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ลําโพงจากอิตาลีแตละรุ นแตละย่ีหอ 
มักมีบุคลิกเสียงท่ีมีเสนห  ในตัวอยู  เสมอ 
การเลือกเลนลําโพงแตละรุนจึงไมตางจาก
การเลือกความเป นตัวตนของเราเอง 
เลือกในสไตลเสียงท่ีใชและชอบเปนสําคัญ 
กอนจะมาถึงฟงกชั่นการใชงาน และซิสเต็ม
ที่มี หรือตองการจะมี

เสนห ของลําโพงวางขาตั้งสองทาง
ท่ีผมชอบและหลงใหลก็คือ ความไพเราะ 
บรรยากาศ และความลึกลับของคลื่นเสียง 
ท่ีแทบจะรูสึกไดวาเสียงไมไดดังออกมาจาก
ตัวลําโพงเลย

เสน่ห์ของล�าโพงอติาลอีย่างหนึง่ทีผ่มชอบ
มากก็คือ งานประกอบท่ีสวยงามและมีโทน
อบอุ ่น และที่ส�าคัญคือ หลายๆ ยี่ห้อยังคง
ผลิตในประเทศอิตาลี รวมถึงล�าโพง OPERA 
รุ่น PRIMA เช่นกัน 

แรกเริม่ทีท่ราบข่าวมาว่าจะมกีารน�าล�าโพง
ยี่ห้อ OPERA เข้ามาจ�าหน่าย เพราะอยู่ภายใต้
การก�ากับของ Unison Research แล้วแตก
แบรนด์ออกมา ผมเองแทบไม่รู้จักยี่ห้อนี้เลย 
มารูภ้ายหลงัว่าบ้านเรามคีนเล่นล�าโพงยีห้่อนีอ้ยู่
ก่อนแล้ว บางส่วนก็สั่งมือสองมาจากเว็บไซต์
ต่างประเทศ อย่างเช่น OPERA PRIMA รุน่ก่อน
หน้าขัว้ล�าโพงจะเป็นแบบไบไวร์ แต่รุน่ใหม่ทีผ่ม
ได้รับมาเป็นแบบซิงเกิลไวร์

ล�าโพง OPERA PRIMA ใช้กรวยมิดเรนจ์/
เบสยูนิต อะลูมิเนียมขนาด 6.5 นิ้ว ของ Scan-
Speak ซึ่งทาง ScanSpeak ท�าขึ้นมาเฉพาะ
เจาะจงส�าหรับล�าโพง OPERA โดยเฉพาะ 
ส่วนทวตีเตอร์โดมขนาด 1 นิว้ของ ScanSpeak 
สามารถตอบสนองได้ถึงความถี่ 30kHz โดยมี
จุดเรโซแนนซ์ของทวีตเตอร์อยู่ที่ 860Hz นั่นก็
หมายความว่า ตัวทวีตเตอร์จะไม่ไวต่อการ
สัน่ต่างๆ ของตวัตูเ้ลย ยิง่ล�าโพง OPERA PRIMA 
ใช้โครงสร้างตู้ซึ่งเป็นไม้ MDF หนาถึง 30 มม. 
และด้านข้างของโครงตัวตู้ล�าโพงก็ใช้ไม้จริง 
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ยิ่งเสริมให้ทวีตเตอร์ตอบสนองความถี่เสียงได้
ราบเรียบมากยิ่งขึ้น

แม้ว่าขัว้ล�าโพงเป็นแบบซงิเกลิไวร์ แต่วงจร
ครอสโอเวอร์ภายในตัวล�าโพงจะแยกบอร์ด
ออกมาอิสระ และมีการชดเชยการหน่วงของ
สัญญาณของขดลวดเพื่อสร้างความมั่นใจได้ว่า 
ทั้งทวีตเตอร์และมิดเรนจ์/เบส ยูนิต จะไม่มีการ
ดีเลย์ของสัญญาณซึ่งกันและกัน

ล�าโพง OPERA PRIMA มีพอร ์ตอยู ่
ด้านหน้า ท�าให้สามารถวางใกล้ผนังได้มากขึ้น 
เหมาะที่จะเล่นทั้งด้านออดิโอ 2 แชนเนล
และโฮมเธียเตอร์ ความไวของล�าโพง 91dB 
อิมพีแดนซ์ปกติ 4 โอห์ม ต�่าสุด 3.5 โอห์ม 
จึงเป็นล�าโพงที่ไม่ยุ่งยากในการเล่นเลย

เซ็ตอัพและคุณภาพเสียง
เริ่มต้นผมเซ็ตอัพล�าโพงโดยวางบนขาตั้ง

เหล็ก 4 เสาค่อนข้างหนักหน่อย เหตุผลก็คือ 
ผมรูส้กึว่า ส�าหรับล�าโพง OPERA PRIMA หาก
วางล�าโพงบนขาตัง้มวลมากหน่อยจะให้เสยีงออก
มานิง่และมนี�า้หนักมากกว่า ส่วนอินทิเกรตแอมป์
ที่ใช้ขับนั้น ผมใช้ Audiospace Mini Galaxy 
เป็นหลกั ซึง่กข็บัได้สบายมาก โดยทีไ่ม่ต้องปรับ 
NF ของอินทิเกรตแอมป์ช่วยเลย แสดงว่า 
OPERA PRIMA เป็นล�าโพงที่เล่นได้ง่าย ขับง่าย

ส่วนซอร์สต้นทางก็เป็นเครื่องเล่นซีดี 
Marantz HD-CD1 สายไฟเอซีทั้งหมดใช้ 
Supreme Living Power ต่อผ่าน Isolation 
Transformer อีกทีหนึ่ง ส่วนสายล�าโพงจะมี
ขนาด 1.5 sq.mm 

ผมเคยฟังล�าโพง OPERA PRIMA ทัง้รุน่เก่า
และรุน่ใหม่ รุน่เก่าน้ันขัว้สายต่อล�าโพงเป็นแบบ
ไบร์ไวร์ แต่รุ่นใหม่ที่ได้รับมาขั้วต่อสายล�าโพง
เป็นแบบซิงเกิ้ลไวร์ ถามว่าเสียงมีความแตกต่าง
กนัไหม ต้องบอกว่าแตกต่างกัน แต่ไม่ได้มากนกั
จนต้องทิ้งล�าโพงรุ ่นเก่ามาหาล�าโพงรุ่นใหม่ 
ความหมายก็คือ หากมี OPERA PRIMA รุ่นเก่า 

ก็ไม่ต้องเทรดเพื่อมาใช้ OPERA PRIMA รุ่นใหม่ 
หากจะซื้อเก็บเพิ่มก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

ในระดับราคา 50,000 บาท +/- เป็น
เรนจ์ที่มีล�าโพงให้เลือกค่อนข้างมากทีเดียว 
ถือว่าเป็นเรนจ์ราคาปราบเซียนเลย ยี่ห้อใหม่ๆ 
หากคุณภาพไม่เจงจริงก็จบ เพราะแต่ละยี่ห้อ
แต่ละรุน่กม็ีความโดดเด่นแตกต่างกัน อย่างเช่น
สไตล์เสียงของ OPERA PRIMA เมื่อน�าไปเทียบ
กับ TRIANGLE ซึ่งทาง บริษัท วันพัฒน์ 59 
จ�ากดั เป็นตวัแทนจ�าหน่ายทัง้สองยีห้่อ กมี็สไตล์
เสียงที่แตกต่าง เหมือนคนละขั้วกันเลย ถ้าเป็น
คู่แข่งก็เหมือนเดินขนานกัน ไม่มองหน้ากันเลย

แล้ว OPERA PRIMA ยืนบนขั้วไหน
ล�าโพง OPERA PRIMA แค่แกะกล่องเปิด

ลองฟังแรกๆ ก็สร้างความประทับใจได้ไม่น้อย
ทีเดียว เสียงออกไปทางโทนอบอุ่น ไม่เกร้ียว
กราด ไม่บาด ไม่คม ออกนุ ่มๆ ฟังสบายๆ 
เมื่อเปิดมาเร่ือยๆ ย่านเสียงสูงจะเปิดและมี
ความหวานมากยิ่งขึ้น ส่วนความถี่กลางต�่า
ก็กระชับมีน�้าหนักมากขึ้น

เมือ่เริม่แกะกล่องล�าโพงใหม่ๆ ผมเคยบอก
กับนักเล่นหลายท่านว่าอย่าเพิ่งไปสนใจอะไร 
ให ้วางแค่ให ้สวยงามก่อน เพราะสุดท้าย
เม่ือล�าโพงพ้นเบิร์นอิน เสียงก็จะเปลี่ยนอีก 
เบ้ืองต้นเอาแค่วางให้สวยงามเหมาะสมกับ
ห้องก่อน ส่วนการเบิร์นอินล�าโพง  ผมแนะน�า
หลายคร้ังว่า ห้ามใช้แผ่นเบิร์นซิสเต็มเด็ดขาด 
เปิดเพลงฟังไปเรื่อยๆ ดีที่สุด และไม่ต้องเปิด
ดังมาก เปิดเบาๆ ก่อนพอประมาณ จะเป็นวิธี
การเบิร์นอินล�าโพงและให้ล�าโพงเสียงออกมาดี
ได้มากที่สุด ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดของการ
เซ็ตอัพล�าโพงก็คือ หลังจากล�าโพงเปิดใช้งานไป
แล้วไม่ต�่ากว่า 200 ชั่วโมง

ลักษณะการวางล�าโพง เรื่องนี้ต ้องขอ
แนะน�าเพิ่มเติมอีกสักหน่อย

ปกติล�าโพงที่ วางทวีตเตอร ์ เยื้องเข ้า
ด้านในแบบนี้ โดยการเล่นปกติทั่วไป มักวางให้
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ทวีตเตอร์หันเข้าด้านในเป็นส่วนใหญ่ แต่ผม
อยากช้ีแนะว่า การวางล�าโพงโดยให้ทวีตเตอร์อยู่ 
ด้านในหรือด้านนอกนั้น บางครั้งก็ขึ้นกับสภาพ
ของห้องเช่นกัน ถ้าห้องใหญ่ มักจะวางล�าโพง
โดยให้ทวตีเตอร์อยูด้่านใน แต่ส�าหรบัห้องท่ีไม่ได้ 
ใหญ่มากนกั คดิง่ายๆ ว่าหน้ากว้างต�า่กว่า 4 เมตร  
ผมแนะน�าให้ลองวางล�าโพงโดยให้ทวีตเตอร์อยู่
ด้านนอก จะท�าให้ได้สมดุลของเสียงมากยิ่งขึ้น 

มาถึงคุณภาพเสียง
เปรยีบเทยีบกบัล�าโพงวางขาต้ังหลายๆ ตวั

ที่ผมได้ฟังมาก่อนหน้านี้ OPERA PRIMA เป็น
ล�าโพงอีกรุ ่นหนึ่ งที่ผมสามารถบอกได ้ว ่า  
หากต้องการล�าโพงแบบวางขาตั้งราคางบ
ประมาณห้าหม่ืน +/- OPERA PRIMA เป็น
ล�าโพงอีกรุ่นหนึ่งที่น่าเล่นไม่น้อย และแนะน�า 
ให้เล่นได้โดยไม่ต้องกลัวผิดหวังเรื่องเสียงเลย

เริม่ต้นด้วยแผ่นซดีี Meet Me In London 
ซึง่แผ่นนีผ้มมกัยกมาอ้างองิบ่อยๆ และเป็นแผ่น
ทีใ่ช้ฟังค่อนข้างบ่อยด้วยเช่นกนั ทัง้ซสิเตม็ไฮเอน็ด์ 
ขนาดใหญ่ จนถงึล�าโพงวางขาตัง้หลายๆ คูท่ีผ่ม
ได้ฟังและทดสอบมาก่อนหน้านี้

เมื่อลองฟังผ่าน OPERA PRIMA เสียงจะ
แตกต่างจากหลายๆ ซิสเต็มที่ผมเคยได้ฟังมา
ประมาณนี้

เรื่องแรก... คุยกันที่เรื่องของมวลเสียง 
กีตาร์ก่อน OPERA PRIMA ให้มวลเสียงของ
กีตาร์ใหญ่ เนื้อเสียงแน่นเข้ม รายละเอียดของ
เสียง เรนจ์เสียง และไดนามิก ถือว่าดีมากเลย 
แต่เปรียบเทียบกับเสียงของล�าโพง TRIANGLE 
จะแตกต่างกัน

เสียงของ TRIANGLE ฟังแล้วสดกว่า พลัง
ไดนามิกของหัวเสียงกีตาร์ ล�าโพง TRIANGLE  
ดเูหมอืนมแีรงมากกว่าสกัหน่อย ความฉบัไวของ
เสยีงจะกระฉบักระเฉงกว่า แต่เมือ่มองในแง่ของ
มวลเสยีงแล้ว OPERA PRIMA เหมอืนจะฟังแล้ว
ซอฟต์กว่า ผ่อนคลายมากกว่า ความอิสระของ
ช่องดนตรี ล�าโพง TRIANGLE ฟังแล้วเหมือนให้
อิสระของแต่ละโน้ตมากกว่า 

เสียงของ OPERA PRIMA ฟังดูอบอุ่น
มากกว่า ข้อดีคือ... ใช้แอมป์อะไรขับ เสียงก ็
ออกมาน่าฟัง เน้ือเสียงอวบอิ่ม ให้สเกลเสียง
ค่อนข้างใหญ่มาก เวทีเสียงกว้างและโอบล้อม 
ทีดีทีเดียว

เหมาะสมอย่างยิ่งส�าหรับนัก
เล่นที่ชื่นชอบเสียงร้อง ไม่ว่า
จะยุคเก่าหรือยุคใหม่ ล้วนให้
เสียงและบรรยากาศของเสียง
ออกมาจนอดแปลกใจไม่ได้ 
เสียงดีมากจนแทบนึกไม่ถึง
เลยว่า ล�าโพงขนาดนี้จะให้
เสียงดีถึงเพียงนี้
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ได้เพ่ือให้เสียงท่ีดียิง่ข้ึน และยงัช่วยเร่ืองลดการรบกวน
ของอุปกรณ์ทางด้านอิเลก็โทรนิกส์ท่ีอยูใ่กล้กนัเกนิไป 
จากการใช้ชิพแดคเพียงแค่ตัวเดียว อีกหนึ่งสาเหตุที่
ท�าให้ SONY DMP-Z1 มีขนาดที่ใหญ่โต เพื่อรองรับ
การออกแบบทีไ่ม่ยอมลดคณุภาพแม้แต่เพยีงนดิเดยีว

นอกจากนัน้ยงัมฟัีงก์ช่ัน DAC Filtering Selec-
tion ให้เลือกปรับดิจิทัลฟิลเตอร์เพ่ือความเหมาะสม
กับความต้องการหรือแนวเพลงอีกด้วย โดยมีให้เลือก
ปรับมากถึง 6 รูปแบบ

1. Shot Delay Sharp โดยจะให้เสียงที่ม ี
คาแรกเตอร์ Post Echo Enhance Bass Sound 
เหมาะกับเพลงท่ีเหมาะกับการเพ่ิมเสียงเบสเล็กน้อย 
แบบ Acoustic Sound *** ขอบของรูปคลืน่สญัญาณ
คมชัดเจน

2. Shot Delay Slow โดยจะให้เสียงท่ีมี 
คาแรกเตอร์ Minimal Echo Reproduce Original 
Sound ให้เสยีงทีม่เีอคโค่น้อยทีส่ดุเพือ่ความใกล้เคยีง
ต้นฉบับ *** ขอบของรูปคลื่นสัญญาณคมชัดเจน

3. Sharp โดยจะให้เสียงที่มีคาแรกเตอร์ Pre 
And Post Echo Make Powerful Sound ให้เสียง
ที่มีการปรับแต่งในรูปแบบท่ีนิยมด้ังเดิมเพื่อเสียง 
ที่ทรงพลัง *** ขอบของรูปคลื่นสัญญาณติดช้า 
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 ในการทดสอบ ผมเสียบสายไฟ Purist 
25th Anniversary เข้ากับเพาเวอร์แอมป์ Aura 
A-100 ซึง่ท�าการโมดฟิายภาคจ่ายไฟแยกอสิระซ้าย-
ขวา โดยอาจารย์เจมส์ C-3 ชั่วโมงแรกๆ ของการฟัง 
เสยีงยงัขุน่ๆ แต่จบัได้ว่ามีเนือ้หนงัมงัสาอดุมสมบรูณ์ 
จนกระท่ังผ่านไป 100 ชั่วโมงแล้ว จึงรู้สึกว่ามันดี
ขึ้นแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับ สายไฟที่ดีมาก  
กับสายไฟท่ีค่อนข้างดีน้ัน มีจุดแตกต่างกันตรงที่ 
ไดนามิกเรนจ์ รูปเวที และคอนทราสต์ ผมสรุปออก
มาได้จากการท่ีฟังสายไฟมาเป็นร้อยเส้น พวกสาย
จีนหรือสาย DIY นี่อาจจะให้ดุลน�้าเสียงที่ดี มีพละ
ก�าลัง แรงปะทะน่าต่ืนเต้น แต่พอฟังไดนามิกเรนจ์
จริงๆ แล้ว จะรู้ว่ามันสวิงได้ไม่กว้าง เร่งเสียงดัง
หน่อยเริม่รูส้กึว่าหนวกห ูโดยเฉพาะในเพลงคลาสสกิ  
Overture นีช่ดัเลย หรอืถ้าคณุไม่ชอบฟังเพลงคลาสสกิ  
ลองเอาซีดีเพลงประกอบละครโทรทัศน์ เรื่อง
บุพเพสันนิวาส มาเปิดฟังก็ได้ ในชุดเครื่องเสียงที่ใช้
สายเคเบิลระดับดีมาก คุณจะรู้สึกว่าอิมเมจเป็นตัว
เป็นตน และฟังที่ความดังปกติได้ ไม่รู้สึกว่ามีอาการ
จัดจ้าน ฟังแล้วอั้นๆ 

มันเป็นสายไฟระดับสูง
ที่ให้เสียงได้สมราคาค่าตัว 

คุณสมบัติต่างๆ ที่สายไฟระดับ
ราคานี้ควรจะให้ได้มีครบหมด 

Jim Aud เจ้าของบริษัท Purist เป็นคนที่รู้เรื่องพวกนี้ดี เพราะแกมีความรู้
ทางด้านนวิเคลยีร์ฟิสิกส์ แต่อะไรกไ็ม่ส�าคัญเท่าเสยีงทีส่่งผ่านออกมา ผมเคยฟังสาย 
Purist มา 2-3 ครัง้ พบว่าไม่รูจ้ะตอิะไร นอกจากถามตวัเองว่าจะหาสะตุ้งสตางค์มา
ซื้อมันได้อย่างไร อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ผมอยากจะเรียนไว้คือ อย่าให้สเปกและราคา
ของสายมาชกัน�าให้คณุเชือ่ว่ามนัด ีจนกว่าจะได้น�าไปฟังกบัชดุเครือ่งเสยีงของคณุ
เอง ขอให้เชื่อ “หู” ของเราครับ ในการทดสอบ ผมพยายามใช้อุปกรณ์ที่มีความ
เป็นกลาง และผมคุน้ชนิกบับคุลิกเสียงของมันเป็นอย่างดแีล้ว เพ่ือจะค้นหาตัวตน
ของสายที่น�ามาเสียบฟังได้ชัดๆ ต่อไปนี้เป็นผลการทดสอบครับ
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ราคา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
นำาเข้าและจัดจำาหน่ายโดย  Komfortsound   โทร. 0-2321-0384-5, 08-3758-7771

ของเพลง ระหว่างโฟโนสเตจของ Rega เองในท่อนแรก และของผมเองในท่อนหลัง https://soundcloud.
com/emt930/ania-Rega-fono-vs-618b ลองฟังกนัเองดูนะครับ ผมว่าโฟโนของผมเสยีงมนัขุน่กว่า  
ขณะทีผ่มใช้โฟโนของผมกบัหวัเขม็ Benz Micro กฟั็งได้ดไีม่ขุน่แบบนี ้แสดงว่ามนัน่าจะมอีะไรไม่แมต็ช์กนั
กบัหวัเขม็ Ania เป็นแน่แท้ (อาจจะเป็นพวก reflect impedance ของฝ่ัง step up) 

Final words

Rega เรยีกเครือ่งเล่นแผ่นเสยีงทีเ่ขาผลติว่าเป็น vibration measuring machine รปูทรงทีแ่ลดเูหมอืน
ว่าเรยีบๆ ง่ายๆ แต่กแ็ฝงด้วยงานพฒันาและวจิยัทางวศิวกรรมเพือ่ให้ได้เคร่ืองเล่นแผ่นเสยีงทีส่ามารถรายงาน
ข้อมลูจากร่องแผ่นเสยีงทีม่ค่ีาระดบัความแตกต่างที ่1 ไมครอนได้ เป็น Rega ทีใ่ห้คณุภาพเสยีงทีฉ่กีจากรุน่ 
entry level อย่างมนียัส�าคญั ข้อดอีกีอย่างคอื setup ได้ง่ายไม่ยุง่ยาก และเสยีงด ี คิดว่าถ้าเรา upgrade 
ภาคโฟโน หรอืหัวเขม็รุ่นสงูขึน้ของ Rega น่าจะให้คณุภาพเสียงท่ีดขีึน้ไปอกี และสามารถรองรบัการฟังเพลง
จากแผ่นเสยีงไปได้อกีนาน ลองหาฟังของจรงิกนัอีกทนีะครบั. ADP
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ราคาพิเศษ 980,000 บาท
จัดจ�าหน่ายโดย
HIGH END GALLERY - THE NINE 
ถ. พระราม 9 TEL. 02-716-7934
HIFI STUDIO - CDC SHOPPING CENTER 
TEL. 087-070-1685

ทวีตเตอร์ และคุณภาพจากการออกแบบล�าโพงอย่าง
แท้จริง เมื่อทุกอย่างประกอบร่วมกัน ก็กลายเป็น 
การเสริมกันอย่างดี

ผมเคยฟังทั้งโดมผ้าไหม โดมโลหะ และโดม 
ทวีตเตอร์ไดมอนด์ ผมรู้สึกว่าย่านความถี่เสียงสูงของ 
Vivid Audio Kaya 90 จะรวมเอาข้อดีทุกอย่าง 
เข้าด้วยกัน เนื้อเสียง เกรนเสียงที่ไม่ได้หยาบกระด้าง 
ความใสกระจ่างและพีคไดนามิกของย่านความถี่เสียง
สูงทีใ่ห้ออกมาได้อย่างยอดเยีย่ม แถมรอบๆ ทวีตเตอร์
เป็นลักษณะที่เว้าลงไปรองรับทวีตเตอร์ ท�าให้มุมการ 
กระจายเสียงของย่านความถี่เสียงสูง กระจายเสียงได้
กว้างและให้มิติสูงต�่าของเสียงที่ดีอย่างมากเลย

สังเกตจากหลายๆ แผ่นที่เปิดมา Vivid Audio 
Kaya 90 เป็นล�าโพงทีใ่ห้มติิสูงของเสียงออกมาดมีากๆ 
ล�าโพงบางคู่มิติสูงต�่าอาจต้องอาศัยการเซ็ตอัพ แต่
ส�าหรับ Vivid Audio Kaya 90 นั้น มิติสูงต�่าส่วนหนึ่ง
มาจากล�าโพงเองที่ให้ออกมาดีอยู่แล้ว พอมาเซ็ตอัพ 
ให้ดียิ่งขึ้น ก็ยิ่งขยายมิติเสียงให้ออกมาดีขึ้นไปอีก 
ความโอบล้อมของสนามเสยีง ไม่ว่าจะฟัง Near-field 
หรือฟังแบบ Far-Field ลักษณะความโอบล้อมของ
สนามเสียงนั้นก็ท�าได้ดีมากๆ เช่นกัน

ในเพลงร้องหลายเพลงท่ีผมคุ้นเคยและฟังกัน
บ่อยๆ นั้น Vivid Audio Kaya 90 ให้เสียงร้องที่ 

เปิดโปร่ง กระจ่าง และสะอาดมากที่สุดในล�าโพง 
งบประมาณ 900,000 – 1,300,000 บาท ระดับราคา
ล�าโพงในเรนจ์นี ้Vivid Audio Kaya 90 ถอืเป็นอนัดบั 1  
ในเรื่องนี้จริงๆ แทบจะไม่มีล�าโพงคู่ไหนมาเทียบใน
เรื่องความกระจ่างและสะอาดของเสียงอีกแล้ว

มวลเสียง เนื้อเสียง การตอบสนองความถี่เสียง
อย ่างฉับไวนั้น จะท�าให ้รายละเอียดของเสียง 
บรรยากาศ นัน้ออกมาครบ ท�าให้เราสัมผัสถึงคุณภาพ
จากเสยีงนกัร้องได้ดียิง่ขึน้ นอกเหนอืจากเสียงร้องแล้ว
ไดนามกิของพวกเครือ่งสายเช่นกีต้าร์นัน้ ดีเทลออกมา
ถึงกับทึ่งเลยทีเดียว

บทสรุป
ถึงแม้ว่า ผมจะได้ทีโอกาสสัมผัสล�าโพง Vivid 

Audio Kaya 90 ได้ไม่นานแล้ว แต่ล�าโพงทรงหอยทาก 
ชูคอ ท�าให้ผมทึ่งและประทับใจอย่างมากจริงๆ จาก
การฟังล�าโพงในหลายปีที่ผ่านมา Vivid Audio Kaya 
90 สร้างความประทับใจให้ผมมากที่สุดแล้วล่ะ

ผมแทบไม่เชื่อเลยว่า ล�าโพงรูปทรงหอยทาก 
ชูคอ อย่าง Vivid Audio Kaya 90 จะให้เสียงออกมา
ได้ดีมากเช่นนี้ ขนาดของกรวยมิดเร้นจ์ขนาด 100 
มลิลเิมตร และกรวยเบสยนูติขนาด 125 มลิลเิมตร จะ
ให้สเกลเสยีง น�า้หนกั แรงปะทะ ในแต่ละโน้ตได้รนุแรง 

เน้ือเสียงมวลเสียงไม่ได้แตกต่างจากล�าโพงตั้งพื้น
ขนาดใหญ่เลย

เป็นล�าโพงที่ขับได้ง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ ไม่ได้กิน
ก�าลังขับของแอมป์เลย และช่วงสวิงอิมพีแดนซ์ของ
ล�าโพงไม่ได้มาก ความต้านทานปกติ 6 โอห์ม และต�่า
สดุคอื 4 โอห์ม ท�าให้การควบคมุเสยีงจากแอมป์ท�าได้
น่ิงและมีความเสถียรมากกว่า ถึงแม้ว่าจะขับด้วย
แอมป์หลอดตัวเล็กๆ ก�าลังขับเพียง 12 วัตต์ก็ยังขับ
ให้เสียงออกมาดีอย่างไม่น่าเชื่อทีเดียว

นอกเหนอืจากเล่นง่ายแล้วการวางล�าโพงกไ็ม่ได้
ยุ่งยากมากนัก เพราะล�าโพงออกแบบมาค่อนข้างดี 
และให้เสียงไปได้ดีท้ังแอมป์หลอดและโซลิดสเตท 
แนะน�าเป็นอย่างยิ่งที่ใครต้องการล�าโพงที่ท�าให้บ้าน 
มีความหมาย และล�าโพงท่ีท�าให้ลืมทุกอย่าง ส่ิงท่ีก�าลัง
มองหาอยู่นั้นก็คือ ล�าโพง Vivid Audio Kaya 90 
นั่นเอง.  ADP

VIVID AUDIO: KAYA 90
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OPERA PRIMA LOUDSPEAKERS 

ลักษณะความถ่ีต�่าของ OPERA PRIMA 
ค่อนข้างแตกต่างจากล�าโพงวางขาต้ังรุ่นใหม่ๆ 
สักหน่อย

ตรงนี้ผมมองว่า การออกแบบ OPERA 
PRIMA มาถูกทาง คือไม่ต้องออกแบบให้ล�าโพง
ท�างานแบบแบกน�า้หนกั คอืพยายามท�าให้เสยีง
ใหญ่ออกมาเกินขนาดของกรวยมิดเรนจ์/เบส
ของล�าโพง เทียบสเกลเสียงของเบสแล้ว การใช้
ดอกล�าโพงขนาด 6.5 นิ้วจะให้เนื้อเสียงและ
ไดนามิกของเสียงค่อนข้างดีอยู่แล้ว เมื่อปล่อย
ให้ล�าโพงถ่ายทอดตามขนาด และออกแบบได้
อย่างเหมาะสม OPERA PRIMA จึงให้สเกลเสยีง
ที่ค่อนข้างใหญ่ เสียงเบสออกมาหนักแน่นและ
ตอบสนองได้ดี เมื่อสังเกตกรวยล�าโพงจะพบว่า  
แทบไม่ได้ขยบัอะไรมากนกัเลย จงึส่งผลให้เสยีง
กลางต�่าค่อนข้างสะอาดและมีความผิดเพี้ยน
น้อยมาก

เมื่อเปิดเพลงกีตาร์และเพลงร้องบ้าง  
(ลองฟังเสียงจากคลิป https://youtu.be/
y5QLLmFXi-w) จากสามเพลงน้ี The Tennes-

see Waltz, เพลงญี่ปุ่นผมอ่านชื่อเพลงไม่ออก 
และเพลง Baba ผมรูส้กึว่า ความคมชดัของเสียง
จาก OPERA PRIMA เหมือนเสียงจากทีว ี
พลาสม่านาโนของ Panasonic ไม่ใช่ทีวี OLED 
ของ Panasonic พอดีผมมีทีวีทั้งสองรุ่น ในแง่
ความสวยงามของภาพนั้น ผมยังชื่นชอบภาพ
จากทีวีพลาสม่ามากกว่า ไม่ว่าความอิ่มของสี 
และการเคลื่อนไหวของภาพ

ในแง่ความคมชัดของเสียงจากล�าโพง  
OPERA PRIMA ถงึแม้ว่าชัด แต่ไม่ได้ชัดแบบพุง่
พรวดกระโดดขึ้นมาเลย ประเภทจับชิ้นดนตรี
แยกออกมาเป็นช้ินๆ ละเอียดระยิบระยับ 
เป็นเม็ด แต่สไตล์เสียงของ OPERA PRIMA  
คือความอิ่มในเนื้อเสียง ให้ความกลมกล่อม 
ความเป็นธรรมชาติของเสยีง ไม่ได้ดูแข็งก้าวร้าว 
ฟังแล้วรู้สึกผ่อนคลายไปกับเสียงดนตรี

บรรยากาศและฮาร์โมนิกส์ของเสียงนั้น 
OPERA PRIMA ถ่ายทอดออกมาได้ดมีากทเีดยีว 
แต่ละเสียงแต่ละจังหวะ ถ่ายทอดออกมาให ้
จับต้องและรู้สึกได้เป็นอย่างดี

ด้านเสยีงร้อง ผมมองว่าคอืเสน่ห์อย่างมาก
ของ OPERA PRIMA เลยทเีดียว ถ้าถามว่า เสยีง
อะไรเด่นสดุและดทีีส่ดุของล�าโพง OPERA PRIMA 
ผมมองว่า เสียงร้องนี่แหละโดดเด่นอย่างมาก 
ทเีดยีว และผมกช็อบเสยีงร้องจาก OPERA PRIMA 
มากกว่าล�าโพงตัง้พืน้ของ OPERA PRIMA เสยีอีก

ล�าโพงในระดับห้าหมื่น +/- OPERA  
PRIMA ให้เสียงร้องออกมาดีไม่แพ้ล�าโพงยี่ห้อ
อื่นเช่นกัน ในระดับราคาเดียวกัน ผมมองว่า 
ในแง่คณุภาพของเสียงร้องแล้ว OPERA PRIMA 
น่าฟังค่อนข้างมาก เพราะผมเองก็มีล�าโพง 
HARBETH P3ESR ไว้ใช้งาน เมื่อมองกันที่เสียง
ร้องแล้ว OPERA PRIMA ก็มีเสน่ห์เสียงร้อง 
ไม่แพ้ใครเลย

สินค ้าเครื่องเสียงหลายตัวจากอิตาลี  
ผมแทบรู้สึกว่า มักจะมีเสน่ห์ในเสียงร้องเสมอๆ 
ล�าโพง OPERA PRIMA ให้เสียงร้องที่เปิด  
เนื้อเสียงอวบอิ่มและมีความฉ�่า มีประกายเสียง
ในเสียงร้องอยู่นิดๆ ท�าให้เสียงร้องของ OPERA 
PRIMA มีเสน่ห์น่าฟังอย่างมาก
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ได้เพือ่ให้เสยีงทีด่ยีิง่ขึน้ และยงัช่วยเรือ่งลดการรบกวน
ของอุปกรณ์ทางด้านอิเลก็โทรนกิส์ทีอ่ยูใ่กล้กนัเกนิไป 
จากการใช้ชิพแดคเพียงแค่ตัวเดียว อีกหน่ึงสาเหตุท่ี
ท�าให้ SONY DMP-Z1 มีขนาดที่ใหญ่โต เพื่อรองรับ
การออกแบบท่ีไม่ยอมลดคณุภาพแม้แต่เพยีงนดิเดยีว

นอกจากน้ันยงัมฟัีงก์ช่ัน DAC Filtering Selec-
tion ให้เลือกปรับดิจิทัลฟิลเตอร์เพื่อความเหมาะสม
กับความต้องการหรือแนวเพลงอีกด้วย โดยมีให้เลือก
ปรับมากถึง 6 รูปแบบ

1. Shot Delay Sharp โดยจะให้เสียงที่ม ี
คาแรกเตอร์ Post Echo Enhance Bass Sound 
เหมาะกับเพลงที่เหมาะกับการเพ่ิมเสียงเบสเล็กน้อย 
แบบ Acoustic Sound *** ขอบของรูปคลืน่สญัญาณ
คมชัดเจน

2. Shot Delay Slow โดยจะให้เสียงที่มี 
คาแรกเตอร์ Minimal Echo Reproduce Original 
Sound ให้เสยีงทีม่เีอคโค่น้อยทีส่ดุเพือ่ความใกล้เคยีง
ต้นฉบับ *** ขอบของรูปคลื่นสัญญาณคมชัดเจน

3. Sharp โดยจะให้เสียงที่มีคาแรกเตอร์ Pre 
And Post Echo Make Powerful Sound ให้เสียง
ที่มีการปรับแต่งในรูปแบบท่ีนิยมด้ังเดิมเพื่อเสียง 
ที่ทรงพลัง *** ขอบของรูปคลื่นสัญญาณติดช้า 
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 ในการทดสอบ ผมเสียบสายไฟ Purist 
25th Anniversary เข้ากับเพาเวอร์แอมป์ Aura 
A-100 ซึง่ท�าการโมดฟิายภาคจ่ายไฟแยกอสิระซ้าย-
ขวา โดยอาจารย์เจมส์ C-3 ชั่วโมงแรกๆ ของการฟัง 
เสยีงยงัขุน่ๆ แต่จบัได้ว่ามีเนือ้หนงัมงัสาอดุมสมบรูณ์ 
จนกระท่ังผ่านไป 100 ชั่วโมงแล้ว จึงรู้สึกว่ามันดี
ขึ้นแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับ สายไฟที่ดีมาก  
กับสายไฟที่ค่อนข้างดีนั้น มีจุดแตกต่างกันตรงที่ 
ไดนามิกเรนจ์ รูปเวที และคอนทราสต์ ผมสรุปออก
มาได้จากการที่ฟังสายไฟมาเป็นร้อยเส้น พวกสาย
จีนหรือสาย DIY น่ีอาจจะให้ดุลน�้าเสียงที่ดี มีพละ
ก�าลัง แรงปะทะน่าต่ืนเต้น แต่พอฟังไดนามิกเรนจ์
จริงๆ แล้ว จะรู้ว่ามันสวิงได้ไม่กว้าง เร่งเสียงดัง
หน่อยเริม่รูส้กึว่าหนวกห ูโดยเฉพาะในเพลงคลาสสกิ  
Overture น่ีชดัเลย หรือถ้าคณุไม่ชอบฟังเพลงคลาสสกิ  
ลองเอาซีดีเพลงประกอบละครโทรทัศน์ เรื่อง
บุพเพสันนิวาส มาเปิดฟังก็ได้ ในชุดเครื่องเสียงที่ใช้
สายเคเบิลระดับดีมาก คุณจะรู้สึกว่าอิมเมจเป็นตัว
เป็นตน และฟังที่ความดังปกติได้ ไม่รู้สึกว่ามีอาการ
จัดจ้าน ฟังแล้วอั้นๆ 

มันเป็นสายไฟระดับสูง
ที่ให้เสียงได้สมราคาค่าตัว 

คุณสมบัติต่างๆ ที่สายไฟระดับ
ราคานี้ควรจะให้ได้มีครบหมด 

Jim Aud เจ้าของบริษัท Purist เป็นคนที่รู้เรื่องพวกนี้ดี เพราะแกมีความรู้
ทางด้านนวิเคลยีร์ฟิสิกส์ แต่อะไรกไ็ม่ส�าคญัเท่าเสยีงทีส่่งผ่านออกมา ผมเคยฟังสาย 
Purist มา 2-3 ครัง้ พบว่าไม่รูจ้ะตอิะไร นอกจากถามตวัเองว่าจะหาสะตุ้งสตางค์มา
ซื้อมันได้อย่างไร อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ผมอยากจะเรียนไว้คือ อย่าให้สเปกและราคา
ของสายมาชกัน�าให้คณุเชือ่ว่ามนัด ีจนกว่าจะได้น�าไปฟังกบัชดุเครือ่งเสยีงของคณุ
เอง ขอให้เชื่อ “หู” ของเราครับ ในการทดสอบ ผมพยายามใช้อุปกรณ์ที่มีความ
เป็นกลาง และผมคุน้ชนิกบับคุลกิเสยีงของมันเป็นอย่างดแีล้ว เพือ่จะค้นหาตวัตน
ของสายที่น�ามาเสียบฟังได้ชัดๆ ต่อไปนี้เป็นผลการทดสอบครับ
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ราคา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
นำาเข้าและจัดจำาหน่ายโดย  Komfortsound   โทร. 0-2321-0384-5, 08-3758-7771

ของเพลง ระหว่างโฟโนสเตจของ Rega เองในท่อนแรก และของผมเองในท่อนหลัง https://soundcloud.
com/emt930/ania-Rega-fono-vs-618b ลองฟังกนัเองดนูะครบั ผมว่าโฟโนของผมเสยีงมนัขุน่กว่า  
ขณะทีผ่มใช้โฟโนของผมกบัหวัเขม็ Benz Micro กฟั็งได้ดไีม่ขุน่แบบนี ้แสดงว่ามนัน่าจะมอีะไรไม่แมต็ช์กนั
กับหวัเขม็ Ania เป็นแน่แท้ (อาจจะเป็นพวก reflect impedance ของฝ่ัง step up) 

Final words

Rega เรยีกเครือ่งเล่นแผ่นเสยีงทีเ่ขาผลติว่าเป็น vibration measuring machine รปูทรงทีแ่ลดเูหมอืน
ว่าเรยีบๆ ง่ายๆ แต่กแ็ฝงด้วยงานพฒันาและวจิยัทางวศิวกรรมเพือ่ให้ได้เคร่ืองเล่นแผ่นเสยีงทีส่ามารถรายงาน
ข้อมลูจากร่องแผ่นเสยีงทีม่ค่ีาระดบัความแตกต่างท่ี 1 ไมครอนได้ เป็น Rega ทีใ่ห้คณุภาพเสยีงทีฉ่กีจากรุน่ 
entry level อย่างมนียัส�าคญั ข้อดอีกีอย่างคอื setup ได้ง่ายไม่ยุง่ยาก และเสยีงด ี คิดว่าถ้าเรา upgrade 
ภาคโฟโน หรอืหัวเขม็รุ่นสงูขึน้ของ Rega น่าจะให้คณุภาพเสียงท่ีดขีึน้ไปอกี และสามารถรองรบัการฟังเพลง
จากแผ่นเสยีงไปได้อกีนาน ลองหาฟังของจรงิกนัอกีทนีะครบั. ADP

113AUDIOPHILE VIDEOPHILE

ราคาพิเศษ 980,000 บาท
จัดจ�าหน่ายโดย
HIGH END GALLERY - THE NINE 
ถ. พระราม 9 TEL. 02-716-7934
HIFI STUDIO - CDC SHOPPING CENTER 
TEL. 087-070-1685

ทวีตเตอร์ และคุณภาพจากการออกแบบล�าโพงอย่าง
แท้จริง เมื่อทุกอย่างประกอบร่วมกัน ก็กลายเป็น 
การเสริมกันอย่างดี

ผมเคยฟังทั้งโดมผ้าไหม โดมโลหะ และโดม 
ทวีตเตอร์ไดมอนด์ ผมรู้สึกว่าย่านความถี่เสียงสูงของ 
Vivid Audio Kaya 90 จะรวมเอาข้อดีทุกอย่าง 
เข้าด้วยกัน เนื้อเสียง เกรนเสียงที่ไม่ได้หยาบกระด้าง 
ความใสกระจ่างและพีคไดนามิกของย่านความถี่เสียง
สงูทีใ่ห้ออกมาได้อย่างยอดเยีย่ม แถมรอบๆ ทวตีเตอร์
เป็นลักษณะที่เว้าลงไปรองรับทวีตเตอร์ ท�าให้มุมการ 
กระจายเสียงของย่านความถี่เสียงสูง กระจายเสียงได้
กว้างและให้มิติสูงต�่าของเสียงที่ดีอย่างมากเลย

สังเกตจากหลายๆ แผ่นที่เปิดมา Vivid Audio 
Kaya 90 เป็นล�าโพงทีใ่ห้มติสิงูของเสยีงออกมาดมีากๆ 
ล�าโพงบางคู่มิติสูงต�่าอาจต้องอาศัยการเซ็ตอัพ แต่
ส�าหรับ Vivid Audio Kaya 90 นั้น มิติสูงต�่าส่วนหนึ่ง
มาจากล�าโพงเองที่ให้ออกมาดีอยู่แล้ว พอมาเซ็ตอัพ 
ให้ดียิ่งข้ึน ก็ยิ่งขยายมิติเสียงให้ออกมาดีขึ้นไปอีก 
ความโอบล้อมของสนามเสียง ไม่ว่าจะฟัง Near-field 
หรือฟังแบบ Far-Field ลักษณะความโอบล้อมของ
สนามเสียงนั้นก็ท�าได้ดีมากๆ เช่นกัน

ในเพลงร้องหลายเพลงท่ีผมคุ้นเคยและฟังกัน
บ่อยๆ น้ัน Vivid Audio Kaya 90 ให้เสียงร้องที่ 

เปิดโปร่ง กระจ่าง และสะอาดมากที่สุดในล�าโพง 
งบประมาณ 900,000 – 1,300,000 บาท ระดับราคา
ล�าโพงในเรนจ์น้ี Vivid Audio Kaya 90 ถือเป็นอันดบั 1  
ในเรื่องนี้จริงๆ แทบจะไม่มีล�าโพงคู่ไหนมาเทียบใน
เรื่องความกระจ่างและสะอาดของเสียงอีกแล้ว

มวลเสียง เนื้อเสียง การตอบสนองความถี่เสียง
อย ่างฉับไวน้ัน จะท�าให ้รายละเอียดของเสียง 
บรรยากาศ นัน้ออกมาครบ ท�าให้เราสมัผสัถงึคุณภาพ
จากเสยีงนกัร้องได้ดยีิง่ขึน้ นอกเหนอืจากเสยีงร้องแล้ว
ไดนามกิของพวกเครือ่งสายเช่นกต้ีาร์นัน้ ดเีทลออกมา
ถึงกับทึ่งเลยทีเดียว

บทสรุป
ถึงแม้ว่า ผมจะได้ทีโอกาสสัมผัสล�าโพง Vivid 

Audio Kaya 90 ได้ไม่นานแล้ว แต่ล�าโพงทรงหอยทาก 
ชูคอ ท�าให้ผมทึ่งและประทับใจอย่างมากจริงๆ จาก
การฟังล�าโพงในหลายปีที่ผ่านมา Vivid Audio Kaya 
90 สร้างความประทับใจให้ผมมากที่สุดแล้วล่ะ

ผมแทบไม่เชื่อเลยว่า ล�าโพงรูปทรงหอยทาก 
ชูคอ อย่าง Vivid Audio Kaya 90 จะให้เสียงออกมา
ได้ดีมากเช่นนี้ ขนาดของกรวยมิดเร้นจ์ขนาด 100 
มลิลิเมตร และกรวยเบสยนูติขนาด 125 มลิลเิมตร จะ
ให้สเกลเสยีง น�า้หนกั แรงปะทะ ในแต่ละโน้ตได้รนุแรง 

เนื้อเสียงมวลเสียงไม่ได้แตกต่างจากล�าโพงต้ังพ้ืน
ขนาดใหญ่เลย

เป็นล�าโพงท่ีขับได้ง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ ไม่ได้กิน
ก�าลังขับของแอมป์เลย และช่วงสวิงอิมพีแดนซ์ของ
ล�าโพงไม่ได้มาก ความต้านทานปกติ 6 โอห์ม และต�่า
สดุคือ 4 โอห์ม ท�าให้การควบคุมเสียงจากแอมป์ท�าได้
นิ่งและมีความเสถียรมากกว่า ถึงแม้ว่าจะขับด้วย
แอมป์หลอดตัวเล็กๆ ก�าลังขับเพียง 12 วัตต์ก็ยังขับ
ให้เสียงออกมาดีอย่างไม่น่าเชื่อทีเดียว

นอกเหนอืจากเล่นง่ายแล้วการวางล�าโพงกไ็ม่ได้
ยุ่งยากมากนัก เพราะล�าโพงออกแบบมาค่อนข้างดี 
และให้เสียงไปได้ดีทั้งแอมป์หลอดและโซลิดสเตท 
แนะน�าเป็นอย่างยิ่งที่ใครต้องการล�าโพงที่ท�าให้บ้าน 
มคีวามหมาย และล�าโพงทีท่�าให้ลมืทกุอย่าง สิง่ทีก่�าลงั
มองหาอยู่น้ันก็คือ ล�าโพง Vivid Audio Kaya 90 
นั่นเอง.  ADP

VIVID AUDIO: KAYA 90
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Specifiacations
System  Stand or bookshelf, reflex
Loudspeakers 1 woofer 6.5” aluminum diaphragm
Number of ways 2
Frequency response: 40-20000 Hz
Cross-over  12 dB/oct low pass, 12 dB/oct high pass 
Frequency   2000Hz
Amplifier  from 10 watt without clipping
Sensibility  91dB 2.83 Vrms at 1 m
Nominal Impedance 4 Ohm (Min> 3.5 ohm)
Dimensions 33 x 20 x 28 cm (h x w x d)
Weight  19 Kg (pair)

ราคาโปรโมชั่น 54,000 บาท 
(ราคาตั้ง 77,000 บาท)
น�าเข้าและจัดจ�าหน่ายโดย 
บริษัท วันพัฒน์ 59 จ�ากัด 
 โทร. 0-2175-2933, 093-692-2464

เสียงร้องอิ่มอวบ ให้มิติของเสียงที่ดี ในแง่
ของสเกลเสียงร้อง ผมรู้สึกว่า OPERA PRIMA 
ให้เสียงร้องท่ีใหญ่มากกว่าล�าโพงวางขาต้ังอื่นๆ 
เพราะเม่ือฟังเพลงร้องจากล�าโพงอ่ืนๆ แล้ว รูส้กึ
ว่าสเกลเสียงร้องเล็กกว่าของ OPERA PRIMA 
เลยท�าให้ทุกครั้งที่ฟังเพลงร้องจาก OPERA 
PRIMA แล้ว รู้สึกว่าสเกลเสียงร้องใหญ่ถูกใจ
อย่างมากทีเดียว

มิติของเสียงร้องของ OPERA PRIMA จะ
ผลกัเสยีงร้องให้ออกมาด้านหน้า ท�าให้เสยีงร้อง
กบัเสยีงดนตรด้ีานหลงันัน้ พืน้ทีม่รีะยะค่อนข้าง
ชัดเจน เวทีเสียงของ OPERA PRIMA ดูเหมือน
จะโอบล้อมในลกัษณะของคร่ึงวงกลมขนาดใหญ่

ผมรู้สึกว่า OPERA PRIMA จะไปได้ดีกับ
เสียงร้องแทบทุกแนว ไม่ว่าจะเป็นยุคเก่าหรือ 
ยุคใหม่ ยิ่งใครช่ืนชอบเพลงยุคเก่าๆ อย่างเช่น 
เพลงของนักร้องรุ ่นใหญ่อย่าง คุณชรินทร์  
นันทนาคร เพลง “บุเรงนองลั่นกลองรบ” หรือ
เพลงรุน่ใหม่ ไม่ว่าจะเป็นเพลงไทยหรอืเพลงสากล 
ทั้ง ADELE, ANNE BISSON หรือ ESTHER  
OFARIM ล้วนให้ความไพเราะน่าฟังทุกแนว

ส่วนหนึ่งก็คงมาจากความโดดเด่นของ 
ย่านความถ่ีเสียงกลางที่ให้ออกมาอิ่ม จึงได ้
ยนิเสยีงร้องทีอ่อกมาเต็มเสยีง เสยีงมคีวามโปร่ง 
และมีรายละเอียดมากมาย ยิ่งล�าโพง OPERA 
PRIMA ความไวสูง และช่วงสวิงของอิมพีแดนซ์
ของความถี่ มีการเปล่ียนแปลงในช่วงแคบ  
เลยท�าให้แอมป์ที่ใช้ขับท�างานได้สบาย ไม่หนัก 
สามารถจ่ายกระแสได้อย่างต่อเนื่อง จึงได้ยิน
เสียงที่ตอบสนองได้อย่างต่อเนื่อง ราบเรียบ  
และให้เรนจ์เสียงที่กว้างมากๆ  

และจดุทีส่�าคญัของเสน่ห์ของเสยีงร้องกค็อื 
มีความฉ�่าของปลายเสียงติดมาเล็กน้อย ท�าให้
ฟังเพลงไพเราะมากขึ้น ตรงนี้ไม่ใช่เป็นเฉพาะ

ความไพเราะของเสียงร้อง อย่างเพลงทางเหนือ
ของไทย เช่นแผ่นซีดีของ “ค�าหญ้า ธัญยพร”  
จะรู้สึกไพเราะอย่างมากทีเดียว

ย่านความถี่เสียงสูงของล�าโพง OPERA 
PRIMA ก็สร้างความโดดเด่นไม่แพ้กัน ผมเคย
บอกเสมอว่า ความไพเราะของเสียงเพลงนั้น 
จะขึ้นกับย่านความถี่เสียงสูง ยิ่งทวีตเตอร์
สามารถตอบสนองได้ดี และให้ฮาร์โมนิกส์ของ
เสียงออกมาครบถ้วน เชื่อเถอะว่าล�าโพงคู่นั้น
เป็นล�าโพงที่ให้เสียงไพเราะน่าฟัง 100% เลย

โดมผ้าไหมเป็นทวีตเตอร์ที่ผมชื่นชอบ
เป็นการส่วนตัว ผมรู ้ สึกว่าแม็ตช์กับกรวย 
มิดเรนจ์/เบสยูนิตได้มากกว่า การตอบสนอง
ความถีเ่สยีงตลอดย่านราบเรียบและต่อเนือ่งกัน
เป็นอย่างด ีแม้ว่าไม่ได้เปิดโปร่งเหมอืนทวีตเตอร์
ริบบ้อน แต่เมื่อฟังแล้วให้มวลบรรยากาศและ
ความต่อเนื่องดีมาก เมื่อฟังเพลงก็จะรู้สึกอินไป
กับเสียงเพลงมากทีเดียว

ย่านความถี่เสียงสูงของล�าโพง OPERA 
PRIMA ค่อนข้างใสดีมากๆ ให้มวลเสียงดีมาก 
เสยีงไม่ได้บาง และทีส่�าคัญคือ ไดนามกิของเสยีง
ยอดเยี่ยมจริงๆ เปิดดังๆ ก็ไม่มีเสียงที่หยาบ
กร้านเลย รายละเอียดหยุมหยิมให้ออกมาได้
ครบถ้วนทีเดียว เป็นอะไรที่น่าฟังลงตัวมากๆ

บทสรุป
OPERA PRIMA ถอืว่าเป็นล�าโพงทีใ่ห้เสยีง

ดีน่าฟังอย่างมาก ในงบประมาณห้าหมื่น +/- 
ถือว่าคุณภาพเสียงไม่ได้ด้อยกว่าล�าโพงยี่ห้อใด
ในท้องตลาดบ้านเราเลย

เหมาะสมอย่างยิ่งส�าหรับนักเล่นที่ชื่นชอบ
เสยีงร้อง ไม่ว่าจะยคุเก่าหรอืยคุใหม่ รวมถึงเพลง
บรรเลงหรอืเพลงร้องเพลงจนีกต็าม ล้วนให้เสยีง
และบรรยากาศของเสียงออกมาจนอดแปลกใจ
ไม่ได้ เสียงดีมากจนแทบนึกไม่ถึงเลยว่า ล�าโพง
ขนาดนี้จะให้เสียงดีถึงเพียงนี้

ความเทีย่งตรงของความถีเ่สยีงเป็นอะไรที่
น่าชื่นชมเช่นกัน และไม่ได้ท�าตัวให้สเกลเสียง
ใหญ่เกินจริง จึงท�าให้ล�าโพงตอบสนองความถี่
เสยีงได้อย่างถกูต้องแม่นย�ามากยิง่ขึน้ อาจไม่ใช่
ล�าโพงส�าหรับคอร็อก แต่เป็นล�าโพงอีกคู่หนึ่งที่
ท�าให้เราสามารถฟังเพลงได้ทุกๆ วัน... แนะน�า
เป็นอย่างยิ่งครับผม ส�าหรับล�าโพง OPERA 
PRIMA. ADP

EQUIPMENT REVIEWS

แอมป์หลอดนะครับ เพราะเมื่อน�าแอมป์โซลิด 
สเตทมาขับก็ยังติดความฉ�่าออกมาเล็กน้อย 
เช่นกัน

ด้วยเหตุนี้ เมื่อฟังเพลงแนวร็อก บางครั้ง 
ก็รู ้สึกว ่าความดิบในเสียงร ้องแตกๆ น้ัน 
อาจจะลดลงมาบ้าง แต่หากเป็นเพลงที่เน้น 
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