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No Place Like Home!


หลังจากที่ต้องระหกระเหินขนของจากบ้านหนีน้ำไปพัก ณ  

“ที่พักพิง” ระยะหนึ่งก็ได้กลับมาอยู่บ้านของตัวเองอีกครั้ง นอน 

บนที่นอนหลังเดิม แฮ่ม... คุณผู้อ่านอย่าได้คิดมาก 

“บ้านเรา” เป็นที่ๆ นอนหลับสบายที่สุด แม้ความสะดวกสบาย

อะไรๆ หลายอย่างยังไม่เข้าที่เข้าทาง มีขลุกขลักบ้าง อีกอย่างก็เพราะ

การที่เราถือโอกาสปรับปรุงบ้านตามแนวความคิดของคุณ “สถาปนึก 

ที่บ้าน” อยากเห็น ก็ถือโอกาส ทำมันเสียเลย ทำหลายอย่างพร้อมๆ 

กัน ซึ่งถ้าในยามปกติ จู่ๆ คงไม่คิดจะทำมากขนาดนี้ แต่นี่ต้องขอบคุณ

คำพูดแห่งปีที่ว่า “เอาอยู่” นี่แหละ เลยทำให้ตัดสินใจง่าย ไม่ลังเล 

เวลาผ่านไปร่วมเดือนจ่ายเงินไปมากพอควร แต่ทราบหรือไม่ว่าที่ทำอยู่

นั้นน่ะ ยังมิได้ไปถึงรายการซ่อมแซมหรือทำใหม่เกี่ยวกับความเสียหาย

อันเกิดจากน้ำท่วมบ้านโดยตรงสักเท่าไหร่เลย เพราะถ้าพูดว่าน้ำท่วม

บ้าน ความจริงถ้าไม่มีของมากนักก็น่าจะแค่ล้างๆ ขัดๆ ก็น่าจะพออยู่ได้

แล้ว แต่บังเอิญต้องทิ้งเฟอร์นิเจอร์กับของใช้ในบ้านที่กลายเป็นขยะกอง

พะเนิน กว่าจะกำจัดไปได้เล่นเอาทิ้งกันหลายเที่ยว นานเป็นเดือนกว่า

จะหมด ต้องทนดมกลิ่น Dettol ยากำจัด “คุณรา” อันไม่พึงปรารถนา 

ประมาณว่าคิดว่าเดินอยู่ในโรงพยาบาลเสียนานจนชินไปเองแหละ   

ธรรมนูญ ประทีปจินดา 
(tnoon13581@yahoo.com) 
ที่ปรึกษาฝ่ายวิศวกรรม สนับสนุนการผลิต
โรงงานเซมิคอนดักเตอร์ชั้นนำ   
ผู้เฝ้าติดตามความเป็นไปของดิจิทัลมิวสิค  
อย่างไม่กระพริบตา ‘ROCK You Gentry’ 

audiophile go digital
ธรรมนูญ ประทีปจินดา 

เพื่อนของผมหลายคนบ่นเสียดาย เมื่อพูดถึงความรู้สึกดีๆ ในห้องฟัง Home Studio ขณะมาเยี่ยมเยือนในอดีต ทำให้อดคิดถึง  
มันไม่ ได้ ว่าจะทำเป็นลืมไปแล้วเชียว ความจริงไม่ ใช่เสียดายห้องอย่างเดียว แต่ผมนึกถึงบรรยากาศในวงสนทนาขณะมาเยี่ยมเยือนห้องฟัง  
ห้องนี้ สัญญาไว้กับตัวเองว่าจะต้องทำขึ้นมาใหม่ ให้ดีเท่าเดิม ต้องอยู่กับน้ำได้ “ถ้ามันมาอีก” ต้องทำอย่างไรที่จะเสียหายน้อยที่สุด   
ช่วยไม่ ได้ที่ ไม่สามารถมีห้องอื่นมารองรับ 

 

เมื่อกลับเข้าบ้าน อารมณ์ความรู้สึกถวิลหาความสุขบนเก้าอี้ 

ตัวโปรดก็หวนกลับมา ผมย้ายที่นั่งฟังมาไว้ในห้องรับแขก ความจริงว่า

กันไปแล้วการฟังเพลงในห้องรับแขกคงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร เพราะ 

คนทั่วไปมักใช้เป็นห้องเอนกประสงค์ รวมถึงเป็นศูนย์รวมของ 

ความบันเทิงด้วย ผมยังไม่ทันได้ยกพี่พาสกับ Solis 260 ลงมาจาก  

“ที่พักพิง” ชั้นสองหรอก เพราะคิดว่ายังไม่ใช่   

บทความที่คุณผู้อ่านจะได้อ่านต่อไปนี้ก็เป็นหนึ่งในหนทาง  

ที่นักแสวงหาเช่นเราต้องใช้ด้วยข้อจำกัดบางประการ แต่ด้วยหัวใจ  

ของออดิโอไฟล์ ภายใต้เงื่อนไข Simply the Best ประมาณว่า  

ใช้อุปกรณ์น้อยชิ้น เล่นง่าย ทันยุคสมัย ให้คุณภาพเสียงดีที่สุด   

งบประมาณไม่บานปลาย ข้อสุดท้ายต้องอยู่ ในหัวข้อคอลัมน์ 

audiophile go digital 

ทำให้ผมต้องใช้ลำโพงแอ็คทีฟตัวกะทัดรัดคู่นี้ เป็นกำลังหลัก 

ของระบบ โดยมีกองหนุนเป็น MacBook กับ Weiss DAC202 ครับ  

ไม่บอกก็คงทราบว่าผมเลือกฟังเพลงสไตล์ไหน รวมถึงฟอร์แมตอะไร  

ซึ่งเนื้อหาในฉบับนี้จะออกอาการ Over Steer เล็กน้อย ประมาณว่า 

หลังนำ แปลว่าก็จะไม่เน้นในเนื้อหาของฟรอนต์เอ็นด์อย่างที่เคย  

เพื่อให้เข้า theme ของฉบับขึ้นปีที่ 16 ด้วยเนื้อหาของฉบับ 

Speakers Issue พอดี 

ผ่านไปแล้วกับ BAV HI-END SHOW 2012 งานโชว์เครื่องเสียง

และภาพระดับบิ๊กเบิ้มแห่งเมืองไทย ยิ้มหน้าบานทั้งผู้ร่วมงาน ร้านค้า 

และผู้จัด สำหรับงาน BAV HI-END SHOW ปีหน้าพบกันใหม่  

ส่วนสำหรับงานกลางปีก็คงเช่นเคย BAV SHOW 2012 ครั้งที่ 10

ปีนี้กำหนดจัดระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม แน่นอนครับ  

ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพ ข่าววงในบอกว่า  

ปีนี้ทีมงานจัดหนักมากเพื่อสร้างความพอใจให้กับผู้ เข้าชมงาน 

มากที่สุด เพราะปีนี้ งานได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 10 แล้วครับ ส่วนจะมี 

การโชว์อะไร กิจกรรมมากแค่ไหน ฉบับหน้าจะมาอัพเดตให้ทราบ 

อีกครั้งครับ 

ขณะที่กำลั ง เขียนต้นฉบับอยู่นี้ เป็นช่วงเวลาแห่งความรัก  

ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับคนที่คุณรัก Happy Valentine’s Day ครับ 
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พูดถึงเรื่อง “น้องน้ำ” ได้ข่าวว่าปีนี้มันจะมาอีก แถมยังมาตาม

เส้นทางเดิมเสียด้วย เพราะคนทำงานเรื่องน้ำก็ยังหน้าเดิม อย่าหวังว่า

จะเปลี่ยนความคิด เพราะติดผลประโยชน์ หรือที่แก้ไม่ได้เพราะก็

เพราะคิดได้แค่นั้น เอ... หรือว่าจะจริง  หลายคนยังผวา ทำให้บางท่าน

ลังเลที่จะรื้อข้าวของที่แพ็คหนีน้ำไว้เอากลับลงมาใช้ หรือลงทุนซื้อ 

หามาใช้ ส่วนผมก็คงคล้ายกัน เพราะการปรับปรุงบ้านยังนัวๆ อยู่ก็เลย

ยังไม่ได้ขนลงมาวางให้เข้าที่เข้าทาง บ้านเลยโล่งเตียนคล้ายตอนเข้าอยู่

บ้านใหม่ คิดในแง่ดีน่าอยู่ไปอีกแบบ   

เรื่องของชอบ ผมยังไม่ยอมซื้อฮาร์ดดิสก์ใหม่เลย ตอนนี้ราคา

ทะยานขึ้นตามระดับน้ำ แม้น้ำจะลงแล้ว แต่ราคายังไม่ลงตาม เพราะ

การผลิตยังกลับมาเปิดได้กี่โรงเชียว ที่แน่ๆ น้องๆ อาชีพรับจ้างสาย 

การผลิตอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์นั้นเหนื่อยครับ จะมีกี่คนได้ 

ปรับค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท ตามที่เขาหาเสียงไว้ ฝันไปเถอะ รักษา

ตำแหน่งงานให้ได้ก่อนดีกว่ามั้ง ยอมรับความจริงเถอะว่าอุตสาหกรรม 

อิเล็คทรอนิกส์บ้านเราอาการหนักจริงๆ โดยเฉพาะย่านปทุมธานี 

อยุธยา ดูจะฟื้นยาก เขาย้ายฐานง่ายกว่าจะกลับมาเจอกับความ 

ไม่แน่นอน ได้ข่าวน้องๆ ออกหางานใหม่กันพรึบ บางคนต้องไปทำงาน

ไกลถึงระยองทั้งที่บ้านอยู่รังสิต ครอบครัวต้องอยู่ห่างกัน ทำไงได้  

น่าเห็นใจจริง อ้าว... พาออกทะเลอีกแล้ว วกกลับมาดีกว่ามั้ง 



First Met


ถ้าย้อนกลับไปเมื่องาน BAV SHOW 2011 #9 เมื่อกลางปี 54 

ขณะที่ตี๋อินเตอร์ Mr. Kent Poon มา Roadshow เครื่องเสียง

สัญชาติสวิส Weiss MAN202 หุ่น Bento หรือกระป๋องข้าวญี่ปุ่น  

ซึ่งตอนนี้มันแท้งไปแล้ว ขยับไปเป็น MAN301 เขาเปิดมันผ่านลำโพง

แอ็คทีฟสีดำคู่หนึ่ง หน้าตาคล้ายลำโพงสัญชาติเยอรมันที่ชื่อ ELAC  

ซึ่งพวกเราก็เดาไม่ผิด อีกทั้ง Kent Poon ก็ยอมรับว่าแม่นแล้ว เพียง

แต่ว่าใช้ดอกลำโพงของ ELAC เท่านั้น ส่วนอื่นนั้นทำขึ้นมาเองครับ  

ในห้องริมสวนที่จัดกิจกรรมครั้งนั้น เราก็พบว่าลำโพงคู่นี้เสียงดีทีเดียว 

จากนั้นก็ไม่คิดว่าจะได้ฟังมัน จนมาถึงหลังช่วงน้ำท่วมกรุงเทพ

ครั้งใหญ่ปี 54 ตอนนั้นผมก็ยังอยู่บนห้องพักพิง กระทั่งได้ทราบว่า 

กอง บก. ประสานให้ทาง discovery hi-fi ยก Unity Audio :  

The Rock ลำโพงแอ็คทีฟคู่นี้มาเป็นเพื่อนแก้เหงาให้ผม ตั้งแต่สมัย 

พักอยู่บนที่พักพิงโน่นแหนะ แต่จนแล้วจนรอดก็ไม่ได้ฟังเสียที จวบจน

กลับมาอยู่บ้านจึงได้ฟังจริงจัง แต่ก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับ Unity 

Audio กันสักนิด 



About UNITY AUDIO








Unity Audio Ltd ก่อตั้งในปี 1995 โดยมี Kevin Walker ผูู้มี

ประสบการณ์ยาวนานกับการทำงานในสตูดิโอรั้งตำแหน่ง Managing 

Director โดยเมื่อมีผลิตภัณฑ์ในนามของ Unity Audio ก็นึกถึงคน 

ในแวดวงที่ตัวเองคุ้นเคยก่อนเพื่อนก็จะใครอีกล่ะ เช่น ศิลปินห้อง

บันทึกเสียง เอ็นจิเนียร์ โปรดิวเซอร์ เป็นเป้าหมายแรก ก็เพราะทำใน

สิ่งที่ถนัดก่อน ดังนั้นอุปกรณ์ของ Unity Audio ในยุคแรกๆ จึงเป็น

อุปกรณ์ที่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าก็คงเน้นการใช้งาน รวมถึงการติดตั้งใน 

สตูดิโอเป็นหลัก จนถึงปี 2009 ถึงเวลาที่จะนึกถึงผลิตภัณฑ์ลำโพง 

สตูดิโอมอนิเตอร์ในแบรนด์ของตัวเอง โดยภูมิใจนำเสนอลำโพงคู่แรก 

ขนานนามว่า The Rock โดยออกแบบให้มีความแตกต่างจากลำโพง

มอนิเตอร์อื่นๆ ตั้งแต่เลือกอุปกรณ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ มีคุณภาพสูง

จากบริษัทชั้นนำ การนำแนวความคิดใหม่มาประยุกต์ใช้กับสิ่งที่เคย

ปฏิบัติกันมาในอดีต การประกอบตู้ลำโพงจากช่างฝีมือดีจะได้งาน 

อันประณีตไร้ที่ติ ทั้งยังต้องผ่านมือการจูนเสียงโดยมืออาชีพของ Unity 

Audio ก่อนสินค้าทุกชิ้นจะออกสู่ตลาด อีกอย่างความโด่งดังของ  

The Rock ไม่ทำให้พวกเขาหยุดเพียงแค่ลำโพงสตูดิโอมอนิเตอร์คู่นี้ 

เพราะคิดว่าการทำงาน Pro ทั้งที มันต้องมี Stand เจ๋งๆ สักคู่ นี่เลย 

จัดให้ เรียกชื่อโก้เก๋ว่า ‘The Monolith’ และยังมีผลิตภัณฑ์ปรับแต่ง 

อะคูสติกส์ที่เรียกว่า Bass-O-Nator ก็เพราะถ้าคุมความถี่ต่ำอยู่แล้ว 

กลางแหลมน่าจะ “เอาอยู่แน่” ทั้งผลิตภัณฑ์ The Monolith และ 

Bass-O-Nator นี้ ไม่ทราบว่าบ้านเราจะนำเข้ามามั้ย คงรบกวนให้

สอบถามกันเองขอรับ เพราะผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นนั้น Make to Order 

แถมยังผลิตใน UK ด้วย ก็เพื่อคุณภาพดีที่สุด ไม่ใช่ของโหลแน่นอน  

แต่การใช้งานนั้นครอบคลุมถึงการใช้งานแบบ Pro ในสตูดิโอและ 

ความสุขในห้องฟังที่บ้านแบบไร้การประนีประนอมนั่นเอง 



True ‘Fidelity’ Hi Fi Speaker


ลำโพงแอ็คทีฟชั้นดีจากเครือจักรภพอังกฤษ ซึ่งถูกดีเวลล็อป 

มาเพื่อใช้ เป็นลำโพงสตูดิโอมอนิเตอร์ ซึ่ง Sound Engineer, 

Mastering Engineer ทุกคนต้องใช้อ้างอิง โดยใช้วิจารณญานใน 

การตัดสินใจเลือกที่จะใช้หรือไม่ใช้เสียงดนตรีในการมิกซ์ รวมถึง 

การทำมาสเตอริ่ง แน่นอนที่ว่าต้องมีความเที่ยงตรงแม่นยำ และความ 

fidelity เป็นที่สุด แน่นอนที่ว่าเป็นงานหินสุดๆ ทีเดียว ซึ่งก็ทำให้มั่นใจ

ได้ว่า The Rock  นั้นจะให้เสียงได้สมจริงอย่างเยี่ยมยอดแก่คุณใน 

ห้องฟังที่บ้านเช่นกัน 



The Rock


ด้วยรูปลักษณ์ที่กะทัดรัดซ่อนรูป The Rock ไม่พบพอร์ตหรือ

ช่องเปิดใดๆ รอบตัวตู้ เพราะถูกออกแบบให้เป็นลำโพงตู้ปิดเพื่อให้

เสียงเบสดี และง่ายต่อการติดตั้ง ตัวตู้มีน้ำหนักกำลังดี คือ 11.2 กก.  

มีสีดำดูขรึมสมชื่อ Black Rock แน่นอนอยู่แล้วที่จะอัดแน่นด้วย

เทคโนโลยี 

ติดตั้งทวีตเตอร์แบบริบบ้อน วูฟเฟอร์ทำจากอะลูมิเนียมสำหรับ 

audiophile go digital UNITY AUDIO THE ROCK

มิดเรนจ์กับเบส เป็นลำโพงแบบแอ็คทีฟที่ถูกจูนมาเพื่อ Speed  

หมายถึงความฉับไวที่จะรับการเปลี่ยนแปลงของ Dynamic หนักๆ ถี่ๆ 

มามาก มาบ่อย มาเรื่อยของเพลงร็อค แบบสบายๆ แน่นอนว่าลำโพง

แอ็คทีฟต้องมีแอมป์ขยายในตัวข้างละสองชุด แปลว่าลำโพงคู่นี้ใช้

แอมป์สี่แชลเนล โดย The Rock มีแอมป์สำหรับ bass amplifier 

กำลังขับ 75 วัตต์ และ treble amplifier 25 วัตต์ ดังนั้น คุณเพียง

ต้องการเครื่องเล่นซีดี, Digital Stream Player หรือ External DAC 

ชนิดที่มี volume control เท่านั้นเป็นพอ ความที่เป็นลำโพงตู้ปิด

ทำให้ติดตั้งได้ชิดผนังหลังมากกว่าลำโพงทั่วไป... ง่ายไปมั้ย 
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Front baffle and cabinet


ลำโพงออกแบบโดย Kevin Van Green : Studio Designer  

ชื่อดัง มีแนวความคิดว่าส่วนของตู้ลำโพงต้องทำให้มีความแข็งแรง  

และมีมวล โดยเฉพาะ front baffle เป็นวัสดุพิเศษผลิตจาก Corian  

ที่นำมาประกบกับแผ่นผนังตัวตู้ แทนที่จะใช้ MDF เหมือนผู้ผลิตทั่วๆ 

ไป กลับใช้ไม้อัดชนิดพิเศษหนา 12 มม. ทำจากไม้ Baltic Birch  

ซ้อนกันถึง 9 ชั้นทีเดียว อีกทั้งยังออกแบบให้ตัวตู้สามารถสลายแรง 

สั่นสะเทือน กันการกระพือของตัวตู้ รวมถึงการ Resonance ในตัวตู้

อีกด้วย งานไม้ต้องยอมรับว่าเนี้ยบมาก 



Superior folded ribbon tweeter


เป็นที่ทราบดีว่า ริบบ้อนทวีตเตอร์ให้ปลายเสียงแหลมพลิ้วไปได้

ไกลกว่าซอฟต์โดม ปรากฎว่า ELAC ผู้ผลิตลำโพงยักษ์ใหญ่สาย 

เลือดกางเขนเหล็กได้วิจัยพัฒนาทวีตเตอร์ขึ้นมาใหม่ที่ เรียกว่า  

Folded ribbon tweeter โดยนำเสนอ Neodymium magnet 

system ซึ่งให้ประสิทธิภาพสูง ให้ความไหลลื่น สม่ำเสมอของ Phase 

Response ทำให้เสียงไม่กร้าว ฟังแล้วไม่ล้าหูเหมือนริบบ้อนทวีตเตอร์

ชนิดดั้งเดิม โดยทำได้ไกลถึง 50 kHz กันเลยทีเดียว ดังนั้นไม่ต้องกังขา

ว่าทำไมปลายแหลมถึงได้พลิ้วนัก ยิ่งถ้าได้ไฟล์ Hi Res มาเล่นด้วยแล้ว 

แหล่มขอรับ 

Woofer


Unity Audio : 

The Rock เลือกที่จะ 

ใช้ของ ELAC เช่นกัน  

เป็นวูฟเฟอร์ขนาด 180 

มม. กรวยลำโพงทำจาก

อะลูมิเนียมฟอยล์ ซึ่ง

แข็งแรงแต่บางเบา มี

ความหนาเพียง 0.2 

มม. ติดด้วยเคมีชนิด

พิเศษกับโคนไฟเบอร์ให้

เป็นชิ้นเดียวกัน 



Cryogenic Speaker Cable


เ ค ย อ่ า น พ บ ว่ า  

นักฟังบางท่านไม่พอใจ

กับเสียงที่ได้จากลำโพง 

ที่ซื้อมา เลยลงทุนอัพ-

เกรดสายลำโพงภายใน

ความจริง The Rock 

รุ่น Professional  

ติ ด ตั้ ง ส า ย ล ำ โ พ ง

มาตรฐานด้วยสาย Van Damme 2.5 mm OFC speaker cable  

แต่ถ้ายังไม่พอใจสามารถสั่งอัพเกรดเป็นสายชนิดพิเศษที่ผ่านการ 

Cryogenic ที่เรียกว่า Deep Cryogenic Treatment (DCT) ส่วนรุ่น 

The Rock HiFi นั้น เพราะไม่ต้องการให้คุณเสียเวลามา “โม” ให้ 

ยุ่งยาก จึงจัดเต็มมาเลยจากโรงงานแบบไม่ต้องร้องขอ 



Custom discrete active amplification
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ทีนี้มาถึงส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่ง อยากทราบใช่มั้ยว่า แอมป์ที่ 

ติดตั้งภายในนั้นมีหน้าตาเป็นไง แทนที่จะไปคว้าแอมป์ตลาดๆ มาใช้ 

The Rock กลับใช้วงจรภายในเป็น power amplifiers Class A/B 

ออกแบบโดย Tim de Paravicini   กูรูจาก E.A.R (Esoteric Audio 

Research) ซึ่งออกแบบเป็นพิเศษสำหรับลำโพงแอ็คทีฟมอนิเตอร์  

โดยเป็นวงจรไร้ซึ่งความเพี้ยน แน่นอนว่าไม่ใช่หลอด ใช้ทรานซิสเตอร์

ล้วน ด้วยกำลัง 100 วัตต์ (25/75 Watts) แบบ discrete bipolar  

low feedback amplifier แยกเสียงตามความถี่ คือ HF/LF แยกอิสระ

จากกัน ตัดด้วยวงจร Electronic Crossover ที่มี Impedance ต่ำ 

ก่อนที่จะเข้าสู่แอมป์ แล้วแอมป์ก็ส่งพลังตรงๆ ไปสู่ลำโพงแบบแอ็คทีฟ 

ซึ่งได้ประสิทธิผลสูงมากกว่าแบบพาสซีฟทั้งนี้ก็เพื่อผลของพลังกำลัง  

ความฉับไว สะอาด แม่นยำนั่นเอง พร้อมด้วยวงจร Overload/ 

clip protection เพื่อป้องกันลำโพงสำหรับคนมือหนักเช่นใครบางคน

แถวนี้ ด้านหลังตัวตู้ เรียบง่าย แต่มีขั้วต่อให้ครบทั้งบาลานซ์และ 

อันบาลานซ์ พร้อมวอลลุ่มปรับเกนขยาย 



Active Mean’s


ข้อความต่อไปนี้ สื่อความหมายคำว่าลำโพงแอ็คทีฟได้ตรงที่สุด  

ผมเขียนไว้ในตอน Swiss Made Digital Frontier ดังคำพูดต่อไปนี้ 

“มันเป็นการประสานกันอย่างลงตัวระหว่างอิเล็คทรอนิคส์และ  

อะคูสติกส์ ไม่ต้องไปเกี่ยงกันให้เมื่อยว่า ถ้าเสียงไม่ดีเป็นความผิด

ของใคร แปลง่ายๆ ว่าความถี่จะถูกแบ่งด้วย Active Filter ในขณะ

ที่เป็นสัญญานต่ำๆ ซึ่งจะง่ายและแม่นยำกว่า โดยแบ่งเสียก่อนที่จะ
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วิ่งไปให้แอมป์ขยายสู่ลำโพง โดยความถี่แต่ละย่านมีแอมป์และ

ลำโพงเป็นของตัวเอง ในที่นี้ก็คือ Tweeter และ Mid-Woofers 

แยกหน้าที่กันให้เด็ดขาดไปเลยว่า ความถี่ย่านนี้แอมป์ตัวไหนขับ

ลำโพงตัวไหนอิสระจากกัน ต่างจากแบบ Passive ที่แอมป์ขับ  

ออกไป แต่จะไปป่วนอยู่ที่ Passive Cross Over Network ก่อน   

แล้วค่อยยิงไปที่ลำโพง ดังนั้น แอมป์จะต้องแบกภาระอันหนักอึ้ง  

ที่จะต้องขับสัญญานทั้งเต็มย่าน ยิ่งถ้าเจอเพลงแบบไฮเรสเห็นที  

จะเหนื่อย เพราะ Frequency Response มันกว้างกว่า CD   

ตั้งเยอะ แปลว่าต้องขับลงมาต่ำกว่า 20 Hz มันกินกำลังน่าดูทีเดียว 

ส่วนความถี่สูงของปลายเสียงแหลมที่พุ่งทะลุดาวดึงส์ คิดดูก็แล้วกัน

ว่าภาระจะตกหนักไปที่แอมป์แค่ไหน แถมยังต้องไปลุ้นอีกว่าแอมป์

จะแม็ตช์กับลำโพงหรือสายลำโพงอีกเสียด้วย น่าจะหายปวดหัวไป

เยอะเลยจริงมั้ย” 



Spec Said


มาดูสเป็คกันนิด จะเห็นว่าเริดซะ ความไวสูงถึง 105dB ทีเดียว  

ดังนั้นแอมป์ที่ติดตั้งมากำลังเหลือเฟือที่จะขับไดรเวอร์ แถมปลาย

แหลมทะลุ 50 kHz ทีเดียว วูฟเฟอร์ 7 นิ้ว รับไดนามิกทราน-

เชี้ยนต์สบายๆ เลยครับ แถมคอมโพเนนต์ทุกตัวยังถูกแม็ตช์แพร์ 

อีกด้วย 

CAS (Computer As Source)


แทนที่ผมจะใช้ Digital Stream Player สักตัว มันออกจะง่าย 

ไปหน่อย ผมกลับเลือกที่จะใช้การเล่นแบบ CAS ในการทดสอบลำโพง

แอ็คทีฟคู่นี้ ว่ากันไปแล้ว การฟังเพลงด้วยเครื่องเล่นแผ่นไม่ว่าจะเป็น 

CD/ SACD/ Blu-ray มันก็คือDigital source คอมพิวเตอร์ก็เป็น 

ทางหนึ่งที่ง่ายและเสียงดี ไม่ต้องลงทุนไปกับ Renderer ตัวเจ็บๆ  

ราคาสูงๆ นักเลง IT คงเหลือบมองอาวุธคู่กายนักรบไฮเทคที่มันจะ 

เก่งไปไหน ทำอะไรได้ทุกอย่าง คุ้มสุดคุ้ม อย่าซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค

มาใช้แค่ท่องเน็ต เล่น FaceBook ถ้าใช้อยู่แค่นั้นก็ไปถอยแท็บเล็ต

เถอะแต่ถ้ามีโน้ตบุ๊คแล้วจับมันมาฟังเพลงด้วยจะดีกว่า เล่นแบบ CAS 

หรือที่เรียกว่า Computer Audiophile ก็ได้ เพราะคือเรื่องเดียวกัน  

คงเป็นทางลัดที่ง่ายสะดวกเฉพาะคนรุ่นใหม่ แฮ่ม... แอบเหมารวม 

ตัวเองไปด้วย เพราะควรเป็นผู้ที่ไร้ซึ่งความคาใจว่าใช้คอมพิวเตอร์เป็น

ตัวต้นทางเสียงจะดีจริงหรือ แล้วยังแอบกังวลอีกว่า Windows หรือ 

KEY FEATURES 
•2wayactivemonitor

•BespoketrueclassA/B100wattE.A.R. 

 discreteamplifier

•Closedcabinetdesign

•Corianfrontbaffle,highlypolishedblack 

 finish

•Gradedandmatchedcomponents

•2.5mmOFCVDCcyrogenicspeaker

 hook-upcable

•50kHzfoldedribbontweeter

•7’’(180mm)woofer

•BalancedXLRinput

•Un-balancedRCAgoldplatedphonoinput

• SPLMax@1M=105dB

• Frequencyresponse=+/-3dB,50Hz-35kHz

•Frequencyresponse=+/-0.5dB,70Hz-30kHz

• PianoblackhighglossfinishedBalticbirch 

 9plyplywoodcabinet11.2kgeach

• 290mmdeepx220mmwidex325mmhigh

• BrutallyHonest

OSX แล้วโปรแกรมเล่นไฟล์อะไรจะให้เสียงดีกว่ากัน ผมฟันธงว่า OSX 

ดีกว่า แถมถ้าเป็นไปได้ให้เลือกติดตั้ง SSD แทน HDD ดีที่ซู้ด...ด    

แต่ผมว่าเลิกถามได้แล้ว เพราะคุณเล่นอะไรก็ได้ตามใจถนัด  

ไม่อยากวิวาทะหรอกครับ แต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่ เป็นความจริงคือ 

โปรแกรมเสียเงินอย่าง JRiver ที่เฉพาะ Windows หรือ Amarra กับ 

PureMusic นั้น ฟาก MAC เสียงดีกว่าของฟรี iTunes ดิบๆ หรือ 

Foobar2000 แน่นอน แต่ก็มีข้อดีตรงเล่นไฟล์ได้ทุกอย่างที่ขวางหน้า 

ในเมื่อ MAC เล่นกับWeiss DAC202 ผมลองฟังเทียบกัน Amarra 2.3 

มีความเป็นดนตรีสูงกว่า อาการซิ๊บๆ ของปลายเสียงแหลมไม่มีให้ 

ได้ยิน  แม้ต้องทำเพลย์ลิสต์ทุกครั้งที่จะเล่น เลือกไฟล์ ย้ำว่าไฟล์ครับ 

ไม่ใช่ทั้งอัลบั้ม ซึ่งอาจจะรู้สึกว่ายุ่งยากกว่าโปรแกรมอื่น ทีนี้มาถึงข้อดี

ของ PureMusic หน้าตาสวยกว่า เล่นง่ายกว่า เสถียรกว่า ราคาถูกกว่า

นิดหน่อย อ้อ... แต่ได้ข่าว Amarraมีอ็อปชั่นน่าสนใจราคาจับต้องได้

ด้วยในขณะนี้ เลือกกันเอาเองแล้วกันนะครับ อาจไม่ถึงกับดีที่สุด

เท่ากับ Renderer ชั้นดีราคาสูงกว่านี้ แต่รับรองไม่ขี้เหล่แน่นอน  

ที่ผมเลือก CAS ผมเพียงต้องการแม็ตชิ่งให้มันสมน้ำสมเนื้อกันกับ  

The Black ROCK ตัวนี้เท่านั้นครับ ไม่อยากขี่ช้างจับตั๊กแตนไงครับ 

Rehearsal


การที่คนไทยรวมถึงตัวผมประสบวิกฤตน้ำท่วมเมืองคราวนี้ 

ประสบการณ์ที่สมาชิกในครอบครัวต้องใช้ชีวิตอยู่ในห้องเดียวกัน  

แต่ละคนมีมุมส่วนตัวคนละมุม ทำให้ต้องกลับมาทบทวนว่าจริงๆ แล้ว

อยากจะฟังเพลงจากชุดเครื่องเสียงดีๆ ในสภาวะจำกัด คุณไม่จำเป็น

ต้องมีอะไรมากมายให้ยุ่งยากเลย คุณเพียงแต่ต้องการลำโพงแอ็คทีฟ 

ชั้นดีอย่าง The Rock สักคู่ ขาตั้งที่มีความสูง 60 ซม. เมื่อรวมสไปก์  

ใช้สายเอซีอีกสองเส้นต่อเข้ากับลำโพงแต่ละข้าง ก็เพราะเราไม่ต้องการ

ปรีแอมป์ แค่จับคู่กับฟรอนต์เอ็นด์ดีๆ ที่ติดตั้ง Volume Control 

ภายในดีๆ สักตัว อาจจะเป็นเครื่อง Digital Stream Player หรือ 

ไม่ก็เล่น Universal Player อย่าง OPPO 95 หรือต่ำลงมานิดก็ HD 

Player เจ๋งๆ เช่น DUNE MAX นั่นก็ได้เป็นศูนย์รวมความบันเทิง 

ทั้งภาพและเสียง แต่สำหรับออดิโอไฟล์อย่างเราๆ ผมใช้ Mac Book  

+ Amarra 2.3 กับ External DAC ตัวดังอย่าง Weiss DAC202 
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เพราะมี Volume Control มาด้วย แค่นี้ก็แหล่มแล้วคร้าบ การติดตั้ง

นั้นไม่ต้องการสายลำโพงดีๆ เพราะแอมป์ชั้นดี Built in อยู่ในตัว

ลำโพงแล้ว ผมต้องการแค่สายสัญญาณบาลานซ์ (XLR) ของ Nordost 

คู่ เดียว โดยต่อจาก output ของ Weiss DAC202 แบบชิลล์ๆ  

ไม่จำเป็นต้องโม้ว่า “เอาอยู่” ก็ได้ เดี๋ยวนี้คนเขาขาดความเชื่อถือ 

คำพูดนี้ไปหมดแล้ว... ฮา เท่านี้ก็เพียงพอที่จะหาความสุขจากชุด 

เครื่องเสียงชุดนี้แล้วครับ ง่ายมั้ย อาจจะว่าแบบนี้ไม่ใช่เซียนนี่หว่า 

ทำไมต้องทำอะไรเยอะนัก แค่ฉลาดที่จะเลือกเท่านั้น 

ส่วนการตั้งวางลำโพงครั้งนี้ ผมจัดวางซิสเต็มกลับทิศกับตำแหน่ง

นั่งชมทีวีเดิม เพราะห้องฟังมันเป็นเพียงห้องรับแขกซึ่งอยู่ในส่วนที่ 

เป็นพื้นที่เดียวกันกับห้องอาหาร โดยส่วนนี้มีสัดส่วนบริเวณนี้ประมาณ 

3.5 x 3.0 เมตรแค่นั้น โดยด้านขวาที่ติดกับหน้าต่างเป็นมุมตัด  

ด้านซ้ายเป็นที่ตั้งของเปียโน up right  เอียงปิดมุมพอดิบพอดี  

ผนังด้านขวาเป็นประตูบานเลื่อนกระจก ด้านซ้ายนั้นปล่อยโล่ง ต่อกับ

ส่วนของห้องอาหารเป็นเนื้อที่อีกประมาณ 30 ตารางเมตร ต้องถือว่า

ห้องฟังนั้นไม่สมมาตรนัก เพราะไม่มีผนังด้านซ้าย ผมเอาพรมแผ่นหนา 

10 มม. ขนาดเมตรคูณเมตรสักแผ่นที่เหลือจากการปูพื้นห้องฟัง 

ครั้งก่อน นำมาปูด้านหน้าหน้าลำโพงช่วยซับเสียงสะท้อนจากพื้น

เซรามิคที่แข็งกระด้างลงบ้าง ทำได้ดีที่สุดได้แค่นี้ นาทีนี้... คงมากเรื่อง

ไม่ได้หรอกครับ ต้องเจียมเนื้อเจียมตัวว่า... อย่าเยอะ  

Sound Check


หลังจากติดตั้งจนแล้วเสร็จ ใช้เวลาไม่นาน เพราะยังไม่เน้นว่า 

เสียงต้องดีที่สุด ก่อนอื่นขอให้ลดวอลลุ่มมาที่จุดต่ำสุดเสียก่อน แล้ว 

เริ่มปล่อยกระแสไฟมาที่ตัวเครื่อง โดยเปิดสวิตช์ที่ลำโพงทีละข้าง  

จากนั้นก็ค่อยมาเปิดไฟที่ Weiss แล้วจึงค่อยมาบู้ต MacBook สุดท้าย

ค่อยมาปรับเกนความดังที่ตัวลำโพงอีกครั้ง ลองทำเพลย์ลิสต์สักอัลบั้ม

หนึ่งก่อน ด้วยไฟล์ 24/96 SACD rip ของ Patricia Barber : 

Companion คืออัลบั้มแรกที่ลองเล่น แทร็คที่ 3 ชื่อ Like JT ปล่อยให้

มีเสียงดังออกจากลำโพง ฟังเสียงเพอร์คัสชั่นจากอัลบั้มนี้ ผมลองขยับ

ลำโพงเข้าออกจากผนังหลัง รู้สึกได้ว่ามีผลไม่มากกับเสียงโดยรวม  

ก็เพราะเป็นลำโพงตู้ปิดนี่เอง แต่ก็ใช่ว่าจะวางชนิด “หลังชนฝา”  

ไม่น่ารอด เพราะถ้าดึงเดินหน้าหน่อยเสียงกลางแหลมก็เด่นชัดขึ้น 

ความอื้ออึงก็ไม่มี ทีนี้เนื่องจากผนังข้างเป็นกระจก กับอีกด้านไม่มี 

ผนังข้าง เลยต้องพึ่งน้อง “โท” นิดหน่อย ระยะห่างลำโพงประมาณ 

1.8 เมตร ระยะนั่งฟังก็ราว  2.3 เมตร ห่างจากผนังหลัง 70 ซม. พอได้

ครับ จากนั้นก็เปิดเบิร์นทิ้งไว้แล้วไปอาบน้ำทำตัวตามสบาย เดี๋ยวค่อย

มาฟังละเอียดอีกที 



Rock You Gentry


พออาบน้ำเสร็จก็สบายตัว กะจะเอนตัวบนตั่งเฟอร์นิเจอร์ทนน้ำ 

สักงีบ คือเป็นไม้มะค่า ต้องขอบคุณมัน เพราะเป็นตัวช่วยชีวิตเปียโน 

สุดรักของไอ้ตัวเล็ก แม้จะกระด้างบ้าง แต่ก็อดใจไม่ไหว ลงมือประกอบ 

Poang เก้าอี้ DIY ที่ซื้อจากIKEA ราคาต่ำกว่าเก้าอี้หลังยาวเกือบสิบเท่า 

ตอนนี้ต้อง “พอเพียง” ครับ นั่งสบายพอควร ถือว่าคุ้ม ลองนั่งดูสักพัก

จึงขยับตัวเก้าอี้เข้าใกล้หน้าห้อง ปรับหน้าลำโพงให้โทอินเล็กน้อย 

แบบ Near Field Listening แจ่มขึ้นอีกครับ เป็นเพราะ The Rock 

เกิดขึ้นจากการใช้งานในสตูดิโอ เชื่อแน่ว่าการฟังแบบ Near Field  

ต้องมีความชำนาญการพิเศษในเรื่องนี้ ซึ่งผมก็เห็นว่าได้ผลดีที่สุด  

โดยตัดแฟ็คเตอร์ปัญหาของผนังห้องไปได้จะดีที่สุด 

ผมเปิดอัลบั้ม Companion ของ “เจ้แพ็ท” ที่ค้างอยู่ในเพลย์ลิสต์

หมดทั้งชุด ไล่ตั้งแต่แทร็คแรก The Beat Goes on จนถึง Black 

Magic Woman ซึ่งเพลงนี้เพอร์คัสชั่นเคาะได้เฉียบขาดมาก เสียง

เครื่องดนตรีโลหะก้องกังวานไม่รกหูให้รำคาญ เปิดดังๆ ได้เลย หรือ 

เพลงหวานๆ ในแทร็คสุดท้าย You are my Sunshine ว้าว... เสียงดี

เลยนะเนี่ย รายละเอียดพรั่งพรู โทนัลบาลานซ์พอเหมาะไม่ขาดไม่เกิน 

ผมเลือกเพลงจับใส่เพลย์ลิสต์อีกรอบ คราวนี้ผมเลือกยกชุดอีกของ 

เจ้หวาน Jennifer Warns : The Hunter เปิดตั้งแต่แทร็คแรก Rock 

You Gentry ผมว่าเข้าทาง The Rock มากเลยแฮะ อย่างเพลง 

Way Down Deep เนี่ย ถ้ามองจาก Physical แล้ว ลำโพงคู่นี้ไม่น่าจะ

ให้เบสได้มีพลังอย่างนี้ เบสแน่นกระชับเหมาะกับเพลงสมัยใหม่ดีจัง 

นำเข้าและจัดจำหน่าย
discoverry hifi โทร. 02-747-6710, 085-517-8292
ราคา 145,000 บาท
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audiophile go digital 

คุณต้องไม่ลืมว่ามันเป็นลำโพงแอ็คทีฟที่กำลังของแอมป์จะไม่สูญเสีย

พลังไปเปล่าๆ ในพาสซีฟเน็ตเวิร์คที่ตัดเอากำลังเฉพาะความถี่ที่ลำโพง

ต้องการป้อนให้กับลำโพง ผมมองไม่เห็นลำโพงหรอก The Rock  

ไม่มีตัวตนเสียแล้ว ไม่ทราบว่าหายไปไหน เสียงของแม่ “หวาน”  

มิได้ร้องจากลำโพงหรอก 

Peter Gabriel : Scratch my back 24/48 แทร็คโปรด  

The Power of the Heart  ตามด้วย The Book of Love แหม... 

มันม่วนแท้ ป๋าแกยังเก๋า แม้ว่าสังขารร่วงโรยไปบ้าง ดนตรีของวง

ออร์เครสตร้าเพิ่มความขลังกับเพลงของเขาได้อย่างบรรเจิดจริง  

แม้วงจะไม่ใหญ่เท่ากับลำโพงใหญ่และห้องฟังขนาดใหญ่ คราวนี้ของขึ้น

เลยต้องไปหาไฟล์วงโปรเกรสซีฟตัวพ่ออีกอัลบั้ม PinkFloyd : Dark 

Side of The Moon Immersion Boxset มาเขย่าห้องเสียหน่อย  

เจอ Speak to Me แทร็คแรกของอัลบั้มนี้เคยเขย่าห้องแลนด์มาร์ค 1 

มาแล้ว ขอโทษครับ ต้องเปิดจนจบทั้งอัลบั้มอีกแล้ว เพราะเกรงพ่อ 

อลัน พาร์สันส์ จะโกรธเอา อุตส่าห์มิกซ์เสียเริดซะขนาด แล้วได้ยิน

อะไรบ้าง ขอบอกว่าเก็บได้ทุกเม็ดขอรับ     

ผมเปลี่ยนอารมณ์มาฟังเสียงแกรนด์เปียโนจากพ่อ Keith Jarrett 

: The Koln Concert 24/96 เสียงก้องกังวานของสายเปียโนสัมผัส 

ได้ถึงการสั่นไหวของเส้นสายเปียโนที่เกิดจากการเคาะคีย์บอร์ดได้

อารมณ์จัง ได้ยินเสียงแม้กระทั่งพ่อนี่เหยียบ Pedal หรือลมหายใจ 

ของ Jarrett 



Wrap Up


ถ้าคุณไม่เคยสัมผัสลำโพงชนิดแอ็คทีฟล่ะก็ เห็นหุ่นกะทัดรัด 

แบบนี้คงต้องทึ่งแน่ มันมีบุคลิกเฉพาะตัว คุณจะไม่เชื่อว่าลำโพงตู้เล็ก

ขนาดนี้จะให้เสียงใหญ่ที่ เป็นเสียงเปิด หลุดตู้ เปิดดังก็ไม่อื้ออึง  

ปลายเสียงแหลมไม่กร้าวหรือขึ้นขอบจนกระด้างหู เบสมีมวล ให้ความ

กระชับ รับไดนามิกทรานเชี้ยนต์ได้อย่างชิลล์ๆ เกินคาดว่าลำโพงตู้แค่นี้

จะให้ได้ เป็นลำโพงที่ฟังสนุก ให้เสียงแม่นยำเที่ยงตรงไร้รอยต่อ แถมไม่

ต้องกังวลกับสายลำโพงว่าจะแม็ตช์กับลำโพงหรือไม่ ให้เสียงอย่างที่

ไม่มีวันได้พบจากลำโพงกับแอมป์รวมสายลำโพงที่ขับแบบพาสซีฟ 

รุ่นราคาใกล้เคียงกันแน่นอน ขอบอกว่าแตกต่างจากที่เคยได้ยินแน่นอน 

ดีไม่ดีจะห่างกันไกลเลยขอรับ เหมาะกับนักฟังรุ่นใหม่มีบุคลิคเป็นตัว

ของตัวเองที่ต้องการความประณีตของตัวตู้อุปกรณ์ชั้นดี พิถีพิถันใส่ใจ

ในรายละเอียด ให้เสียงดนตรีได้หมดจดเที่ยงตรง แต่ก็ชอบระบบที่

เรียบง่ายเกลียดการต่ออะไรที่ยุ่งยากรุงรัง ไม่อยากปวดหัวใจในการ

แม็ตชิ่งแบบลองผิดลองถูกซ้ำแล้วซ้ำเล่า ไม่ได้พึ่งเซียนก็ทำให้เสียงดีได้ 

หรือกลัวมากเรื่องการต่ออะไรให้ซับซ้อน เซ็ตอัพง่ายแต่ให้เสียงดี  

ฟังอะไรก็เพราะไปหมด แถมยังชอบอะไรที่ไม่เหมือนใคร มันก็ใช่เลย 



Encore!


ตรงใจบ้างหรือเปล่า เพียงอยากบอกให้ทราบว่า เดี๋ยวนี้วงการ

เครื่องเสียงไม่ยึดติดรูปแบบเดิม มีการพัฒนาฉีกรูปแบบหลากหลาย 

ไปไกลกว่าที่คิด สตูดิโอหันมาทำเครื่องเสียงบ้านกันมาก ราคาไม่โหด

อย่างที่คิด ลองเปิดใจหาโอกาสลองฟังดูครับ เถอะน่า... อาจขัดใจ 

นักเล่นรุ่นใหญ่ตรงที่มันไม่มีอะไรให้เปลี่ยนได้มากนัก ตกลงแค่ลองสาย

บาลานซ์คู่เดียวกับสายเอซีซัพพลายอีกสองเส้นเท่านั้น น่าจะพอแล้วมั้ง

สำหรับเครื่องเสียงชุดเล็กๆ ที่อัดแน่นด้วยเทคโนโลยีชุดนี้ ถ้าคุณจะต้อง

เลือกตามความต้องการของตัวคุณเองด้วยเงื่อนไขข้างต้น BLACK 

ROCK คู่นี้ต้องอยู่ในตัวเลือกอันดับต้นๆ ทีเดียว. ADP


