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เพาเวอร�แอมป�ขยายแอมป�
สมยันี ้ถาเอยถงึเรือ่งหลกัการแอมปขยายแอมป ผมไมแนใจวาจะมีสักก่ีคนทีรู่จกัและ

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

แตผานไปไมนาน Supercharge ก็ไดปดตัวเองลง ดวยเหตุผลท่ีนักเลนมองวาจะ
ลงทุนเรื่องแบบนี้ดูแลวไมคอยคุมคาเทาไหร และหลักการแบบนี้คอนขางใหมที่กระแส
ปนขึ้นไดยากยิ่ง ทั้งๆ ที่เปนหลักการที่ดีมากๆ

ผานไปหลายป Unison Research กน็าํหลกัการน้ีข้ึนมาใชอีกครัง้ ซึง่ก็คือ UPower 
แตฟงกชัน่ตางๆ นอยกวา Supercharge ของ Music Fidelity เพราะ Musical Fidelity 
Supercharge 750K และ 550K นั้น ไมไดเปนเพาเวอรแอมปขยายแอมปแตเพียง
อยางเดียว เพราะใชงานเปนเพาเวอรแอมปปกติก็ไดเชนกัน
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ส�ำหรบั CHORD HUGO TT2 น้ัน เป่ียมด้วยเสน่ห์อย่ำงยิง่ มกีำรออกแบบรปูลักษณ์ในสไตล์
Minimalist ทีแ่ม้เวลำผ่ำนไปแค่ไหนก็ยงัดูดีเสมอ นอกจำกนัน้ ตวัเครือ่งกห็รดููดมีำก ท�ำจำกอะลมูเินยีม
ทีผ่ลติอย่ำงประณตีพถิพีถินั และทีม่เีสน่ห์มำกๆ กคื็อ หน้ำต่ำงอะคริลกิใสทีม่องทะลเุข้ำไปเหน็
แผงวงจรด้ำนใน รวมถงึปุม่ปรบัวอลลุม่ทีเ่ปลีย่นสไีด้ เหน็แล้วรักเลยครบั กำรออกแบบสไตล์นี้
มแีต่ CHORD เท่ำนัน้ทีท่�ำ

MY CHOICE!

วนันี ้ถ้ำผมจะต้องซ้ือเฮดโฟนแอมป์เพ่ือใช้ไปตลอดกำล CHORD HUGO TT2 คอืตวัเลอืกเดยีว
ของผม ถำมเหตุผลก็คงย้อนไปที ่4 ข้อข้ำงต้น เดีย๋วนีเ้ขยีนอะไรยำวๆ ไม่ค่อยเป็น 555

แต่ก่อนเข้ำสู่เร่ืองหลักท่ีจะเล่ำสู่กันฟังคร้ังน้ี ขออธบิำยคณุสมบติัแบบเข้ำใจง่ำยๆ ว่ำ CHORD
HUGO TT2 เป็นเคร่ืองเสียงทีมี่โหมดกำรท�ำงำนหลกัๆ 3 ประกำร (ตำมคูมื่อ) คอื...

1. Headphone mode ซ่ึงเป็นโหมดหลักทีผ่มจะลองใช้งำนครัง้นี ้HUGO TT2 มช่ีองเสยีบ
แจค็เฮดโฟนให้ 3 ช่อง เป็นช่องแบบ 6.5mm จ�ำนวน 2 ช่อง และ 3.5mm จ�ำนวน 1 ช่อง ในกำร
ใช้งำนภำคเฮดโฟนของ HUGO TT2 มฟีีเจอร์ทีเ่กีย่วข้องอยู ่2-3 อย่ำง เรือ่งแรกคอื GAIN ซึง่ HUGO
TT2 สำมำรถเซ็ตได้ 2 แบบ คอื LO G (low gain) และ HI G (high gain) เมือ่เซต็ไปที ่LO G ระดบั
ควำมดงัจะลดลงไป -9dB ซึง่กำรปรบั Gain นีจ้ะท�ำงำนเฉพำะเมือ่อยูใ่นโหมด Amplification
กบั Headphone เท่ำน้ัน เพรำะถ้ำเลือกใช้ DAC mode ค่ำ Gain จะปรบัไม่ได้ เพรำะเครือ่งจะส่ง
สญัญำณเอำต์พุต Line level 2.5 V RMS คงที่

เรือ่งท่ีสอง CROSSFEED เป็นฟีเจอร์ทีท่�ำงำนในรปูแบบของ digital processing เพือ่ผสม
สญัญำณเสยีงซ้ำย-ขวำจำกกำรบนัทกึแบบสเตริโอให้มคีวำมเหมอืนกบักำรถ่ำยทอดเสยีงจำกล�ำโพง
เมือ่เรำฟังจำกเฮดโฟน ส�ำหรับ HUGO TT2 มใีห้ใช้งำน 4 รปูแบบ (ทีห่น้ำจอเครือ่งจะโชว์ด้วยตวัอกัษร
XFD) คอื... XFD0 – No crossfeed, XFD1 – Minimal crossfeed, XFD2 – Moderate crossfeed,
XFD3 – Broad crossfeed ในกำรใช้งำนจริงต้องลองฟังกนัเองนะครบั ว่ำตรงกบัรสนยิมหรอืไม่

เรือ่งทีส่ำม FILTER ฟีเจอร์นีเ้ป็นกำรไปปรบัปรงุสญัญำณบำงอย่ำงเพ่ือให้เกดิผลบำงประกำร 
โดยจะมีประโยชน์มำกกบัสญัญำณทีเ่ป็นฟอร์แมต DSD บำงคนเห็นค�ำว่ำ FILTER กน็กึขยำดในใจ
เพรำะมกัมีผลกระทบกบัเสียง แต่ระดับ CHORD แล้ว มัน่ใจได้ว่ำ กำรท�ำงำนของฟีเจอร์นีย่้อมไม่มี
ผลกระทบต่อคณุภำพเสยีงแน่นอนครับ โดยมใีห้เลอืกใช้งำน 4 รปูแบบ คือ... FIL1 – Incisive neutral

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

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

WJ ฉบบันี ้ขอน�ำเสนอผูผ้ลติสนิค้ำไฮเอน็ด์ของญีปุ่น่
ประเทศผูซ่ึ้งไม่ได้หวัน่ไหวกบัภยัธรรมชำตอิะไรทัง้สิน้ คือ
ปีนี้โดนพำยุไปหลำยดอก ได้ปล่อยสินค้ำที่อยู่ในระดับ
รำคำ “จบัต้องได้” แต่ไม่ยอมทีจ่ะย่อหย่อนคณุภำพเลย
เรียกว่ำคุณภำพล้นเครื่อง นั่นคือ Accuphase E-650
อนิทเิกรตแอมป์ Class A ทีพ่่วงมำกบัปรแีอมป์ทีใ่ช้เกน
คอนโทรลแบบ AAVA แบบเดยีวกบัปรแีอมป์รุน่ทอ็ปของ
ค่ำย ท�ำเอำผมระริกระรีส้ัน่ระรวักันเลยทีเดยีวครบั เพรำะ 
Class A ของค่ำยนีบ่้งบอกสถำนะ Flagship ประจ�ำค่ำย
ไปในตัวซะด้วย นี่จัดเป็นพระเอกข่ีม้ำขำวมำในช่วง
เศรษฐกจิฝืดเคอืงโดยแท้

อันว่ำกำรผลิต Accuphase Class A Amplifier
ซึ่งจัดว่ำเป็นเรือธงของค่ำยนั้น ถ้ำสืบเสำะกันให้ดีแล้ว
สำมำรถเรยีงล�ำดบัเป็นรุน่ๆ จำกรุน่ปัจจบัุนไล่ย้อนไปถึง
รุน่เก่ำได้แก่... 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

ส�ำหรบัอนิทเิกรตแอมป์ Class A ทำงค่ำยกเ็ริม่จำก
ซีรีส์ 500 เรื่อยมำจนถึงซีรีส์ 600 ไทม์ไลน์เริ่มจำก
รุน่ปัจจบุนัย้อนกลบัไป ได้แก่... 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) ผมเข้ำใจ
ว่ำ ญีปุ่่นมพีืน้ทีใ่นกำรฟังเพลงหรอืห้องฟังขนำดเล็ก เนือ้ที่
ในกำรจัดวำงเครื่องเสียงก็ค่อนข้ำงจ�ำกัด กำรที่ทำงค่ำย
ผลิตอินทิเกรตแอมป์คลำสเอ ก็เพื่อจะตอบโจทย์นักเล่น
ในบ้ำนเขำเองเป็นหลัก ซึ่งแน่นอนว่ำเล่นกับล�ำโพง
ควำมไวสงู แมต็ชิง่ได้ดกีจ็บได้เช่นกนั

สิง่ทีน่่ำสนใจทีเ่ป็นพฒันำกำรของแอมป์ Class A ของ
Accuphase ท้ังท่ีเป็นแอมป์สเตรโิอ หรอือินทเิกรตแอมป์
(เว้นโมโนบล็อกทีเ่ป็นกำรออกแบบเฉพำะ) ตลอดไทม์ไลน์
ทีผ่่ำนมำ นัน่กค็อื ก�ำลังขบัอำจจะเท่ำเดิม เช่น 30 วตัต์,
45 วตัต์ หรอื 60 วตัต์ แต่มวีวิฒันำกำรในเรือ่งของ Damp-
ing Factor ทีส่งูขึน้, ค่ำ THD ทีต่�ำ่ลงไปเรือ่ยๆ, ค่ำ S/N
Ratio ทีส่งูขึน้ไปเรือ่ยๆ นกัเล่นรุน่ใหญ่ทีเ่คยจบัจองแอมป์
Class A รุน่แรกๆ เช่น A20, A20V หรอื A30 ทีม่ไีทม์ไลน์
ในช่วงปี 1995-2004 มีควำมพึงพอใจกับน�้ำเสียงมำก 
โดยเฉพำะ Timbre ทีเ่ตม็และอิม่ ควำมหวำนและลืน่แบบ
ไม่เลี่ยนแบบแอมป์หลอดของเสียงกลำง ครั้นเมื่ออยู่ใน
ยคุดจิทิลัเบ่งบำนตัง้แต่ปี 2000 เป็นต้นมำ กำรเสพไดนำมกิส์
ทีม่รีะดับมำกกว่ำ 120dB เกินเพดำนของ CD Format
เริม่เป็นมำตรฐำนใหม่ทีเ่รยีกกนัว่ำไฮเรสกลำยมำเป็นโจทย์
ที่ท้ำทำยผู้ผลิตเครื่องเสียงในตลำด ท�ำให้ทำงค่ำยเริ่ม
พัฒนำแอมป์คลำส A โดยมกีำรใช้วงจร MCS ซึง่ต่อมำเป็น
MCS+ เพื่อจัดกำร Current Feedback ให้กับวงจร
ภำคขยำยทีใ่ช้ Mosfet transistor ต่อขนำนกันหลำยคู่
มตีัง้แต่ 3 คูถ่งึ 10 คู(่ต่อข้ำง) ให้มกีำรคลำดเคลือ่นทำง
เฟสที่น้อยที่สุดอย่ำงได้ผล ถำมว่ำ ท�ำไมก�ำลังขับแค่
30 วตัต์ ถงึต้องต่อขนำนทรำนซสิเตอร์หลำยๆ ชดุ อธบิำย
ได้ว่ำ กำรจัดวงจรที่เป็น Class A นั้น กำรจ่ำยกระแส
ไฟเลีย้ง หรอืทีเ่รยีกว่ำ idle current จ่ำยกนัไม่น้อยกว่ำ
50% เม่ือมีสัญญำณที่ต้องขยำยก็สำมำรถพีคข้ึนไปได้
100% อย่ำงรวดเรว็ฉบัพลนัไม่มกีำรหน่วง (เปรยีบเปรย
ได้กับกำรเหยยีบคนัเร่งรอไว้ครึง่หน่ึง ออกตวัก็ล้อฟรีเลย
ไม่ต้องรั้งรอรอบเครื่อง) พลังงำนที่เสมือนกับกำรเหยียบ
คนัเร่งรอไว้ก็กลำยเป็นควำมร้อนอนัเป็นเอกลักษณ์เฉพำะตัว
ของแอมป์แบบนี ้ดงันัน้ กำรต่อทรำนซสิเตอร์ขนำนกันก็
เพือ่เพิม่ควำมสำมำรถในกำรจ่ำยกระแส กำรแชร์โหลดใน
กำรจ่ำยกระแสต่อตัวให้ท�ำงำนน้อยลง ควำมร้อนน้อยลง
ควำมเพีย้นก็ต�ำ่ลง ท�ำให้วงจรมคีวำมเสถยีรและอำยกุำร

(1) ใช้ยีห้่ออืน่กไ็ด้ เน้นทีต้่องไม่มีคุณสมบัติในการหล่อล่ืน

ตกค้าง เพราะเราแค่ท�าความสะอาดและก�าจดัไฟฟ้าสถิตย์ออก

ไปเท่านัน้
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ยนิดต้ีอนรบัสู ่WJWJ 104 ครบั
เล่มน้ีก็น่ำจะเป็นควันหลงที่ไม่ต้องกำรกำรอินโทร

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

FOCAL: SCALA UTOPIA EVO
ในโลกของเครื่องเสียง ไม่มีใครไม่รู้จักผู้ผลิตล�ำโพง

สญัชำตฝิรัง่เศสรำยนี ้และน่ำจะเป็นผูผ้ลติไดร์เวอร์ระดบั
ท็อปทรีของโลกด้วย นั่นคือ Focal Speaker น่ันเอง
อนัว่ำล�ำโพง Focal นี ่ผมคดิว่ำทีด่งัมำกๆ และเป็นทีรู่จ้กั
กนัอย่ำงกว้ำงขวำง มำจำกกำรผลติและจ�ำหน่ำยไดรเวอร์
ที่เป็นชุดคิท ที่ทำงบริษัทได้ผลิตตำมสเปกของตัวเอง
และกร็บัจ้ำงผลติไดรเวอร์ให้กบัล�ำโพงชัน้น�ำของโลกด้วย
นวัตกรรมไม่ว่ำจะเป็นกรวยเคฟลำร์ถัก โดมไททำเนียม
หรอืล่ำสดุโดมเบริลเลียม ทำง Focal กเ็ป็นรำยแรกๆ ครับ
ที่น�ำมำผลิตแพร่หลำย นอกจำกนี้ ในยุคก่อนอินโฟ-
เทนเมนต์จะมบีทบำทเตม็ตวัจนเป็นส่วนหนึง่ของรถยนต์นัง่
กำรอัพเกรดเคร่ืองเสยีงรถยนต์ อย่ำงน้อยก็เปลีย่นล�ำโพง
ไดรเวอร์เบสหรือแม้แต่ทวีตเตอร์ที่ติดมำกับรถ (ก็ยังดี)
เรยีกว่ำเป็นเร่ือง “ต้องท�ำ” ไม่แตกต่ำงจำกกำรเปล่ียนล้อ
แมก็ซ์กนัเลยทเีดยีว ว่ำกนัขนำดนัน้ และกล็�ำโพง Focal
นี่แหละ ที่เป็นดำวค้ำงฟ้ำของตลำดวงกำรเครื่องเสียง
รถยนต์ จนกระทั่งน้อยรำยนักที่จะหำญกล้ำมำต่อกร
ล้มหำยตำยจำกไปกเ็ยอะ เพรำะโปรดกัส์วำไรตีข้อง Focal
จัดว่ำครอบคลุมตั้งแต่หลักพันไปจนหลักหลำยหมื่น
ส่วนตวัผมเหรอ พดูตรงๆ ฟังไม่ค่อยจะเข้ำถึงครบั ชดุไหน
ที่ว ่ำประกวดรำงวัลระดับโลกมำแล้ว ผมก็ไปนั่งฟัง
กอ็หีรอบเดมิ ไม่ถกูจรติ คอืกด็นีะ เรำกเ็ลยซือ้ล�ำโพงยีห้่อ
อืน่ทีร่ำคำถูกกว่ำด้วย 555 ต่อมำ เริม่มกีำรท�ำตลำดล�ำโพง
บ้ำนในบ้ำนเรำ ก็ต้องพูดตรงๆ อีกนั่นแหละ Focal
มลี�ำโพงบ้ำนตัง้แต่รำคำหลกัหมืน่ไปจนถงึหลักหลำยล้ำน
ผมก็มีโอกำสไปฟังเท่ำที่จะฟังได้และก็เท่ำที่จะมีโอกำส
ทดสอบ เอำว่ำกนัทีห่ลกัแสนข้ึนไปจนระดบัหลำยล้ำนนะ
ผมฟังแล้วกย็อมรบัว่ำเสียงดนีะ แต่ถำมว่ำ มอีำรมณ์ควำม
“อยำกได้” เป็นเจ้ำของไหม ขอตอบว่ำ ไม่ครบั ผมคดิว่ำ
ในรำคำที่ตั้งเทียบกับแบรนด์ในตลำดที่ระดับเดียวกัน
ผมว่ำ Focal ยงัไม่อำจจะทะลทุะลวงปรำกำรบำงอย่ำง
อย่ำงน้อยที่สุดก็ตัวผมแหละ คือ ฟังแล้วไม่ชอบอ่ะ
ไม่ทรำบว่ำเคยเป็นกันบ้ำงไหม คือ เสียงดี แต่ไม่ชอบ
เข้ำใจนะครบั ว่ำทำงบรษิทัเอำคอมโปเนนท์ของไดรเวอร์

ครอสโอเวอร์ ของค่ำยทีด่ทีีส่ดุแพงทีส่ดุ เอำมำลงตูล้�ำโพง
แต่ส�ำหรับผม มันมีเส้นใยอะไรมำปิดกั้น “อำรมณ์”
แบบไม่สดุชอบกล

อันว่ำล�ำโพง ท็อปไลน์ของค่ำย คือ ล�ำโพงตระกูล
Utopia ซึง่กถ็อืก�ำเนดิมำหลำยปีแล้ว รุน่ทอ็ปสดุใช้ชือ่ว่ำ
Grand Utopia ออกแบบตูเ้ป็นโมดลู ปรบั time Align-
ment ได้อสิระ มเีซต็อพัในงำนเครือ่งเสยีงทีไ่หน เอำฝรัง่
มำเซ็ต หรือไปชมงำนที่มิวนิก ฮ่องกง ที่มีเจ้ำ Grand
Utopia ตั้งเด่นเป็นสง่ำ ผมก็ยังรู้สึกเหมือนกับไม่ได้ฟัง
ตัวจรงิของมนั (ในระดับทีค่ำดหวงั) ซักท ี คือไม่ทรำบว่ำ
มันเซ็ตอัพยำกมำกหรืออย่ำงไร แมตชิ่งยำกหรืออย่ำงไร
หรือมันเป็นล�ำโพงที่ส่วนประกอบและกำรออกแบบและ
ผลิตทุกอย่ำงดีหมด แต่พอจับเอำมำรวมกันเป็นตู้แล้ว
แทนที่จะหล่อหลอมให้มันดีขึ้นไปอีก กลับกลำยมำเป็น
กำรโชว์ “Weak Link” ของล�ำโพงออกมำรึเปล่ำ คือ 
บอกตรงๆ จนถงึวนันีผ้มยงัไม่เข้ำใจเลยนะ (คอื ถ้ำมกีำร
ส่ง Grand Utopia ที่ว่ำมำทดสอบซักสองสำมเดือน
เรำอำจจะได้ค�ำตอบหรือได้ฟังเสียงจริง ๆ ของมันก็เป็น
ไปได้นะ) อืม ผมเคยได้ยินมำว่ำ มีคนใช้เจ้ำ Grand
Utopia อยูแ่ต่ใช้เวลำเซต็อพัและแมตชิง่ซสิเตม็เป็นเวลำ
รำว 1 ปี จงึจะได้เสยีงทีเ่ขำถกูใจ OMG

ล�ำโพง Scala Utopia Evo จดัเป็นสมำชกิของล�ำโพง
ในอนุกรมสูงสุดของค่ำย เพียงแต่ย่อขนำดมำจำกเจ้ำ
Grand Utopia ส�ำหรับกำรใช้งำนในห้องที่เล็กกว่ำ
ในอนุกรมนี้จัดว่ำเป็นรุ่นที่สี่แล้วครับ (รุ ่นท้ำยสุดคือ
Utopia Scala III) ส�ำหรบัผมจดัว่ำเป็นภำรกิจทีไ่ม่ง่ำย
เท่ำไหร่ กบักำรทีจ่ะต้อง “คลีค่ลำยลบล้ำง” สิง่ทีต่ดิค้ำง
ในใจออกไปให้หมดก่อน แล้วหันกลับมำมองเจ้ำ Scala
Utopia Evo ที่ผมแอบมโนว่ำ ครำวนี้มันจะโดนผม
“เชือด” ไหมเน่ีย ส�ำหรับล�ำโพงฟังเพลงในอนุกรม Utopia
เรียงตำมล�ำดับไหล่คือ Grande Utopia EM, Stella
Utopia EM, Scala Utopia Evo และน้องเล็กวำงหิ้ง 
Diablo Utopia ส่วน Utopia แถวรชัดำทีม่กัจะมโีมเดล
อะไรใหม่ๆ คงต้องฝำกทำงกอง บก. อพัเดตให้ทรำบครบั

FOCAL SCALA UTOPIA EVO
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NAIM AUDIO : STATEMENT

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

NAIM STATEMENT
ผมคงไม่ต้องบ่นให้ฟังเรื่องประเด็น “Expansive

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

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

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

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

เร่ืองท่ีน่าใจหายทีสุ่ดในการ

ทดสอบเคร่ืองเสยีงคร้ังน้ี

คือ การได้เหน็ NAIM

STATEMENT ถูกยกออก

จากห้องฟังกลับโชว์รูม

หลังจากท่ีมนัได้แสดง

ปาฏิหารย์ประจกัษ์ให้

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

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

PROFESSIONAL DSP TO HOME
สามารถพูดได้เต็มปากเลยว่า Bob Ludwig

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

TECHNOLOGY BREAKTHROUGH
เป็นที่ทราบดีว่าเครื่องเสียงที่ใช้กันอยู ่ในบ้าน

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

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

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

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

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

FORMAT & DIGITAL INPUT
อย่างที่ทราบดีว่า ปัจจุบัน DSD กลับมาบูมใน

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

Hi-End Audio Boutique

อาคารศูนย�การค�าฟอร�จูนทาวน� ห�อง 3041-3042 ชั้น 3
เลขที่ 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพฯ Tel. 089-920-8297, 02-642-1448
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แต่ส�ำหรับ Unison Research UPower นั้น
เป็นเพำเวอร์แอมป์ขยำยแอมป์เพยีงอย่ำงเดยีวเท่ำนัน้ 
ไม่สำมำรถใช้งำนร่วมกับปรีแอมป์ใดๆ ได้ท้ังส้ิน  
ด้ำนหลังของ Unison Research UPower จึงมีแต่ 
ขั้วต่อสำยล�ำโพงเพียงอย่ำงเดียว ส�ำหรับขั้วต่อสำย
ล�ำโพง Input มชีดุเดยีว ส่วนขัว้ต่อสำยล�ำโพง Output  
มีให้ 2 ชุด ส่วนสวิตช์เปิดปิดเครื่องย้ำยมำอยู่ด้ำนข้ำง

Unison Research UPower ออกแบบมำ 
เพื่อนักเล่นที่ต้องกำรเล่นกับอินทิเกรตแอมป์หลอด
ก�ำลังขับไม่มำก ไม่เกิน 25 วัตต์ แล้วต้องกำรพลังของ
เสียงมำกยิ่งขึ้น เล่นล�ำโพงได้หลำกหลำยขึ้น ไม่อยำก
ขยับไปเล่นแอมป์หลอดท่ีมีก�ำลังขับมำกขึ้น ใหญ่ขึ้น 
แถมน�้ำหนักของเครื่องยกหนักมำกอีกด้วย UPower 
เลยมำตอบโจทย์ตรงนี้

หลักกำรของ UPower ไม่มีอะไรมำก ก็คือ 
เพำเวอร์แอมป์ขยำยแอมป์ก�ำลังขับ 100 Watt RMS 
8 โอห์ม โดยใช้เพำเวอร์มอสเฟต 1 คู่เพือ่ให้ก�ำลังขบัออก 
มำได้ 100 วัตต์  ต้นทำงขยำยสัญญำณแบบ Class A 
หลกักำรกม็เีพยีงเท่ำน้ี ไม่มอีะไรมำกและยุง่ยำก ใครมี  
Unison Research Simply Italy หรือ Triode 25 
แล้วต้องกำรวตัต์มำกขึน้ กใ็ช้งำนร่วมกบั UPower ได้
สบำย เพรำะตั้งใจออกแบบมำใช้งำนร่วมกันอยู่แล้ว

แม็ตชิ่งและคุณภาพเสียง

เชื่อว่ำหลังจำกได้อ่ำนเรื่องแม็ตชิ่ง Unison 
Research UPower หลำยท่ำนอำจจะคดิว่ำ... ให้ตำย
เถอะ!!! ถ้ำยุง่ยำกขนำดนี ้เอำงบไปซือ้อนิทเิกรตแอมป์
ที่ก�ำลังมำกขึ้นดีกว่ำไหม

ก่อนอื่นต้องท�ำควำมเข้ำใจกันก่อนนะครับ
ถ้ำก�ำลังคิดชั่งใจหำกจะเพิ่ม Unison Reseach 

UPower เข้ำมำอีกเกือบแสน สู ้เอำงบตรงนั้นไป
อัพเกรดอย่ำงอื่นดีกว่ำไหม

ถ้ำก�ำลังคิดและสับสนแบบนี้ ก�ำลังชั่งน�้ำหนัก
อย่ำงนี้ ผมว่ำมองข้ำม UPower ไปเลยดีกว่ำครับ  
จะได้ไม่ต้องเครียดและคิดอะไรมำกเกินไป

เพรำะอย่ำลืมว่ำ Unison Research UPower 
ออกแบบมำเพื่อนักเล่นที่มีอินทิเกรตแอมป์หลอด 
อยู่แล้ว และก�ำลังขับไม่เกิน 25 วัตต์ รักและหลงใหล
ในเสียงของอินทิเกรตแอมป์หลอดที่มีอยู่อย่ำงมำก 
ชนดิไม่อยำกจะขำยหรือขยบัไปเล่นรุ่นใหม่ๆ อะไรอกี 
เพียงแต่อยำกให้มเีน้ือเสยีง ก�ำลงั และแรงปะทะ เพ่ิมมำ  
และสำมำรถขับล�ำโพงที่ใช้งำนอยู่ให้มีประสิทธิภำพ
เพิ่มมำกขึ้นเท่ำนั้นก็ดีใจ พอใจสุดๆ แล้วล่ะ

ถ้ำมีควำมต้องกำรแบบน้ี Unison Research 
UPower คือค�ำตอบที่ถูกต้องที่จะมำตอบโจทย์ 
สนองควำมต้องกำรข้ำงต้นแล้วครับ

เมื่อเล่นแล้ว ข้อกังวลที่ก�ำลังสงสัยว่ำจะท�ำให้
เสียงของอินทิเกรตแอมป์เดิมเปลี่ยนไปจำกเดิม 
หรอืเปล่ำ เรือ่งนีไ้ม่ต้องกงัวล ผมมีค�ำตอบให้เรียบร้อย
แล้วครับ

เรื่องแรกที่ส�ำคัญก็คือ สำยไฟเอซีที่ต้องใช้นั้น
ต้องเป็นรุ่นเดียวยี่ห้อเดียวกันกับอินทิเกรตแอมป์
หลอดต้นทำง ต้นทำงใช้อะไรกใ็ช้อย่ำงน้ัน แล้วถ้ำสำยไฟ 
เอซีต้นทำงเป็นแบบติดกับเครื่องมำ หรือไม่สำมำรถ
หำรุ่นเดิมได้ เพรำะเลิกผลิตไปแล้ว ก็มีสองทำงเลือก 
ถ้ำสำยไฟเอซีต้นทำงติดกับเครื่องมำ สำยไฟเอซีที่จะ
ต่อที่ UPower ใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้ ขอให้มีคุณภำพดี  
ทำงเลอืกทีส่องกค็อื หำกสำยไฟเอซรีุน่เดมิไม่สำมำรถ
หำได้ก็หำสำยไฟเอซรีุน่ใหม่ รุน่อืน่ ยีห้่ออ่ืนก็ได้ แต่ขอ
ให้หัว IEC Plug เป็นรุ่นเดียวกัน วัสดุเดียวกัน

เรื่องต่อมำก็คือ สำยล�ำโพง ผมย�้ำและเน้นเสมอ
มำก็คือ สำยล�ำโพงส�ำหรับอินทิเกรตแอมป์หลอดนั้น
ไม่ควรเกินขนำด 2.5 sq.mm ขอให้เป็นสำยแบบ
ทองแดงฝอยละเอียด หลักกำรก็คือ ต่อสำยล�ำโพง 
จำกอินทิเกรตแอมป์หลอดมำยังขั้วต่อสำยล�ำโพง
อนิพุตของ UPower และจำกขัว้ต่อสำยล�ำโพงขำออก
ของ UPower ต่อไปยงัล�ำโพง หำกเป็นล�ำโพงควำมไวสูง 
ก็แนะน�ำใช้สำยล�ำโพงไม่เกิน 2.5 sq.mm แต่ถ้ำ
หำกว่ำล�ำโพงนั้นค่อนข้ำงขับยำกสักหน่อย แนะน�ำว่ำ
ควรใช้สำยล�ำโพง 4 - 6 sq.mm 

ในเมื่อมีเพาเวอร์
แอมป์มาช่วยปลุก

ความมีชีวิตชีวาของ 
อินทิเกรตแอมป์หลอด

ก�าลังขับต�่าๆ แล้ว
สามารถเล่นล�าโพง
ได้หลากหลายขึ้น 
ใครล่ะจะไม่สนบ้าง
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UNISON RESEARCH Unico UPower 

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

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

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

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

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

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

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

เหตุผลที่ผมลงคลิปให้ลองเปิดลองฟังกันนั้น หนึ่งเพื่อ
ไม่ต้องมานัง่มโนวจิารณ์กนัไป อยากให้ลองฟังเสยีงจรงิๆ กนั
มากกว่า แล้วค่อยถามต่อว่ากลางแหลมออกมาโทนนีแ้บบนี้ 
รับกันได้ไหม  หรือยังต้องการอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่า

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

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

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

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

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

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

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

และปลั๊กพ่วงของ ZENSONICE ครับ เชื่อมั่นว่ำจะ
ปลดปล่อยพลังและคุณงำมควำมดีของ HUGO TT2
ออกมำได้เตม็ทีแ่น่นอน

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

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

ผมฟังอลับัม้นีด้้วยควำมเพลดิเพลิน ไม่มจีดุไหนที่
ต้องมข้ีอต ิ หรอืฉกุคดิข้ึนมำว่ำ มนัยงัรูส้กึไม่ใช่เหมือน
ตอนทีเ่รำก�ำลงับนัทกึเสยีงแม้แต่น้อยเลยครบั

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

เสียงกว้างขึ้นและลึกขึ้นอีกมาก ให้รายละเอียดเสียงชัดและมิติดีขึ้นอย่างเหลือเชื่อ 
ให้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน WEBSITE  Chord Electronics.

CHORDELECTRONICS: HUGO TT2

HUGO M Scaler

SET UP
ในระหว่ำงกำรรันอิน ผมใช้ของเล่นตัวใหม่คือ

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

ในช่วงทีร่นัอนิด้วย iPhone ยงิ Bluetooth เข้ำไป
ซึ่งแน่นอนเป็นควำมละเอียดไฟล์ของฟอร์แมต MP3
เมื่อเล่นผ่ำน E-650 ผมค่อนข้ำงประหลำดใจกับกำร
แจกแจงรำยละเอียดและล�ำดบัชัน้อย่ำงไม่น่ำเชือ่ว่ำจะอยู่
ในระดบัทีฟั่งได้เลย 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” ของเสยีงกลำงทีก่นิย่ำนควำมถีท่ี่
ประสำทหูของเรำรับรู้ได้ไวที่สุด และก็ให้ควำมอ่อนไหว
กบัอำรมณ์และควำมรูส้กึของมนุษย์ท่ีสดุเช่นกนั กำรเลอืก
ซอร์สคุณภำพสูงจึงจ�ำเป็นมำก ในกำรเปรียบเทียบกับ
กำรฟังลักษณะของเสียงกลำงเช่นนี้ ผมคิดว่ำจะร�ำลึก
ควำมหลงัเมือ่ครำวทีใ่ช้แอมป์ Pass Labs Aleph 23 เป็น
แอมป์ Single End Class A Monoblock ก�ำลงัขบั 100
watt ทีโ่หลด 8 Ohm ใช้ Mosfet Transistor เป็นตวั
ขยำยก�ำลังเช่นกัน ที่ผมยกให้เป็นแอมป์โซลิดสเตทที่ให้
เสยีงกลำงทีผ่มชืน่ชอบมำกทีส่ดุตวัหนึง่มำเปรยีบเทยีบกนั
ส่วนรุน่หรอืเบอร์กระดกูกห่็ำงกนัรำว 20 ปีครบั (Aleph
2, 1994-1999) ประสบกำรณ์ทีผ่มฟังเจ้ำ Aleph 2 ก็ผ่ำน

ACCUPHASE E-650

(3) Nelson Pass สารภาพว่าชอบรุ่นน้ีมากทีสุ่ดด้วยล่ะ
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FOCAL SCALA UTOPIA EVO

ความหนาแน่นของเนือ้
การแจกแจงคอนทราสต์
หรือความเปรียบต่าง
ของลักษณะความถี่ต�่า
ที่ละเอียดมากกว่าเดิม
การทอดตัวที่เต็มกว่า
เสยีงอิม่กว่า จงึท�าให้มี
พลั งแฝงที่ มากกว ่ า
ท�าให้ deep bass จาก
ซาวด์แทร็ก Indiana
Jones & the Last
Crusade มี “อะไรให้
ฟัง” มากมาย เบสทีว่่า
ยังให ้  Timbre ที่ดี
ม ากกว ่ า เดิ ม  และ

ควบคมุการขบัเคลือ่นได้ดกีว่าเดมิ โดยเหน็ได้จากการไล่
ความถี่ต�่าของวู้ดวินด์ สามารถบ่งบอกอาณาเขตและ
ขอบเขตแรงกระเพื่อมของความถี่ต�่าของแต่ละต�าแหน่ง
เครื่องดนตรีที่มีขนาดแตกต่างกันออกมาด้วย เมื่อให้
รายละเอยีดหรอืเรโซลชูนัระดบันี ้กแ็ปลว่า ตูไ้ม่ม ีล�าโพง
ไม่มี เครือ่งเสยีงกไ็ม่มี มแีต่บทเพลงกบัจนิตนาการเท่านัน้
ทีพ่าผมไป การแยกแยะเสยีงร้องของโอเปร่า จากต�า่ไปสงู
ผมสมัผสัได้ถงึการจดัวางต�าแหน่งของกลุม่นกัร้องชายหญงิ
ในระดับทุ้มต�่าไล่กันไป มากกว่าการไล่ระดับเสียงจาก
ไดรเวอร์เบสหรอืมดิเรนจ์ทีว่างห่างกนัมากกว่าล�าโพงทัว่ไป
แสดงให้เหน็ถงึ time alignment ทีท่�างานสอดคล้องกับ
ครอสโอเวอร์เป็นอย่างด ี ความใส ความแม่นของจงัหวะ
ของ Take Five ความหวานของเครือ่งเป่าทีม่แีอมเบีย้นต์
ของฮาร์โมนกิส์ทีแ่ตกต่างจาก Focal ทีผ่่านมา ท�าให้ผม
ประทบัใจกบัการเปลีย่นแปลงทีข่อบอกว่า เขาเกาถกูทีค่นั
แล้วล่ะ

ในแทรก็ Beautiful life ยิง่แสดงขีดความสามารถ
ของมดิเรนจ์ทีถ่่ายทอดเสยีงร้องให้ปรากฏวญิญาณมนุษย์
ตัวอุน่ๆ มรีายละเอียดของการส่ันของเส้นเสียงเส้นลมให้
ได้ยินในระยะห่างแค่ราวๆ สามช่วงตัว เสียงท่ีสดแบบ
Focal เดมิๆ เพิม่เตมิความอิม่และเกลีย้งเกลาในแบบใหม่นี้
สามารถยกระดับของเสียงกลางขึน้ไปเทยีบเคียงกับล�าโพง
Wilson Audio ได้สบายๆ ไฮคลาสมาก

จดุทีน่่าสนใจของล�าโพง Focal Scala Utopia Evo
คือ ตัวตู้ท่ีไม่มคีาแรกเตอร์ของเสียงตู้มาผสมกับเสียงจรงิ

AD
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EQUIPMENT REVIEWS

SPECIFICATION

Output Power  100W RMS 8ohm
Output Stage  Power Mosfet, two complementary pairs
Polarization   Dynamic A class
Sensibility   25Watt
Input Impedance  equal to the load impedance
Frequency Responce   -0.1dB@10Hz / -0.5dB@100kHz
THD   0.1% @ 10W, 1kHz
Dimension   43.5 x 43 x 13 cm
Weight    16 Kg

ซิสเต็มที่ใชทดสอบรวม

เครื่องเล�นซีดี   Marantz: HD-CD1
อินทิเกรตแอมป�   Rega: Mira3, Audio Space: Mini Galaxy I 
ลําโพง   Quad: 22L, Harbeth: P3ESR, Harbeth: 40.1, 
    Harbeth: 30.2 40th Anniversary
สายลําโพง   D.I.Y
สายนําสัญญาณ  Burson Audio  
สายไฟเอซีทั้งหมด   สายไฟเอซี ก�องกิจกร Living Power Edition II หัวท�าย Wattgate 
    320EVO, 5266EVO ชุบแพลตตินั่มโกลด�
เต�ารับไฟฟ�า    Oyaide R-0 รุ�น ปรับปรุงพิเศษ 
เครื่องกรองไฟ   Bartolucci/Isolation Transformer  

อิมแพ็คการกดคียเปยโนการผอนหนักผอนเบาของ
น้ําหนักมือท่ีกดคียลงไปก็ใหเรนจเสียงแตกตางกัน 
เปนความแตกตางกันอยางชัดเจน ไมไดเบลอเปน
กลุมกอนเหมอืนกลองถายรูปท่ีถายภาพไมชดั แตเปน
ความชัดเจนที่รู สึกไดถึงทุกรายละเอียดของเสียง 
ความกองกังวานของเสยีงเปยโนยังคงถายทอดออกมา
ไดดี อมิแพค็ของโนต ไดนามกิของเสยีงท่ีออกมา ถอืวา
ยอดเยี่ยมมาก ไมไดรูสึกวาเสียงนุม ฟงดูซอฟตลงเลย 
แตละเสียงแตละโนตยังแยกออกมาไดอยางอิสระ

ถามวาเสียงแตกตางจากปรีแอมป-เพาเวอร
แอมป อยางของ Symphonic Line ที่นํามาลองขับ 
Harbeth 40.1 กอนหนานีไ้หม บอกไดเลยวาแตกตาง
ครับ

ถาจะเทียบกันจริงๆ ตองเทียบกับอินทิเกรต
แอมปหลอดราคาไม เกิน 2 แสนบาทจะดีกว า 
อินทิ เกรตแอมป หลอดมูลค าสองแสนบาทกับ 
Audiospace Mini Galaxy I + Unison Research 
UPower เสยีงออกมาเปนอยางไร โดยสวนตัวผมเลือก
อยางหลัง ถึงแมวาจะยุงยากมากกวา เปลืองสาย
มากกวา วุนวายกวา แตเมือ่สามารถจดัไดลงตวั ถอืวา
ผลลัพธออกมาคุมคาทีเดียว

UPower แตกตางจาก Booster Amplifier 
ท่ีคุนเคยในอดีต เพราะ Booster Amplifier ที่เรา
คุนเคยกันน้ันจะทําใหเรนจเสียงตื้อ แต UPower 
ทําตัวเสมือนแอมปขยายสัญญาณเกนเสียงสูงจริงๆ 

เสียงออกมาเป�น
ธรรมชาติดีทีเดียว 

ยิ่งเสียงร�องที่
โทนเสียงเป�นเสียง

ที่มาจากปอด พลัง
เสียงค�อนข�างเยอะ
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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 สงัเกตจากปลายเสยีงหรอืความรูส้กึ
ผ่อนคลายน้ันเป็นอย่างไร หากซิสเต็มเร้นจ์เสียงแคบจะ 
ไม่ค่อยรูส้กึผ่อนคลายมากนกั เหมอืนได้ยนิโน้ตทีเ่ป็นความถี่
เสยีงมูลฐาน (Fundamental Frequency) แต่ฮาร์มอนกิส์
ของเสียงนั้นไม่มี ลักษณะเหมือนเส้นสายกีตาร์โดนดีด  
แล้วกดสายให้หยุดเลย ไม่ได้ปล่อยให้สายสั่นต่อไปจนจบ

แผ่นซีดี Rickie Lee Jones - Pop Pop แผ่นนี้ 
ค ่อนข้างปราบเซียนเหมือนกัน เพราะมีไดนามิกและ 
เร้นจ์เสียงที่หลากหลายมาก โดยเฉพาะเสียงร้องของ  
Rickie Lee Jones ที่มีการกระแทกค�าเล็กๆ แผ่นนี้ผมจะ
ใช้จับอิมแพ็คของเสียงร้องเวลาออกมา เสียงร้องมีการ
กระแทกเสียงย�้าค�าต้นๆ ออกมาหรือเปล่า ซึ่งเมื่อลองฟัง
แผ่นนี้หลายรอบ ค่อนข้างชัดหน่อย ตรงอิมแพ็คตรงนี้ไม่ได้
เกิดจากต้นทาง แต่เกิดจากบุคลิกเสียงของ Unison  
Research นัน่เอง เพราะก่อนหน้านีผ้มเคยทดสอบเพาเวอร์
แอมป์ของ Unison Research รุ่น Unico DM ก็มีลักษณะ
นี้อยู่นิดหน่อยเช่นกัน เลยไม่แปลกใจ

ก่อนหน้านี ้ผมอาจคาดหวังว่า UPower จะช่วยแก้ให้
สไตล์เสียงของอินทิเกรตแอมป์หลอดอย่าง Audiospace 
Mini Galaxy I ซึ่งหัวเสียงตรงนี้จะนุ่มหน่อยให้มีพลังขึ้น 
มาบ้าง แต่ท้ายท่ีสุดก็ไม่ได้แตกต่างกัน พอมานั่งคิดดูเป็น
อย่างนี้ก็ดีเหมือนกัน เพราะ UPower ไม่ได้จงใจออกแบบ
ให้เกดิความแตกต่างของเสียงอนิทเิกรตแอมป์ต้นทาง แต่ให้
เสียงออกมาใกล้เคียงกับอินทิเกรตแอมป์หลอดต้นทาง  
เพิม่เตมิคอืพลงัเพือ่ให้มีความหลายหลากในการจบัคูล่�าโพงได้ 
มากยิ่งขึ้น ไม่ต้องเจาะจงกับล�าโพงความไวสูงๆ มากเกินไป

จากแผ่น Rickie Lee Jones ชุดนี้ UPower  
ยังถ่ายทอดออกมาได้ดีเยี่ยมเช่นเดิม เสียงไม่ได้ขุ่น ช่วงที่
เครือ่งดนตรต้ีองสาดไดนามกิของเสียงออกมา ความเข้มข้น
ของหวัเสยีงนัน้ UPower ตอบสนองเรือ่งพละก�าลังและแรง
จากอินทิเกรตแอมป์หลอดต้นทางได้ดีมาก ไทมิ่งสปีดของ
โน้ตไม่ได้แตกต่างกันจากเดิม แต่เนื้อเสียงนั้นรู้สึกแพ็คกัน
แน่นมากข้ึน มวลเสียงมีน�้าหนักมากขึ้น อิมแพ็ครู้สึกถึง 
มวลเสียงที่ใหญ่ขึ้น

เนื้อเสียงของ Rickie Lee Jones ผมรู้สึกว่ามวลเสียง
ร้องออกมาเต็มเสียงมากกว่า เสียงออกมาเป็นธรรมชาติด ี
ทีเดียว ยิ่งเสียงร้องที่โทนเสียงเป็นเสียงที่มาจากปอด  
พลังเสียงค่อนข้างเยอะ อย่างเช่น Adele, Sara K ผมชอบ
มากกว่าการฟังเสียงจากอินทิเกรตแอมป์หลอดเพียง 
อย่างเดียวเสียอีก ผมรู้สึกว่า UPower ส่งพลังเสียงร้องของ
นักร้องให้ออกมาตามความเป็นจริง เนื้อเสียงเหมือนเสียง
จริงๆ มากกว่า มวลเสียงพละก�าลังของเสียงร้องเป็นอะไร 
ที่ผมอยากได้เพิ่มเติมจาก Audiospace Mini Galaxy I  
มานานแล้วล่ะ

สวรรค์ของนักเล่น
อินทิเกรตแอมป์หลอด
ก�ำลังวัตต์น้อย

หลังจาก Musical Fidelity ได้ประกาศหยุดไลน์ผลิต
เพาเวอร์แอมป์รุ่น Supercharge 750K, 550K ผมรู้สึกว่า
น่าเสียดายมากๆ เพราะหลักการของ Musical Fidelity  
ในยุคปี 2008 นั้น คือของดีที่ค่อนข้างสร้างความเชื่อได้ยาก 
การแจ้งเกิดเหมือนประตูที่โดนปิดตายเลย เพราะนักเล่น
หลายท่านมองว่าจะเอาเงินประมาณ 3 แสน ส�าหรับรุ่น 
Supercharge 750K หรือแสนกว่าบาท ส�าหรับรุ่น 550K 
ไปซื้อแอมป์ที่มีก�าลังวัตต์สูงขึ้นดีกว่ามั้ง

หลงัจากน้ัน หลกัการน้ีก็มอียูใ่นเพาเวอร์แอมป์ในยีห้่อ
อืน่ๆ แอมป์ขยายแอมป์เพือ่ให้มกี�าลงัสงูขึน้ ปัจจบัุนนี ้ในแง่
ของเงินที่ต้องลงทุนเพิ่มขึ้นเกือบแสนเพื่อไปซื้อ Unison 
Research UPower ผมเชื่อว่าไม่ได้แตกต่างจากความรู้สึก
นกัเล่นในปี 2008 มากนกัหรอก แต่อย่างทีบ่อก หากคดิมาก
แบบนั้น มองข้าม Unison Research UPower ดีกว่าครับ

แต่หากมองว่า การเปลี่ยนอัพเกรดอินทิเกรตแอมป์
หลอดท่ีมอียูแ่ล้วไปเล่นรุ่นท่ีสงูข้ึน ก�าลงัขับมากข้ึน เสยีงจะ
ได้เหมือนเดิม ดั่งความรู้สึกเดิมๆ ที่เคยได้รับหรือเปล่า  
แรกๆ เราเองยงัคดิว่าหลงัเปลีย่นแล้วของยงัใหม่เสยีงไม่ค่อยดี  
แต่เมื่อใช้ไป 200 กว่าชั่วโมงก็แล้ว เสียงก็ยังไม่ได้แตกต่าง
จากเดิมมากนัก ไม่เสี่ยงไม่เปลี่ยนดีกว่า อีกอย่างก�าลังขับ
ของหลอดหากสงูขึน้ใหญ่ขึน้ น�า้หนกัของเครือ่งจะหนกัมากๆ  
บางครั้งยกคนเดียวแทบไม่ไหว เพราะมันหนักจริงๆ 

นักเล่นกลุ่มน่ีแหละ คือกลุ่มเป้าหมายของ Unison 
Research UPower ต้องเด็ดเดี่ยวและไม่แคร์สื่อ แคร์เสียง
ต่างๆ รอบตัวได้อย่างเก่งกล้าและทรนง เพราะหากเล่น 
แบบนี้ ผมเชื่อว่าจะต้องมีเพื่อนๆ ในก๊วนมาถามแน่ๆ ไม่ซื้อ
แอมป์ใหม่เลยล่ะ ดีกว่าอีก ถ้าเป็นผม ผมชอบเล่น 
แบบน้ีแหละ เน่ืองจากในอดีตผมเคยพลาด Musical  
Fidelity Supercharge 750K มาก่อน  

ในเมื่อมีเพาเวอร์แอมป์มาช่วยปลุกความมีชีวิตชีวา 
ของอินทิเกรตแอมป์หลอดก�าลังขับต�่าๆ แล้วสามารถเล่น
ล�าโพงได้หลากหลายขึ้น ใครล่ะจะไม่สนบ้าง. ADP 
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อลับัม้ “Soul Station” – Hank Mobley ไฟล์
24/192 เสียงขยบัข้ึนไปอกีในกำรถ่ำยทอดรำยละเอยีด
ตำมไฟล์ น�ำ้หนกัของเสยีงเครือ่งดนตรดีมีำก กำรแยก
ควำมแตกต่ำงของเครื่องดนตรียังเป็นพระเอกเช่นเดิม
ผมไม่แปลกใจเลยว่ำ ท�ำไมอัลบ้ัมน้ีท่ีบนัทึกเสยีง โดย Rudy
Van Gelder จำกค่ำย Blue Note Records ถงึเป็นต�ำนำน
มำถึงทุกวันนี้ ควำมดิบ สด คือเสน่ห์ของดนตรีแจ๊ส
ในยคุนัน้ ซึง่ HUGO TT2 ก็สำมำรถดึงเอำบรรยำกำศของ
ควำมดบิออกมำได้อย่ำงน่ำชมเชย ผมน่ีรกัไฟล์ของอัลบัม้
ดนตรีแจ๊สเหล่ำนี้ขึ้นมำอีกเยอะเลยครับ เพรำะที่ฟังๆ
ผ่ำนมำ ยำกทีจ่ะมซีสิเตม็ใดท�ำได้แบบน้ี

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

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

THE ONE & ONLY

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

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

CHORDELECTRONICS: HUGO TT2
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ราคา 340,000 บาท

น�าเข้าและจดัจ�าหน่ายโดย  HI-END AUDIO

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

สรปุ
ถ้ำจะบอกว่ำ นี่เป็นอินทิเกรตท่ีนำย WJ รอคอย

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

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

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

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

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

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

Driver units 11” (27cm) ‘W’ woofer

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

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

‘IAL2’ pure Beryllium inverted dome

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

Low frequency point (-6dB) 24Hz

Sensitivity (2.83V/1m) 92dB

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

Recommended amplifier power 40 – 500W

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

Net weight 187.4lbs (85kg)

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

CD Player Ayre C5xe MP upgraded

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

phono cartridge

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

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

Benz Wood SL

• Rega RP3 with Arm RB303 & MM cartridge Elys 2

Pre Amplifier AudioValve Conductor

Phono Stage ASR Basis Exclusive, Rega Phono

Amplifier Hovland Radia

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

Cable Interconnect Balance XLR, Tellurium Q Silver Diamond,

Nordost Tyr 2 Single end, Nordost Tyr 2  

Speaker Cable Tellurium Q Silver Diamond

Power Conditioner Quantum QB4, QB8, Vibex DC filter,

Power Chord Hovland Reference, Cardas Golden Reference,

Nordost Vishnu, Quantum power cable

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

reflector panel, custom made wall panel damper per RPG,

Room dimensional optimized and calibrated per RPG software

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

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

block, Symposium Ultimate Platform

Footnote
1  เป�นการปรับความถีต่อบสนองของล�าโพง เม่ือต้องวางล�าโพงชิดผนังเพือ่ความสวยงามกบัการตกแต่งหรือจดัวาง

หรืออะคูสติกของห้อง เช่นดดูซบัเสยีงเบส หรือการสะท้อนเสยีงแหลมมากไป

2 W Cone มข้ีอได้เปรียบ Kevlar ตรงท่ีความสามารถในการก�าหนดคุณสมบติัความหนาแน่นของวสัดกุรวยทีจ่ะมา

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

กส็ามารถน�ามาทดสอบความแขง็ ความแดมป� ความคงรูป ด้วยชนิดของวสัดแุละความหนาท่ีแตกต่างกนัได้

ในราคาท่ีถกูกว่าการใช้ Kevlar ถกัซึง่อาจจะม ีcolour ประจ�าตวัของวสัดแุฝงไปกบัเสยีงก็ได้

3 จดัทริกในการฟ�งเจ้า Utopia Scala Evo ตัวนีใ้ห้เลยครับ
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