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Unison Research
Uphono+

Unison Research เครื่องเสียงจากประเทศอิตาลี เข้ามาในบ้านเราเมื่อสักเกือบ 20 ปีก่อน 

สมัยนั้นเขาท�าแต่เครื่องหลอด ผมสนิทกับผู้น�าเข้าในยุคนั้น ได้ซื้อทั้งแอมป์รุ่น Simply 2 (single 

ended EL34) และ Simply Phono มาใช้งานอยู่หลายปี สมัยนั้น phono stage แยกชิ้นของ 

Unison มีรุ่นนี้รุ่นเดียว สามารถใช้ภาคจ่ายไฟร่วมกับแอมป์ Simply 2 (หรือ Simply 4)  หรือจะ

ซื้อ power supply แยกต่างหากก็ได้ จ�าได้ว่า Simply Phono มีเกนขยายค่าเดียวคือประมาณ 

52dB ตัว circuit board มีสปริงรองรับด้านล่างสี่จุด ใช้หลอด 12AX7 สามหลอด พอมา 

Simply 2 รุ่นปัจจุบันจะใช้สี่หลอด
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มาในยุคหลังของ Unison เขาก็ได้ออกซีรีส์ที่
เป็นเครื่อง solid state ออกมา เรียกว่า Unico 
series ที่แพร่หลายในบ้านเราก็เป็นอินทิเกรตแอมป์ 
นอกจากนีก้มี็ครบทัง้ CD Player, Pre/Power amp 
และตัว standalone phono stage ของซีรีส์ก็คือ 
Uphono+ นี่เองครับ

Uphono+ physical property

ผมคิดว่า Unison ออกแบบ phono ซีรีส์นี้เพื่อ
ตอบสนอง life style คนรุ่นใหม่ เครื่องเสียงชิ้นหนึ่ง
จะท�างานได้แบบ multi-function ในคุณภาพเสียง
ที่ดีและราคาที่ยอมรับได้  ตัว Uphono+ ก็มีฟังก์ชัน 
การท�างานหลายอย่าง feature ที่ท�าได้มีดังนี้…

• เป็น stand alone phono ส�าหรับภาคขยาย
หัวเข็ม MM (เกน 38dB) และ MC ปรับได้สองค่าคือ 
58 และ 69dB

• ค่า impedance และ capacitance ปรับได้
หลากหลาย ครอบคลุมการใช้งานของหัวเข็มทั่วไป      

• ม ีfix และ variable output ปรบัลดเกนขยาย
ได้ที่ปุ่มใหญ่ด้านหน้าเครื่อง

• มี digital output ให้ทั้ง USB, Optical และ 
Digital coaxial มีความละเอียดถึง 24 bit/96kHz

• มี headphone output ต่อกับหูฟัง ปรับ
ระดับความดังที่ปุ่มใหญ่หน้าเครื่องเช่นกัน

เอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของยี่ห ้อ Unison  
Research คือ จะต้องมีส่วนประกอบของไม้อยู่ใน 
ตัวถังเครื่องไม่มากก็น้อย สมัยก่อนรุ่น Smart 845 
นี่ตัวถังเป็นไม้ solid สวยงามมาก ในรุ่น Uphono+ 
ก็มีไม้อยู่นิดเดียวตรงรอบๆ ปุ่ม volume control 
ด้านหน้าเครื่อง ในส่วนด้านหลังเครื่องจะเป็นดังนี้

ทางฝั่งซ้ายสุดเป็นขั้วสายไฟ AC สามขา ถัดมา
เป็นปุ่ม on/off ที่จะมีไฟสถานะอยู่ด้านหน้า ถัดมา
เป็น digital output ที่จะมี Coaxial, Optical และ 
USB output ผมได้ทดสอบแต่ส่วนของ USB output 

ในเรื่องของการแปลงสัญญาณ analog to digital 
เพื่อบันทึกเป็นไฟล์ ความละเอียดได้สูงสุดที่ 24 bit/ 
96kHz ถัดมาอีกหน่อยเป็นขั้ว analog output ที่มี
แยกให้เป็น fix กับ variable output  ส่วนตัวผมได้
ทดลองทั้งสอง output แล้ว ผมชอบเสียงที่ออกจาก 
fix output มากกว่าครับ มันให้เสียงที่เปิดและ 
มีไดนามิกดีกว่าชอง variable ดังนั้นตลอดการ
ทดสอบน้ีเลยใช้ช่อง fix แล้วไปปรับเร่ง-ลดความดัง
เสียงที่ปรีแอมป์แทน ในส่วนขวาสุดก็เป็น analog 
input จะแบ่งช่องแยกกันไปเลยระหว่าง MM และ 
MC input การปรับค่า parameter ต่างๆ ของภาค 
phono จะอยู่ด้านใต้เครื่อง (คิดว่าพื้นที่ด้านหลัง
เครื่องไม่เพียงพอที่จะวาง dip switch เลยไปวางใต้
เครื่องแทน)

Uphono+ phono setup

การ setup ค่าต่างๆ ของภาคโฟโนจะอยู่ใต้
เครื่องตามภาพครับ เริ่มแรกที่เราต้องเลือกก่อนคือ 
input select ว่าเราจะเล่นหัว MM หรือ MC 

• MM setup มีค่า gain ขยาย 38dB โดยปกติ
ภาคโฟโนส�าหรับหัว MM จะใช้ค่า impedance 
ตายตวัที ่47kOhm (มีภาคโฟโนน้อยตวัมากทีส่ามารถ
ให้เราปรับค่าอื่นได้ เช่น ปรับเป็น 50kOhm หรือ 
33kOhm ก็จะเหลือแต่ค่า capacitance ที่มีผลต่อ 
frequency response curve ของหัว MM ค่า  
capacitance ที่เราเซ็ตจะเป็นค่ารวมของหัวเข็ม 

OPTICAL CARTRIDGE CONCEPT

การอ่านข้อมลูของร่องแผ่นเสยีงให้แปลงออกมา
เป็นเสียงเพลงให้เราฟัง หลักๆ ท�าได้สามวิธี คือ... 

• โดยการใช้ laser สแกนไปยังร่องแผ่นเสียงทั้ง
ซ้ายและขวา แล้วแปรผลจากล�าแสงสะท้อนกลับมา
เป็นสัญญาณไฟฟ้า ตอนนี้มีท�าอยู่เจ้าเดียวของญี่ปุ่น
คือ ELP laser turntable หลักการคือใช้เลเซอร ์
ห้าล�าแสงสองล�าแสงใช้สแกนขอบบนของร่องซ้ายขวา 
สองล�าแสงต่อมาสแกนร่องซ้ายขวาที่ต�่ากว่าผิวแผ่น 
5 micron และอีกหนึง่ล�าแสงสแกนความลกึของร่อง 
เขาเคลมว่า มันยังเป็นสัญญาณ analog 100% ไม่มี
การแปลงเป็นดิจิทัล บ้านเราน่าจะยังไม่มีใครเคย 
ได้ฟัง เพราะราคาสูง และไม่ค่อยเป็นที่นิยมนัก

• โดยการใช้ stylus และระบบ magnet – coil 
system เป็นแบบทีเ่ราใช้กนัทัว่ไป ไม่ว่าจะเป็นหัวเขม็
แบบ moving magnet, moving iron หรอื moving 
coil จะอาศยัหลกัการของการเคลือ่นไหวของขดลวด
ตัวผ่านสนามแม่เหล็ก (หรือกลับกัน) เพื่อเหนี่ยวน�า
ให้เกิดแรงดันไฟฟ้าบริมาณน้อยๆ แล้วค่อยไปขยาย
ต่อท่ีภาคโฟโน การตอบสนองความถี ่หรอื dynamic  
contrast ของหัวเข็มระบบนี้จะดีมากน้อยแค่ไหน 
กข็ึน้กบั moving parts ว่าจะตอบสนองได้ไวแค่ไหน 
ดังนั้น เรามักจะเห็นได้ว่า หัวเข็ม MC มักจะให้เสียง
ได้ดีกว่า ให้ความแตกต่างของรายละเอียดได้ดีกว่า 
หัว MM เนื่องจาก moving part คือ coil มีน�้าหนัก
เบากว่า magnet หัวเข็มราคาสูงๆ พวก low mc 
output จะมีการพันรอบ coil น้อยๆ ท�าให้ฝั ่ง 
ปลายเข็มมีน�้าหนักเบา สามารถส่ันไหวตอบสนอง 
ได้ดี (แต่ก็ต้องอาศัยภาคโฟโนที่ดีด้วยนะครับ)

• ระบบ optical system จะเห็นมีท�าอยู่สอง
เจ้าคือ Soundsmith รุ่น Strain gauge ที่ราคาแพง
มาก และของ DS Audio ท่ีได้มาทดสอบนีแ่หละครบั 
หลักการคร่าวๆ ก็คือ มีแหล่งก�าเนิดแสงส่องไปยัง 
photo detector sensor โดยทีม่แีผ่น screen บางๆ 
กั้นอยู่ระหว่าง light source กับ photo detector

เมื่อมีแรงสั่นสะเทือนที่ stylus ก็จะท�าให้มีการ
เคลื่อนไหวของ cantilever และท�าให้แผ่น screen 
เคลื่อนตัวตัดผ่านแสง ความเข้มแสงที่ตกกระทบ 
ก็เปลี่ยนแปลงไป ท�าให้ตัว sensor แปลงเป็นกระแส
ไฟฟ้าที่แตกต่างกัน และไปแปลผลที่ภาค phono  
ของเขาเอง ในของจริงๆ นั้น photo detector จะ
แยกซ้ายขวา ดงันัน้ การแยกสญัญาณ stereo image 
จึงท�าได้ทัดเทียมกับหัวเข็มปกติทั่วๆ ไป

เม่ือความเข้มแสงทีต่กกระทบตวัรบัแสงเปลีย่นไป 
ก็จะเกิดแรงดันไฟฟ้าที่แตกต่างไป แล้วสัญญาณนี้ก็
น�าไปแปลผลที่ตัว phono stage ของ DS Audio  
(ไม่สามารถใช้ phono ทีเ่ราเล่นกนัปกตกิบัหวั DS ได้ 
และในทางกลบักนั เอาหัวเข็มทัว่ไป ไปต่อกบั phono 
ของ DS ไม่ได้เช่นกัน อาจจะเกิดการเสียหายของ 
หัวเข็มราคาแพงได้ด้วยซ�้าไป) 

ข ้อดีของ optical cartr idge คือ การ
เปลี่ยนแปลงแรงสั่นสะเทือนจากปลายเข็มจะถูก
เปลีย่นเป็นพลงังานไฟฟ้าด้วยระบบแสง ซึง่โดยทฤษฎี
น่าจะดกีว่าระบบ magnet coil system เนือ่งจากว่า  
moving parts ของระบบ coil หรือแม่เหล็ก อย่างไร
ก็มีมวลมากกว่าแสงแน่นอน ดังนั้น การถ่ายทอด 
แรงสั่นสะเทือนจึงท�าได้ด้อยกว่าแสง แต่แน่นอนว่า 
การท่ีจะได้คุณภาพที่ดีต้องขึ้นกับการออกแบบของ
ระบบ photo led และ photo detector ว่าจะ
สามารถถ่ายทอดการเปลีย่นแปลงระดบัไมครอนได้ดี
แค่ไหน

ดังนั้น คุณสมบัติส�าคัญๆ ของ optical car-
tridge จะสรุปได้ ดังนี้...

1. เป็น analog playback ไม่ได้แปลงเป็น 
digital 

2. ใช้แสงและการรับแสงเป็นการถ่ายทอด
สัญญาณ

F702

ก็มีทั้งที่สมหวังและผิดหวัง กลายเป็นเบสยาน 
แบบหลอด กลางแข็งแบบโซลิดฯ ไปซะงั้น ซึ่งทาง 
Aurorasound มีแนวคิดที่ต่างออกไป เพราะจะ
เห็นได้ว่าปรีแอมป์รุ ่น PREDA เป็นปรีแอมป์ 
โซลิดสเตทที่มีการควบคุมความดังด้วยโวลุ ่ม 
แบบหม้อแปลง แล้วแอมป์อย่าง PADA ที่เป็น
แอมป์หลอดพุชพูลไตรโอด ก็มีการออกแบบภาค 
ฟรอนต์เอนด์เป็นทรานซิสเตอร์ ซึ่งแนวคิดนี้อาจดู
เหมอืนแปลก แต่จรงิๆ แล้วกม็เีหตุผลรองรบัอยูใ่น
เร่ืองของสัดส่วนระหว่างอินพุตอิมพีแดนซ์ของ
อปุกรณ์ปลายทางหารด้วยอปุกรณ์ต้นทาง ซึง่ถ้าได้
ค่ามากๆ มกัจะพบว่า เสยีงฟังดมูพีลงั มกีารควบคมุ
ที่ดี ซ่ึงจริงๆ มันก็เป็นสูตรเดียวกับการค�านวณ 
Damping Factor ของแอมป์ท่ีใช้ขบัล�าโพงนัน่เอง 
ซึ่งการจับคู่ระหว่าง PREDA และ PADA นั้น  
มี Damping มากถึงเกือบๆ 1200 เลยทีเดียว  
ซึง่ถ้าต�า่กว่า 100 พบว่ามโีอกาสทีเ่สยีงจะออกแนว
ไร้เรีย่วแรงไม่เข้าขากนัได้ง่ายมาก ดังนัน้จงึแสดงให้
เห็นถึงความแน่วแน่ในแนวทางการออกแบบ 
ที่เน้นคุณภาพเสียงมาก่อน ไม่ท�าตามกระแสการ
ตลาดเป็นตัวน�า

ส�าหรบัสนิค้าทีส่่งมาทดสอบคราวนี ้จรงิๆ แล้ว
เป็นปรีโฟโนรุ่นเล็กสุด ที่ช่ือเต็มๆ ว่า Aurora-
sound VIDA Prima ซึ่งปรีโฟโนตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ที่
เพิ่งออกเมื่อราวๆ ต้นปีน้ี เพราะเมื่องาน HKAV 
2018 ผมได้มีโอกาสพบ มิสเตอร์ คารากิ ได้พูดคุย
กนัเลก็น้อย กไ็ด้เหน็ VIDA Prima ตวัต้นแบบท่ีเอา
มาโชว์ในงาน ซึ่งในเวลานั้นสินค้าพัฒนาเสร็จแล้ว 
มีตัวจริงหน้าตาเหมือนกับที่จะวางจ�าหน่ายแล้ว  
แต่ยงัอยูใ่นขัน้ตอนเตรยีมการผลติส�าหรบัจ�าหน่าย
จริง ซึ่งจากการสอบถามในคราวนั้นก็ได้ความว่า 
จรงิๆ แล้วกเ็ป็นการน�าวงจรในหลายๆ ส่วนจากรุน่ 

VIDA เดิมมาท�าการตัดฟังก์ชั่นลงเพ่ือให้เข้าถึงได้
ง่ายขึ้น โดยให้มีผลกระทบต่อคุณภาพเสียงน้อย
ที่สุด และในเมื่อผมได้ใช้ Aurorasound VIDA  
รุ่นมาตรฐานอยู่ในชุดอ้างอิงอยู่แล้ว จึงได้มีการ
ปรึกษากับทางตัวแทนให้เขียนรีวิวส์ร่วมกันทั้ง  
2 รุ่นไปเลย เพือ่เป็นข้อมลูการตดัสนิใจส�าหรับผูท้ี่
ยังรักพี่เสียดายน้องอยู่ จะได้ตัดสินได้ว่าจะไป 
ทางไหนดี และเพื่อป้องกันการสับสน ขอเรียกรุ่น
มาตรฐานว่า VIDA และรุ่นเล็กท่ีออกมาทีหลังว่า 
Prima ก็แล้วกันครับ 

โดยรายละเอียดของรุ่น VIDA (ย่อมาจาก 
Vinyl Disk Amplifier) เป็นปรีโฟโนที่สร้างชื่อให้
แก่ Aurorasound เป็นอย่างมาก เพราะกวาด
รางวลัมามากมายต้ังแต่ปี 2012 ทีเ่ร่ิมวางจ�าหน่าย 
และเข้ามาประจ�าการในชุดอ้างอิงของผมตั้งแต่ 
ปี 2015 โดยเป็นปรีโฟโนที่มีการออกแบบเป็น  
2 ตัวถัง คือ ในส่วนของวงจรหลักแยกตัวถังกันกับ
ภาคจ่ายไฟ โดยมีสายเชื่อมต่อยาวราวๆ เมตร
หน่อยๆ มสิเตอร์ คาราก ิแนะน�าว่าให้วางแยกกนัไว้  
สนามแม่เหลก็จากภาคจ่ายไฟจะได้ไม่ไปกวนวงจร
โฟโนที่มีความอ่อนไหว ซึ่งเอาเข้าจริงๆ ตั้งแต ่
ผมใช้งานมาหลายปีมีการย้ายต�าแหน่งวางไปมา 
ท้ังวางข้างกัน และวางแยกกัน ก็ไม่เคยได้ยิน
สัญญาณกวนที่ว่านั้นเลย เนื่องจากตัวกล่องของ
ภาคจ่ายไฟเป็นอะลมูเินยีมป้องกนัการแพร่กระจาย 
ของสัญญาณรบกวนอยู่แล้ว และพบว่าออกแบบ
มาได้เงียบสนิทดีมาก โดยในส่วนของกล่องวงจร
โฟโนมีแผงด้านหน้าและหลังเป็นอะลูมิเนียม  
ส่วนกรอบรอบตัวทัง้ซ้าย ขวา บน ล่าง เป็นไม้ท่ีมี
การประกอบเรียบเนยีนด ีด้านล่างมีขา 4 จดุ ขนาด
หน้ากว้างราวๆ ครึง่หน่ึงของเคร่ืองเสยีงมาตรฐาน 
ให้สดัส่วนทีด่สูวยงามดตีามสไตล์เครือ่งจากญีปุ่น่ 

Aurorasound VIDA & VIDA Prima 

ความน่าสนใจของ Aurorasound 
อยู่ตรงแนวคิดในการออกแบบที่มีการผสมผสาน
ทั้งการออกแบบที่ดูเหมือนจะวินเทจ แต่ก็มีการใช้
อุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ แถมยังไม่ได้ยึดติดกับ

ธรรมเนียมปฏิบัติที่นิยมกัน
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และเมืองไทยเราก็เพิ่งจัดงาน Thailand Triode 
Meeting ไปเมือ่เดอืนมกราคมทีผ่่านมา เลยถงึเวลา
ที่ทางฟิลิปปินส์จะจัดงานแบบนี้ขึ้นมาบ้าง ซึ่งเป็น
อะไรที่ใหม่ ส�าหรับคนที่นั่น เพราะปกติจะเป็น 
meeting ย่อยเป็นกลุ่มๆ กระจายกันไป

ตอนผมทราบข่าวงานจากหน้า blog ของคุณ 
Joseph Esmilla คือ http://jelabs.blogspot.
com/ กเ็ลยลองติดต่อทางผู้จัดงานดวู่า คนต่างชาติ
จะสามารถเข้าไปเยีย่มชมงานได้ด้วยหรอืเปล่า และ
ทราบมาว่า กิจกรรมหลักของงาน คือการ shoot 
out แอมป์หลอด ในเชิงแบ่งปันกันฟัง ไม่มีตัดสิน
ผลแพ้ชนะ โดยใช้ล�าโพงของ G.I.P. มาเป็นล�าโพง
หลกัในงาน กเ็ลยอยากจะน�าแอมป์หลอดของตัวเอง
ไปร่วมสนุกบ้าง ซึ่งทางผู้จัดงานก็ยินดีมาก  และได้
ถามกลับมาว่าอยากจะออกบูธในงานด้วยหรือไม่  
ก็เลยตอบตกลง แล้วมารีบเตรียมของให้ทันเวลา  
ซึง่ทางผมกไ็ด้ยกแอมป์หลอด 421A single ended  
และเตรียมสายสัญญาณไปร่วมงานนี้ครับ

เนื่องจากดูแล้วเป็นงานสบายๆ ก็เลยไม่ได้
เตรียมของเข้าไปจัดในงานล่วงหน้า พอไปถึง 
ก่อนงาน 1 วัน เลยแค่เข้าไปทักทายผู้จัดงาน คือ 
คุณ Tonyboy de Leon หรือ Tony แต่ผมรู้มา
ก่อนว่า คุณ Tony มี Jazz Bar  ส่วนตัวอยู่ เลยขอ
แวะไปเยี่ยมชม ทางคุณ Tony ก็ใจดีพาผมและ
เพื่อนๆ ไปที่ Jazz Bar ที่ชื่อว่า 78-45-33 ซึ่งมา
จาก speed ต่างๆ ของแผ่นเสียงนั่นเองครับ ที่นี่ใช้

ล�าโพง JBL Hartfield โดยดัดแปลงใส่ดอก JBL 
150-4C (32 ohms) จ�านวน 2 ดอกต่อข้าง แทนที่
ดอกเดียว ส่วนแอมป์หลอดที่ใช้ขับเป็น single 
ended เบอร์ 45 ที่ต่อให้โดยคุณ Joseph ครับ  
เสียงเพลงในบาร์ อิ่ม หวาน มีบรรยากาศที่ดีมาก 
ใครที่มีโอกาสมาเท่ียวมะนิลา สามารถแวะมาได้ 
ผมจะใส่ต�าแหน่งร้านไว้ให้ตอนท้ายนะครับ

พอถึงวันงานวันแรก ทุกอย่างเริ่มต้นตั้งแต่เช้า 
เพราะล�าโพงสามารถขนเข้าไปได้ตอน 6 โมงเช้า  
คนที่มาแรกๆ ก็จัดโต๊ะของตัวเอง เดินทักทายกันไป
มาครับ วันแรกนี้มีล�าโพงยี่ห้อ Klipsch มาเรียงกัน
หลายรุน่เลยครบั เพราะเป็นสปอนเซอร์ของงานด้วย 
เลยได้ใช้ Klipsch รุ่นต่างๆ เป็นล�าโพงหลักส�าหรับ
การเปิดเพลงในงาน โดยเกบ็ G.I.P. ไว้เป็น highlight 
ของงานวันที่ 2 แทน แอมป์หลอดที่ผู้ร่วมงานยกกัน
มามีอยู่เกือบ 20 เครื่อง มีความหลากหลายมากๆ 

ทั้งใช้อุปกรณ์ราคาสูง และที่เป็น DIY หมดเกือบ 
ท้ังเคร่ือง รวมถึงหม้อแปลงต่างๆ ก็พันเองครับ 
เครือ่งทีผ่มยกไปกลายเป็น แอมป์หลอดจากต่างชาติ
เพียงเครือ่งเดยีวในงาน และเรยีกความสนใจได้เป็น
อย่างดีจากการใช้หลอดในภาคจ่ายไฟ เป็นแบบ
บรรจุก๊าซแทนสุญญากาศ ท�าให้มีสีฟ้าสว่างออกมา
ไว้ดึงดูดคนฟังได้ครับ

ในการ shoot out ของงานน้ีจะใช้วธิเีปิดเพลง 
โดยการ streaming ผ่าน Tidal เข้า DAVE DAC 
ของ Chord Electronics เข้าปรีแอมป์ของ G.I.P. 
เหมือนกันหมดทุกเคร่ือง โดยให้เจ้าของเครื่อง 
เลอืกเพลงมาเองจ�านวน 3 เพลง  แล้วสลบัเอาเครือ่ง
ต่อไปขึ้นมาแทน โดยมีพิธีกรท�าหน้าที่บรรยายได้
สนุกสนาน ท�าให้บรรยากาศผ่านคลาย และเป็น
กันเองมากครับ แล้ววัฒนธรรมการฟังเพลงของที่นี่
ค่อนข้างหลากหลาย เลยได้ฟังเพลงไม่ค่อยซ�้ากัน 
ท�าให้ไม่น่าเบื่อครับ พอจบการลองฟังเพลงผ่าน
แอมป์ที่ผมเตรียมไป ก็มีคนเข้ามาทักทาย ชื่นชมที่
บูธอย่างต่อเน่ือง หายเหน่ือยกันเลยครับ ถือเป็น 
การออกงานแบบเปิดบูธครั้งแรกในต่างประเทศ 
ที่สนุกและได้รับประสบการณ์ที่ดีมากๆ ครับ

ทีมงานท่ีไปร่วมสนุกกันคร้ังน้ีครับ ผมและภรรยา 

คุณปั๊บ ธนวัฒน์ และ คุณอาร์ต มนต์สรรค์

บรรยากาศภายในบาร์ 78-45-33 ท่ีช้ันด้านหลังเต็มไปด้วย

แผ่นเสียง jazz ดีๆ มากมายครับ

อีกมุมหนึ่งของบาร์ ก�าลังหาข้อมูลมาแนะน�าทางผู้จัด 

ในฐานะท่ีเคยเจอประสบการณ์หลากหลายมาก่อน
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N1ZS/2A ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบ Audio 
Grade อันมีผลโดยตรงต่อคุณภาพเสียงโดยรวมของ
ระบบ ซึ่งก็คือจุดแข็งของมัน และเป็นความต่าง
อย่างมากกับผู้ผลิต NAS ตลาดๆ ตัวอื่น เพราะมัน
ท�ามาเพือ่ออดโิอไฟล์ทีซ่เีรียสกบัทกุรายละเอียดในทกุ
สิ่งเท่านั้น เป็นการออกแบบอย่างฉลาด โดยตัวเครื่อง 
N1 ท�าจากอะลูมินัมอะโนไดซ์ท้ังตัว พร้อม OLED 
Display เพื่อบอกสถานะการท�างาน ตัวถังป้องกัน
การรบกวนจากทั้งภายในและจากภายนอก จะพบว่า
ขณะเคร่ืองท�างานมีความสงัดมาก มีสองสีคือ ด�า 
และ เงิน หน้าตาหล่อ เนี้ยบเชียว รูปทรงเช่นเดียวกับ
เครื่องเสียงไฮเอ็นด์ดีๆ นี่เอง จึงวางได้กลมกลืนกันกับ
ชดุเคร่ืองเสียงไฮเอน็ด์เนยีนๆ จากการออกแบบทีไ่ม่คดิ
ว่ามันเป็นอุปกรณ์ IT แต่ท�างานด้วย Linux based 
operating system แม้ในส่วนของหน่วยความจ�าก็ใช้
อุปกรณ์ของ Audio dedicated hard disk ส่วนของ
เนต็เวร์ิกก็ต้องป้องกันการรบกวนด้วย Network port 
filter นั่นก็คือ MELCO Direct Streaming Music + 
MELCO Ethernet Purifier ที่ให้ความแตกต่างอย่าง
ฟังได้ชัด เพราะใส่ใจในทุกรายละเอียดกันเลยทีเดียว

USB 3.0 More Features

นอกจากช่องต่อ RJ45 ยังมีช่อง USB ที่ใช้เป็นทั้ง 
Input และ Output ด้วย ...งงล่ะสิ ไม่ต้องสงสัยว่า
ผมพูดอะไรผิดไปหรือเปล ่า คุณฟังไม ่ผิดหรอก 
N1ZS/2A มีช่องต่อ USB 3.0 สามช่อง ที่ปกติแล้วจะ
ใช้ Back Up หรือ Expand ความจุของตัวมัน ซึ่งตรง
นีก้ไ็ม่ผดิปกตอิะไร แต่... USB ของ N1ZS/2A เป็นอะไร
ที่มากกว่านั้น คือใช้มันเป็น USB Output สามารถต่อ
พ่วงกบัไปเข้ากบั USB Input ของ External USB DAC 
ได้ตรงๆ โดยไม่ต้องลง Driver แต่อย่างใด ซึ่ง DAC 
ส่วนใหญ่ก็รองรับ N1ZS/2A ทั้งสิ้น คราวนี้ติดปีกให้
กับมันก็จะกลายเป็นว่า เจ้า N1ZS/2A ตัวนี้สามารถ
กลายเป็น Music  Server/Player ไปด้วยเลย หาแอพ
ฉลาดๆ ซกัตัวสองตัวมาเล่น ไม่ต้องสงสยัหรอกครับว่า
จะสนุกเพียงไร เพราะจะเล่นมันด้วยฟีเจอร์นี้เป็นหลัก

MELCO: N100-H20 
Digital Music Library

คลังเพลงดิจิทัลฉลาดๆ ที่รอคอยมานาน 
N100 เป็นคลังเพลงของ MELCO ขนาด Half 
Size ที่ราคาค่าตัวก็ย่อมเยาลงด้วย มีหน่วย
ความจ�า HDD 2TB ติดต้ังไว้ด้วยพอร์ต USB 2.0 
สองช่อง เป็นรุ่นที่มีฟังก์ชั่นเต็มรูปแบบของ 
MELCO DIGITAL LIBRARY ชั้นดี ในขนาดและ
การออกแบบเดียวกันกับไดรฟ์ซีดี MELCO 
“D100” ที่มาคู่กันในเซ็ตนี้ ด้วยโครงสร้าง
ขนาดเล็ก และท�างานอย่างสมาร์ท N100 
ให้คุณภาพเสียงตามมาตรฐานของ MELCO 
โดยไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าเครื่องเสียงไฮเอ็นด์
ชุดใหญ่ เนื่องจากคอนเซ็ปต์การออกแบบ
โครงสร ้างติดตั้ ง HDD น้ัน ถูกออกแบบ
เพือ่ป้องกนัแรงสัน่สะเทอืนเช่นเดยีวกบัรุน่เรอืธง 
N1 และไม่มีพัดลมระบายความร้อนติดตั้งไว้
ภายใน รวมทั้งท�างานแม่นย�าด้วย NDK Clock

MELCO: D100 
USB Optical Disc Drive 
for Audio 

MELCO N1ZS/2A & N100-H20 & D100 &C1AE / SUPRA CAT8

จะไม่เรียกว่า CD Ripper หรอก แต่ควร
เรยีกว่า CD Loader มากกว่า มนัคอื CD Trans-
port ที่ไม่สามารถท�างานได้ด้วยตัวเอง แต่จะ
ท�างานร่วมกับ Digital Music Library ของ 
MELCO โดยติดตั้ง Optical Drive รุ่นล่าสุด
ของญี่ปุ ่น ท�างานเงียบกริบ อ่านแผ่นซีดีได้
อย่างแม่นย�า แผงวงจรแบรนด์ MELCO ได้รับ
การปรบัให้เหมาะสมด้วยมมุมองของออดิโอไฟล์ 
เพื่อรับประกันการส่งผ่าน Digital Data ท่ีมี
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RESONESSENCE LABS ผู้ผลิต External 
DAC ชัน้ดีจากแคนาดา เพือ่สนบัสนุนนักฟังสายดิจทัิล
ออดิโอ มีผลิตภัณฑ์อันประกอบด้วย MIRUS PRO  
ซึง่ถอืเป็นเจเนอเรชัน่ทีส่ามของ INVICTA ไล่รองลงมา
ก็ VERITAS, CONCERO, HERUS และ HERUS+  
โดยยังมีรุ่นย่อยลงไปอีก

รุ่นสูงสุด INVICTA MIRUS PRO ใช้ DAC Chip ที่
ป๊อปมากในวงการขณะนี้ คือ SABRE32 (ESS9028PRO) 
โดยที่ชิพหนึ่งตัว แต่มีลักษณะเป็น Multi DACs in One 
Chip (8 DACs ใน Chip เดียว) ก็แปลว่า DAC Chip  
ตัวนี้สามารถใช้กับแอมป์มัลติแชนเนลก็ยังได้ และก็ถูกน�า
มาติดตั้งใน VERITAS ท่ีก�าลังจะทดสอบครั้งน้ี หลังจากที่
ผมได้ทดสอบไล่มาตั้งแต่ MIRUS PRO, CONCERO HP, 
HERUS+ ล้วนผ่านมือไปหมดแล้ว ขอเก็บตกอีกซักตัวหนึ่ง
กับ VERITAS เจเนอเรชั่นที่ 2 ที่มาพร้อมกับ ES9028PRO 
แทน ES9018 ตัวเดิม

RESONESSENCE 
THE EVOLUTION OF DACS

RESONESSENCE LABS (RL) ผู้ผลิต Digital to  
Analog Converters (DACs) ส�าหรับระบบเสียงระดับ 
ไฮเอ็นด์ เพื่อท�าให้ฟังเพลงในระบบดิจิทัลออดิโอได้อย่าง 
ไร้ที่ติ RL มีเป้าหมายท่ีจะส่งมอบเสียงดนตรีให้กับลูกค้า
กลุม่ออดโิอไฟล์ได้ประสบการณ์การฟังทีด่ทีีส่ดุ ทัง้นีเ้พราะรู้

ถงึวธิกีารสร้าง DAC Chip ต้ังแต่ต้นน�า้ ทีจ่ะสามารถ
สร้างองค์ประกอบของเสียงทีโ่ดดเด่นได้ เนือ่งจากมี
ความเข้าใจอย่างลึกซึง้ของเทคโนโลยทีางด้าน DAC 
Chip โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ ESS DACs ซึ่งถือเป็น
หัวใจของ RESONESSENCE LABS 

ขอขยายความสัน้ๆ เพือ่อธบิายว่า ความเข้าใจ 
มทีีม่าจากไหน และท�าไมทมีงานของ RL จงึมส่ีวนร่วม 
กับเครื่องเสียงของคุณได้ดีที่สุด

THE HISTORY 
OF RESONESSENCE LABS

ในปี 2000 Martin และ Mark Mallinson ได้
ก่อตัง้ SAS - Silicon Analog Systems บรษัิทเลก็ๆ 
ขึน้ทีเ่มอืง Kelowna รฐับรติชิโคลัมเบยี ในแคนาดา 
ซึ่งเป็นส�านักออกแบบ ต่อมาได้รับงานออกแบบ
วงจรอิเล็กทรอนิกส์จากบริษัทใน Silicon Valley 
แคลิฟอร์เนีย หลังรับงานได้ซักปีหนึ่งเท่านั้นก็ถูก
เสนอซ้ือเพื่อควบรวมกิจการให้เป็นส่วนหนึ่งของ
บริษัทใน Silicon Valley และบริษัทนั้นก็คือ ESS 
Technology Inc เป็นบริษทัมหาชน เป็นท่ีรู้จกักนัด ี
ในการผลิต Microchip และมีฐานปฏิบัติการใน 
Kelowna โดยมี Martin และ Mark Mallinson 
เป็นหัวเรือใหญ่ 

การมีอยู่ของส�านักออกแบบอิเล็กทรอนิกส์
ของ ESS Technology ดึงดูดคนหนุ่มสาว คนเก่ง

IN DEEP ...WHEN RESONESSENCE LABS VERITAS ...GO PRO
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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
หลายรอยชั่วโมง ตองบอกตามตรงวา ประทับใจใน
นํา้เสยีงของลาํโพง Monitor Audio คอนขางมากทเีดยีว 
คุณภาพเสียงที่ไดลองฟงนั้นเกิดมีความผูกพัน การตอง
เก็บลงกลองคืนเม่ือทดสอบเสร็จเหมือนโดนคนรัก
หักอกเลย

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

เอาละ ผมเองไมอยากเสียเวลาอารัมภบทเรามาเขา
เรื่องกันเลยดีกวา

Monitor 
Audio 

เซ็ตอัพ

ล�าโพงวางขาตั้งมีตัวแปรส�าคัญ ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพ
เสยีง ไม่ว่าล�าโพงคูน่ัน้มรีาคาถกูหรอืแพงกต็าม อยู่ไม่กีเ่รือ่ง 
เรื่องแรกที่ควรใส่ใจนั้นก็คือ ขาตั้งที่เหมาะสมกับล�าโพง 

ขาตั้งส่วนใหญ่มีด้วยกัน 3 แบบ คือ... ขาตั้งมวลหนัก 
หนกัปานกลาง และมวลเบา บังเอิญผมมีขาตัง้ล�าโพงส�าหรับ 
Harbeth 30.2 ทั้งของ Ton Trager และขาตั้งที่เลียนแบบ 
Ton Trager ซึ่งทั้งสองแบบนี้จัดเป็นขาตั้งมวลเบา ผมเอา
บอร์ดไม้ไผ่มาวางรองช้ันหนึง่ ก่อนทีจ่ะวางล�าโพง Monitor 
Audio Gold100 ส่วนขาตัง้มวลหนกัผมกม็อีกีคูห่นึง่เช่นกนั

ในความเห็นส่วนตัวเท่าที่ได้ลองขาตั้งทั้งสามคู่นั้น 
เมื่อวางบนขาตั้งมวลหนัก ผมรู้สึกว่าเบสกระชับมากเกินไป
จนขาดรายละเอยีด เสยีงกจ็ะข้นมากขึน้ แถมรูส้กึราวกบัว่า
ความถีเ่สยีงกลางต�า่ถกูเน้นให้โดดเด่นกว่า อาจจะเหมาะกบั
เพลงบางแนวอาทิ ชอบฟังเพลงแนววง Queen หรือของ 
Santana อาจจะชืน่ชอบกไ็ด้ คอืฟังแล้วมนัส์มาก ด้วยสเกล
เสียงของล�าโพงที่ให้ออกมาค่อนข้างใหญ่ พอดูขนาดของ
มดิเรนจ์/เบส ทีม่ขีนาด 6 ½ นิว้ กอ็าจจะแปลกใจว่า ปริมาณ
ของเบสนั้นใหญ่และหนักแน่นดีมากทีเดียว แต่ข้อเสียของ
การใช้ขาตั้งมวลหนักก็คือ ลักษณะของเสียงที่ออกติดสว่าง
ไปเล็กน้อย ถ้าจะให้เห็นภาพก็คือเหมือนเราถ่ายรูป แล้วรูป
ออกมาสว่างกว่าแสงจริงเลก็น้อย และบางคร้ังผมรู้สกึเหมือน
ฟังล�าโพงโฮมเธยีเตอร์มากกว่าล�าโพงทีใ่ช้ฟังเพลง

53AUDIOPHILE VIDEOPHILE

ACCUPHASE DP-750

วถิซีามไูร

ขนบประจาํชาตขิองญ่ีปุน คอื การกระทําซํา้ๆ จนเกดิ
ความชาํนาญ และดทีีส่ดุเทาทีจ่ะทาํได เขาทาํนอง Slow 
but Sure เรือ่งวนิเทจและคอลเลกชัน่ ผมจดัใหญีปุ่นเปน
อันดบัหนึง่ของโลกนะครบั อนัวาเครือ่งเสยีง Accuphase 
นีไ้ดมกีารวางรากฐานสนิคายาวนาน เรยีกวา อะไหลทีห่า
ตามรานอะไหลไมไดกส็งเครือ่งกลบัมาบรษิทั ออกไปใหม
กริ๊บเหมือนเดิม ยังจะมีอะไรที่ conservative ขนาดนี้
ในโลกปจจบุนั ใครมตีวัอยางกน็าํมาเลาสูกนัฟงบาง วธิคีดิ
และการปลกูฝงคนในประเทศของเขาจดัวาเปนไปแนวทาง 
sustainable หรอื ความยัง่ยนือยางแทจริง ดเูอาอยางแผน 
CD, SACD หรอื LP สคิรบั เขามกีนัทกุแบบใหเลน และ
จดัเปนมาตรฐานของซอรสในการเลนเครือ่งเสียงทกุระดบั
จนไปถึงไฮเอ็นดดวย เรื่องนี้ดูๆ ไปก็คลายกับแนวของ
เยอรมนอียูมาก เนือ่งจากความสมัพนัธอนัแนบแนนสมยั
สงครามโลกครัง้ที ่ 2 ไมแปลกทีเ่ยอรมนีเปนประเทศทีม่ี
ยอดการจาํหนาย Accuphase เปนลาํดบัทีส่องรองจาก
ประเทศญีปุ่น ความเนีย้บ ความงาม ความถกูตอง (สเปก) 
และความเช่ือถือได จัดเปนวัฒนธรรมและนวัตกรรม
ประดิษฐที่อยูในดีเอ็นเอของสองชนชาตินี้ แคแบรนด
ก็กนิขาด

Accuphase DP-750

กอนหนานี้ไมนานนัก ผมไดทดสอบ Accuphase 
E-650 ทีเ่ปนอนิทเิกรตแอมปคลาสเอกาํลงัขบัแค 30 วตัต
ตอขางเทานัน้ เมือ่ผานการแมต็ชิง่กบัลาํโพง Full range 
Manger Zero Box ของเยอรมนั กถ็งึกบัทาํใหผมจดัเปน 
Reference ตวัใหมไปเปนทีเ่รยีบรอย กต็ะหงดิๆ วา ถามี

ซอรสจากคายเดยีวกนัมาเชือ่มตอเปนตนทาง เหน็ทีจะแตะ
ขอบสวรรคอยูราํไร ไอเรากเ็คยทดสอบ DP-700 มาหลาย
ปแลว กอ็าลยัรกัอยูไมขาด กอง บก. กร็ูสกึเหมอืนจะมอีะไร
ไปดลใจใหผูนาํเขาตดิตอมาเพือ่ทาํการทดสอบเจา DP-750 
ซึง่ดูเหมือนผมก็วางเวนการทดสอบซอรสหรอืฟรอนตเอน็ด
รุน DP-720 ไปนะครบั ประจวบกบัความ “อยาก” ทีภ่าษา
องักฤษเขานยิามไวเปน Passion ทีร่มุเราผมไปสูวถิโีคจร 
“เรียบงาย” กลาวคือ ฟรอนตหนึ่งตัว อินทิเกรตแอมป
หนึง่ตวั ลาํโพงหนึง่คู จบ!!! ดไูปกเ็หมอืนงาย แตการจบัรวม
ทีว่า ถามนัไมเกดิจาก “สิง่ทีด่ทีีส่ดุมารวมกนั” มนักไ็มงาย
นะครบั ถาทานมงีานอดเิรกอืน่ๆ (เหมอืนผม) เชน ชืน่ชอบ
การถายรปูกจ็ะมสีวนคลายกนัอยูบาง ความเรยีบงายของ 
Leica M ไมม ี Autofocus  เปดรรูบัแสงดวยมอื ปรบัโฟกสั
ดวยมอื ดหีนอยตรงทีก่ลองปรบัชตัเตอรสปดใหสมัพนัธกบั
รรูบัแสงให และ ISO Auto ทีดี่ขึน้ อยางอืน่ไมมีอะไรสูกลอง
เทพๆ แบบโปรเลย แตพอใสเลนส M เขาไปเทานัน้ ความ
เรยีบงายเชนนัน้ บังเกดิ อารมณและไดนามกิสของภาพที่
สื่อออกมาใหเห็นนั้น ยากที่จะปฏิเสธวาความเรียบงาย
นัน่เองคอืจดุสูงสุดแลว (สําหรบัคนทีค่วบคมุกลองและแสง
ได) เชนเดยีวกบั Accuphase System ทีผ่มกาํลังกอราง
สรางตวัขึน้มานัน่เอง พอพดูถงึ DP-720 กข็อเปรยีบเทยีบ
เพอรฟอรมานซกับ DP-750 ใหเห็นกันเชิงตัวเลขสัก
เล็กนอย จะเห็นวา DP-750 ให Noise ที่ตํ่ากวาและ
การ Peak ของ Noise ทีเ่กิดจากการกวนของ Mechanical 
Jitter ทีป่นเปไปกบั Jitter ทางดจิทัิล (นาจะมาจากกลไก
ขบัเคลือ่น) ทีเ่คยมใีน DP-720 กด็ขีึน้อยางมาก  ขอแนบ
รปูภาพของชดุขบัเคลือ่นของ DP-750 ทีม่ขีนาดใหญกวา
และแข็งแรงกวาเดิม (การเพิ่มมวลคือเรโซแนนซจูน) 
สดุทาย สงสยัเขาใชเครือ่งอะไรวดัเนีย่??? นบัจดุทศนิยม
ไมคอยจะถกูแลว

มันมีอะไรดี

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

เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป ผมก็หางเหินจากลําโพง ELAC 
แมแตในซีรี่ส DEBUT บอกตรงๆ ผมไมคอยรูเรื่องเลย ไมรู
ดวยซํา้วา ELAC มซีรีีส่นีด้วยเหรอ รูวา ELAC มซีรีีส่นีก้ต็อน
ที่เพื่อนไลนมาสอบถามวา รุนนี้ดีหรือเปลา เพราะสินคา
ขายดีและดังมากๆ ณ ตอนนั้น เพื่อนผมตองการซื้อมา
ใชงาน ผมก็ไดแตตอบวาไมแนใจเหมอืนกนั 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) 
นกัออกแบบลาํโพงระดบัไฮเอน็ดทีม่ชีือ่เสยีงเปนผูออกแบบ
ลําโพงในซีรี่สนี้

ELAC DEBUT 2.0 F5.2 ออกแบบมาเปนลําโพง 
3 ทาง ใชทวีตเตอร 1 นิว้ โดมผาไหม โดยอาศัยการออกแบบ
บริเวณรอบๆ ทวีตเตอรชวยใหทวีตเตอรสามารถตอบสนอง
ความถี่เสียงไดถึง 35,000Hz เพื่อใหเสียงออกมาใกลเคียง
กบัความเปนจรงิมากขึน้ เวฟไกด (wave guide) ตรงบรเิวณ
ดานหนาทวตีเตอรสามารถคอนโทรลการเดนิทางของความถี่
เสียงสูงไดดีขึ้น และลดการสะทอนภายในตูไดเปนอยางดี

มดิเรนจและเบสยนูติจะใชเหมอืนๆ กนัคอื ขนาด 5.25 
นิว้ 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 เปนลาํโพงทีว่างคอนขางงาย 
ไมคอยยุงยากในการเซ็ตอัพหาตําแหนงเทาไรนัก ผมวาง
โดยโทอินหนาลําโพงเขามา โดยใชอินทิเกรตแอปหลอด 
Audiospace Mini Galaxy I เปนหลัก ใชสายไฟเอซีรุน 
Supreme Living Power สายลําโพงขนาด 1.5 sq.mm 
สวนแหลงโปรแกรมตนทางเปนเครือ่งเลนซดี ีMarantz HD-
CD1 โดยใชสายไฟเอซรีุน Supreme Living Power เชนกัน

ถ้าเปนนักเล่นที่
มากประสบการณ์ที่ต้องการ
หาลําโพงคู่ที่สองหรือคู่ที่สาม

ของบ้าน ผมมองว่าโจทย์นี้อาจ
ค่อนข้างหินสักหน่อย
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เพาเวอร�แอมป�ขยายแอมป�
สมยันี ้ถาเอยถงึเรือ่งหลักการแอมปขยายแอมป ผมไมแนใจวาจะมสีกักีค่นทีรู่จกัและ

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

แตผานไปไมนาน Supercharge ก็ไดปดตัวเองลง ดวยเหตุผลที่นักเลนมองวาจะ
ลงทุนเรื่องแบบนี้ดูแลวไมคอยคุมคาเทาไหร และหลักการแบบนี้คอนขางใหมที่กระแส
ปนขึ้นไดยากยิ่ง ทั้งๆ ที่เปนหลักการที่ดีมากๆ

ผานไปหลายป Unison Research กนํ็าหลกัการน้ีข้ึนมาใชอกีครัง้ ซึง่กค็อื 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 นัน้ เปย่มดวยเสนหอยางยิง่ มกีารออกแบบรปูลกัษณในสไตล
Minimalist ท่ีแมเวลาผานไปแคไหนกย็งัดูดีเสมอ นอกจากนัน้ ตวัเครือ่งกห็รดูดีูมาก ทาํจากอะลมูเินยีม
ทีผ่ลติอยางประณีตพิถพิีถนั และท่ีมีเสนหมากๆ กค็อื หนาตางอะครลิกิใสทีม่องทะลเุขาไปเหน็
แผงวงจรดานใน รวมถงึปุมปรบัวอลลุมท่ีเปลีย่นสีได เหน็แลวรกัเลยครบั การออกแบบสไตลนี้
มแีต CHORD เทานัน้ทีท่าํ

MY CHOICE!

วันนี ้ถาผมจะตองซือ้เฮดโฟนแอมปเพ่ือใชไปตลอดกาล CHORD HUGO TT2 คอืตวัเลอืกเดยีว
ของผม ถามเหตผุลกค็งยอนไปท่ี 4 ขอขางตน เดีย๋วนีเ้ขยีนอะไรยาวๆ ไมคอยเปน 555

แตกอนเขาสูเรือ่งหลกัท่ีจะเลาสูกนัฟงครัง้นี ้ ขออธบิายคณุสมบตัแิบบเขาใจงายๆ วา CHORD
HUGO TT2 เปนเครือ่งเสยีงท่ีมโีหมดการทาํงานหลกัๆ 3 ประการ (ตามคูมอื) คอื...

1. Headphone mode ซึง่เปนโหมดหลกัทีผ่มจะลองใชงานครัง้นี ้HUGO TT2 มชีองเสยีบ
แจค็เฮดโฟนให 3 ชอง เปนชองแบบ 6.5mm จํานวน 2 ชอง และ 3.5mm จาํนวน 1 ชอง ในการ
ใชงานภาคเฮดโฟนของ HUGO TT2 มฟีเจอรท่ีเกีย่วของอยู 2-3 อยาง เรือ่งแรกคอื GAIN ซึง่ HUGO
TT2 สามารถเซต็ได 2 แบบ คอื LO G (low gain) และ HI G (high gain) เมือ่เซต็ไปที ่LO G ระดบั
ความดงัจะลดลงไป -9dB ซึง่การปรบั Gain น้ีจะทาํงานเฉพาะเมือ่อยูในโหมด Amplification
กบั Headphone เทานัน้ เพราะถาเลอืกใช DAC mode คา Gain จะปรบัไมได เพราะเครือ่งจะสง
สญัญาณเอาตพุต Line level 2.5 V RMS คงท่ี

เรือ่งทีส่อง CROSSFEED เปนฟเจอรทีท่าํงานในรปูแบบของ digital processing เพือ่ผสม
สญัญาณเสยีงซาย-ขวาจากการบนัทกึแบบสเตรโิอใหมคีวามเหมอืนกบัการถายทอดเสยีงจากลําโพง
เมือ่เราฟงจากเฮดโฟน สาํหรบั HUGO TT2 มีใหใชงาน 4 รปูแบบ (ทีห่นาจอเครือ่งจะโชวดวยตวัอกัษร
XFD) คอื... XFD0 – No crossfeed, XFD1 – Minimal crossfeed, XFD2 – Moderate crossfeed,
XFD3 – Broad crossfeed ในการใชงานจรงิตองลองฟงกนัเองนะครบั วาตรงกบัรสนยิมหรอืไม

เรือ่งทีส่าม FILTER ฟเจอรนีเ้ปนการไปปรบัปรงุสัญญาณบางอยางเพือ่ใหเกดิผลบางประการ 
โดยจะมปีระโยชนมากกบัสญัญาณท่ีเปนฟอรแมต DSD บางคนเหน็คาํวา FILTER กน็กึขยาดในใจ
เพราะมักมผีลกระทบกบัเสียง แตระดบั CHORD แลว มัน่ใจไดวา การทาํงานของฟเจอรนีย้อมไมมี
ผลกระทบตอคณุภาพเสยีงแนนอนครบั โดยมใีหเลอืกใชงาน 4 รปูแบบ คอื... FIL1 – Incisive neutral

CHORD
ELECTRONICS
HUGO TT2
DAC, PRE AMPLIFIER &
HEADPHONE AMPLIFIER
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ยนิดต้ีอนรบัสู ่WJWJ ล�ำดบัที ่105 ครบั
กำรเสพสื่อโซเชียลไม่ได้ท�ำให้ผมบันเทิงใจเท่ำไหร่

มำนำนพอสมควร ท่ีพอได้จรรโลงใจกอ็ำศยัไลฟ์สดของ
ออดโิอไฟล์หรอืไลฟ์สดมกุเดด็จำกกรูเูครือ่งเสยีงหลำย
ต่อหลำยช่องก็พอจะคลำยเครียดไปบ้ำงตอนพำออก
ทะเล (ยงัเป็นสงัคมทีน่่ำรกัอยู)่ ผมจงึขอเชญิชวนให้ท่ำน
ทั้งหลำยหันมำสู่เบสิกกำรเซ็ตอัพเครื่องเครำ รวมทั้ง
กำรสลำยไฟฟ้ำสถติย์ในระบบกนับ้ำง เนือ่งจำกมลภำวะ
ทำงอำกำศใน กทม. มันมำกเหลือเกินจำกกำรสร้ำง
ระบบขนส่งมวลชนทั่วเมือง ที่ท�ำได้ก็มีกำรขยับเขยื้อน
เคลื่อนที่เครื่องเสียงและท�ำควำมสะอำดตัวเคร่ืองด้วย
clean room wiper หรอื 3M Scotch-brite Q600 รำคำ
แพค็ละ 100 กว่ำบำท และท�ำควำมสะอำดจดุเชือ่มต่อที่
สำยต่ำงๆ ด้วย CRC Co Contact cleaner และเชด็ให้
สะอำด กำรขยับจัดวำงเส้นสำยใหม่ เหล่ำนี้ก็สำมำรถ
ให้ผลทำงเสยีงทีฟั่งออกชดัเจน ซ�ำ้ได้ออกก�ำลงัไปในตวั
ด้วยครบั

WJ ฉบบันี ้ขอนาํเสนอผูผลติสนิคาไฮเอน็ดของญีปุ่น
ประเทศผูซึง่ไมไดหวัน่ไหวกบัภัยธรรมชาตอิะไรท้ังส้ิน คอื
ปน้ีโดนพายุไปหลายดอก ไดปลอยสินคาที่อยูในระดับ
ราคา “จบัตองได” แตไมยอมทีจ่ะยอหยอนคณุภาพเลย
เรียกวาคุณภาพลนเครื่อง นั่นคือ Accuphase E-650
อินทเิกรตแอมป Class A ทีพ่วงมากบัปรแีอมปทีใ่ชเกน
คอนโทรลแบบ AAVA แบบเดยีวกบัปรแีอมปรุนทอ็ปของ
คาย ทาํเอาผมระรกิระรีส้ัน่ระรวักนัเลยทเีดยีวครบั เพราะ 
Class A ของคายนีบ้งบอกสถานะ Flagship ประจําคาย
ไปในตัวซะดวย นี่จัดเปนพระเอกข่ีมาขาวมาในชวง
เศรษฐกจิฝืดเคอืงโดยแท

อันวาการผลิต Accuphase Class A Amplifier
ซึ่งจัดวาเปนเรือธงของคายนั้น ถาสืบเสาะกันใหดีแลว
สามารถเรยีงลําดบัเปนรุนๆ จากรุนปจจุบันไลยอนไปถงึ
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 ญีปุ่นมพีืน้ทีใ่นการฟงเพลงหรอืหองฟงขนาดเลก็ เนือ้ที่
ในการจัดวางเครื่องเสียงก็คอนขางจํากัด การที่ทางคาย
ผลิตอินทิเกรตแอมปคลาสเอ ก็เพ่ือจะตอบโจทยนักเลน
ในบานเขาเองเปนหลัก ซึ่งแนนอนวาเลนกับลําโพง
ความไวสงู แมต็ชิง่ไดดกีจ็บไดเชนกนั

สิง่ทีน่าสนใจทีเ่ปนพฒันาการของแอมป Class A ของ
Accuphase ท้ังท่ีเปนแอมปสเตรโิอ หรอือนิทเิกรตแอมป
(เวนโมโนบลอ็กทีเ่ปนการออกแบบเฉพาะ) ตลอดไทมไลน
ทีผ่านมา นัน่กค็อื กําลงัขบัอาจจะเทาเดมิ เชน 30 วตัต,
45 วตัต หรอื 60 วตัต แตมวีวิฒันาการในเรือ่งของ Damp-
ing Factor ทีส่งูขึน้, คา THD ทีต่ํา่ลงไปเรือ่ยๆ, คา S/N
Ratio ทีสู่งขึน้ไปเรือ่ยๆ นกัเลนรุนใหญทีเ่คยจับจองแอมป
Class A รุนแรกๆ เชน A20, A20V หรอื A30 ทีม่ไีทมไลน
ในชวงป 1995-2004 มีความพึงพอใจกับน้ําเสียงมาก 
โดยเฉพาะ Timbre ท่ีเตม็และอิม่ ความหวานและลืน่แบบ
ไมเล่ียนแบบแอมปหลอดของเสียงกลาง ครั้นเม่ืออยูใน
ยุคดจิทิลัเบงบานตัง้แตป 2000 เปนตนมา การเสพไดนามกิส
ทีม่รีะดับมากกวา 120dB เกนิเพดานของ CD Format
เริม่เปนมาตรฐานใหมทีเ่รยีกกนัวาไฮเรสกลายมาเปนโจทย
ที่ทาทายผูผลิตเครื่องเสียงในตลาด ทําใหทางคายเริ่ม
พฒันาแอมปคลาส A โดยมกีารใชวงจร MCS ซึง่ตอมาเปน
MCS+ เพื่อจัดการ Current Feedback ใหกับวงจร
ภาคขยายทีใ่ช Mosfet transistor ตอขนานกนัหลายคู
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% อยางรวดเรว็ฉับพลนัไมมกีารหนวง (เปรยีบเปรย
ไดกบัการเหยยีบคนัเรงรอไวครึง่หนึง่ ออกตวักล็อฟรเีลย
ไมตองรั้งรอรอบเครื่อง) พลังงานที่เสมือนกับการเหยียบ
คนัเรงรอไวก็กลายเปนความรอนอนัเปนเอกลักษณเฉพาะตัว
ของแอมปแบบนี ้ดงันัน้ การตอทรานซสิเตอรขนานกนัก็
เพือ่เพิม่ความสามารถในการจายกระแส การแชรโหลดใน
การจายกระแสตอตวัใหทาํงานนอยลง ความรอนนอยลง
ความเพ้ียนก็ตํา่ลง ทาํใหวงจรมีความเสถยีรและอายกุาร

(1) ใช้ยีห้่ออืน่ก็ได้ เน้นทีต้่องไม่มคีณุสมบตัใินการหล่อลืน่

ตกค้าง เพราะเราแค่ท�าความสะอาดและก�าจดัไฟฟ้าสถติย์ออก

ไปเท่านัน้
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ยนิดต้ีอนรบัสู ่WJWJ 104 ครบั
เล่มนี้ก็น่ำจะเป็นควันหลงที่ไม่ต้องกำรกำรอินโทร

อะไรกนัมำกมำย เพรำะเครือ่งเสยีงทีจ่ะทดสอบในครัง้นี้
เป็นทั้งสักขีพยำนและผู้ร่วมสังฆกรรมในกำรทดสอบ
แอมป์ระดบัอลัตร้ำไฮเอนด์ทีต่พิีมพ์บททดสอบเมือ่สอง
ฉบับที่ผ่ำนมำถึงสองแบรนด์ ทั้ง Chord Ultima และ
Vitus Audio นัน่แหละครบั ตวัสดุท้ำยของซสิเตม็ทีจ่ะเป็น
ประตเูชือ่มระหว่ำงเครือ่งเสยีงและประสำทห ู เล่มนีจ้ะมำ
พดูถงึ Focal Scala Utopia Evo ที ่WJ ต้องขอบอกว่ำ
น่ีเป็น Focal ในอนกุรมล่ำสดุทีท่ิง้ห่ำงรุน่เดิมชนดิ “กระดกู
คนละเบอร์” กันเลยทีเดยีว ท�ำไมผมจงึกล่ำวเช่นนี้

FOCAL: SCALA UTOPIA EVO
ในโลกของเครื่องเสียง ไมมีใครไมรูจักผูผลิตลําโพง

สญัชาตฝิรัง่เศสรายนี ้และนาจะเปนผูผลติไดรเวอรระดบั
ท็อปทรีของโลกดวย นั่นคือ Focal Speaker น่ันเอง
อันวาลาํโพง Focal นี ่ผมคดิวาทีด่งัมากๆ และเปนทีรู่จกั
กนัอยางกวางขวาง มาจากการผลิตและจาํหนายไดรเวอร
ที่เปนชุดคิท ที่ทางบริษัทไดผลิตตามสเปกของตัวเอง
และกร็บัจางผลติไดรเวอรใหกบัลําโพงชัน้นาํของโลกดวย
นวัตกรรมไมวาจะเปนกรวยเคฟลารถัก โดมไททาเนียม
หรอืลาสดุโดมเบรลิเลยีม ทาง Focal กเ็ปนรายแรกๆ ครับ
ที่นํามาผลิตแพรหลาย นอกจากนี้ ในยุคกอนอินโฟ-
เทนเมนตจะมบีทบาทเต็มตวัจนเปนสวนหน่ึงของรถยนตนัง่
การอพัเกรดเครือ่งเสยีงรถยนต อยางนอยกเ็ปล่ียนลําโพง
ไดรเวอรเบสหรือแมแตทวีตเตอรที่ติดมากับรถ (ก็ยังดี)
เรยีกวาเปนเรือ่ง “ตองทํา” ไมแตกตางจากการเปล่ียนลอ
แมก็ซกนัเลยทเีดยีว วากนัขนาดนัน้ และกล็าํโพง Focal
นี่แหละ ที่เปนดาวคางฟ้าของตลาดวงการเคร่ืองเสียง
รถยนต จนกระทั่งนอยรายนักที่จะหาญกลามาตอกร
ลมหายตายจากไปกเ็ยอะ เพราะโปรดกัสวาไรตีข้อง Focal
จัดวาครอบคลุมตั้งแตหลักพันไปจนหลักหลายหมื่น
สวนตวัผมเหรอ พดูตรงๆ ฟงไมคอยจะเขาถงึครบั ชดุไหน
ที่ว าประกวดรางวัลระดับโลกมาแลว ผมก็ไปนั่งฟง
ก็อหีรอบเดมิ ไมถกูจรติ คอืกด็นีะ เรากเ็ลยซือ้ลําโพงยีห่อ
อืน่ทีร่าคาถูกกวาดวย 555 ตอมา เริม่มกีารทําตลาดลาํโพง
บานในบานเรา ก็ตองพูดตรงๆ อีกนั่นแหละ Focal
มีลาํโพงบานตัง้แตราคาหลกัหมืน่ไปจนถงึหลกัหลายลาน
ผมก็มีโอกาสไปฟงเทาท่ีจะฟงไดและก็เทาท่ีจะมีโอกาส
ทดสอบ เอาวากนัทีห่ลกัแสนขึน้ไปจนระดบัหลายลานนะ
ผมฟงแลวก็ยอมรบัวาเสยีงดนีะ แตถามวา มอีารมณความ
“อยากได” เปนเจาของไหม ขอตอบวา ไมครบั ผมคดิวา
ในราคาที่ตั้งเทียบกับแบรนดในตลาดที่ระดับเดียวกัน
ผมวา Focal ยงัไมอาจจะทะลทุะลวงปราการบางอยาง
อยางนอยที่สุดก็ตัวผมแหละ คือ ฟงแลวไมชอบอะ
ไมทราบวาเคยเปนกันบางไหม คือ เสียงดี แตไมชอบ
เขาใจนะครบั วาทางบรษิทัเอาคอมโปเนนทของไดรเวอร

ครอสโอเวอร ของคายทีด่ทีีส่ดุแพงทีส่ดุ เอามาลงตูลาํโพง
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 ต้ังเดนเปนสงา ผมก็ยังรูสึกเหมือนกับไมไดฟง
ตวัจรงิของมนั (ในระดับทีค่าดหวัง) ซกัท ี คอืไมทราบวา
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
ในอนุกรมนี้จัดวาเปนรุ นที่สี่แลวครับ (รุ นทายสุดคือ
Utopia Scala III) สําหรบัผมจดัวาเปนภารกจิทีไ่มงาย
เทาไหร กบัการทีจ่ะตอง “คลีค่ลายลบลาง” สิง่ทีต่ดิคาง
ในใจออกไปใหหมดกอน แลวหันกลับมามองเจา Scala
Utopia Evo ที่ผมแอบมโนวา คราวนี้มันจะโดนผม
“เชอืด” ไหมเนีย่ สําหรบัลําโพงฟงเพลงในอนุกรม 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 กม็พีฒันาการทางความคดิ ตรรกะ อารมณ์ พนิิจ
รวมไปถึงการตกผลึกที่แปรเปลี่ยนไปตามประสบการณ์
หลากหลาย ไม่ว่าจะมาในรูปแบบของความเชี่ยวกราก
หรือราบเรียบที่ซัดผ่านมากับกาลเวลา แน่ละ เราอายุ
มากข้ึน ผ่านร้อนหนาวมากขึ้น ผ่อนปรนหรือจริงจัง
มากข้ึน มองความเป็นไปและความเป็นธรรมดามากขึ้น
ลึกซึ้งมากขึ้น ธรรมชาติมากขึ้น สะอาดและเกลี้ยงเกลา
มากขึน้ และทีผ่มเกริน่มาทัง้หมดนีน้ัน้เป็นสิง่ทีจ่ะน�าไปสู่
“บางสิ่ง” ที่ “ตกผลึก” อย่างท่ีไม่เคยคิดว่า เขาจะท�า
เครื่องเสียงชนิดที่ “ตกผลึก” ขึ้นมาได้อย่างที่ผมอยาก
จะเหน็ นัน่คอื “NAIM STATEMENT”

NAIM STATEMENT
ผมคงไม่ต้องบ่นให้ฟังเร่ืองประเด็น “Expansive

WAR” ของเครือ่งเสยีงท่ีเรยีกตวัเองว่า เป็น Ultra-Hi end
มพีรรคพวกในวงการกล่าวให้ฟังว่า เอ่อ! ล�าโพงคณุเสียงดี
มากเลยนะ น่าเสยีดายอย่างเดยีวคอื ราคามนัถกูเกนิไป
เอา ให้ตายเถอะโรบิน้ ความคดิน้ันมนับ้าไปแล้ว แต่เผอิญ
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 เป็นเครือ่งเสยีงทีม่กี�าเนดิจากองักฤษ ปัจจบุนั
อยู่ในร่มเงาของ Focal จากฝรั่งเศส เข้าใจกันก่อนว่า
NAIM นั้น ไม่เคยท�าสินค้าที่เรียกตัวเองว่า ไฮเอ็นด์เลย
ด้วยซ�้า ปรัชญาของเขา คือ... การท�าเครื่องเสียงท่ีให้
ความน่าฟังและเป็นธรรมชาติมากที่สุดเท่าที่ผู้ชื่นชอบใน
ดนตรีสามารถเข้าถึงได้(ในระดับที่จ่ายได้) การมาของ
NAIM STATEMENT จัดว่าเป็นโครงการทีต้่องยกเครดิต
ให้กบักลุม่ FOCAL โดยแท้1 ทีน่่าจะเป็นจกัรกลส�าคญัใน
การสร้างสรรค์ NAIM STATEMENT เม่ือราคามิใช่ข้อจ�ากัด
อกีต่อไปในการท�าเครือ่งเสียงทีดี่ทีสุ่ด น่ันคอื ค�าม่ันสัญญา
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 ประกอบด้วยปรแีอมป์รุน่ NAC
S1 และเพาเวอร์แอมป์โมโนบล็อกรุ่น NAP S1 นับได้
สามชิ้น วางเรียงหน้ากระดานเป็นอนุสาวรีย์ก็ไม่ผิด นี่ก็
เป็น STATEMENT อย่างหนึง่ ปรแีอมป์หนกั 60 กโิลกรมั
แอมป์หนักตัวละ 100 กว่ากิโลกรัม ผมได้รับแจ้งจาก
ผูน้�าเข้าว่า ลกัษณะการออกแบบจะแบ่งตวัถงัเป็นสองส่วน
คือ ภาคจ่ายไฟใช้ตัวถงัส่วนล่าง ส่วนด้านบนเป็นภาคขยาย
สญัญาณ ช่องเสยีบไฟฟ้า แผงวงจร ตวัถงั ล้วนออกแบบ
มาให้เป็นลกัษณะทีเ่รยีกว่า De-Coupling Mounted หรอื
ยึดกันผ่านตัวกลางท่ีการยดึแน่นนัน้ยงัมีความสามารถให้
ตวัได้บ้าง เพือ่สลายการส่งผ่านแรงสัน่สะเทอืนจากภายใน
ออกมาภายนอก หรือภายนอกเข้าไปถึงภายใน ผมคิด
ว่าการใช้ Mechanical decoupling/isolation นั้น
มีความส�าคัญมากกับ Micro vibration ท่ีสิ่งละอัน
พนัละน้อยนีแ่หละ ทีเ่ป็นจดุส�าคญัให้เครือ่งเสยีงถ่ายทอด

เร่ืองทีน่่าใจหายทีส่ดุในการ

ทดสอบเคร่ืองเสยีงคร้ังนี้

คอื การได้เหน็ NAIM

STATEMENT ถกูยกออก

จากห้องฟังกลบัโชว์รูม

หลงัจากทีม่นัได้แสดง

ปาฏหิารย์ประจกัษ์ให้

เกดิขึน้ในห้องฟังของผม
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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�าให้มั่นใจว่าเดินถูกทาง
แล้ว ส�าหรับตลาดเครื่องเสียงไฮเอนด์ในบ้าน จนมาถึง
MAN301 ยิง่มัน่ใจมากขึน้ แต่ถ้าจะย�า่อยูก่บัความส�าเรจ็
เดิมคงไม่ใช่แน่ DAC501 และ DAC502 จึงหาใช่ตัวแทน
ของ DAC202 ไม่

PROFESSIONAL DSP TO HOME
สามารถพูดได้เต็มปากเลยว่า Bob Ludwig

มาสเตอร์ริง่เอน็จิเนียร์ตวัพ่อ รวมถงึ Mastering Engineer
คนอืน่ๆ ท่ีท�างานในสตดูโิอระดบัโลก ล้วนคุน้กบัอปุกรณ์
ของ Weiss Engineering กันทั้งนั้น เอาเป็นว่ามากกว่า 
85% ของสตูดิโอระดับโลกได้น�ามาติดตั้งในมาสเตอริ่ง
สตูดิโอ นั่นคือ DSP Box ซึ่ง Weiss ก�าลังน�าเสนอสู่
เครื่องเสียงบ้าน และในเมื่อ Weiss ถูกวางต�าแหน่งใน
ฐานะเครือ่งเสยีงไฮเอนด์ ย่อมรบัประกนัว่า คณุภาพของ
DSP ก็ต้องไฮเอนด์ และดีที่สุดด้วย

TECHNOLOGY BREAKTHROUGH
เป็นที่ทราบดีว่าเครื่องเสียงที่ใช้กันอยู ่ในบ้าน

มีข้อจ�ากัด คือ... “บันทึกมายังไงก็ต้องเล่นไปตามน้ัน”
ดสูว่ิาเครือ่งเสยีงบ้านมอีะไรบ้าง ล�าโพง, เพาเวอร์แอมป์,
ปรแีอมป์, DAC +Transport ไม่มีตวัใดเลยทีจ่ะสามารถ
จัดการให้คุณได้ตามท่ีคุณต้องการ อย่างท่ีทราบดีว่า
Weiss Engineering เจนจัดในเรื่อง DSP มากกว่าใครๆ 
ด้วยพลังของ 15 x Shark DSP เช่นเดียวกับที่ติดตั้งอยู่
ภายในของ Weiss Mastering ในสตูดิโอ เหมือนกับ
ที่มาสเตอร์ริ่งเอ็นจิเนียร์ใช้ Mr. Kent Poon เคยบอก
ให้ฟังเป็นไอเดียเมื่อสองสามปีที่แล้ว ถึงวันนี้มาถึงในมือ
ผมแล้ว เห็นไหมว่า... น่าตื่นเต้นเพียงไร 

“A NEW DIMENSION OF D/A 
CONVERTER DESIGN”
นี่หาใช่เป็นแค่ DAC ตัวใหม่สุดเท่เท่านั้น

แต่เป็นการออกแบบใหม่ทั้งหมดแบบยกคอนเซ็ปต์
กันเลยทีเดียว แยกวงจรของภาคจ่ายไฟแบบ
Full Linear ทั้งอะนาล็อกและดิจิทัลออกจากกัน
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 อันโด่งดังที่อยู่ในตัว Media
และรุ ่นเรือธงนั่นเอง 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 และเท่าน้ันไม่พอ
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
ทะลุไปไกลกว่านี้ ไม่ว่าจะฟอร์แมตอะไรในอนาคต
ก็ไม่ต้องกังวลว่าจะตกรุ่น

DAC502 ตัวที่ทดสอบเป ็นสี เงิน มาใน
โครงสร้างแบบ Full Frame ต่างกบั DAC501 แต่กด็ดูี
เป็นหนุม่สวสิที่ “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 โดยเฉพาะในญีปุ่น 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
เลขที่ 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพฯ Tel. 089-920-8297, 02-642-1448
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EQUIPMENT REVIEWS

รวมกับสายโฟโนทีต่่อมายงัภาคโฟโน เครือ่งนีใ้ห้
ปรับได้ตั้งแต่ 100 – 420 picofarad  ซึ่งก็เป็น
ค่ากลางๆ ส�าหรับหัวเข็ม MM ทั่วไป ถ้าเราปรับ 
load capacitance ของโฟโนลดลง การตอบ
สนองความถี่จะ flat มากขึ้น จนถึงถ้าลด 
มากเกินไปจะเกิด high frequency roll off 
ส่วนตวัส�าหรบัทดสอบ Uphono+ ผมตัง้ไว้ทีค่่า 
200 ก่อน แล้วจากนัน้กจ็ะปรบัเมือ่ได้ทดลองฟัง
น�้าเสียงจริงๆ อีกที

• MC setup เราต้องปรับสองอย่างคือ 
gain และ impedance ส�าหรบั gain ขยายปรบั
ได้สองค่าที่ 58dB (เหมาะกับหัว mid MC  
ที ่output อยูใ่นช่วง 0.4 – 1 mV) และค่า 69dB 
(เหมาะกับหัวเข็ม MC low ที่ค่า output ที่ 0.2 
- 0.4 mV) ส่วนการปรับค่า impedance จะ
เป็นการปรับส�าหรับหัวเข็ม MC ปรับได้ตั้งแต่ 
20 ohm ไปจนถึง 1000 ohm หลักการก็คือ 
ตั้งตามค่า recommend load impedance 
ของหัวเขม็ทีเ่ราซือ้ หรอืตัง้ไว้ประมาณ 5-10 เท่า
ของ internal coil impedance ถ้าเราตั้งค่า 
phono load มากขึน้ เสียงจะ flat ขึน้ ถ้า load 
มากไป เสียงจะอับทึบ ถ้าไม่ต้ัง load เลย  
เช่นใช้ค่า 47kOhm แบบหัว MM เสียงก็จะเปิด
สว่าง ส�าหรับภาค MC ของ Uphono+ เขาให้
ใช้ค่าสงูสดุได้ที ่1000 ohm ซ่ึงผมกใ็ช้ค่านีต้ลอด
ในการเล่นทดสอบ

Uphono+ sound test

ผมทดสอบ Uphono+ เป็นสามส่วน คือ… 
ภาค MC low phono, MM phono และการ 
rip ผ่าน USB output

Mc low session: ใช้ EMT 930 Turntable, 
Jelco 750 arm + Benz Micro SL wood, 
EMT 929 arm + EMT TSD15 cartridge

MM session: ใช้ EMT 930 + Jelco 750L 
arm หัวเข็ม Shure V15 type 3 cartridge

USB output session: ใช้สาย USB ของ 
Furutech GT2, ระบบปฏิบัติการ Mac OS, 
Amarra vinyl software, Waves Tracks live 
software

แผ่นเสียงที่ใช้ทดสอบ 

MC low session:

1. I Musici: Eine Kleine Nachmusik 
mov.4 (Phil ips 28PC-85 Japanese  
pressing)

2. Silvia Droste: Voicing (Jeton 
J2187024) – My one and only love 

3. GRP Artists Cerebration Songs of 
the Beatles – And I love him (Diana Krall)

4.Sheffield Lab 13 – Amanda  
McBroom: Dusk 

5. Yello - one second (Mercury 830 
956-1):  Moon on Ice

6. Pat Coil – Steps (Sheffield Lab 
TLP-31HQ): Roads less travelled 

MM session

1. Eileen Farrell: My very best  
(reference records RR-60) – Stormy 
weather

2. Youn Sun Nah: Same girl (ACT 
9024-1) – my favorite things

เพลงทีใ่ช้ทดสอบทัง้หมด จะอยูท่ีน่ีน่ะครับ 
https://drive.google.com/open?id=1kn-
d1OrZrHDnHd7YRys_GzHfbvVT45Ib1  
ไฟล์ 24 bit/44.1kHz ผมริปผ่านโฟโนตัวน้ี 
ด้วยเครื่อง Tascam DV RA1000HD และใน 
MM test แผ่น Same Girl กับ Eileen Farrell 
จะริปผ ่าน USB port ของ Uphono+  
ด้วยโปรแกรมบน Mac OS ที่จะกล่าวต่อไป 
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Tonal balance: เริ่มต้นการทดสอบ ผมลอง
ภาค MC ก่อน โดยใช้ค่าเกนขยายที่ 58dB ซึ่งก็เพียง
พอส�าหรับหัวเขม็ Benz Micro SL Wood ที ่0.4mV 
โดยต้องเร่ง volume ที่ปรีแอมป์อีกสักเล็กน้อย  
ส่วนส�าหรับหัว EMT นั้น 1mV ของหัวเข็มเมื่อผ่าน
ภาคขยายแล้ว เกนเกือบเท่าๆ กับความแรงของ
สัญญาณ CD ลักษณะเสียงโดยรวมของ Uphono+ 
นัน้คล้ายคลงึกบัเครือ่งเสยีงหลอดอยูพ่อควร คอืเสยีง
กลางเด่น มีมวลเนื้อเสียงอิ่มหนา ผมเช็คเสียงกลาง
ก่อนด้วยเสียงของ Diana Krall ยุคก่อนที่เธอจะดัง
ระเบิดเป็นศิลปินเดี่ยว ในแผ่นรวมฮิตของนักดนตรี
สังกัด GRP เล่นเพลง Beatles – And I Love Him 
แทร็กนี้ mix เสียงโดยยอดฝีมือ Al Schmitt โดยมี 
Tony Lipuma เป็น producer เสียงจะอิ่มฉ�่าและมี 
ambience สะท้อนเล็กน้อย เสียง double bass 
เดินซึมลึกเป็นฐานเสียงของเพลงนี้ตลอดแทร็ก  
สิ่งที่แพ้ phono ในระดับ high end ที่แพงกว่าคือ 
รายละเอียดของปลายเสียงแหลม พวกเสียงฉาบ แฉ 
ปลายสแนร์ อาจจะไม่ได้ละเอียดเป็นฟุ้งฝอยแบบ 
phono แพงๆ 

Frequency extension: เพื่อทดสอบ 
รายละเอียดของเสียงย่านทุ ้มสุดและแหลมสุด  
ที่ภาคโฟโนนี้จะให้ได้ ผมหยิบแผ่น Sheffield Lab 
13 – Amanda McBroom เพลง Dusk เป็นแทร็ก
ที่ใช้ทดสอบกันประจ�าส�าหรับ high frequency 
extreme น้ัน อาจจะไม่ได้พลิ้วล่องลอยเช่นเดียว 
กับโฟโนหลอด Simply Phono ที่ผมสามารถปรับ
จูนเสียงด้วยการเปลี่ยนหลอดได้ แต่ก็ได้ harmonic 
ของเสียง triangle ที่ดีเพียงพอ ฝั่งเสียงเบสในแผ่น 
Dusk กท็�าได้ดี จะแพ้กแ็ต่โฟโนหลอดทีจ่ะมแีรงปะทะ
ที่ดีกว่านิดหน่อย แทร็ก Moon on Ice ของวง  
Yello จะให้ฐานเสียงเบสที่ฟังสนุก แนวดึ๊บๆๆ  
ตัวโน้ตเบสแต่ละตัวอาจจะไม่เด็ดขาดจากกันนัก  
แต่ก็สามารถ follow ไลน์เดินเบสได้ไม่ยากเย็น  
เพลงน้ี mix เสยีงได้เวทกีว้างขวางดมีากครับ เวทเีสยีง
ทั้งทางกว้างและลึก ตัว Uphono+ ท�าได้ดี

Harmonic & low level detail: ผมยังติดใจ
ใน harmonic ย่านความถี่สูง เลยหยิบแผ่น Same 
Girl ของ Youn Sun Nah แทร็กแรกของแผ่น เพลง 
My Favorite Things ตัวนักร้องได้ดีด Kalimba 
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tracking force ที่ 1.7 กรัมตามสเปก ใช้เวลาใน 
การ setup ต่ออาร์มประมาณ 20 นาที จะยากหน่อย
ตอนที่เล็ง overhang กับมุม offset บน alignment 
template เนือ่งจากว่าตัวก้านเขม็นัน้เอียงเกอืบราบ 
เมือ่ลงหวัเขม็ ท�าให้มองจดุแตะ null point ได้ล�าบาก
นิดหนึ่ง เมื่อเราติดตั้งหัวเข็ม ต่อสายโทนอาร์มไปยัง 
E1 phono แล้ว เปิดเครื่องโฟโน ไฟที่หัวเข็มก็จะติด
ทันทีพร้อมใช้งาน 

หวั E1 ไม่มีปัญหากบัการท�างานร่วมกบัทัง้อาร์ม 
Denon และ SAEC แต่อย่างใด ไม่มีอาการ tracking 
error ตลอดร่องแผ่นเสียงจากนอกสุดถึงในสุด หัวที่
ได้มานี้เป็นหัวใหม่แกะกล่อง ใช้เวลาเบิร์นไม่นาน 
มากนัก สัก 10 ชั่วโมงก็เริ่มเห็นแววแล้วครับ สิ่งแรก
ท่ีสัมผัสได ้ เหมือนหัวรุ ่น 002 คือ ความสงัด  
background noise ต�่ามากๆ แต่สิ่งที่ผมชอบทันที
เลยคือ “มันมีเน้ือ” ครับ เนื้อเสียงเป็นตัวเป็นตน 
ก�าลังดี ไม่อ้วนมากไป และไม่บางเกินไป ฟังก�าลัง 
พอดีๆ สบายมากๆ เมื่อพ้นเบิร์นจึงย้าย E1 มาเล่น
บนแท่น EMT930 ต่อไป

Playlist ที่ใช้ทดสอบในขั้นสุดท้ายอยู่ท่ีน่ีครับ 
https://soundcloud.com/emt930/sets/ds-au-

dio-e1 เป็น vinyl rip ด้วยเครื่อง Tascam DV RA 
1000HD ในเพลงทีมี่ download option แนะน�าว่า
ให้ download ตัวไฟล์ 16/44.1 มาฟังกับ DAC  
จะให้คุณภาพเสียงท่ีดีกว่าการฟังบน Soundcloud 
นะครับ และในกรณีที่ใช้เล่นบน PC ผ่าน USC DAC 
ตวัโปรแกรมทีใ่ช้เล่นกม็ผีลต่อเสยีงด้วยเช่นกนั ให้ลอง
ฟังหลายๆ โปรแกรมนะครบั ส่วนตวัแล้วถ้าจะฟังเอา
คุณภาพจริงๆ จะเปิดฟังทีละเพลงด้วยโปรแกรม 
sound editor ของฟรีคอื audacity ครบั เสยีงดกีว่า
โปรแกรมเล่นเพลงเป็น playlist ชัดเจน 

หวั E1 นัน้มแีนวเสยีงเช่นเดยีวกับ 002 บนแท่นนี ้
เหมือนเดิม เมื่อใช้แท่นที่เป็นแบบ idler wheel  
มันย่ิงแสดงศักยภาพของระบบหัวเข็มและโฟโน 
ระบบ optical มากขึ้น กับอัลบั้ม Carolin No  
ชดุ November Songs แผ่นเสยีงสงักดัเนเธอร์แลนด์ 
เพลงสนกุๆ อย่าง Love Song https://soundcloud.

com/emt930/hear-the-silence (ตอน upload แรก
สดุตัง้ชือ่เพลงใน hard drive ผิดครบั ชือ่ไฟล์เลยเป็น 
hear the silence แต่ชือ่เพลงบน Soundcloud น้ัน
แก้ถกูต้องคือ lovesongs) หวั E1 ให้ tonal balance 
ของดุลเสียงที่น่าฟัง ฟังสบายมากกว่าหัวรุ่นพี่ 002  
ที่เคยรีวิวออกมาเสียอีก ให้ฐานเสียงต�่าของเบสและ 
cello ได้หนักแน่น ขณะที่เสียงเปียโนเป็นประกาย
สุกสว่าง สนามเสียงเกลีย่ได้เต็มพื้นที่ระนาบซ้ายขวา
ของล�าโพง และมีไดนามิกของเสียงที่ดีไม่แพ้หัว 002 
เลยทีเดียว 

แผ่นเสียง DAM Direct 
เป็นแผ่น special cut ของ
สังกัด DAM Toshiba แผ่นนี้ 
หน้าที่สองจะเป็นการเอาเพลง
ของสังกัด Three Blind Mice 
เลอืกตวัอย่างเพลงมาสามเพลง 
ตัดเป็นสปีด 45 ผมเลือกเพลง 
ที่เล่นครบจบเพลงคือ เพลง 
The Way We Were ของวง 
Tsuyoshi Yamamoto Trio (เพลงนี้เป็นเพลงที่ 1 
ของแผ่น Girl talk – TBM-59) แทร็กนี้เป็นแทร็ก 

ที่ท ้าทายหัวเข็มมากพอควร  
เราจะได้ยินไดนามิกของเสียง
เปียโนที่เคาะ (attack) และ
กังวาน (decay) อย่างชัดเจน 

และพอเป็น 45 rpm โดยสังกัด DAM นั้น หายห่วง
เร่ืองคุณภาพเสียง หัว E1 ให้ไดนามิกของเสียง 
เปียโนที่ดีมากไม่มีพร่าเพี้ยน ที่ประทับใจที่สุดคือ  
รายละเอียดทุกเสียงถ่ายทอดได้หมด โดยที่ยังคง
ความอิ่มฉ�่าของเนื้อเสียง ลองฟังใน Soundcloud 
playlist นะครับ หรอืเฉพาะเพลงนีท่ี้ https://sound-

cloud.com/emt930/the-way-we-were

ลองมาฟังเพลงแนวเครื่องสายออร์เคสตร้ากัน 
จากแผ่นเสียงเพลงไทยของ อาจารย์นรอรรถ  
จันทร์กล�่า ร่วมกับวง CU String Orchestra บันทึก
เสียงที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพลงลาวดวงเดือน 

ปุ่มหมุนด้านหลังเพ่ิมมาอีกหนึ่งปุ่ม ซึ่งในตัวที่มี 
ปุ่มหมุนแบบนี้ เมื่อเลือกสวิตช์ด้านหน้าเป็น High 
จะเป็นการเซ็ตอิมพีแดนซ์ไว้ที่ 5 k Ohm และ 
ถ้าเลือกเป็น Low คือการเลือกใช้งานปุ่มหมุน 
ด้านหลงั มีค่า 12, 47, 120, 240, 410 และ 1,000 
Ohm ตามล�าดับ ซึ่งการปรับได้ในช่วง 12 - 5k 
Ohm ผมก็ถือว ่าครอบคลุมการใช้งานหัวได ้
หลากหลายมากแล้ว นอกจาก Option ในส่วนของ
การปรับโหลดหัวเข็ม MC แล้ว ยังสามารถเลือก 
MC XLR input และเพิ่ม XLR output ได้ด้วย

 ถือว่าเป็นโฟโนปรีแอมป์ที่มีความครบเครื่อง
มากตัวหนึ่ง ซึ่งเครื่องตัวที่ผมใช้ไม่ได้ติดตั้ง MC 
XLR input เนือ่งจากเครือ่งเล่นแผ่นเสียงทีใ่ช้ไม่ได้
มีเอาต์พุต XLR แต่ได้มีการติดต้ัง XLR output 
เนื่องจากว่าในช่วงแรกที่ซื้อมาใช้งานยังใช้หัวเข็ม 
Denon DL-S1 อยู่ ซึ่งเป็นหัวที่มีเอาต์พุทต�่ามากๆ 
ระดบั 0.15 mV จงึต้องการเกนขยายท่ีเพิม่ขึน้จาก
ช่อง XLR 

แรกเริ่มเดิมที ความตั้งใจของผมในการเลือก 
VIDA เข้ามาประจ�าการในชุด เนื่องจากต้องการ
ปรีโฟโนที่รองรับการใช้หัวเข็มโมโน MM Denon 
DL-102 หนึ่งตัว และหัวเข็มสเตริโอ MC Low 
อย่าง Denon DL-S1 ซึ่งเป็นหัวเข็มที่มีเอาต์พุต 

ต�า่มาก จงึต้องการปรโีฟโนทีม่เีกนขยายเยอะมาก
โดยที่ มีสัญญาณรบกวนต�่ามากๆ ซ่ึง VIDA  
ก็ท�าหน้าที่ของมันได้เป็นอย่างดีมากตลอดมา  
จนกระทั่งชุดอ้างอิงปัจจุบันเริ่มด้วยหัวเข็ม Linn 
Kandid  เครือ่งเล่นแผ่นเสยีง Brinkmann Brado 
ต่อเข้ากับ Aurorasound VIDA และใช้สาย XLR 
ไปเข้าปรแีอมป์ Mark Levinson No.32 ซึง่พบว่า
มีความลงตัวกันดีมาก เนื่องจากหัว Linn Kandid 
ที่มีเอาต์พุตราวๆ 0.4mV  เมื่อต่อใช้งานกับ VIDA 
แล้ว ได้สัญญาณที่มีความแรงใกล้เคียงกับดิจิทัล 

ฟร้อนต์เอนด์ของ dCS ที่ผมใช้อยู่พอดีๆ แถมที่ 
น่าทึ่งก็คือ แบ็กกราวด์นอยส์ท่ีเงียบสงัดมากใน
ระดบัใกล้เคียงกนักบัเครือ่งเล่นซดีี ไม่เคยมปัีญหา
เรื่อง จี่ ฮัม หรือโดนเสียงวิทยุชุมชนแทรกแบบ 
โฟโนหลายๆ ตวัท่ีเคยเจอ ถอืว่าเงยีบทีส่ดุเท่าทีไ่ด้
ผ่านเข้ามาเล่นในห้องของผม เรียกได้ว่าสเปกใน
คู่มือที่บอกว่าระดับน้อยส์ของช่อง MC อยู่ต�่า
ระดับ -138dBV คงไม่ได้เป็นเรื่องโม้ขึ้นมาลอยๆ 
แน่ๆ โดยทีม่าของความเงยีบระดับน้ีมาจากการใช้
วงจรที่ใช้ทรานซิสเตอร์ที่ทันสมัย และออกแบบ
วงจร DC Servo ที่ท�าให้สามารถตัดคาปาซิเตอร์
ออกจากทางเดินสัญญาณได้ นอกจากน้ี ในส่วน
ของ RIAA EQ ยังใช้วงจร LCR ที่มักพบได้ใน 

Aurorasound VIDA & VIDA Prima 
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ส่วนหน่ึงของร้านค้าท่ีมาออกงานครับ accessories 

สายไฟต่างๆ

เคร่ืองเสียงมือสองและหลอดก็มี

ตัวแทนหลอด ELROG ก็บินจากสิงคโปร์มางานนี้

แอมป์จาก Prima Luna ก็มาออกบูธ และขึ้นทดสอบด้วยครับ

แอมป์หลอดยี่ห้อ Triode ก็มาวางโชว์

Sony ยังเอาหูฟัง Hi-Res มาออกบูธด้วยครับ

พอวันที่ 2 คราวนี้น�าล�าโพง Klipsch ย้ายมา 
ตรงกลาง แล้วใช้ล�าโพงของ G.I.P. เป็นล�าโพงหลักแทน 
แอมป์ทุก เคร่ืองกไ็ด้กลบัมาเปิดใหม่อกีครัง้คนละ 3 เพลง
เช่นเคย จะซ�้าหรือไม่ซ�้าเดิมก็แล้วแต่เจ้าของเครื่อง ก็ได้
บรรยากาศจาก การเปลี่ยนล�าโพงไปอีกแบบเลยครับ  
คนที่มาร่วมงานก็ยังคึกคัก ไม่แพ้วันแรกครับ อ้อ! ลืมบอก
ไปครับ งานนี้นอกจาก มีในส่วนของ shoot out แอมป์
หลอดแล้ว ยงัมอีกีห้องทีร้่านขายแผ่นเสยีงมอืสอง น�าแผ่น
เสียงมาออกบูธขายกัน หลายร้านอย่างคึกคัก แผ่นเสียงมี
จ�านวนมาก คนก็เลยเข้ามาไม่ขาดสาย วันท่ี 2 ของงาน 
ผมเลยเดนิเข้าห้องน้ีถีห่น่อย กไ็ด้แผ่นเสยีงกลบับ้านหลาย
แผ่นแทนของฝาก

พอตกเย็น เราก็รีบเก็บของเตรียมเดินทางกลับกัน 
เพราะเลือกเที่ยวบินที่บินกลับคืนน้ันเลย ช่วงที่ก�าลังเก็บ
โต๊ะกนั จู่ๆ  กม็ผีูช้ายคนหนึง่เดนิเข้ามาขอฟังแอมป์ตวัทีผ่ม
ยกไปงาน เพราะเพื่อนกลับไปเล่าให้ฟังว่าประทับใจมาก 
ผมก็เลยบอกไปว่าหมดรอบแล้ว ตอนนี้เป็นคิวของคนอื่น
เปิดลองกันอยู่ แต่ผู้ชายคนนั้นก็ไม่สนใจ เดินไปขอทาง 
ผู ้จัดงานให้เอากลับไปเปิดจนได้ ทางเราก็เออออไป 
แบบงงๆ เลยได้เปิดฟังเป็นกรณีพิเศษอีก 3 เพลง พอจบ
แล้วเราก็ยกกลับมาจะแพ็กใส่กล่องกลับ ผู้ชายคนนี้ก็เดิน
ตามมา แล้วขอสั่งให้ผลิตแอมป์ตัวนี้ให้เขา 1 เครื่อง  
พร้อมจ่ายเงินสดมัดจ�ามาเรียบร้อย ก็เลยรับออร์เดอร์ 
มาแบบงงๆ เช่นกันครับ

ถือเป็นเรื่องที่น่าสนุกและเป็นประสบการณ์ที่ดีให้
จดจ�า ส�าหรับการออกเดินทางในฐานะผู้ผลิตเครื่องเสียง

ตอนหน้าจะกลับไปแนะน�า Jazz Bar ที่ญี่ปุ่นต่อ 
แล้วครับ รอติดตามกันนะครับ ขอบคุณครับผม. ADP

ตัวแทนของ Chord น�าสินค้ามาโชว์

หูฟังแบบ custom เจ้าดังของฟิลิปปินส์ ก็ยังมาออกบูธ
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รุ่น SHO-05 เพื่อเพิ่มฐานเสียงให้กับระบบ
หลายคนอาจจะเบื่อกับ NAS ลูกใหญ่ๆ ท่ีบู๊ต

เครือ่งนานมาก แต่กบั N1ZS/2A จะต้องท่ึงกับช่วงเวลา
ไม่ถงึอึดใจ เพยีง 15 วนิาทีเท่านัน้ เครือ่งกพ็ร้อมใช้งาน 
จะเห็น OLED display แสดง Track data, System 
Set up, Menu แจ่มจริงๆ ส�าหรับ

ทีเด็ดอยู่ตรงที่ ในเมื่อเป็น DLNA/UPnP โดยใช้ 
MELCO HD app เป็น Player จงึท�าให้เป็นตวัเล่นเพลง
ได้โดยตรง และยงัสามารถรองรบั Streaming Service 
(Tidal, Qobuz) ได้ด้วย แหล่มมัย้ จรงิๆ กใ็ช้ app สอง
สามตัวเพื่อควบคุม MELCO โดยตัวแรกบน iOS ผมใช้ 
8Player, M Connect, MELCO HD ส่วนอีกตัวบน
แอนดรอยด์ คือ Bubble UPnP และที่เหมือนกันคือ 
ต้องเลือกปลายทาง USB Media Renderer เสียก่อน 
แล้วจึงมาที่ Music Server เข้ามาที่ N1 หรือ N100 
เพ่ือไปเรียกไฟล์มาเล่นเช่นกัน ความต่างระหว่าง 
8Player และ Bubble UPnP, M Connect, MELCO 
HD app อยู่ตรงที่ตัวหลังสามารถรองรับการสตรีม
บริการเพลงเหมาจ่ายจาก Cloud Service อย่าง 
Tidal, Qobuz ได้ด้วย ขอบอกตรงๆ ว่า MELCO HD 
app มีความเสถียรมากกว่า เสียงก็ค่อนข้างดีกว่า

จาก D100 ยังมีรายละเอียดระยิบ
ระยับ มาจากไหนกัน เทียบกับ 
ไฟล์เดิมที่ริปโดยคอมพ์เก็บไว้นาน 
มาแล้ว เทียบไม่ได้เลย จริงอยู่ที่เพิ่ง
ผ ่านการเซ็ตอัพดีๆ รวมถึงสาย  
Tellurium Q Ultra Silver ท�าให้
จับส�าเนียงได้ง่าย ไร้เกรนหยาบๆ  
ทีบ่างครัง้จะได้ยนิจากแหล่งต้นทาง
อย่าง QNAP869Pro แม้ว่าคุ้นชิน
กับมัน แต ่ถ ้าไม ่ เทียบกันตรงๆ  
คงฟังยาก ซวยล่ะตู ดันฟังออก  

ต้องริปใหม่ ไม่ใช่เพราะค่าตัวมันสูงเลยใจ 
เอนเอียง ไม่ใช่แน่ๆ ใครที่คิดว่าฟังเพลงจากสื่อ
ดิจิทัลมาเยอะ แล้วคิดว ่า NAS ตัวไหนก็ 
เหมือนกัน บอกได้เลยว่าคิดใหม่ได้ คงต้อง 
ย้อนไปถึงความคิดแรกที่เขากล้าเล่นกับมัน คือ
ออกแบบโดยไม่คิดว่ามันเป็นอุปกรณ์ IT แต่มัน
คือเครื่องเสียงไฮเอ็นด์ต่างหาก Background 
Noise ต�่ามากกก ให้ความสงัด ดนตรีมีตัวตน
เป็นสามมติ ิโอบล้อม เวทเีสยีงกว้างทะลมุติ ิเสยีง
ดมีาก ฉลาด ฉับไว แถมเล่นง่ายอกีด้วย ต่างจาก 
Player ตัวอื่นในห้อง Home Studio นี้ที่คุ้นหู
อย่างที่สุด ลองยกเอามาเทียบกัน เสียบคู่กัน 
ต้องยอมรับว่า N1ZS/2A หน่วยความจ�าเป็น 
SSD เจ๋งกว่า N100 อย่างเหน็ได้ชัด คุณภาพตาม
ราคาล่ะครับ ทีนี้เมื่อเทียบกับ QNAP ล่ะ ต้อง
บอกว่า N100 ก็เหนือกว่า เมฆหมอกหายไป 
หมดสิ้น  เสียงสะอาดกว่า โดยลงทุนด้วยค่าตัว
ไม่ห่างเท่าไหร่ ส�าหรับ NAS กลุม่ IT ต้องยอมรับ
ว่าความจุเป็นรอง แต่ก็เพิ่มได้อีกนั่นแหละ 2TB 
ก็ราวๆ 2,000 อัลบั้ม สมัยนี้ถ้าไม่เก็บจนเปรอะ
ไปหมด เอาเท่าท่ีดีจริง ถ้าไฟล์ซื้อเองก็คง 
หลายเงนิอยู ่น่าจะพอนะ ทีเ่หลอืฟัง TIDAL เอา

ผมเลอืกไฟล์ Hi-Res มาเล่นหลายอัลบัม้ ท้ัง PCM 
และ DSD อย่าง แผ่น Sampler ของ OPUS3, Jazz 
at the Pawnshop DXD เพลงท่ีโชว์บรรยากาศ,  
เพลงบีตหนักๆ ของ Fleetwood MAC - Tusk,  
Rumours เสียงดนตรแีน่น หรอืแม้กบัแผ่นซดีทีีร่ปิเอง

MELCO N1ZS/2A & N100-H20 & D100 &C1AE / SUPRA CAT8
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IN DEEP ...WHEN RESONESSENCE LABS VERITAS ...GO PRO

ที่แนะน�าผลิตภัณฑ์ที่มีชิพ SABRE PRO series ที่เป็น 
แกนหลัก VERITAS มีให้เลือกสามสี ได้แก่ สีด�า สีเงิน  
และสีทองอมเขียวแปลกตา ซึ่งเป็นตัวท่ีส่งมาทดสอบ  
โดย VERITAS แต่ละตัวถูกกัดด้วย CNC จากบล็อก
อะลูมิเนียมเกรดดีชนิดตันทั้งแท่ง มีรูปทรงกะทัดรัดเล็ก
ด้วยขนาดเพียง 7.3” x 5.9” x 1.96” 

VERITAS โดดเด่นด้วย ESS Dynamic ของ SABRE 
DAC พร้อมเทคโนโลย ีHyperstream II อนัโด่งดงัตวัล่าสดุ
เป็นเอ็นจินส�าคัญ VERITAS มาพร้อมกับ Apple Remote 
ตัวเล็กๆ ที่สั่งงานได้หลากหลาย ส�าหรับ ESS SABRE PRO 
series DAC เป็นโซลูชั่นของ DAC 32 บิตที่มีประสิทธิภาพ
สูงสุดในโลก RESONESSENCE LABS น�าเสนอเทคโนโลยี
เพื่อคุณภาพเสียงที่ดีขึ้น คุ้มค่าเงินที่สุด ออกแบบให้ความ
สะดวกในการใช้งานมากกว่า DAC ทั่วไป จึงตอบสนอง 
การใช้งานทั้งในบ้านหรือในสตูดิโอบันทึกเสียง

ตัวเครื่อง VERITAS ออกแบบโดยนักออกแบบที่  
IMWorks วิศวกรของ RESONESSENCE LABS ที่คุ้นเคย
กับ ESS SABRE DAC ออกแบบให้การถ่ายทอดเสียงมี
ความเที่ยงตรงสูง ใช้งานได้อย่างยาวนานไม่จ�ากัดชั่วโมง 
การท�างานมีความสงัด ไร้ซึ่งเสียงรบกวน และผิดเพี้ยน 
ต�่ามาก ให้การตอบสนองความถ่ีท่ีแม่นย�า น�าเสนอเสียง
ดนตรีที่เป็นธรรมชาติ ให้รายละเอียดระยิบระยับ 

ตัวเคร่ือง VERITAS เรียบๆ ตามสไตล์แคนาเด้ียน 
ไม่มีสวิตช์เปิด/ปิดเครื่อง เมื่อเสียบสายไฟเอซีจะจ่ายไฟ
ค้างไว้ ภายใต้โลโก้เป็นไฟ LED สีฟ้า จอ OLED มีไว้แสดง
ระดับโวลุ่ม, Sampling Frequency ของอินพุตท่ีใช้งาน 
ขณะนั้น, แหล่งอินพุตที่เลือกใช้ และยังมีไว้ส�าหรับเลือก
วงจร Digital Filter ได้ด้วย ด้านหน้าเครือ่งมปีุม่เดยีว ท�าได้
สารพดัหน้าที ่ใช้หมนุปรับโวลุม่, กดสัน้ๆ ซ�า้ๆ อนิพุตจะวน
มาให้เลอืก และใช้กดเลอืกให้เครือ่งเข้าสูโ่หมดสแตนด์บาย 
ได้ด้วย ถ้าต้องการเลือกวงจรฟิลเตอร์ ให้กดแล้วค้างไว้ จากนัน้ 
ให้หมนุเพ่ือแสดงฟิลเตอร์แต่ละแบบวนไป เมือ่เลือกได้แล้ว
ให้กดสัน้ๆ เพือ่ออกจากเมนเูลอืกวงจรฟิลเตอร์ แถมมแีปะ
โลโก้ DXD/DSD เพื่อการันตีว่าสามารถรองรับสัญญาณ
เสียงตระกูล PCM ได้ถึงระดับ DXD คือ 352/384kHz 
และสามารถรองรับสัญญาณ DSD ได้ถึงระดับ DSD128 
(Double DSD) หรือ DSD5.6MHz กันเลยทีเดียว

FEATURES

VERITAS เป็น External DAC ที่มาพร้อม Apple IR 
Remote ใช้สัง่การระยะไกล ส�าหรบัเลอืก Input หรอืปรบั
เกนของดจิิทลัโวลูม่ พร้อมมีฟิลเตอร์ให้เลอืกถึง 7 ประเภท
ให้แมต็ช์กบัเคร่ืองเสยีงของคุณ รวมถึงเหมาะกบัสไตล์ของ
ดนตรีทีช่อบ แนะน�าให้เลอืกฟังทลีะตวัตัง้แต่แรกคือ FAST 
Roll Off ลองดูนะ

1. PRO Fast Roll Off
2. PRO Slow Roll Off
3. PRO Minimum Phase, Corrected

4. PRO Minimum Phase, Slow Roll Off
5. PRO Linear Phase, Apodizing
6. PRO Linear Phase, Brick Wall
7. PRO Minimum Phase, Fast Roll Off

อยากรู้ว่าจะชอบ Filter ตัวไหนก็ไล่ๆ ฟังเอา 
ทราบแต่เพยีงว่า Filter สองตวัแรกเป็นฟังก์ชัน่ทีม่า
กับ SABRE DAC อยูแ่ล้ว อกีห้าตัวเป็น Filter ท่ีทาง
ทีมวิศวกรออกแบบ Custom ขึ้นมาเอง การใช้งาน
ในทางปฏิบัตินั้นท�าได้ไม่ยากเลย ใช้รีโมตกดแป้น 
สีเงินที่อยู่ตรงกลางของปุ่มควบคุมทิศทาง แล้วค้าง
ไว้ประมาณ 2 วนิาท ีจะปรากฏชือ่ของวงจร Digital 
Filter ทีใ่ช้อยูข่ณะนัน้ข้ึนมาด้านบนของจอแสดงผล 
แต่ถ้าไม่ใช้รีโมตก็กดลูกบิดค้างไว้ ซึ่งจะกะพริบรอ
การปรับเปลี่ยนแต่ละตัวเช่นกัน

VERITAS ใช้งานได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น
เครื่องเสียงแนวหูฟังตั้งโต๊ะก็เข้าทาง หาแอมป์หูฟัง
มาประกบอีกตัวก็ยังได้ จะฟังเอาจริงแบบเครื่อง
เสียงบ้านก็ยิ่งดี กับชุดใหญ่ไฟกะพริบก็ไม่ขัดเขิน

IR REMOTE

ถึงตรงรีโมตจะมีปัญหานิดตรงที่ใช ้ รีโมต 
ตวัเดยีวกบัเจ้าถิน่ VITUS RI100 กเ็ลยพยายามเลีย่ง
ไม่ใช้ เดินไปกดที่ตัวเครื่องกันเลยทีเดียว แต่ก็จะไข
ให้ทราบนิดหน่อยเท่าที่จ�าเป็น

I: กดสั้นๆ = เพิ่มโวลุ่มดังขึ้น
I: กดค้าง = เพิ่มความสว่างของไฟบนหน้าจอ

และที่โลโก้
II: กดสั้นๆ = ลดโวลุ่มเบาลง
II: กดค้าง = ลดความสว่างของไฟบนหน้าจอ

และที่โลโก้
III: กดสั้นๆ = กระโดดกลับไปแทร็กก่อนหน้า
IV: กดสั้นๆ = กระโดดข้ามไปแทร็กต่อไป
V: กดสั้นๆ การกดปุ่มกลางแต่ละครั้งจะวน

ไปตามแหล่งข้อมูลและโหมด Sleep ตามล�าดับ: 
Sleep => TORX (อินพุต Optical TosLink) => 
RCA2 (ซ็อกเก็ตสีส้มด้านล่าง S/PDIF) => ช่อง
เสียบ RCA สีส้มด้านบน S1/PDIF = AES (Female 
XLR) => USB (ตัวเชื่อมต่อ Type B, USB Audio 
2.0) => Sleep

ระดับเสียงสามารถปรับได้ผ่านปุ่มหมุนที่หน้า
เครื่อง หรือผ่านจุด“ ขึ้น” และ“ ลง” บนวงแหวน 
IR รีโมต (“ขึ้น” ที่ต�าแหน่ง 12 นาฬิกา “ลง” ที่
ต�าแหน่ง 6 นาฬิกา) ตัวควบคุมระดับความดังเสียง
เป็นแบบดิจิทัล ท�างานในแบบ 64 บิต ส�าหรับ 
เหล่าออดิโอไฟล์นิยมใช้การควบคุมระดับเสียงแบบ 
อะนาล็อกมากกว่า ซึ่งก็จะเลือกไว้ที่โหมด FIXED 
แล้วไปปรับที่แอมป์จะดีกว่า

VERITAS มโีหมด FIXED หากเพิม่ขึน้มากกว่า 
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ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะการดึงเทคโนโลยีจากซีรีส์ 
แพลตินัมเข้ามา และการใช้ทวีตเตอร์แบบ MPD high- 
frequency transducer ซึ่งตอบสนองความถี่เสียงได้กว้าง
มากข้ึนถึง 50kHz ส่งผลให้การท�างานของมดิเรนจ์/เบสยนูติ
ตอบสนองได้รวดเรว็มากยิง่ขึน้เช่นกนั ยิง่ทวตีเตอร์ตอบสนอง 
เรนจ์ความถ่ีเสียงตอนบนได้กว้างเท่าไหร่ ก็จะส่งผลให้การ
ท�างานของมิดเรนจ์/เบสยูนิตเป็นธรรมชาติ และตอบสนอง
ได้อย่างฉับไวมากยิ่งขึ้น อันนี้คือหลักการก่อนนะครับ

เมื่อเปรียบเทียบกับ Monitor Audio Silver 100 ว่า
กันเฉพาะเรื่องการตอบสนองความถี่เสียงต�่า Monitor  
Audio Gold 100 ให้การตอบสนองความถีเ่สียงต�า่ท่ีฉบัไวกว่า 
หนักแน่นกว่า และมรีายละเอียดมากกว่า สเกลเสียงใหญ่กว่า  
เสียงโปร่ง ระยิบระยับ น่าฟังกว่ากันมาก 

แต่การจะเข้าถึงคุณภาพของความถี่เสียงต�่าที่ดีของ 
Monitor Audio Gold 100 กต้็องแมตช์แอมป์กับล�าโพงให้
ดเีช่นกนั จากทีเ่คยเกริน่ไว้ข้างต้นในเรือ่งของการเซ็ตอพัและ
แมตชิ่งนั้น แรกเริ่มผมใช้ Audiospace Mini Galaxy I  
ก็สามารถขับล�าโพง Monitor Audio Gold 100 ได้อย่าง
ไม่มีปัญหา คือเสียงหลุดตู้ ไม่มีอาการอืด ส่อแววที่จะบอก
ว่าขับไม่ออก แต่จะฟ้องออกมากับบางเพลงที่รู้สึกว่าเบสไป
ได ้ไม ่สุด คือลักษณะเหมือนเบสตื้อ ไม ่สามารถจับ 
รายละเอียดของเบสมากนัก 

ถ้าหากต้องการจะขับคู่กับแอมป์หลอด แนะน�าเป็น
แบบพุชพูลดีกว่า ถ้าดูอินทิเกรตแอมป์หลอดที่ผมเคย
ทดสอบมา หากผมต้องการจะน�ามาขับล�าโพง Monitor 
Audio Gold 100 ผมนึกถึง Unison Research Triode25 
น่าจะขับเสียงของ Monitor Audio Gold 100 ได้ดีกว่านี้ 
หากต้องการใช้อินทิเกรตแอมป์หลอดมาขับจริง

เม่ือแม็ตช์กันลงตัวระหว่างแอมป์กับล�าโพงแล้วนั้น  
ผมขอพูดถึงคุณภาพด้านความถี่ต�่าของล�าโพง Monitor 
Audio Gold 100 ซึ่งผมจะบอกดังนี้...

ในบรรดาล�าโพงวางขาตั้งที่ให้ย่านความถี่เสียงต�่ามี
สเกลเสยีงใหญ่ ให้นบัรวมเอาล�าโพง Monitor Audio Gold 
100 อยู่ในลิสต์ล�าโพงเล็กที่ให้สเกลเสียงใหญ่ด้วยเช่นกัน  
นอกเหนอืจากสเกลเสยีงทีใ่หญ่แล้ว มวลเสยีงของความถีต่�า่
ก็ให้มวลเน้ือเสียงที่เข้มข้นเช่นกัน เบสออกมาเป็นสามมิติ  
ไม่ได้มีมิติที่แบนราบ ในเรื่องของรายละเอียดเสียงของย่าน
ความถี่เสียงต�่านั้น ช่วงเบสต้นท�าได้ดีกว่าเบสกลาง คือจับ
รายละเอียดได้เด่นชัดมากกว่า และไม่ว่าจะเล่นด้วยแอมป์
อะไร ก�าลังมากหรือน้อย รายละเอียดของเบสต้นน้ัน 
ท�าได้ดีเสมอ แต่หากแอมป์ควบคุมการสั่นของดอกล�าโพง 
การท�างานของกรวยมิดเรนจ์/เบสยูนิต ไม่อยู่ ลักษณะ 
การสั่นคา้งของกรวยมิดเรนจ์/เบสจะกลบรายละเอียดเสียง
ของเบสกลางและเบสต้น ลงมาบ้าง อาการเหมอืนฟังล�าโพง
คู่เล็กแล้วเพ่ิมซับวูฟเฟอร์เข้ามา แล้วตั้งค่าเฟสไม่ลงตัว  
แล้วเปิดโวลุ ่มของซับวูฟเฟอร์ดังมากกว่าล�าโพงคู ่หลัก 
ลักษณะเสียงจะเป็นเช่นนั้นจริงๆ และเบสก็จะถูกเน้นจน
กลบความโดดเด่นของความถี่เสียงอื่นๆ เช่นกัน

อย่างที่ผมได้บอกก่อนหน้าน้ี เม่ือฟังแผ่นซีดีของ  
Patricia Barber หรอืแผ่นคลาสสกิของ Tchaikovsky 1812 
กับอินทิเกรตแอมป์หลอด บางคร้ังหัวโน้ตของเบสหรือ
ความถี่ต�่าที่เกิดขึ้นน้ัน จ�าเป็นต้องเล่นกับแอมป์พวกโซลิด 
สเตทมากกว่าจึงจะให้คุณภาพของเบสที่ดีขึ้น และเมื่อ
เปลี่ยนมาเล่นชุดปรีแอมป์-เพาเวอร์แอม์ของ Symphonic 
Line นั้น ผมรู้สึกว่า รายละเอียดของย่านความถี่ต�่า หัวโน้ต 
ไดนามิก ความหนักแน่นของ Patricia Barber นั้น ล�าโพง 
Monitor Audio Gold 100 ให้ออกมาดีกว่าเดิมเยอะมาก  

หรือแม้แต่รายละเอียดของเสียงต่างๆ จากแผ่น 
Tchaikovsky 1812 กแ็จกแจงรายละเอยีดของเสยีงได้ดกีว่า
เดมิเช่นกนั โฟกสัอมิเมจของเสยีงนัน้นิง่มากทเีดยีว ไม่แกว่ง
เลย เสยีงแต่ละโน้ตแจกแจงออกมาได้อย่างอสิระ และล�าโพง
ก็ล่องหนหายไปจากสนามเสียงเลย พละก�าลังของย่าน
ความถ่ีต�า่กใ็ห้ออกมามากกว่าเดมิ เหมอืนกบัเรนจ์เสยีงของ
ล�าโพงกว้างขึน้ จงึแจกแจงรายละเอียดของเสยีงไดม้ากกว่า
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 ้มอยู ่กับ
ไมโครโฟนบันทึกเสียง เส้นเสียงมีความอบอุ ่นด้วย 
กลิ่นอายของมนุษย์ตัวเป็นๆ แค่เพียงแต่ในห้องผมไม่มี
ไมโครโฟน แค่นั้น!!! การออกเสียงของเธอมีความอบอุ่น
และออดอ้อนเหลือเกิน จนผมผมนี่แทบจะละลาย ถึงกับ
หยดุพมิพ์แล้วกใ็ช้เวลาฟังแทรก็นีซ้�า้ราว 10 รอบเหน็จะได้  
(เป็นอย่างต�่า) คือการที่จะกล่าวว่า DP-750 มันดีกว่า 
Front End ที่ผมใช้อยู่ในแง่ไหน คงไม่ไปที่สเปกนะครับ 
น่าเบือ่ เอาเป็นแบบนีน้ะ ผมคดิว่า 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 หรือกระหายที่จะ 
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 ยิง่ช่วงนีผ้ม
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 
ซ่ึงในเรื่องความไพเราะก็ต้องบอกว่า สร้างความไพเราะ
ระดับหนึ่ง แต่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นบุคลิกเสียงของ
ล�าโพงก็คือ ถ้าเสียงร้องในลักษณะนี้ เมื่อฟังผ่านล�าโพง 
ELAC DEBUT 2.0 F5.2 เหมือนเสียงจะออกขึ้นจมูก 
เล็กน้อย คือเสียงจะไม่ออกเคลียร์ใสมากนัก ปกติเพลงนี้
เวลาฟังผ่านแอมป์หลอด เสียงจะมีความฉ�่าและมีพื้นเสียง 
ทีใ่สอยูแ่ล้ว แต่พอมาฟังผ่านล�าโพง ELAC DEBUT 2.0 F5.2 
เลยรู ้สึกว่าความใสกระจ่างของเสียงหายไปนิดหน่อย  
เหมือนเสียงนักร้องขึ้นจมูกนิดหน่อย

ถามว่าดหีรอืไม่ด ีถามแบบนีต้อบกนักพ็าลจะทะเลาะ
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 เม่ือเปลี่ยนแผ่นซีดีจากแผ่น 
Burmester CD-II มาเป็นแผ่นซีดีของ Teresa Teng  
Forever เพลงบรรเลงที่เน้นบรรยากาศ 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 ที่จะต้องซื้อเพิ่มเป็นซิสเต็มที่สองหรือที่สาม 
ในบ้าน อาจจะซื้อก็อาจเผื่อเป็นชุดส�ารอง ส่วนใหญ่สัดส่วน
น่าจะเป็นกลุ่มโฮมเธียเตอร์สัก 70% แล้วเป็นกลุ่มฟังเพลง
เสียง 30% มากกว่า
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UNISON RESEARCH Unico UPower 

ข้างต้นคอืค�าแนะน�าเป็นแนวทางเบ้ืองต้น ไม่ได้ถอืเป็น
ข้อแนะน�าตายตัว อาจจะมบีางกรณแีตกต่างกนับ้างกข็ึน้กบั
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 ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นกับ
ความเหมาะสมเป็นหลัก ส่วนสายไฟเอซีทั้งซิสเต็ม ผมใช้ 
สายไฟเอซีรุ่น Supreme Living Power ทั้งหมด

ถ้าโจทย์ตั้งต้นของการออกแบบ Unison Research 
UPower คือการออกแบบมาใช้ร่วมกับอินทิเกรตแอมป์
หลอดก�าลังขับน้อยๆ ไม่เกิน 25 วัตต์ เพื่อขยายเติมในเรื่อง
ของพละก�าลงัของความถีเ่สยีงต�า่ เตมิเนือ้เสยีงและสามารถ
เล่นล�าโพงได้หลากหลายมากขึ้น 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 อย่างเดียวนั้นเปลี่ยนแปลง 
ไปบ้าง แต่ไม่ได้จะบอกว่าความฉ�่าหวานหายไปด้วยเช่นกัน 
(ลองฟังเสียงจากคลิปนี้ประกอบพิจารณา https://youtu.
be/lr91Wo4EnhU) 

ก่อนจะมาไล่เรียงเรื่องความฉ�่าหวานของเสียงต้อง
ท�าความเข้ากันก่อนนะครับ บางครั้งเรื่องพวกนี้ขึ้นกับการ
แมต็ช์ล�าโพงเช่นกนั เพือ่ให้เหน็ภาพง่ายขึน้ 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 อย่าเพิง่ก้าวพ้นไปคยุกนั
เร่ืองความฉ�่าหวานเลย คุยกันว่าจะขับให้รอดก่อนจะรอด
หรือเปล่า และหากขับได้ ความฉ�่าหวานจาก Audiospace 
คิดว ่าจะต้องเหมือนล�าโพงความไวสูงอย่างเมื่อตะกี้ 
หรือเปล่า

เหตุผลที่ผมลงคลิปให้ลองเปิดลองฟังกันนั้น หนึ่งเพื่อ
ไม่ต้องมานัง่มโนวจิารณ์กนัไป อยากให้ลองฟังเสยีงจรงิๆ กัน
มากกว่า แล้วค่อยถามต่อว่ากลางแหลมออกมาโทนนีแ้บบน้ี 
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 หากดกูราฟการตอบสนองความถี่
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 และมวลเสียงน้ันถือว่าดีมาก  
โดยพื้นฐานล�าโพง Harbeth 40.1 นั้น มวลเสียงค่อนข้างดี 
แต่สิ่งที่ท�าให้ Harbeth 40.1 มีการกล่าวถึงกันน้อยในอดีต 
เพราะมองว่ารายละเอียดของความถี่เสียงต�่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 
ผมว่าความกงัวานของเสยีงเปียโน UPower ไม่ได้ท�าให้ขาด
หายไปเลย คือถ่ายทอดออกมาให้สัมผัสรู้สึกได้อย่างชัดเจน 
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เตม็ประสทิธภิำพที ่HUGO TT2 ท�ำงำน จดุน้ีบอกตรงๆ
นะครบั ว่ำผมกไ็ม่ทรำบหรอก ส่ิงทีท่�ำได้ดทีีสุ่ดคอื จดัหำ
อปุกรณ์ประกอบทีม่ัน่ใจว่ำมคีณุสมบตัคิูค่วรทีจ่ะรดีเอำ
คุณภำพท่ีแท้จรงิของ HUGO TT2 ออกมำให้มำกทีส่ดุ
เท่ำทีจ่ะเป็นไปได้ ซึง่ในท่ีสุดกไ็ด้ข้อสรปุว่ำ... เฮดโฟนทีจ่ะ
น�ำมำใช้งำนร่วมกค็อื KENNERTON รุ่น ODIN ถอืว่ำเป็น
เฮดโฟนไฮเอน็ด์ทีค่รบเครือ่งรุน่หนึง่ในวงกำร ไดรเวอร์
เป็นแบบ Planar Magnetic โดดเด่นในกำรถ่ำยทอดเสียง
ครอบคลมุทีย่่ำนควำมถี่ ส่วนอุปกรณ์ท่ีเก่ียวกับระบบไฟ
ผมถอืว่ำมคีวำมส�ำคญัไม่แพ้อุปกรณ์หลกั เพรำะได้ทดลอง
มำแล้วว่ำ หำกอปุกรณ์ในส่วนน้ีคณุภำพไม่ถงึ คณุภำพเสยีง
จะหำยไปมำกอย่ำงไม่น่ำเช่ือครับ ซ่ึงงำนน้ี ผมไว้ใจสำยไฟ

ไกลตำมไดนำมกิของเครือ่งดนตร ี ดงันัน้ เสยีงทีบ่นัทกึ
จึงเหมือนกับที่นักดนตรีและนักร้องร้องและเล่นจริง
เมื่อฟังจำกซิสเต็มนี้ที่ใช้ HUGO TT2 เป็นตัวแปลง
สัญญำณดจิทิลัและขยำยสญัญำณ เสยีงทีไ่ด้ยนินัน้ถอืว่ำ
จ�ำลองเสยีงจำกกำรบนัทกึมำได้ใกล้เคยีงมำก โดยเฉพำะ
เสยีงอะคสูตกิเบสทีเ่ป็นปัญหำกบัซสิเตม็ทีค่ณุภำพไม่ถงึ
ทีม่กัขำดควำมคมชดั ขำดรำยละเอยีด เสยีงเป็นก้อนๆ
ไม่ได้ยินเป็นตัวโน้ต แต่ที่ผมได้ยินไม่มีอำกำรดังกล่ำว
แม้แต่น้อย เป็นเสยีงเบสทีแ่ยกแยะรำยละเอยีดออกมำได้
ครบถ้วน แถมเสยีงเบสกไ็ม่ไปกลบเสยีงเครือ่งดนตรอีืน่ๆ
ทีเ่ล่นอยูใ่กล้ๆ กนั ถอืว่ำยอดเยีย่มจรงิๆ ครบั

และปลั๊กพ่วงของ ZENSONICE ครับ เชื่อมั่นว่ำจะ
ปลดปล่อยพลังและคุณงำมควำมดีของ HUGO TT2
ออกมำได้เตม็ทีแ่น่นอน

เริม่กำรฟังช่วงแรกๆ ไปเรือ่ยๆ เลอืกสำรพดัไฟล์เพลง
ทัง้แบบ Standard CD ผสมๆ กับ Hi-res File พบว่ำ
ซิสเตม็นีใ้ห้เนือ้งำนในระดบัไฮเอน็ด์โดยแท้จรงิ กรณนีี้
ถ้ำไฮเอน็ด์หมำยถงึ กำรถ่ำยทอดเสียงดนตรีทีใ่กล้เคยีงกับ
สิง่ทีค่วรเป็นจำกกำรบนัทกึเสยีงนะครบั จดุนี ้ ผมวดัที่
อลับัม้ “ลกูทุง่ออดโิอไฟล์” ของ น้องหลนิ วรญัรชัจ์
เพรำะผมเป็นคนท�ำและอยู่ในห้องบันทึกเสียงด้วย
อัลบั้มนี้บันทึกโดยใช้ไมโครโฟนสองตัว กำรบำลำนซ์
ต�ำแหน่งนกัดนตรแีละนกัร้องใช้วธิแีมน่วล คอืวำงระยะใกล้

ในเพลง “หม้ำยขนัหมำก” ทีน้่องหลนิโชว์คณุภำพ
กำรร้องแบบเตม็ร้อยนัน้ เสยีงทีไ่ด้ยนิเป็นอะไรทีส่มบูรณ์
แบบมำกๆ อำรมณ์ของนักร้องที่มีระนำดเล่นคลอไป
พร้อมๆ กบัเสยีงไวโอลนิทีค่ลอเบำๆ ขณะทีเ่ปียโนเสรมิ
เข้ำมำเป็นช่วงๆ บอกได้เลยว่ำ The Best ครบั ทกุเสยีงมี
ควำมไพเรำะในตวัเอง มทีีท่ำงของตวัเอง ว่ำไปแล้วกเ็ป็น
เร่ืองอศัจรรย์มำกทีเ่สยีงเครือ่งดนตรแีตกต่ำงกนักลบัไม่มี
กำรรบกวนซึง่กนัและกนั ซำวด์เอน็จเินยีร์เยีย่มแค่ไหน
HUGO TT2 และพรรคพวกกเ็ก่งไม่ด้อยไปกว่ำกนัเลยครบั

ผมฟังอลับัม้นีด้้วยควำมเพลดิเพลนิ ไม่มจีดุไหนที่
ต้องมข้ีอต ิ หรอืฉกุคดิขึน้มำว่ำ มนัยงัรูส้กึไม่ใช่เหมอืน
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 บนขำตัง้ TAOC HST ครบั Sub
DB1 ปดกำรท�ำงำนตลอดกำรทดสอบ นัน่คอืกำรทดสอบ
อินทิเกรตแอมป์ทั้งตัว ส่วนกำรทดสอบด้วยอะนำล็อก
ซอร์ส เทร์ินเทเบิล้ Oracle Delphi VI ขยำยสญัญำณด้วย
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
แจกแจงรำยละเอยีดและล�ำดบัชัน้อย่ำงไม่น่ำเชือ่ว่ำจะอยู่
ในระดบัทีฟั่งได้เลย ส่วนเบสและเสยีงกลำงจดัว่ำมเีนือ้หำ
บอบบำงตำมท้องเรือ่ง หำสำระอะไรไม่ได้มำก ฮำร์มอนกิส์

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

OVERTURE
ถ้ำจะเปรียบเปรยจุดแข็งที่สุดของแอมป์คลำสเอที่

แอมป์วงจรขยำยก�ำลังแบบอืน่เลียนแบบได้ยำก ก็ต้องเป็น
ควำม “เสมอืนสมจรงิ” ของเสยีงกลำงทีก่นิย่ำนควำมถีที่่
ประสำทหูของเรำรับรู้ได้ไวที่สุด และก็ให้ควำมอ่อนไหว
กบัอำรมณ์และควำมรูส้กึของมนุษย์ท่ีสดุเช่นกัน 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 สารภาพว่าชอบรุน่นีม้ากทีส่ดุด้วยล่ะ
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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�ำงำนสอดคล้องกบั
ครอสโอเวอร์เป็นอย่ำงด ี ควำมใส ควำมแม่นของจงัหวะ
ของ Take Five ควำมหวำนของเครือ่งเป่ำทีม่แีอมเบีย้นต์
ของฮำร์โมนกิส์ทีแ่ตกต่ำงจำก Focal ทีผ่่ำนมำ ท�ำให้ผม
ประทบัใจกบักำรเปลีย่นแปลงทีข่อบอกว่ำ เขำเกำถกูทีค่นั
แล้วล่ะ

ในแทรก็ Beautiful life ยิง่แสดงขีดควำมสำมำรถ
ของมดิเรนจ์ทีถ่่ำยทอดเสียงร้องให้ปรำกฏวญิญำณมนษุย์
ตวัอุน่ๆ มรีำยละเอยีดของกำรสัน่ของเส้นเสยีงเส้นลมให้
ได้ยินในระยะห่ำงแค่รำวๆ สำมช่วงตัว เสียงที่สดแบบ
Focal เดมิๆ เพิม่เตมิควำมอิม่และเกลีย้งเกลำในแบบใหม่นี้
สำมำรถยกระดับของเสียงกลำงขึน้ไปเทยีบเคยีงกับล�ำโพง
Wilson Audio ได้สบำยๆ ไฮคลำสมำก

จดุทีน่่ำสนใจของล�ำโพง Focal Scala Utopia Evo
คอื ตัวตู้ทีไ่ม่มคีำแรกเตอร์ของเสียงตู้มำผสมกับเสียงจรงิ
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EQUIPMENT REVIEWS

(เคร่ืองดนตรีกล่องไม้เล็กๆ) ผมว่า harmonic 
และการทอดเสยีงของเสยีงแหลมท�าได้ดขีึน้กว่า
ตอนที่ฟังแผ่น Dusk นะครับ ในส่วนของ low 
level detail คือการให้รายละเอียดของ 
เสียงเล็กเสียงน้อยที่แฝงอยู่ สมมติเช่น เสียงดีด
สายกตีาร์โปร่ง ถ้าแผ่นบนัทกึดีและเล่นกลับได้ดี  
กจ็ะได้ยนิเสียงนิว้รดูสาย เสยีงเนือ้ของปลายนิว้ 
และเสยีงเลบ็ทีเ่กีย่วสายกีตาร์ ท่ีให้ลกัษณะเสยีง
ที่แตกต่างกัน ใน Stereophile อาจจะใช้ค�าว่า 
delicacy ตัว Uphono+ รายงานเสียงเล็ก 
เสยีงน้อยของการร้องของน้อง Youn Sun Nah 
ได้ชัดเจน เช่น เสียงลมหายใจก่อนออกเสียง 
เสียงลิ้นหรือลมที่ลอดไรฟันออกมา ถือว่า 
สอบผ่านในส่วนของ low level detail นี้  
(เช่นเดยีวกบัเสยีงร้องในแผ่น Jeton ของ Silvia 
Droste เพลง My One and Only Love ทีส่อบ
ผ่าน สามารถถ่ายทอดอารมณ์เพลงและการ 
ด้นเสียงของ Droste )  

Timbre: เป็นการแยกลักษณะเสียงของ
เคร่ืองดนตรีคนละอย่างแต่เล่นโน้ตตัวเดียวกัน 
Timbre ที่ ดีจะช ่วยให ้ เราแยกแยะเสียง 
เครื่องดนตรีต่างๆ ได้ ยิ่งเป็นเครื่องดนตรีที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกันแล้วจะเป็นสิ่งที่ใช้ทดสอบ 
Timbre ได้ดี ผมเลยเอาแผ่นเพลงคลาสสิกวง 
string orchestra อย่างวง I Musici เล่นเพลง 
Eine Eine Kleine Nachmusik movement 
ที่ 4 มาเป็นเพลงทดสอบ ถึงแม้ว่าแผ่นนี้จะเป็น 
digital recording และปั๊มญี่ปุ่นที่ราคาไม่แพง 
แต่ก็บันทึกเสียงได้ดีมาก เครื่องสายทั้งสี่หมู ่ 
(violin viola cello double-bass) มีทั้ง 
การเล่นแนวประสานกัน และสีโน้ตเดียวกัน
พร้อมกัน ให้ท่านลองฟังคลิปเสียงใน google 
drive ของผมนะครับ ว่าสามารถแยกแยะหมู่
เครื่องสายแต่ละส่วนได้ง่ายหรือยากแค่ไหน 

โดยสรุปคร่าวๆ ตัว Uphono+ ผมถือว่า
สอบผ่านข้อก�าหนดต่างๆ ในการประเมินเสียง
ของภาคโฟโน ในระดับราคาขนาดนี้ ผมถือว่า
ท�าได้ค่อนข้างดี ผมอาจขาดแผ่นบางแผ่นท่ีจะ
ทดสอบเรื่องของ transient dynamic ไป  
อันนี้ขอติดไว้ก่อนนะครับ ตอนทดสอบก็ลืม
ทดสอบตรงนี้ ส่วนตัวผมชอบภาค MM ของมัน
มากทีเดียว และมีข้อดีตรงท่ีว่าผมสามารถใช้ 
หวัเข็ม MC low ร่วมกบั step-up transformer  
เข้าช่อง MM ของโฟโนตัวนี้ และถ้าเกนขยาย

มากเกินไปก็สามารถเลือกเข้าช่อง variable 
input และปรับลดเกนเสียงจากปุ่มด้านหน้าได้ 
ก็ถือว่ามีความยืดหยุ่นพอสมควร แต่ส่วนตัวผม
มกัไม่ค่อยชอบต่อช่อง variable นกั จะพยายาม
แมต็ช์เรือ่งเกนขยายของหวัเขม็ ภาคโฟโน (และ 
Step-up ถ้ามีใช้งานร่วมกัน) มากกว่าที่จะหวัง
พึง่การปรบัลดเกนด้วยช่อง variable เพราะผม
รู้สึกว่า เสียงมันด้อยลงไปนิดหนึ่ง เมื่อผ่านปุ่ม 
gain control ด้านหน้าเครื่อง

Vinyl ripping

ตัว Uphono+ น้ันมี USB port มาให้  
ซึง่มภีาค Analog to digital converter อยูใ่นตวั  
ม ีnative resolution สูงสดุอยูท่ี ่24 bit/96kHz 
ก็ถือว ่า เพียงพอส�าหรับการริปแผ ่นเสียง  
เพราะที่ 96KHz นั้น ก็เท่ากับว่าสามารถรองรับ 
bandwidth ความถี่เสียงสูงสุดได้ที่ 48kHz  
ก็จะเป็นความสามารถสูงสุดในการถ่ายทอด
ความถีข่องหวัเขม็ MC low ทัว่ๆ ไป (ผมมองว่า 
การริปที่ 192kHz หรือไปถึง DSD นั้น ค่อนข้าง
เป็นอะไรท่ีเกนิความจ�าเป็นไปหน่อย เพราะการ
ตอบสนองความถี่ของหัวเข็มไปได้ไม่ถึง 96kHz 
ที่ +/- 3dB 

ปุ่มปรับเกนด้านหน้าเครื่องนั้น ไม่มีผลต่อ
การลดระดับเกนของ USB output นะครับ  
ดงันัน้ การรปิแผ่นเสยีงจะต้องระวงัอย่างหน่ึงคือ 
อย่าให้ overall gain มากเกินไป จะท�าให้ 

เสียงแตก เนื่องจากความแรงสัญญาณเกิน 0dB 
ควรพยายามผสม output ของหัวเข็มกับ 
เกนขยาย (ท่ีเลือกปรับได้) ของ Uphono+  
ให้ค่อนต�่าไว้ก่อน เมื่อริปเป็นไฟล์แล้วค่อยไป
ขยายเพิ่มเอาได้ด้วยโปรแกรม sound editor 
ต่างๆ (ผมชอบใช้ของฟรีครับ Audacity)

ใน Mac OS นั้น เมื่อเชื่อมต่อ USB เข้ากับ
แมคบุ๊กแล้ว มันจะเห็นตัว Uphono+ เป็น
เหมือน soundcard ตัวหนึ่ง เราก็เพียงแต่ปรับ
ค่า audio midi setup ให้ตัว sound input 
เป็นตวั Uphono+ กเ็ป็นอนัจบพธิ ีจากนัน้ค่อย
ไปเปิดโปรแกรม sound recording ซึ่งเครื่อง
ผมมีลงสองตัวคือ Amarra Vinyl และ Wave 
Track Live (free version) ตัวโปรแกรม  
Amarra Vinyl นัน้ แพงพอควร และปัจจุบันไม่มี
จ�าหน่ายแล้ว 

เป็นโปรแกรมทีม่คีวามเป็น professional 
สูง ตัวผมก็ยังใช้งานไม่ได้ครบทุกลูกเล่นที่มี  
ใช้แต่การอัดบันทึกอย่างเดียว มันยังมีฟังก์ช่ัน 
de-noise, de-click และการปรับ EQ ต่างๆ 
แต่ถ้าท่านจะหา freeware อื่นๆ มาลองเล่น 
นอกจาก Audacity แล้ว ผมแนะน�า Wave 
Track Live ครับ

Wave Track Live สามารถ download 
free ได้ที่ https://www.waves.com/mix-
ers-racks/tracks-live#presenting-tracks-
live ตัวนี้ใช้งานไม่ยากครับ ลองเล่นๆ ดูแป๊บ
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ราคาพิเศษ ช่วงแนะนำา 34,900 บาท
นำาเข้าและจัดจำาหน่ายโดย
บริษัท วันพัฒน์ (59) จำากัด
โทร. 0-2175-2933

เดียวก็เป็น ข้อดีกว่าย่ีห้ออ่ืนๆ คือ มันรองรับการ
บันทึกแบบ multi-track ได้ด้วย (และสามารถ mix 
down 2 tracks ได้) แต่ผมยังไม่เคยลอง ส่วนใหญ่ก็
ใช้ 2 tracks ครับ

อ้อ! อีกอย่าง Wave Track Live มีทั้งบน  Mac 
และ Windows ให้เราเล่นนะครับ ต่างจาก Amarra 
ที่ท�างานบน Mac อย่างเดียว ผมลองริปเพลง My 
Favorite Things ด้วย Wave Track Live + USB 
output เทียบกับการริปผ่านช่อง analog output 
ไปยงัตัว Tascam DV RA1000HD ท่ีเป็นเครือ่ง A2D 

บทสรุป

Uphono+ ในความเห็นผมถือว่าเป็นภาคโฟโน
ที่มีฟังก์ช่ันหลากหลายและคุ ้มค่ากับการใช้งาน 
ที่ระดับราคาไม่เกินสี่หม่ืนบาทนี้ มันมีการท�างาน 
ที่ตอบโจทย์ lifestyle คนรุ่นใหม่ท่ีอาจจะเล่นหูฟัง 
และเล่นระบบ high resolution files ในชุดเดยีวกนั 
ถึงแม้มีฟังก์ชั่นเสริมมาให้เยอะ แต่ฟังก์ช่ันหลักของ
การเป็นภาคโฟโนก็ไม่ได้ขาดตกบกพร่องแต่อย่างใด 
ถ้าจะให้เสียงดีกว่าน้ีก็คงต้องจ่ายเงินมากกว่าน้ี 
มากพอควร และอาจไม่ได้ feature ที่ Uphono+  

ให้มาด้วย สิ่งที่ยุ ่งยากส�าหรับ
เครื่องนี้มีอย่างเดียวครับ คือการ
ปรับค่า setting ต่างๆ ของ 
หัวเข็มด้วย dip switch ท่ีอยู่ 
ใต้เครื่อง ถ้าใครไม่ได้ต้องเปลี่ยน
หัวเข็มไปมาบ่อยๆ แบบผมก็คง
ไม่มีปัญหาอะไรตรงน้ีนะครับ 
สุดท้ายคือ อย่าลืม download 
ไฟล์ที่ผมเตรียมไว้ไปฟัง และหา
โอกาสไปน่ังฟังเองจรงิๆ ตามร้าน
ที่เป็นตัวแทนจ�าหน่ายนะครับ 
(จ�าได้แน่ๆ ก็คือ Planet Laser 
พระราม 3 มีแน่ๆครับ). ADP

ที่ผมว่าเสียงดีที่สุดเท่าที่ใช้งานมา ให้ฟังเทียบใน 
google drive ลิงก์ด้านบนนะครับ เพลง Same 
Girl1.wav กับ Same Girl2.wav ให้ผู ้อ่านลอง 
download ทั้งสองเพลงมาฟังเทียบกัน ผมเฉลยให้
เลยละกันว่า Same Girl 1 นั้นมาจาก USB out   
(ใช้ internal A2D ของ Uphono+ ราคาสามหมื่น
กว่าบาท) ส่วน Same Girl 2 นัน้มาจาก analog out 
แล้วใช้ external A2D (Tascam มูลค่าราคาเครื่อง
หกหม่ืนกว่าบาท) เป็นตวัรปิ ให้ผูอ่้านลองฟังเทียบว่า
เสียงต่างกันมากน้อยแค่ไหน 

QR Code 

ส�ำหรับลิงก์ไปยัง 

Google Drive 

ที่เก็บไฟล์เพลง

ส�ำหรับทดสอบ
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ราคา 100,000 บาท
นำาเข้าและจัดจำาหน่ายโดย
บริษัท Inventive AV จำากัด 
โทร. 0-2238-4078-9

ของ E1 มากกว่า และประหลาดใจเมื่อเฉลยว่าเสียง
ของท่อนใดมาจากหัวเข็มตัวไหน ในคลิปดังกล่าวบน 
Soundcloud นัน้ ผมขอเฉลยเลยละกนัว่า ท่อนแรก
ของทั้งสองคลิปเป็นเสียงจากหัว E1 ท่อนหลังเป็น
เสียงจากหัว 002 ที่ราคาสูงกว่า ความรู้สึกของผมที่
ฟังนั้น เสียงจากหัว E1 มีความผ่อนคลายน่าฟังกว่า 
เบสดีกว่า ส่วน 002 จะมีความเป็น audiophile 
มากกว่า คือให้รายละเอียดของเสียงเล็กๆ น้อยๆ  
ได้ดีกว่า ถ้าท่านต้องการอิมเมจชิ้นดนตรีแบบเป๊ะๆ 
ตามแนว soundstage หัว 002 จะท�าได้ดีกว่า E1 
แต่ความแตกต่างของเสยีงนัน้ไม่เท่ากบัความแตกต่าง
ของราคาแน่ๆ ครับ 

โดยส่วนตัวแล้ว ผมว่าหัว E1 ของ DS Audio 
เป็นรุน่ทีน่่าจะ best buy เพราะออกมาในระดบัราคา
ที่นักเล่นบ้านเราจับต้องได้มากขึ้น และมีคุณภาพ
เสียงที่ดีเบียดกับรุ ่นที่แพงกว่าอย่างน่าแปลกใจ  
(บางรีวิวบอกว่าใกล้เคียงกับ Master 1 เสียด้วย 
ซ�้าไป) เป็นหัวเข็มที่ท�าได้ประณีต อายุการใช้งาน
ทนทาน และไม่น่าจะมีปัญหาจุกจิกกวนใจอะไร  
แล้วใครที่เหมาะกับ E1?

• นกัเล่นเครือ่งเสียงทีม่ปีระสบการณ์ในการเล่น
ฟอร์แมตอื่นมาพอสมควร และเริ่มคิดจะก้าวมาเล่น
แผ่นเสียง ต้องการเสียงที่ดีและลงตัว โดยไม่ต้องเสีย
เวลาในการ matching ระหว่างหัวเข็มและ phono

• ท่านที่ชื่นชอบเทคโนโลยีที่ breakthrough  
ไม่ซ�้าแบบใคร 

• ท่านทีเ่ล่นอุปกรณ์ของ DS Audio อยูแ่ล้ว เช่น
มีรุ่น 002 กับโฟโนของมัน สามารถซ้ือแต่หัว E1  
ไปเล่นเพ่ิมเติมได้ ผมคิดว่าเสียงของ E1 น่าจะดีขึ้น 
ไปอีก ถ้าได้ใช้ optical phono รุ่นใหญ่ขึ้นของทาง 
DS Audio หรือถ้ารอสักพัก ทาง EMM Labs โดย 
Ed Meitner กจ็ะออก optical phono มาด้วยเช่นกัน  
น่าจะได้คุณภาพเสียงที่ดีขึ้นไปอีกจากเดิม. ADP 
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ท่ีแผดแหบขึน้มาตามเน้ือหาของเพลงได้เป็นอย่างดี
แผ่น Chie Ayado Live ที่แสดงใน Sweet 

Basil 139 Jazz Club ให้อารมณ์เหมือนได้ไปนั่ง
อยู่ในร้านในวันนั้นด้วย ทั้งเสียงเปียโนที่มีน�้าหนัก 
มีบอดี้อิ่มหนา มีพลังของการกระแทกคีย์ครบถ้วน 
ไม่ต่างกับเสียงร้องท่ีมีลีลาการร้องที่มีการพูดคุย 
มคีวามเป็นกนัเอง และมรีายละเอียดของเสยีงร้อง
ท่ีผ่านเคร่ืองขยายเสียง อีกท้ังยังมีเสียงเก็บแก้ว 
เก็บจาน ที่แทรกมาเป็นระยะๆ ให้รายละเอียด 
ท้ังความสดเหมือนมีคนเดินมาเก็บแก้วกันในห้อง
ฟังเพลงจริงๆ

สลับมาฟังซาวด์แทร็ก Batman ยุคของ Tim 
Burton ทีไ่ด้ Danny Elfman มาท�าเพลงประกอบ 
ท่ีมีอารมณ์ของความแฟนตาซี มีความลึกลับ 
แฝงอยู ่ตลอด ซึ่ง VIDA ก็สามารถถ่ายทอด 
รายละเอียดเล็กๆ เบาๆ ของเครื่องดนตรีท่ีเป็น 

แบ็กกราวด์ที่สร้างความรู้สึกตื่นเต้นได้ดี สามารถ
ให้รปูวงทีใ่หญ่โตกว้างเลยผนงัข้าง ลกึเกนิผนงัหลงั
ไปได้อย่างเป็นธรรมชาติ และต่อด้วย the Dark 
Knight Rises ผลงานของ Hans Zimmer ที่เน้น
ความรู ้สึกถึงความหวังและความรู ้สึกบีบคั้น  
เสียงความถี่ต�่าที่มาเป็นระลอกคลื่นเป็นช่วงๆ  
มีความหนักแน่นเป็นธรรมชาติแผ่มาตามพื้นได้ดี 
ด้วยความที่ทั้งระบบมีความสงัดในแบ็กกราวด์
นอยส์ ท�าให้ความถี่ต�่าสะอาดไม่คลุมเครือ 

กับ Coal Train ของ Huge Masekela  
ที่ต้องบอกว่า ไม่ว่าจะ CD หรือ SACD ก็ไม่อาจ
เทียบได้กับแผ่นเสียงเลย ความอิ่มเข้มในน�้าเสียง
ตลอดย่าน หัวเสียง Cow bell ที่สดมีพลังเหมือน
มาเคาะกนัจริงๆ เสยีงกระเดือ่งกลองและการเดนิ
เบสไฟฟ้าที่หนึบแน่น ไม่มีความเชื่องช้าคลุมเครือ
อยู ่เลย เสียงทรัมเป็ตที่สด แต่ไม่ถึงกับกัดหู 

Aurorasound VIDA & VIDA Prima 
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Facebook: https://www.facebook.com/paes/78-45-33/ 485919625112629

ที่ตั้ง: 78-45-33, Behind LPL Mansion, 122 L P Leviste St., Salcedo Village, Makati City, Philippines

พิกัด: 14.559121, 121.020880

คุณ Tony ผู้จัดงานหลักในครั้งน้ีครับ

Preamp หลอดใช้อะไหล่ของ Western Electric จาก G.I.P. Labs

ส่วนหนึ่งของแอมป์หลอดท่ียกกันมาแลกเปล่ียนกันฟังในคร้ังน้ี

งานวันท่ี 2 ให้ G.I.P. เป็นพระเอก 

และเตรียมตู้ท่ีใช้ดอกของ Altec มาไว้ส�ารอง

ตอนลองคร้ังสุดท้ายก่อนเก็บของกลับ ทุกคนดูฟังไปลุ้นไปครับ

DAC ตัว top จาก Chord

คนมารอฟังเพลงกันตั้งแต่สายๆ ของงานวันที่ 2

คุณ Suzuki จาก G.I.P. Labs ก็มาร่วมงาน

คุณ Charlie ผู้ชายที่แทบจะเหมาของที่ยกไปทั้งหมดตอนจบงาน 

ก�าลังตั้งใจฟังเพลงที่เราเลือกให้
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ที่แพงลิบลิ่ว ซึ่งคงปฏิเสธไม่ได้ว่า สายจากค่ายบิ๊กเนม 
Audio Grade แล้วล่ะก ็ ค่าตวัย่อม High ตามไปด้วย  
แต่กม็ัน่ใจ SUPRA ในเรือ่งค่าตวั ความคุม้ค่า ซึง่ตวัวดั 
ดงักล่าวอาจไม่เสมอไป และท�าไมจะไม่ลองล่ะ”

CHECK IN

รปูลกัษณ์ภายนอกคอืสิง่แรกท่ีสงัเกตได้ อาทิ ขัว้ต่อ 
RJ45 โหงวเฮ้งดี ตัวน�า Gold Plated ยึดเกาะแน่น 
แขง็แรง ส่วนตัวสายเอง สขีองสายเคเบลิฟ้าอ่อน แบรนด์
อมิเมจชดัเจน ใส่ใจน�าเสนอภาพลกัษณ์ท่ีโดดเด่นในแบบ
ฉบับของสแกนดิเนเวียน ด้วยการรับรู้จากรูปลักษณ ์
ทีป่ระณตี พถิพีถินั ดสูะอาดตา มคีณุค่า และเหมาะสมกบั
ประสิทธภิาพทีน่่าอศัจรรย์ทีอ่ยูภ่ายใน โดยหวงัว่าลกูค้า
จะเพลิดเพลนิไปกบัความรูส้กึท่ีน่าประทับใจ ซ่ึงมาจาก
การรู้จกัธรรมชาตทิีแ่ท้จรงิ คอื สะอาด และสงบ ในแบบ
ของสวดีชิ

สิ้นสุดการรอคอย เมื่อ SUPRA ก้าวล�้าไปอีกขั้น  
จากสาย Cat7 ตวัเดิม ด้วยสาย Ethernet Cable Cat8 
เพือ่อนาคต สามารถรองรบั Speed สูงสุด 40GBASE-T 
ผ่านสายเคเบิลเส้นเดียว เหนือกว่า Cat6A ที่เคยเป็น
มาตรฐานไปอย่างลบิลบั 

SUPRA Ethernet LAN cable Cat8 ท�างาน 
ท่ี HDBaseT แบนด์วิธกว้างกว่า Cat6A ถงึ 4 เท่า คอืท่ี 
2,000MHz สาย Cat8 ถ่ายทอดสญัญาณด้วยความเร็วสงู 
แม่นย�า และให้ Dynamic Head Room ท่ีเหนือกว่า  
ข้ัวต่อมาตรฐาน RJ45 ท�าด้วยด้วย Gold Plated เพ่ือให้
สามารถรองรบัประสทิธิภาพการท�างานสงูสดุ  

SUPRA Cat8 รองรบัการใช้งานจากแอพพลเิคชนั
ต่างๆ เช่น TCP/IP และ UDP ซ่ึงข้อมลูท่ีถกูต้องมีความ
ส�าคัญอย่างมากในปัจจุบันและอนาคต เช่น การสตรีม
วดิโีอ 4K และ 8K ทีอี่กไม่นานก็จะมาถงึ การสตรีมเพลง
คณุภาพสงูประเภทไฟล์ Hi-Res จาก NAS จะให้คณุภาพ
เสียงอย่างที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน รวมถึงเล่นเกม, ใช้ส่ง
ข้อมูลในศูนย์ข้อมูล หรือใช้ติดต้ังภายในอาคารทันสมัย 
เมือ่เพิม่ประสิทธิภาพข้ึน 4 เท่าเป็น 2000MHz จึงไม่ส่ง
ข้อมลูทีไ่ม่ถกูต้อง หรอืจะได้รบัการแก้ไขโดยแอพพลเิคชนั
ในเวลารวดเรว็ ส่ิงนีม้คีวามส�าคัญมากในการตัดปัญหาการ
สญูเสยีคณุภาพวดิโีอจากการสตรมีมิง่ หรอืสะดดุตดิขดัใน
การสตรมีเพลง รวมถงึการสือ่สารในเครอืข่ายท่ีต้องมัน่ใจ
ว่าข้อมลูจ�านวนมหาศาลจะอยูค่รบและถกูต้องแม่นย�า

SUPRA Cat8 ใช้สายแบบ Double shielding 
แทนทีจ่ะเป็น Single shielding เพือ่ตัดสญัญาณรบกวน 
RFI ได้เดด็ขาด และไม่ท�าให้ข้อมลูสญูหายเกนิความจ�าเป็น 
นอกจากนีย้งัเหมาะอย่างยิง่ส�าหรบัแอพพลเิคช่ัน Power 

over Ethernet (PoE) เนือ่งจากมหีน้าตดัทองแดง
ขนาดใหญ่กว่า Cat6A หมายถงึพลงังานสงูและแรง
ดนัไฟฟ้าลดลง แต่อย่าเพิง่เชือ่ “ส�าหรบัราคาน้ีเป็น
สายเคเบิลที่ยอดเยี่ยม ซึ่งท�างานได้ดีมาก และที่
ส�าคญัจะไม่ล้าสมยัในอนาคตอันใกล้แน่นอน”

Showtime

บริษัท CONICE ได้จัดส่งสายมาสองเส้น 
ตามค�าขอ คือใช้เสียบ Network Player หนึ่งเส้น  
และ AppleTV 4K อีกหนึ่งเส้น หลังจากเบิร์นอิน 
สกัระยะกไ็ด้เวลาทดลองใช้งานจรงิจงั กบัหลากหลาย 
แอพพลเิคชัน่ กพ็บว่าด้านเสยีงจะออกสไตล์เนยีนๆ 
รายละเอียดดี ไร้การเร่งเร้าจนเกินไป ส่วนภาพจะ
เห็นได้ชัดถึงความใส โดยเฉพาะเสียงที่มากับหนัง
จะมีไดนามิก สงัด แต่เบสกลับทรงพลัง

เป็นเรื่องยากที่จะเชื่อส�าหรับใครที่ไม่เคยได้
สัมผัส แต่ความแตกต่างน้ันชัดเจนกับระบบเสียง 
Network Audio รวมถงึระบบสตรีมหนัง NETFLIX, 
iTunes MOVIES บน AppleTV 4K ทีทุ่กวนันีใ้ห้
ภาพ 4K และเสยีง Dolby ATMOS ถ่ายทอดเสยีง
ในแบบ 3D รอบทิศทางจนถึงเหนือศีรษะ สนอง 
Need ของชดุโฮมซิเนม่าท่ีรออยูน่านแล้ว ชอบสาย
เคเบลิ Supra Cat8 มาก ก�าลงัคดิจะปรบัปรงุระบบ
โฮมเนต็เวร์ิกท้ังระบบของตวัเองอีกครัง้

Wrap Up

ส�าหรับ SUPRA Cat8 จ�าหน่ายในลักษณะ 
ตัดแบ่งขายตามความยาวที่ต้องการ ในราคาที่
เหมาะสม กบัคุณภาพท่ีได้มาเกนิค่าตัว โดยส่วนตัว
ผมชอบมาก ส�าหรับนักเล่นสายสตรีมส่วนใหญ่ 
ทีม่ไิด้เล่นชุดใหญ่ ไฉนเลยจะมองข้ามสิง่ทีจ่่ายน้อย
แต่เห็นผลก็มีน่ีนา ใครก็ตามที่เป็นสายสตรีม 
แนะน�าเลยว่าควรต้องได้รับการอัพเกรดสาย  
LAN ดีๆ เพือ่เพิม่ความพงึพอใจทีจ่ะได้รบั และควร 
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีสาย LAN คุณภาพสูงเช่นนี้
ในทกุส่วนของเครอืข่ายในวงโฮมเนต็เวร์ิกทีต่่อพ่วง
กับเครื่องเล่นของคุณด้วยล่ะ แนะน�าอย่างยิ่ง. 
ADP

ราคา 300 บาท/เมตร ขั้วต่อ 220 บาท/ขั้วต่อ
น�าเข้าและจัดจ�าหน่ายโดย
บริษัท โคไนซ์ อิเล็คโทรนิค จ�ากัด
โทร. 0-2276-9644

MELCO N1ZS/2A & N100-H20 & D100 &C1AE / SUPRA CAT8
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ราคา 115,000 บาท
น�าเข้าและจัดจ�าหน่ายโดย PRESTIGE HIFI โทร. 063-638-4498

IN DEEP ...WHEN RESONESSENCE LABS VERITAS ...GO PRO

S/5 SHO สองตู้คู่ที่ผมต่อไว้แบบ 2.2 ขาดซับวูฟเฟอร์ไปก็
ไม่ท�าให้บางขาดน�า้หนักอะไรมากนกั ทีเ่ด่นเหน็จะเป็นไฟล์ 
DSD ที่ VERITAS ใช้ศักยภาพของ SABRE ES9028PRO 
ที่มีมาใน Chipset เล่นแบบ DoP (นาทีนี้พิสูจน์กันแล้วว่า
เหนือกว่า) ให้เสียงอิ่มเนียน มีน�้าหนัก ไม่แห้งแล้ง Noise 
ก็ต�่า มีความสงัดอย่างฟังออกได้ชัด น่าฟังมาก ส่วนเมื่อฟัง
จาก TIDAL บอกเลยว่า “โอ” มากกกก คิดว่าทีมวิศวกร
ของ RL ท�าการบ้านมาดีกับ Streaming Service ท�าให้
ฟังเพลงหลายอัลบั้มจาก TIDAL ให้เสียงดีมาก ฟังเพลินๆ 
สลับไปสลับมาทั้งแผ่นซีดี ไฟล์ Hi-Res และอัลบั้มใหม่ๆ 
จาก TIDAL ที่มีเข้ามาให้ฟังทุกสัปดาห์ บอกตามตรงว่า 
ถ้าซิสเต็มไม่ใหญ่มากๆ และไม่ฟังแบบจับผิดจริงจัง จะไม่รู้
เลยว่าตกลงฟังจากต้นทางแหล่งอะไร สนใจท�าไม… ก็มัน
ฟินไปแล้ว มีอย่างเดียว ...จะทานข้าวเย็นไหม จะได้เทให้
ไอ้บ็อบข้างบ้านซะ อิ อิ

VERITAS mean’s TRUTH

ค�าอธบิายองค์ประกอบทีเ่หมาะส�าหรบัการออกแบบ
เคร่ืองเสยีงทีม่คีณุภาพ ศกึษาท�าเป็นลสิต์ แล้วแปลงสิง่เหล่านัน้ 
อย่างตรงไปตรงมา ท�าให้เกิดข้ึนจริง ให้มันถ่ายทอดเสียง
จากแหล่งต้นฉบับและส่งสัญญาณอะนาล็อกส่งออกไปยัง
ขัน้ตอนการรบัฟังคอื แอมป์และล�าโพง ดเูหมือนง่ายใช่ไหม 

 ในโลกแห่งความเป็นจรงิดูเหมอืนว่าจะไม่ง่ายนกั  
การออกแบบในปัจจุบันหลายร้อยหลายรูปแบบ 
ของเครือ่งเสียงดิจทิลัจากแบรนด์ยโุรป จนี อเมรกัิน 
ล้วนใช้ DAC Chip Device (เบอร์) เดียวกัน วิธีการ 
ที่แตกต่าง บางทีก็ขัดแย้งกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
เดยีวกนั เหมอืนเชฟฝีมอืดทีีล่งมอืท�าอาหารเมนเูบสกิ 
ข้าวกะเพรา แต่ท�าไมรสชาติต่างจากแม่ค้าริมทาง 
และนั่นไม่ได้พูดถึงการออกแบบที่ไม่ได้มองหา 
ความจริง แทนท่ีพยายามจะใส่สีสันของตัวเอง
ลงบนเส้นเสียง ทีมงานของ RL รู ้จริงในเรื่องนี้
ที่จะดึงศักยภาพของ ES9028PRO มาใช้อย่าง 
เต็มประสิทธิภาพ และน่ีคือนิยามของ VERITAS 
คือสามารถถ่ายทอดเสียงดนตรีได ้เสมือนจริง  
เป็นเครื่องเสียงที่ให้เสียงเที่ยงตรง มีความอ่ิม  
เนือ้เสียงเข้ม มพีลัง ความคมชดัชนดิสดุขีด เวทเีสียง
ใหญ่ ด้วยโครงสร้างแข็ง แต่กะทดัรดั อัดแน่นไปด้วย
คุณสมบัติที่สมบูรณ์แบบ ตามแบบฉบับแคนาเดี้ยน 
ไฮเอ็นด์ คุ้มค่าสุดของ External DAC ชาติตระกูลดี  
ในราคาค่าตัวไม่ถึงแสน อยากให้ได้ลองฟัง แนะน�า
อย่างยิ่งครับ. ADP

 นิยำมของ VERITAS คือสำมำรถถ่ำยทอด
เสียงดนตรีได้เสมือนจริง เป็นเครื่องเสียงที่ให้เสียง

เที่ยงตรง มีควำมอิ่ม เนื้อเสียงเข้ม มีพลัง
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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 และกร็โีมตคอนโทรลที่ไม่ค่อยจะว่องไวกระฉับกระเฉง แต่ความแม่นย�าในการอ่านแผ่นและภาคแปลงสญัญาณดิจทิลั 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�ำหรบัผม ณ วนันีไ้ป
อีก 10 ปีข้ำงหน้ำ ซึ่งผมก็คงจะเกษียณ
ตวัเองจำกงำนประจ�ำ DP-750 จะยงัคงเป็น
Reference Digital Source แบบ Mechanic
/Digital Player ควบคูไ่ปกบั Meridian 818
Reference V3 ท่ีเป็น Digital Player
ไปอีกนำน2 จนกว่ำอุบัติเหตุ (ทำงอำรมณ์) 
จะพรำกเรำจำกกนั คอื คณุจะต้องม ีBench-
mark ในกำรฟังเพลงทีช่ดัเจนมำกระดบัหนึง่
ก่อน (ซึง่ส่วนใหญ่จะพฒันำขึน้ไปเรือ่ยๆ ตำม
ประสบกำรณ์ที่คุณฟัง) ไม่ใช่ว่ำปุ๊บปั๊บก็
เปลี่ยนเครื่องใหม่เรื่อยๆ อยู ่ตลอดตำม
เทคโนโลยี เรียกว่ำแผ่นวงจรยังมีกลิ่น
เหมน็เขยีวอยูเ่ลยกเ็ปลีย่นซะแล้ว ใช้เวลำกบั
มันสักหน่อย ท้ังนี้เพื่อจะได้เกิดสภำวะกำร
ฟังที่นิ่ง สงบ เกิดกำรประเมิน พิจำรณำ
ทบทวน และท้ำยสดุกไ็ฟน์จนู ซ�ำ้แล้วซ�ำ้เล่ำ
แล้วกใ็ห้เวลำทีผ่่ำนไปนี ้บรรเลงเพลงทีค่ณุฟังผ่ำนซสิเตม็
ทีค่ณุใช้ให้อิม่เอมชุม่ฉ�ำ่หวัใจ ผมไม่เหน็ว่ำชวีติต้องเร่งเร้ำ
อะไรกนัมำกมำย หรอืจะต้องถกูขบัเคลือ่นหรอืขบัดนัด้วย

ตัวเลขทำงสเปกที่ดีกว่ำ เรโซลูชั่นที่ดีกว่ำ
ไดนำมกิส์เรนจ์ทีด่กีว่ำ อะไรเทอืกนัน้ คณุต้อง
มีเวลำที่จะเจริญสมำธิสภำพและนิ่งพอที่จะ
ฟังดนตรีผ่ำนเครื่องเสียงให้เข้ำถึงวิญญำณ
และเจตจ�ำนงของศิลปินและควำมประณีต
บรรเจดิวจิติรของกวนีพินธ์นัน้ แล้วเมือ่คณุได้
สัมผัสในรูปเสียงน้ันแล้ว สเปกก็ไม่มีควำม
หมำยอกีต่อไป และ Accuphase DP-750
ก็ได้อยู่ในระดับ Benchmark น้ันของผม
ซึง่มนัอำจจะถกูท้ำทำยจำก “ตวัใหม่” ในอกี
10 ปีข้ำงหน้ำ ดงันัน้ ในเวลำ 10 ปีทีเ่ริม่นบั
หนึง่แล้วในปีนี ้ผมคงจะเสพศลิปะดนตรผ่ีำน 
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
ไฟล์ที่โชว์มิติ โชว์รำยละเอียด โชว์ควำมกรุ๊งกริ๊งของเสียง
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
คูท่ีส่องหรือคูท่ีส่ำมของบ้ำน ผมมองว่ำโจทย์น้ีอำจค่อนข้ำง
หินสักหน่อย แต่ก็นั่นแหละ ขึ้นกับแนวเพลงเป็นหลัก
ถ้ำเป็นนักดนตรีที่ต้องกำรล�ำโพงฟังเพลงอัดเสียงดังได้
สักหน่อย ขนำดไม่ใหญ่ไม่เกะกะห้อง ELAC DEBUT 2.0
F5.2 เหมำะเลยครับ

ถ้ำเป็นนักเล่นมอืใหม่ท่ีเน้นเพลงเพ่ือชวีติ 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
เสยีงมลูฐำน (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 แต่ท้ำยที่สุดก็ไม่ได้แตกต่ำงกัน พอมำนั่งคิดดูเป็น
อย่ำงนี้ก็ดีเหมือนกัน เพรำะ UPower ไม่ได้จงใจออกแบบ
ให้เกิดควำมแตกต่ำงของเสียงอนิทเิกรตแอมป์ต้นทำง แต่ให้
เสียงออกมำใกล้เคียงกับอินทิเกรตแอมป์หลอดต้นทำง
เพิม่เตมิคอืพลงัเพือ่ให้มีควำมหลำยหลำกในกำรจบัคูล่�ำโพงได้
มำกยิ่งขึ้น ไม่ต้องเจำะจงกับล�ำโพงควำมไวสูงๆ มำกเกินไป

จำกแผ่น Rickie Lee Jones ชุดนี้ UPower
ยังถ่ำยทอดออกมำได้ดีเยี่ยมเช่นเดิม เสียงไม่ได้ขุ่น ช่วงท่ี
เครือ่งดนตรต้ีองสำดไดนำมกิของเสยีงออกมำ 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 หลกักำรน้ีกม็อียูใ่นเพำเวอร์แอมป์ในยีห้่อ
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 เรำเองยงัคดิว่ำหลงัเปลีย่นแล้วของยงัใหม่เสียงไม่ค่อยดี
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�ำไมอัลบ้ัมน้ีทีบ่นัทกึเสียง โดย Rudy
Van Gelder จำกค่ำย Blue Note Records ถงึเป็นต�ำนำน
มำถึงทุกวันนี้ ควำมดิบ สด คือเสน่ห์ของดนตรีแจ๊ส
ในยคุนัน้ ซึง่ HUGO TT2 กส็ำมำรถดงึเอำบรรยำกำศของ
ควำมดบิออกมำได้อย่ำงน่ำชมเชย ผมน่ีรักไฟล์ของอัลบัม้
ดนตรีแจ๊สเหล่ำนี้ขึ้นมำอีกเยอะเลยครับ เพรำะที่ฟังๆ
ผ่ำนมำ ยำกทีจ่ะมซีสิเตม็ใดท�ำได้แบบน้ี

อลับ้ัม “Mixer’s Lab Sound Series Vol.2” ไฟล์
DXD วงบิก๊แบนด์ของญีปุ่่น บนัทกึเสียงได้อย่ำงเหนือช้ัน
HUGO TT2 ขับออกมำได้เตม็เมด็เตม็หน่วย แม้ดนตรี
มำกชิ้นก็ไม่ยั่น ขณะที่เคร่ืองดนตรีบำงชิ้นโซโล่โดยมี
คนอืน่ๆ เล่นแบก็อพัอยู ่ก็สำมำรถถ่ำยทอดรำยละเอียดที่
มำกมำยออกมำได้อย่ำงหมดจด ผมรู้แล้วล่ะ.. ควำมน่ิงใน
กำรถ่ำยทอดเสียง คือคุณสมบติัเด่นอีกข้อหน่ึงของ 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 ยังคุมสถำนกำรณ์ได้อยูห่มดั
พอถงึยำมหวำนๆ โรแมนติกก็เปล่ียนอำรมณ์มำออดอ้อน
ได้อย่ำงเนยีนๆนบัเป็นกำรปรบัเปลีย่นทีเ่ป็นธรรมชำติ ไม่มี
กำรกระตกุอำรมณ์หรอืต้องรอปรับอำรมณ์ใหม่ใดๆ 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 ทีย่่ำน
ควำมถีส่งูออกไป นีเ่ป็นกำรฟังเพลงทีไ่ด้ประสบกำรณ์ทีด่ี
อกีครัง้หนึง่จรงิๆ 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 
แต่บำงครัง้เรำกไ็ม่จ�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

สรุป
ถ้ำจะบอกว่ำ นี่เป็นอินทิเกรตที่นำย WJ รอคอย

กค็งจะไม่ผดินกั ผมมองหำควำมเรยีบง่ำยของเครือ่งเสยีง
ทีม่คีวำมงดงำมทัง้รปูและเสยีง ทีส่�ำคญั... ต้องเป็นเครือ่งมอื
ทีจ่ะท�ำให้ผมเข้ำถงึ “บทประพนัธ์และเพอร์ฟอร์มำนซ์ของ
คีตกวีและนักดนตรี” ได้ไม่แพ้ชุดใหญ่ เน้นอีกครั้งว่ำ
เงือ่นไขทีเ่หมำะสมทัง้ประเภทของเพลง ซสิเตม็เชน รวม
ไปถงึล�ำโพงด้วย นีเ่ป็น Accuphase Class A รุน่ใหม่ที่
เน้นควำมเทีย่งตรง และยิง่ไปกว่ำนัน้ มนัไม่ประนปีระนอม
กับกำรเล่นกลับ ดังนั้น อย่ำเห็นว่ำมันเป็นแค่อินทิเกรต
แอมป์ หรอืมนักใ็ห้เสยีงแบบ 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” เม่ือคุณเชื่อมต่อซอร์สแบบ
บำลำนซ์ดีๆ  เข้ำไปหำ E-650 ตำมด้วยล�ำโพงดีๆ  ซกัตวั
ไม่กนิก�ำลงัขบัมำก เอำควำมไวสกั 88-92dB กจ็ะดงีำม
ส่วนอิมพีแดนซ์จะ 4 หรือ 8 โอห์ม ผมว่ำเอำอยู่ครับ
โดยเฉพำะทีส่วงิไม่มำกกจ็ะยิง่ท�ำให้ E-650 แผลงฤทธิไ์ด้
มำกเท่ำนัน้   

2. จดุเด่นทีสุ่ดของ E-650 คอื กำรให้รำยละเอยีดหรอื
Resolution ครบั ควำมใสทีดี่งำมพระรำม 8 และ Timbre
ทีส่มจรงิมำกในสไตล์เพลงทีเ่ขำถนดั แน่นอน มนัอำจจะ
ไม่ใช่แอมป์คลำสเอแบบ Accuphase รุน่ก่อนๆ แต่นัน่ก็
ไม่ส�ำคัญเท่ำกับ “ควำมจรงิ” ทีม่นัน�ำเสนอจะกลำยเป็น
เสน่ห์ทีผ่กูมดัคณุได้ไม่ยำกเช่นกนั

3. คุณแค่ลงทุนสำยไฟดีๆ สองเส้นให้กับซอร์สและ 
E-650 สำยสญัญำณบำลำนซ์ดีๆ  กบัสำยล�ำโพงดีๆ  ผมว่ำ
แค่นี ้เล่นกบัห้องฟังไม่เกนิ 30 ตร.ม. กบัเพลงแจ๊ส Vocal
หรือเพลงคลำสสิกเน้นลีลำ ที่ไม่ต้องกำรควำมกระแทก
กระทัน้ในแบบทีท่รมำณล�ำโพงเหลอืประมำณอย่ำง 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�นการปรบัความถีต่อบสนองของล�าโพง เมือ่ต้องวางล�าโพงชดิผนงัเพือ่ความสวยงามกบัการตกแต่งหรอืจดัวาง

หรอือะคสูตกิของห้อง เช่นดดูซบัเสยีงเบส หรอืการสะท้อนเสยีงแหลมมากไป

2 W Cone มข้ีอได้เปรยีบ Kevlar ตรงทีค่วามสามารถในการก�าหนดคณุสมบตัคิวามหนาแน่นของวสัดกุรวยทีจ่ะมา

แซนด�วชิเข้าด้วยกนั และยงัสามารถก�าหนดวสัดตุรงกลางทีท่�าหน้าทีแ่ดมป��งด้วย เมือ่น�ามาขึน้รปูเป�นแซนด�วชิแล้ว

กส็ามารถน�ามาทดสอบความแขง็ ความแดมป� ความคงรปู ด้วยชนดิของวสัดแุละความหนาทีแ่ตกต่างกนัได้

ในราคาทีถ่กูกว่าการใช้ Kevlar ถกัซึง่อาจจะม ีcolour ประจ�าตวัของวสัดแุฝงไปกบัเสยีงก็ได้

3 จดัทรกิในการฟ�งเจ้า Utopia Scala Evo ตวันีใ้ห้เลยครบั

102-107.indd   107 9/7/2561 BE   19:2462-68.indd   67 10/11/2561 BE   17:3774-79.indd   79 11/7/2561 BE   19:0174-79.indd   79 11/30/2561 BE   18:2298-103.indd   103 27/12/2561 BE   23:0072-77.indd   77 5/2/2562 BE   16:0888-93.indd   93 5/3/2562 BE   22:0052-57.indd   57 6/4/2562 BE   10:381/6/2562 BE   11:36
68-73.indd   73 7/4/19   3:53 PM78-85.indd   85 8/5/19   8:24 PM94-99 JAPAN AUDIO MAP 271_edit OK.indd   99 8/31/19   3:23 PM54-60 Test Aurorasound.indd   59 10/1/19   3:07 PM88-93.indd   93 11/6/19   6:20 PM62-67.indd   67 12/3/19   7:01 PM


