unison Research: Max Mini ไม่ได้จ�ากัดตัวเองกับ
เพลงบางแนวเพลง แต่สามารถเล่นได้กับทุกแนวเพลง  
ด้วยความที่ล�าโพงให้เสียงออกมาไลฟ์มิวสิกมากๆ ใครชอบ
เสียงแซ็กโซโฟนที่ให้สเกลเสียงใหญ่เสมือนจริง หรือเสียง

ทรัมเป็ต ผมบอกได้เลยครับ ไม่มีล�าโพงวางขาต้ังคู่ใดที่ผม
เคยฟังมาจะให้เสยีงสด เปิด สเกลเสยีงใหญ่ เหมอืนนกัดนตรี
มาเป่าตรงหน้าได้เหมือนล�าโพง Unison Research: Max 
Mini เลย ฟังเพลงจากเครื่องเป่าจาก Chet Baker, John 
Coltrane และ Eric Dolphy นี่ขนลุกเลย

ล�ำโพงส�ำหรับนักฟังเพลง
ประจ�ำปี 2019
อย่างที่บอกไว้ตอนต้น ใครต้องการหาล�าโพงสักคู่ที่ใช้

ส�าหรับฟังเพลงจริงๆ ฟังเพลงได้ทุกวนั ตืน่มากฟั็ง กลบัจาก
ท�างานมาก็ฟังเพลง พักผ่อนกลางวันก็ฟังเพลง ล�าโพงที่ให้
ความรู้สึกว่าอยากฟังเพลงมากขึ้นบ่อยขึ้น ล�าโพงคู่ที่ว่านั้น
ก็คือ Unison Research: Max Mini นี่แหละครับ

ล�าโพงในระดับต�่ากว่าแสนหรือแสนต้นๆ นิดหน่อย 
แข่งกันดุมาก แต่ในแง่ของล�าโพงที่ฟังแล้วไพเราะ ผมยังไม่
เห็นมีล�าโพงคู่ไหนให้ความไพเราะในยามฟังเพลงได้อย่าง 
Unison Research: Max Mini ได้เลย อีกทั้ง Unison 
Research: Max Mini ไม่ได้จ�ากัดแนวเพลงในการฟัง 
สามารถเล่นได้ทุกแนวเพลง เพลงแนวร็อกอย่างวง Queen 
ก็เปิดดัง อัดได้สบายเลย ยิ่งเปิดดัง ยิ่งฟังมันส์

เลยอยากแนะน�าว่า หากต้องการล�าโพงที่เล่นได ้
ทุกแนวเพลง ฟังอะไรก็เพราะ ขับง่าย วางง่าย ไม่ยุ่งยาก
จุกจิก ชั่วโมงนี้ผมจ้ิมตัวเลือกไปที่ Unison Research:  
Max Mini คู่นี้คู่เดียวเลยครับผม. ADP
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ราคา 550,000 บาท

น�าเข้าและจดัจ�าหน่ายโดย  Hi-End Audio   โทร. 0-2101-1988, 0-2102-1168, 062-551-2410

Ultimate Reference System
Front End Player Meridian 818 Reference V3 AudioCore + Sooloos Digital Media 
CD/SACD Player Accuphase DP-750, Ayre C5xe MP upgraded
Analogue Player - Oracle Delphi Vi, SME V Tone Arm, Phasemation PP1000 phono cartridge 

- Michell Engineering Orbe SE, Arm SME309, Benz Wood SL
- Thorens TD 124, Arm SME 3009 Series II Improve, Benz Wood SL 
- Rega RP3 with Arm RB303 & MM cartridge Elys 2

Pre Amplifier AudioValve Conductor
Phono Stage ASR Basis Exclusive, Rega Phono
Amplifier Accuphase E-650, Hovland Radia
Speakers Manger Zero Box109 LE / TAOC HST + B&W DB1
Cable Interconnect Balanced XLR, Tellurium Q Silver Diamond, Nordost Tyr 2 

Single end, Nordost Tyr 2 
Balanced XLR, Cardas Neutral Reference/Clear Beyond Plug

Speaker Cable Tellurium Q Silver Diamond
Power Conditioner Quantum QB4, QB8, Vibex DC filter, 
Power Chord Hovland Reference, Cardas Golden Reference, Nordost Vishnu, Quantum
power cable
Room Acoustic Custom made to Schroeder & RPG diffuser, custom made reflector panel, 

custom made wall panel damper per RPG, Room dimensional optimized and 
calibrated per RPG software

Fun & Toy TAOC equipment rack CS series, TAOC Speaker Stand HST, Symposium 
Roller Block 2+, Cardas Cube, Ayre Myrtle wood block, Symposium Ultimate Platform

2 เผลอแป๊บเดียว Ayre C5xeMP ของผมก็น่าจะใช้งานในฐานะ Reference เกิน 10 ปีเช่นกัน จะมีงอแงก็เรื่องถาดรับชอบเด้งกลับเองเหมือนจะ
บอกให้ใส่ใจมันม่ัง และกรี็โมตคอนโทรลท่ีไม่ค่อยจะว่องไวกระฉับกระเฉง แต่ความแม่นย�าในการอ่านแผ่นและภาคแปลงสญัญาณดจิทิลั และสดุท้าย
“เสียง” ก็ยังจัดว่าอยู่ในท�าเนียบ Class A ของ Stereophile จนเบื่อ เพราะติดอันดับทุกปี เอาเป็นว่าอนุญาตให้พักร้อนนานๆ ก่อน ก็ขอให้เข้าใจ
บรรยากาศ “ข้าวใหม่ปลามัน” ซะด้วยนะ อย่าด่วนน้อยอกน้อยใจฟิวส์ขาดไฟช็อตไปซะก่อนละ

คงจะต้องรันรหัสใหม่เป็นเลข 4 หลักเป็น
แน่แท้ เริม่ตัง้แต่ปี 2020 เป็นต้นไป คณุจะ
ท�ำไปกีห่ลกักแ็ล้วแต่ ส�ำหรับผม ณ วนันีไ้ป
อีก 10 ปีข้ำงหน้ำ ซึ่งผมก็คงจะเกษียณ
ตวัเองจำกงำนประจ�ำ DP-750 จะยงัคงเป็น
Reference Digital Source แบบ Mechanic
/Digital Player ควบคูไ่ปกับ Meridian 818
Reference V3 ที่เป็น Digital Player
ไปอีกนำน2 จนกว่ำอุบัติเหตุ (ทำงอำรมณ์) 
จะพรำกเรำจำกกนั คอื คณุจะต้องม ีBench-
mark ในกำรฟังเพลงทีช่ดัเจนมำกระดบัหนึง่
ก่อน (ซึง่ส่วนใหญ่จะพฒันำขึน้ไปเรือ่ยๆ ตำม
ประสบกำรณ์ที่คุณฟัง) ไม่ใช่ว่ำปุ๊บปั๊บก็
เปลี่ยนเคร่ืองใหม่เรื่อยๆ อยู่ตลอดตำม
เทคโนโลยี เรียกว่ำแผ่นวงจรยังมีกล่ิน
เหม็นเขยีวอยูเ่ลยก็เปล่ียนซะแล้ว ใช้เวลำกบั
มันสักหน่อย ท้ังน้ีเพื่อจะได้เกิดสภำวะกำร
ฟังที่นิ่ง สงบ เกิดกำรประเมิน พิจำรณำ
ทบทวน และท้ำยสดุกไ็ฟน์จนู ซ�ำ้แล้วซ�ำ้เล่ำ
แล้วกใ็ห้เวลำทีผ่่ำนไปนี ้บรรเลงเพลงทีค่ณุฟังผ่ำนซสิเตม็
ทีค่ณุใช้ให้อิม่เอมชุม่ฉ�ำ่หวัใจ ผมไม่เหน็ว่ำชวีติต้องเร่งเร้ำ
อะไรกนัมำกมำย หรอืจะต้องถกูขบัเคลือ่นหรอืขบัดนัด้วย

ตัวเลขทำงสเปกที่ดีกว่ำ เรโซลูชั่นที่ดีกว่ำ
ไดนำมกิส์เรนจ์ทีด่กีว่ำ อะไรเทอืกนัน้ คุณต้อง
มีเวลำที่จะเจริญสมำธิสภำพและนิ่งพอที่จะ
ฟังดนตรีผ่ำนเครื่องเสียงให้เข้ำถึงวิญญำณ
และเจตจ�ำนงของศิลปินและควำมประณีต
บรรเจดิวจิติรของกวีนพินธ์นัน้ แล้วเมือ่คณุได้
สัมผัสในรูปเสียงนั้นแล้ว สเปกก็ไม่มีควำม
หมำยอกีต่อไป และ Accuphase DP-750
ก็ได้อยู่ในระดับ Benchmark น้ันของผม
ซึง่มนัอำจจะถกูท้ำทำยจำก “ตวัใหม่” ในอกี
10 ปีข้ำงหน้ำ ดงันัน้ ในเวลำ 10 ปีทีเ่ริม่นบั
หนึง่แล้วในปีนี ้ผมคงจะเสพศลิปะดนตรีผ่ำน 
Accuphase System ของผมทีค่ดิสะระตะ
ดูแล้ว ซิสเต็มนี้รำคำถูกเหมือนได้เปล่ำ!!!
แนะน�ำเป็นอย่ำงยิง่ ส�ำหรบัใครทีย่งัเอน็จอย
กบักำรเล่นแผ่นดจิทิลัในฟอร์แมต CD/SACD
และอยำกจะเล่นกลับไฟล์ดิจิทัลด้วย DAC
MDSD++ ทีดี่ทีส่ดุในวนันี ้หรอืใครทีต้่องกำร
ฟ ังเสียงที่ เนียน ละเอียด อิ่มเต็มและ

ผ่อนคลำยแบบ “แผ่นเสยีง” ด้วยฟอร์แมต CD/SACD ว่ำ
เป็นแบบไหน กเ็หน็จะพลำดไม่ได้เช่นกนั!!!. ADP

ACCUPHASE DP-750
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ราคา 27,900 บาท
น�าเข้าและจัดจ�าหน่ายโดย บริษัท โซนิค วิชั่น จ�ากัด โทร. 0-2681-7500

ELAC DEBUT 2.0 F5.2

ควำมเหมำะสมและสไตล์ในกำรฟังเพลงคอืสิง่หลกัใน
กำรเลือกล�ำโพง ELAC DEBUT2.0 F5.2 คู่น้ี ในแง่ของ
เบสนั้น ด้วยขนำดของเบสยูนิต 5.25 นิ้ว เรื่องเบสต้นไม่มี
ปัญหำ แต่เบสกลำงและเบสลึก ผมคิดว่ำ ELAC DEBUT
2.0 F5.2 ท�ำถูกแล้วที่ไม่พยำยำมไปแตะเสียงในช่วงนั้น
เพรำะหำกฝืนศักยภำพของตนเองทำงกำยภำพจะท�ำให้
เสียงขำดรำยละเอียดไป แค่เน้นแต่เบสต้นเป็นหลัก
เพื่อสร้ำงน�้ำหนักและแรงปะทะในโน้ตเสียง ควำมคมชัด
มวลเสียงที่เข้มในเบสต้น ก็จะท�ำให้เสียงล�ำโพงน่ำฟังและ
ไม่ได้รู้สึกว่ำขำดเบส แถมช่วงดนตรีโหมเยอะๆ หลำยชิ้น
กำรคงรำยละเอียดของเสียงจะท�ำได้ดีมำกกว่ำ

บทสรุป

ในแง่ของกำรน�ำล�ำโพง ELAC DEBUT 2.0 F5.2 ไป
ใช้ในชสิเตม็โฮมเธยีเตอร์ บอกได้เลยว่ำเป็นล�ำโพงทีน่่ำสนใจ
ชนิดที่ไม่ต้องคิดอะไรมำกมำยเลย แต่เมื่อต้องกำรน�ำมำใช้
ในกำรฟังเพลง 2 แชนเนลนัน้ ผมก�ำลงัมองว่ำ ควรจะเหมำะ
กับนักเล่นกลุ่มไหนมำกกว่ำ

อย่ำงแรกก็คือ กำรฟังเพลงนั้น ล�ำโพง ELAC เหมำะ
กับกำรฟังเพลงเพ่ือชีวิต พ็อพ ร็อก คันทรี ค่อนข้ำงมำก
เพลงทีฟั่งในชวีติประจ�ำวนัทัว่ไป ไม่ใช่แนวเพลงแนวออดโิอ
ไฟล์ท่ีโชว์มิติ โชว์รำยละเอียด โชว์ควำมกรุ๊งกร๊ิงของเสียง
เครื่องเคำะต่ำงๆ กำรฟังเพลงแนวที่กล่ำวมำนี้ถือว่ำ ELAC 
DEBUT2.0 F5.2 จะให้เสียงออกมำค่อนข้ำงเหมำะทีเดียว

หำกคุณเป็นนักเล่นที่มีประสบกำรณ์ และต้องกำรซื้อ
ล�ำโพงให้ลูกชำยลูกสำวฟังเพลงในห้องสักชุด ล�ำโพง ELAC 
DEBUT 2.0 F5.2 จะเป็นประตูเปิดโลกกำรฟังเพลงได้เป็น
อย่ำงดี เพรำะแนวเพลงที่ลูกๆ ฟังนั้น จะเน้นจังหวะ อย่ำง
เช่นเพลง I am Your Gummy Bear ลูกชำยลูกสำวคงจะ
ถูกใจยิ่งนัก หรือสไตล์เพลงเกำหลีอย่ำงวง BLACKPINK
ไม่เพียงจะสร้ำงโลกกำรฟังเพลงในแก่ลูกๆ แล้ว ยังสร้ำง
นักเต้น cover ในอนำคตอีกด้วย

ถ้ำเป็นนกัเล่นทีม่ำกประสบกำรณ์ทีต้่องกำรหำล�ำโพง
คูท่ีส่องหรอืคูท่ีส่ำมของบ้ำน ผมมองว่ำโจทย์นีอ้ำจค่อนข้ำง
หินสักหน่อย แต่ก็น่ันแหละ ข้ึนกับแนวเพลงเป็นหลัก
ถ้ำเป็นนักดนตรีที่ต้องกำรล�ำโพงฟังเพลงอัดเสียงดังได้
สักหน่อย ขนำดไม่ใหญ่ไม่เกะกะห้อง ELAC DEBUT 2.0
F5.2 เหมำะเลยครับ

ถ้ำเป็นนักเล่นมอืใหม่ทีเ่น้นเพลงเพ่ือชวีติ ลกูทุ่ง พ็อพ
ทั่วไป ต้องกำรล�ำโพงสักคู่ที่จะสร้ำงควำมสุขในครอบครัว
หรือเปิดประตูสู ่โลกดนตรี ELAC DEBUT 2.0 F5.2
คือล�ำโพงที่น่ำสนใจไม่น้อยทีเดียว. ADP
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ราคาช่วงแนะน�า 79,000 บาท
น�าเข้าและจัดจ�าหน่ายโดย บริษัท วันพัฒน์ 59 จ�ากัด  โทร. 0-2175-2933

UNISON RESEARCH Unico UPower

เร้นจ์เสยีงจงึไม่เสยีเลย สงัเกตจำกปลำยเสยีงหรอืควำมรูส้กึ
ผ่อนคลำยนั้นเป็นอย่ำงไร หำกซิสเต็มเร้นจ์เสียงแคบจะ
ไม่ค่อยรูส้กึผ่อนคลำยมำกนกั เหมอืนได้ยนิโน้ตทีเ่ป็นควำมถี่
เสยีงมูลฐำน (Fundamental Frequency) แต่ฮำร์มอนกิส์
ของเสียงนั้นไม่มี ลักษณะเหมือนเส้นสำยกีตำร์โดนดีด
แล้วกดสำยให้หยุดเลย ไม่ได้ปล่อยให้สำยสั่นต่อไปจนจบ

แผ่นซีดี Rickie Lee Jones - Pop Pop แผ่นนี้
ค ่อนข้ำงปรำบเซียนเหมือนกัน เพรำะมีไดนำมิกและ
เร้นจ์เสียงที่หลำกหลำยมำก โดยเฉพำะเสียงร้องของ
Rickie Lee Jones ที่มีกำรกระแทกค�ำเล็กๆ แผ่นนี้ผมจะ
ใช้จับอิมแพ็คของเสียงร้องเวลำออกมำ เสียงร้องมีกำร
กระแทกเสียงย�้ำค�ำต้นๆ ออกมำหรือเปล่ำ ซึ่งเมื่อลองฟัง
แผ่นนี้หลำยรอบ ค่อนข้ำงชัดหน่อย ตรงอิมแพ็คตรงนี้ไม่ได้
เกิดจำกต้นทำง แต่เกิดจำกบุคลิกเสียงของ Unison
Research นัน่เอง เพรำะก่อนหน้ำนีผ้มเคยทดสอบเพำเวอร์
แอมป์ของ Unison Research รุ่น Unico DM ก็มีลักษณะ
นี้อยู่นิดหน่อยเช่นกัน เลยไม่แปลกใจ

ก่อนหน้ำนี ้ผมอำจคำดหวังว่ำ UPower จะช่วยแก้ให้
สไตล์เสียงของอินทิเกรตแอมป์หลอดอย่ำง Audiospace
Mini Galaxy I ซึ่งหัวเสียงตรงนี้จะนุ่มหน่อยให้มีพลังขึ้น
มำบ้ำง แต่ท้ำยท่ีสุดก็ไม่ได้แตกต่ำงกัน พอมำนั่งคิดดูเป็น
อย่ำงนี้ก็ดีเหมือนกัน เพรำะ UPower ไม่ได้จงใจออกแบบ
ให้เกิดควำมแตกต่ำงของเสียงอนิทเิกรตแอมป์ต้นทำง แต่ให้
เสียงออกมำใกล้เคียงกับอินทิเกรตแอมป์หลอดต้นทำง
เพิม่เตมิคอืพลงัเพือ่ให้มีควำมหลำยหลำกในกำรจบัคูล่�ำโพงได้
มำกยิ่งขึ้น ไม่ต้องเจำะจงกับล�ำโพงควำมไวสูงๆ มำกเกินไป

จำกแผ่น Rickie Lee Jones ชุดน้ี UPower
ยังถ่ำยทอดออกมำได้ดีเยี่ยมเช่นเดิม เสียงไม่ได้ขุ่น ช่วงที่
เครือ่งดนตรต้ีองสำดไดนำมกิของเสียงออกมำ ควำมเข้มข้น
ของหวัเสยีงนัน้ UPower ตอบสนองเรือ่งพละก�ำลังและแรง
จำกอินทิเกรตแอมป์หลอดต้นทำงได้ดีมำก ไทมิ่งสปีดของ
โน้ตไม่ได้แตกต่ำงกันจำกเดิม แต่เนื้อเสียงนั้นรู้สึกแพ็คกัน
แน่นมำกข้ึน มวลเสียงมีน�้ำหนักมำกขึ้น อิมแพ็ครู้สึกถึง
มวลเสียงที่ใหญ่ขึ้น

เนื้อเสียงของ Rickie Lee Jones ผมรู้สึกว่ำมวลเสียง
ร้องออกมำเต็มเสียงมำกกว่ำ เสียงออกมำเป็นธรรมชำติดี
ทีเดียว ยิ่งเสียงร้องที่โทนเสียงเป็นเสียงที่มำจำกปอด
พลังเสียงค่อนข้ำงเยอะ อย่ำงเช่น Adele, Sara K ผมชอบ
มำกกว่ำกำรฟังเสียงจำกอินทิเกรตแอมป์หลอดเพียง
อย่ำงเดียวเสียอีก ผมรู้สึกว่ำ UPower ส่งพลังเสียงร้องของ
นักร้องให้ออกมำตำมควำมเป็นจริง เนื้อเสียงเหมือนเสียง
จริงๆ มำกกว่ำ มวลเสียงพละก�ำลังของเสียงร้องเป็นอะไร
ที่ผมอยำกได้เพิ่มเติมจำก Audiospace Mini Galaxy I
มำนำนแล้วล่ะ

สวรรค์ของนักเล่น
อินทิเกรตแอมป์หลอด
ก�ำลังวัตต์น้อย

หลังจำก Musical Fidelity ได้ประกำศหยุดไลน์ผลิต
เพำเวอร์แอมป์รุ่น Supercharge 750K, 550K ผมรู้สึกว่ำ
น่ำเสียดำยมำกๆ เพรำะหลักกำรของ Musical Fidelity
ในยุคปี 2008 นั้น คือของดีที่ค่อนข้ำงสร้ำงควำมเชื่อได้ยำก 
กำรแจ้งเกิดเหมือนประตูที่โดนปิดตำยเลย เพรำะนักเล่น
หลำยท่ำนมองว่ำจะเอำเงินประมำณ 3 แสน ส�ำหรับรุ่น
Supercharge 750K หรือแสนกว่ำบำท ส�ำหรับรุ่น 550K 
ไปซื้อแอมป์ที่มีก�ำลังวัตต์สูงขึ้นดีกว่ำมั้ง

หลงัจำกน้ัน หลกักำรน้ีก็มอียูใ่นเพำเวอร์แอมป์ในยีห้่อ
อืน่ๆ แอมป์ขยำยแอมป์เพือ่ให้มกี�ำลงัสงูขึน้ ปัจจบัุนนี ้ในแง่
ของเงินที่ต้องลงทุนเพิ่มขึ้นเกือบแสนเพื่อไปซื้อ Unison
Research UPower ผมเชื่อว่ำไม่ได้แตกต่ำงจำกควำมรู้สึก
นกัเล่นในปี 2008 มำกนกัหรอก แต่อย่ำงทีบ่อก หำกคดิมำก
แบบนั้น มองข้ำม Unison Research UPower ดีกว่ำครับ

แต่หำกมองว่ำ กำรเปลี่ยนอัพเกรดอินทิเกรตแอมป์
หลอดท่ีมอียูแ่ล้วไปเล่นรุ่นท่ีสงูข้ึน ก�ำลงัขับมำกข้ึน เสยีงจะ
ได้เหมือนเดิม ดั่งควำมรู้สึกเดิมๆ ที่เคยได้รับหรือเปล่ำ
แรกๆ เรำเองยงัคดิว่ำหลงัเปลีย่นแล้วของยงัใหม่เสยีงไม่ค่อยดี
แต่เมื่อใช้ไป 200 กว่ำชั่วโมงก็แล้ว เสียงก็ยังไม่ได้แตกต่ำง
จำกเดิมมำกนัก ไม่เสี่ยงไม่เปลี่ยนดีกว่ำ อีกอย่ำงก�ำลังขับ
ของหลอดหำกสงูขึน้ใหญ่ขึน้ น�ำ้หนกัของเครือ่งจะหนกัมำกๆ
บำงครั้งยกคนเดียวแทบไม่ไหว เพรำะมันหนักจริงๆ 

นักเล่นกลุ่มน่ีแหละ คือกลุ่มเป้ำหมำยของ Unison
Research UPower ต้องเด็ดเดี่ยวและไม่แคร์สื่อ แคร์เสียง
ต่ำงๆ รอบตัวได้อย่ำงเก่งกล้ำและทรนง เพรำะหำกเล่น
แบบนี้ ผมเชื่อว่ำจะต้องมีเพื่อนๆ ในก๊วนมำถำมแน่ๆ ไม่ซื้อ
แอมป์ใหม่เลยล่ะ ดีกว่ำอีก ถ้ำเป็นผม ผมชอบเล่น
แบบน้ีแหละ เน่ืองจำกในอดีตผมเคยพลำด Musical
Fidelity Supercharge 750K มำก่อน  

ในเมื่อมีเพำเวอร์แอมป์มำช่วยปลุกควำมมีชีวิตชีวำ
ของอินทิเกรตแอมป์หลอดก�ำลังขับต�่ำๆ แล้วสำมำรถเล่น
ล�ำโพงได้หลำกหลำยขึ้น ใครล่ะจะไม่สนบ้ำง. ADP 
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อลับัม้ “Soul Station” – Hank Mobley ไฟล์
24/192 เสียงขยบัข้ึนไปอกีในกำรถ่ำยทอดรำยละเอยีด
ตำมไฟล์ น�ำ้หนกัของเสยีงเครือ่งดนตรดีมีำก กำรแยก
ควำมแตกต่ำงของเครื่องดนตรียังเป็นพระเอกเช่นเดิม
ผมไม่แปลกใจเลยว่ำ ท�ำไมอัลบ้ัมน้ีท่ีบนัทึกเสยีง โดย Rudy
Van Gelder จำกค่ำย Blue Note Records ถงึเป็นต�ำนำน
มำถึงทุกวันนี้ ควำมดิบ สด คือเสน่ห์ของดนตรีแจ๊ส
ในยคุนัน้ ซึง่ HUGO TT2 กส็ำมำรถดึงเอำบรรยำกำศของ
ควำมดบิออกมำได้อย่ำงน่ำชมเชย ผมน่ีรกัไฟล์ของอัลบัม้
ดนตรีแจ๊สเหล่ำนี้ขึ้นมำอีกเยอะเลยครับ เพรำะที่ฟังๆ
ผ่ำนมำ ยำกทีจ่ะมซีสิเตม็ใดท�ำได้แบบน้ี

อลับัม้ “Mixer’s Lab Sound Series Vol.2” ไฟล์
DXD วงบิก๊แบนด์ของญ่ีปุน่ บันทกึเสียงได้อย่ำงเหนือช้ัน
HUGO TT2 ขับออกมำได้เต็มเมด็เตม็หน่วย แม้ดนตรี
มำกชิ้นก็ไม่ยั่น ขณะที่เคร่ืองดนตรีบำงชิ้นโซโล่โดยมี
คนอืน่ๆ เล่นแบก็อพัอยู ่ก็สำมำรถถ่ำยทอดรำยละเอียดที่
มำกมำยออกมำได้อย่ำงหมดจด ผมรู้แล้วล่ะ.. ควำมน่ิงใน
กำรถ่ำยทอดเสียง คือคุณสมบติัเด่นอีกข้อหนึง่ของ HUGO
TT2 ประเมนิจำกอะคสูติกเบสทีกิ่นก�ำลัง กับชุดกลองทีม่ี
ไดนำมิกรุนแรง ผสำนกับกลุ่มเครื่องเป่ำทองเหลือง
ที่แผดขึ้นพร้อมกัน HUGO TT2 ก็ไม่ยั่น ยืนสู้อย่ำง
สมศักดิ์ศรี ไม่มีถอย ไม่มีอำกำรซวนเซ ประมำณว่ำ
คณุอดัมำ ผมอดักลับ ดนตรแีบบนี ้ ถ้ำเครือ่งไม่เจ๋งจรงิ
ฟังแล้วจะเหนื่อย เพรำะต้องคอยลุ้นไปว่ำจะรอดหรือ
ไม่รอด ทว่ำนี่เป็นกำรฟังแบบสบำยใจ ถึงเวลำรุกเร้ำ
ก็รกุเร้ำ แต่ไม่เสียกระบวน ยงัคุมสถำนกำรณ์ได้อยูห่มดั
พอถงึยำมหวำนๆ โรแมนติกก็เปล่ียนอำรมณ์มำออดอ้อน
ได้อย่ำงเนียนๆนบัเป็นกำรปรับเปลีย่นท่ีเป็นธรรมชำติ ไม่มี
กำรกระตกุอำรมณ์หรือต้องรอปรับอำรมณ์ใหม่ใดๆ เลย

มำปิดท้ำยกบังำนของค่ำย Blue Coast เป็นไฟล์
DSD เพลง “When I’m Called Home” Jenna
Mammina & John R. Burr ผมปรบั FILTER มำเป็น
FIL4 ทีใ่ห้คำแรก็เตอร์เสยีง warm และขจดั noise ท่ีย่ำน
ควำมถีส่งูออกไป นีเ่ป็นกำรฟังเพลงทีไ่ด้ประสบกำรณ์ท่ีดี
อกีคร้ังหนึง่จรงิๆ ครบั เสยีงเปียโนในเพลงนีไ้พเรำะมำก
มคีวำมกงัวำน มฮีำร์โมนกิทอดยำวออกไป แค่เสยีงร้องกบั
เสียงเปียโนก็บอกอะไรๆ ได้หมดครับ ควำมธรรมดำ
เรยีบง่ำยของเพลง กลบัไม่ธรรมดำเลย เมือ่ผ่ำนกำรท�ำงำน
ของ HUGO TT2 หรอืแม้แต่เสยีงบรรเลงของไวโอลนิ
ตวัเดยีวในเพลง “Light in the Fracture” (ไฟล์ DSD
เช่นกัน) HUGO TT2 ก็ถ่ำยทอดควำมอัศจรรย์ของ
เครือ่งดนตรนีีใ้ห้เรำประจกัษ์ชดัถงึพลำนภุำพของเสยีงที่
สร้ำงอำรมณ์อนัหลำกหลำย ตำมแต่ผูบ้รรเลงจะสรรสร้ำง
ออกมำ ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้แหละครับ ที่เป็นที่ต้องกำรของ
คนฟังเพลง

THE ONE & ONLY

ในโลกนี้มีสิ่งสำรพัดที่มีคุณภำพดีอยู ่มำกมำย 
แต่บำงคร้ังเรำกไ็ม่จ�ำเป็นต้องไปเปรยีบเทยีบเพือ่เฟ้นหำ
สิง่ทีค่ดิว่ำจะดทีีส่ดุ ผมเป็นคนหนึง่ทีไ่ม่ชอบเปรยีบเทยีบ
เพือ่หำสิง่ทีด่ทีีส่ดุ เวลำผมเลอืก ผมจะเลอืกจำก Passion
ทีม่ต่ีอสิง่นัน้ๆ เช่นเดยีวกบัเฮดโฟนแอมป์ทีม่ภีำค DAC
ในตวั ถ้ำผมจะซือ้มำใช้งำน CHORD HUGO TT2 เท่ำนัน้
ทีเ่ป็นตวัเลอืกเดยีวของผม ไม่มเีหตผุลอะไรอ่ืน ตอบง่ำยๆ
เพรำะเป็น CHORD ELECTRONICS ครบั. ADP

ราคาพิเศษ 226,573 บาท
จัดจ�าหน่ายโดย
HIGH END GALLERY - THE NINE ถ. พระราม 9 โทร. 02-716-7934
HIFI STUDIO - CDC SHOPPING CENTER โทร. 087-070-1685

CHORDELECTRONICS: HUGO TT2
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ราคา 340,000 บาท

น�าเข้าและจดัจ�าหน่ายโดย  HI-END AUDIO

โทร. 0-2101-1988, 0-2102-1168, 062-551-2410

สรปุ
ถ้ำจะบอกว่ำ นี่เป็นอินทิเกรตท่ีนำย WJ รอคอย

กค็งจะไม่ผดินกั ผมมองหำควำมเรยีบง่ำยของเครือ่งเสยีง
ทีม่คีวำมงดงำมทัง้รปูและเสยีง ทีส่�ำคัญ... ต้องเป็นเครือ่งมอื
ทีจ่ะท�ำให้ผมเข้ำถงึ “บทประพนัธ์และเพอร์ฟอร์มำนซ์ของ
คีตกวีและนักดนตรี” ได้ไม่แพ้ชุดใหญ่ เน้นอีกครั้งว่ำ
เงือ่นไขทีเ่หมำะสมทัง้ประเภทของเพลง ซสิเตม็เชน รวม
ไปถงึล�ำโพงด้วย นีเ่ป็น Accuphase Class A รุน่ใหม่ที่
เน้นควำมเทีย่งตรง และยิง่ไปกว่ำนัน้ มันไม่ประนีประนอม
กับกำรเล่นกลับ ดังนั้น อย่ำเห็นว่ำมันเป็นแค่อินทิเกรต
แอมป์ หรอืมนัก็ให้เสียงแบบ Accuphase เดมิๆ ผมว่ำมนั
เป็นเสยีงแบบ Worldclass แล้วครบั อกีอย่ำงหนึง่ ผมคง
ไม่เทยีบเสยีงกลำงกบั Pass Aleph 2 แล้ว เพรำะมนัไป
คนละแนวเลย ฟีเจอร์ทีใ่ห้มำ โดยเฉพำะกำรอนิเวร์ิตเฟส
ได้ทัง้เมนอนิหรอืบำลำนซ์อนิ ท�ำให้ใช้งำนได้สะดวกมำก
ต่อไปนีเ้ป็นข้อแนะน�ำ

1. ผมมองไม่เหน็ประโยชน์มำกนกั ถ้ำจะใช้ E-650
เป็นแอมป์ โดยใช้ปรอีืน่มำเล่น โอเค ภำคแอมป์ของมนัให้
คณุภำพทีส่งู แต่ผมก�ำลงัพดูถงึมนัในแง่ของกำรให้คณุภำพ
ที่แท้จริงแบบ “ติดปีก” เมื่อคุณเชื่อมต่อซอร์สแบบ
บำลำนซ์ดีๆ  เข้ำไปหำ E-650 ตำมด้วยล�ำโพงดีๆ  ซกัตวั
ไม่กนิก�ำลงัขบัมำก เอำควำมไวสกั 88-92dB ก็จะดงีำม
ส่วนอิมพีแดนซ์จะ 4 หรือ 8 โอห์ม ผมว่ำเอำอยู่ครับ
โดยเฉพำะทีส่วงิไม่มำกกจ็ะยิง่ท�ำให้ E-650 แผลงฤทธิไ์ด้
มำกเท่ำนัน้   

2. จดุเด่นทีส่ดุของ E-650 คอื กำรให้รำยละเอยีดหรอื
Resolution ครบั ควำมใสทีด่งีำมพระรำม 8 และ Timbre
ทีส่มจรงิมำกในสไตล์เพลงทีเ่ขำถนดั แน่นอน มันอำจจะ
ไม่ใช่แอมป์คลำสเอแบบ Accuphase รุน่ก่อนๆ แต่นัน่ก็
ไม่ส�ำคญัเท่ำกบั “ควำมจรงิ” ทีม่นัน�ำเสนอจะกลำยเป็น
เสน่ห์ทีผ่กูมดัคณุได้ไม่ยำกเช่นกนั

3. คุณแค่ลงทุนสำยไฟดีๆ สองเส้นให้กับซอร์สและ 
E-650 สำยสญัญำณบำลำนซ์ดีๆ  กบัสำยล�ำโพงดีๆ  ผมว่ำ
แค่นี ้เล่นกบัห้องฟังไม่เกนิ 30 ตร.ม. กบัเพลงแจ๊ส Vocal
หรือเพลงคลำสสิกเน้นลีลำ ที่ไม่ต้องกำรควำมกระแทก
กระทัน้ในแบบทีท่รมำณล�ำโพงเหลือประมำณอย่ำง 1812
Overture หรือกระหำยเบสแบบแรปเปอร์ประเทศกูมี
ผมคดิว่ำ E-650 น่ำจะจบได้ครบั

4. ส�ำหรบัตวัผมกแ็ค่ดลีกบักำรแปรงบประมำณเอำ
Accuphase E-650 เข้ำประจ�ำกำรในซสิเตม็ครบั แหม่
กม็นัดซีะขนำดนีจ้ะรอช้ำอยูไ่ย ไม่พดูมำก เจบ็คอ แนะน�ำ
เป็นอย่ำงยิง่. ADP

ACCUPHASE E-650
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คณุสมบตัทิางเทคนคิทีส่าํคญั
Type of loudspeaker 3-way bass-reflex floorstanding loudspeaker

Driver units 11” (27cm) ‘W’ woofer

Power Flower 61/2” (16.5cm) ‘W’ midrange,

with TMD suspension, with ‘NIC’ motor 11/16” (27mm)

‘IAL2’ pure Beryllium inverted dome

Frequency response (±3dB) 27Hz – 40kHz

Low frequency point (-6dB) 24Hz

Sensitivity (2.83V/1m) 92dB

Nominal impedance  8 Ω
Minimum impedance  3.2 Ω
Crossover frequency 220 Hz / 2400 Hz

Recommended amplifier power 40 – 500W

Dimensions (HxWxD) 493/32x1515/32x263/8” (1247x393x670mm)

Net weight 187.4lbs (85kg)

Ultimate Reference System
Front End Player Meridian 818 Reference AudioCore + Sooloos Digital Media

CD Player Ayre C5xe MP upgraded

Analogue Player • Oracle Delphi Vi, SME V Tone Arm, Phasemation PP1000

phono cartridge

• Michell Engineering Orbe SE, Arm SME309, Benz Wood SL

• Thorens TD 124, Arm SME 3009 Series II Improve,

Benz Wood SL

• Rega RP3 with Arm RB303 & MM cartridge Elys 2

Pre Amplifier AudioValve Conductor

Phono Stage ASR Basis Exclusive, Rega Phono

Amplifier Hovland Radia

Speaker Manger Zerobox109 lle LE/TAOC HST + B&W DB1

Cable Interconnect Balance XLR, Tellurium Q Silver Diamond,

Nordost Tyr 2 Single end, Nordost Tyr 2  

Speaker Cable Tellurium Q Silver Diamond

Power Conditioner Quantum QB4, QB8, Vibex DC filter,

Power Chord Hovland Reference, Cardas Golden Reference,

Nordost Vishnu, Quantum power cable

Room Acoustics Custom made to Schroeder & RPG diffuser, custom made

reflector panel, custom made wall panel damper per RPG,

Room dimensional optimized and calibrated per RPG software

Fun & Toy TAOC equipment rack CS series, TAOC Speaker Stand HST,

Symposium Roller Block 2+, Cardas Cube, Ayre Myrtle wood

block, Symposium Ultimate Platform

Footnote
1  เป�นการปรับความถีต่อบสนองของล�าโพง เม่ือต้องวางล�าโพงชิดผนังเพือ่ความสวยงามกบัการตกแต่งหรือจดัวาง

หรืออะคูสติกของห้อง เช่นดดูซบัเสยีงเบส หรือการสะท้อนเสยีงแหลมมากไป

2 W Cone มข้ีอได้เปรียบ Kevlar ตรงท่ีความสามารถในการก�าหนดคุณสมบติัความหนาแน่นของวสัดกุรวยทีจ่ะมา

แซนด�วชิเข้าด้วยกนั และยังสามารถก�าหนดวสัดตุรงกลางทีท่�าหน้าท่ีแดมป��งด้วย เมือ่น�ามาขึน้รูปเป�นแซนด�วชิแล้ว

กส็ามารถน�ามาทดสอบความแขง็ ความแดมป� ความคงรูป ด้วยชนิดของวสัดแุละความหนาท่ีแตกต่างกนัได้

ในราคาท่ีถกูกว่าการใช้ Kevlar ถกัซึง่อาจจะม ีcolour ประจ�าตวัของวสัดแุฝงไปกบัเสยีงก็ได้

3 จดัทริกในการฟ�งเจ้า Utopia Scala Evo ตัวนีใ้ห้เลยครับ
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