
     ■   อธิวัฒน์ เป็นที่ฮือฮากันมากๆเลยนะครับ กับบทความเกี่ยวกับ
เครื่องเล่นแผ่นเสียงที่ลงไปเมื่อคราวก่อน การตอบ
รับนั้นมีมามากมาย หลายท่านบอกว่าชอบ อยาก
ให้หาเรื่องแนวนี้มาลงกันอีก หลายท่านก็ไปปัดฝุ่นเอา

เครื่องเล่นแผ่นเสียงเก่าๆมาเล่น “บางท่าน” บอกผมว่า 
ลงแบบนี้ผมก็แย่สิ อีกหน่อยจะหาเครื่องเล่นแผ่นเสียง
ถูกๆก็ไม่ได้แล้วสิ ส่วนบางท่านก็ชอบ บอกว่าดี เครื่อง
ของผมจะได้ราคาดี-ฮาๆ--

เอาเป็นว่ามีอยู่หลายเสียงเหมือนกันที่ผ่านมาที่ผม
แล้วบอกว่า “พี่ครับ ผมยังไม่เกิด ตอนที่พี่เล่นแผ่นเสียง 
อ่านดูแล้วก็ชอบ แต่ทีนี้อะไรมันคืออะไรในเครื่องเล่น 
แผ่นเสียง ฯลฯ อีกมากมาย ผมยังไม่รู้เลยพี่ เอาตั้งแต่
เริ่มเลยได้ไหม” รวมถึงน้องๆเราที่นี่ก็หลายคน ที่ “ไม่
เคย” เห็นเครื่องเล่นแผ่นเสียงในสายตา แล้วเริ่มมาสนใจ 
น้องบางคนเอาเครื่องเล่นแผ่นเสียง AR ที่โชว์รูมมา

หงายท้องดูแล้วก็ถามค�าถามซื่อๆที่น่ารักว่า “พี่ครับข้างใน
เครื่องมันไม่มีอะไรเลยแล้วเสียงมันมาจากไหน?”

ก็เลยมานั่งนึก เออ... น้องๆนุ่งๆรุ่นหลังๆที่เล่น
เครื่องเสียงมาต�่ากว่า 10 ปีนี่ คงไม่ค่อยจะมีใครได้สัมผัส
พบเห็นหรือเล่นเครื่องเล่นแผ่นเสียงกันจริงๆจังๆหรอก 
ไอ้เราก็ไปเขียนเรื่องเซ็ทอัพปรับแต่งซะยังกะรู้ว่าทุกคน
เป็นกันหมดแล้ว อย่างนี้ไม่ดี ต้องเริ่มต้นกันแต่แรกใหม่
เลยดีกว่า จะได้เข้าใจกันแต่ต้น แล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆไปจนถึง
สุดท้ายค่อยว่ากันด้วยเรื่องการปรับแต่งให้ได้ประสิทธิภาพ
เต็มที่กันอีกทีดีกว่า

มาเริ่มกันเลยครับ

ชนิดของแผ่นเสียง
ในปัจจุบัน

เป็นแหล่งโพรแกรมอย่างหนึ่ง ที่มีมานานนนนนมาก 
เริ่มต้นตั้งแต่กระบอกเสียงโดย Thomas Edison ในช่วง
ปี 1870 ไล่พัฒนามาเป็นแผ่นเสียงแบบแผ่นครั่งเล่นแผ่น
เครื่องแบบปากแตร พัฒนามาเป็นแผ่นเสียงหน้าละเพลง
เล่นแบบความเร็วรอบ 78 รอบต่อนาที จากนั้นก็พัฒนา
มาเป็นแผ่น Long Play สปีด 33-1/3 จากเสียงโมโน 
ใช้ล�าโพงเดียว แต่หน้านึงจุได้หลายเพลง แล้วก็มาเป็น 
แผ่นเสียงระบบสเตรีโอ ใช้ล�าโพง 1 คู่ มีเสียงแยกล�าโพง
ซ้ายขวา เมื่อราวๆปี 1960 ซึ่งถือว่าเป็นจุดสิ้นสุดของการ
พัฒนามาจนถึงปัจจุบัน

และแม้ระบบแผ่นเสียง Long Play Stereo จะหยุด
การพฒันามาร่วม 50 ปี (ผมหมายถงึการคดิค้นเทคโนโลยี
หรือระบบใหม่ๆมาพัฒนาประสิทธิภาพที่ยืนอยู่บน

T u r n t a b l e  Basics
ต้นแบบเดิม) แต่เราก็อาจจะเรียกได้ว่า มันเป็นเทคโนโลยี
ที่อิ่มตัว และ “ดีที่สุด” มาตั้งแต่สมัยนั้น เพราะปัจจุบัน 
เราก็ยังมีความสุขกับคุณภาพเสียงจากแผ่นเสียงที่บันทึก
มาเมื่อปี 1959 ได้พอๆกับการฟังเสียง HD 24/192 ที่
เพิ่งส่งตรงจากห้องอัดมาลงที่คอมพิวเตอร์ของเรานั่นเอง

ทีนี้เราได้รู้แล้วว่า แผ่นเสียงระบบมาตรฐานนั้น เป็น
ระบบที่คิดกันมาแต่ 50 ปีก่อน และอยู่คู่นักเล่นนักฟัง
เพลงมาหลายรุ่นแล้วและก็ไม่มีการปรับปรุงอะไรเพิ่มเติม
กันมากมาย นอกจากชนิดของแผ่น ขนาดของแผ่น และ
ความเร็วรอบของแผ่น โดยแผ่นที่ได้รับความนิยมในการ
เล่นในปัจจุบันนี้แบ่งได้ดังนี้

1. Long Play Speed 33-1/3 แผ่นเสียงขนาดที่ได้รับ
ความนิยมและเล่นกันมากที่สุดคือ แผ่นสีด�าขนาดหน้าตัด 
12 นิ้ว ที่เรียกว่าแผ่น Long Play หรือเรียกสั้นๆย่อๆ
ว่า LP นั่นเอง แผ่นประเภทนี้จะหมุนด้วยความเร็วรอบ                       
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ส่วนใหญ่จะสามารถเลือกสปีดได้ 2 สปีดนี้เป็นหลัก ส่วน 
78 นั้นจะมีเฉพาะบางเครื่อง บางรุ่น แต่ต้องไม่ลืมว่า 
ห้ามเอาหัวเข็มที่ท�ามาเพื่อเล่นกับแผ่นแอลพี/ซิงเกิลเล่น
กับแผ่น Speed 78 เพราะจะท�าให้หัวเข็มเสียหายได้

เครื่องเล่นแผ่นเสียง

เครื่องเล่นแผ่นเสียงนั้นภาษาอังกฤษเรียกว่า                                                    
Turntable ซึง่มนัตรงตวัซะจรงิๆ เพราะมนักเ็ปรยีบเหมอืน
โต๊ะหมุนได้ อันหนึ่ง โดยมีหน้าที่หลักคือ การหมุน   
แผ่นเสียงให้ตรงตามรอบของแผ่นเสียงชนิดนั้นๆ จากนั้น                                                     
ก็เป็นตัวยึดอุปกรณ์อีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่าโทนอาร์ม ซึ่งมี                
หน้าที่ในการยึดหัวเข็มเอาไว้ โดยเจ้าหัวเข็มนี่เอง ที่จะมี                                                   
ปลายเล็กๆแหลมๆ ติดเอาไว้ ท�าหน้าที่ลากตัวเองลงไป
ตามร่องเสียงที่อยู่ในแผ่น ให้การสั่นที่เกิดจากการครูดไป
กับร่องแผ่นเสียงนี้จะท�าให้เกิดเป็นเสียงขึ้นมา (เอาหูไป
แนบจะได้ยิน) ซึ่งคลื่นเสียงที่เกิดจากการสั่นนี้จะไปเขย่า
ก้านที่ด้านปลายติดไว้ด้วยอุปกรณ์คล้ายๆกับไมโครโฟน
ขนาดจิ๋วภายในตัวหัวเข็มซึ่งจะท�าหน้าที่ขยายเสียงเบาๆที่                                                   
อยู่ที่ผิวแผ่น ให้ดังขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง จากนั้นก็ส่งต่อไปที่                                                     
ภาคขยายเพือ่ท�าหน้าทีข่ยายให้เสยีงดงัไปออกล�าโพงต่อไป

เห็นไหมครับ หลักการง่ายๆแต่อัจริยะเหลือล้นของ
แผ่นเสียงนั้น มันง่ายมากๆ (แต่ก็ยากมากๆที่จะคิดค้น) 
และหากเราจะดูดีๆ นั้น เสียงที่เกิดขึ้นนั้น มันมาจาก
พื้นฐานของธรรมชาติของการเกิดเสียง ซึ่งก็คือการ “สั่น” 
ดังนั้นจึงไม่แปลกว่าท�าไม เสียงจากแผ่นเสียงถึงได้เป็น 
ธรรมชาติ มากกว่าแบบอื่นๆ ก็เพราะมันบันทึกและเล่น
กลับด้วยหลักการเดียวกับการก�าเนิดเสียงต้นทางนั่นเอง

ทีนี้เพื่อความกระจ่างถ่องแท้ เรามาดูองคาพยพของ
เครื่องเล่นแผ่นเสียงกันดีกว่าครับ

จากรูปคือเครื่องเล่นแผ่นเสียง Technics SL 1200 
Mk II เครื่องเล่นแผ่นเสียงระบบ Direct Drive ที่ได้รับ

33-1/3 รอบต่อนาที ซึ่งที่เรียกว่า Long Play เพราะเป็น
แผ่นที่พัฒนาลดขนาดร่องเสียงลง และขยายขนาดของ
แผ่นขึ้นมา ท�าให้สามารถจุดเพลงลงไปมากขึ้น เทียบ
กับก่อนหน้านั้นคือแผ่นสปีด 78 ที่หน้าหนึ่งจะมีได้แค่
เพลงเดียวหรือสองเพลง นอกจากนั้นแผ่นแอลพียังได้รับ
การพัฒนาให้ได้เสียงแบบสเตรีโออีกด้วย และนี่คือแผ่น  
มาตรฐานหลักๆที่คนนิยมเล่นกัน

2. Single Speed 45 อันนี้เป็นแผ่นเสียงขนาดเล็ก 
เทคโนโลยีเดียวกับแอลพีนั่นเอง แต่ท�าขนาดแผ่นลงมา
เหลือเพียง 7 นิ้ว และเล่นที่ความเร็ว 45 รอบต่อนาที ซึ่ง
แผ่นซิงเกิลนั้น แต่ก่อนนิยมมากในหมู่วัยรุ่น ประมาณ
ว่าชอบเพลงไหนก็ซื้อเพลงนั้น เพราะซิงเกิลจะจุเพลงได้ไม่
เยอะ มาตรฐานคือหน้าละเพลง แต่มีบางครั้งที่อัดลงไป
สองถึงสามเพลงได้ แผ่นซิงเกิลนั้นนิยมใช้ในสถานีวิทยุ,  
ตู้เพลง และเป็นแผ่นแจก แผ่นแถม แผ่นโพรโมท ศิลปิน
ในยุคก่อนส่วนใหญ่ ก่อนที่จะออกอัลบัมเต็ม ก็จะมีการ
ออกซิงเกิลตัดเฉพาะเพลงที่ตนเองกะว่าจะให้ฮิทมาก่อน 
เรียกว่าออกมาหยั่งเชิง เกิดดังขึ้นมาจะได้รีบปั้มแผ่นเต็ม
ขาย หรือบางรายก็ออกมาเป็นแต่ซิงเกิลก็มี ซึ่งภายหลัง
ก็กลายเป็นประเพณีหลักที่เราได้ยินกันจนคุ้นหูแม้จะเข้า
มาในยุคของซีดี เช่น “ต่อไปเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดจาก
ศิลปิน...” ประมาณนั้น

3. แผ่น Speed 78  อันนี้เป็นแผ่นเสียงขนาด 10 นิ้ว 
หน้าหนึ่งจุได้ 1 เพลง ที่คิดค้นพัฒนามาตั้งแต่โบราณ คือ
ราวๆปี 1910 โน่น คือเป็นก้าวกระโดดจากกระบอกเสียง
เอดิสัน แล้วก็กระโดดมาเป็นแผ่นสปีด 78 นี่เลย ตอน
นั้นสปีดอาจจะไม่คงที่นัก แต่เชื่อหรือไม่ว่าแผ่นแบบนี้ ใช้
งานมานานจนกระทั่งถึงยุค 1960 ทีเดียว เรียกว่ายาว
นานมากๆ เพียงแต่อาจจะมีการปรับปรุงเทคโนโลยีการ
บันทึก, ชนิดของเนื้อแผ่นไปเรื่อยๆจนสุดท้ายก็เลิกไปเมื่อ
มีแผ่นแอลพีออกมา แผ่นประเภทนี้ต้องใช้หัวเข็มที่ท�ามา
เพื่อเล่นกับสปีด 78 โดยเฉพาะ ซึ่งปัจจุบันก็ยังมีคนนิยม
เล่นในแบบการสะสมอยู่ รวมถึงนักฟังที่นิยมชมชอบเสียง
แบบ Vintage Mono ก็จะสะสมและเล่นแผ่นประเภทนี้อยู่

4. แผ่นขนาดแปลกๆ นอกเหนือไปจากแผ่นมาตรฐาน
ทั้งสามแบบที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ก็ยังมีแผ่นเสียงขนาด
แปลกๆอื่นๆอีก เช่น LP 45 RPM หรือแผ่นเสียงขนาด 
12 นิ้ว แต่เล่นด้วยสปีด 45 รอบต่อนาที ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
แผ่นเกรดสูงที่ออดิโอไฟล์เชื่อกันว่าเล่นที่ความเร็วรอบ  
45 รอบต่อนาทีนั้นให้เสียงดีกว่า 33-1/3 รอบ หรือบางที
ก็มีแผ่นที่เรียกว่า EP หรือ Extended Play แผ่นซิงเกิล 
ที่ขยายความยาวในการเล่นออกไปมากกว่าหนึ่งเพลง ซึ่ง
ก็มีทั้งขนาด 7 นิ้ว และ 12 นิ้ว ฯลฯ อีกมากมายกระจาย
กันออกไป แต่ส่วนใหญ่ก็เป็นแผ่นที่ออกมาโดยอยู่ใน     
มาตรฐานแอลพีอยู่ดี

โดยแผ่นเสียงหลักๆที่เราจะเล่นกันนั้น คือแผ่น LP 
33-1/3 และ Single 45 ดังนั้นเครื่องเล่นแผ่นเสียง  

T u r n t a b l e  Basics
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ความนิยมมากที่สุดในโลก เครื่องรุ่นนี้มีทุกอย่างที่เครื่อง
เล่นแผ่นเสียงจะมีกันในโลก มาดูกันดีกว่าครับว่าอะไรเป็น
อะไรบ้าง

1. Power Button ปุม่เปิด/ปิดเครือ่ง เครือ่งบางเครือ่ง
จะไม่มีปุ่มนี้ โดยเฉพาะเครื่องแบบ Semi Automatic ที่
ท�างานโดยการยกโทนอาร์มแล้วเครื่องจะติดหมุนแผ่นเอง

2. Speed Selector ปุ่มเลือกสปีด ว่าจะเล่น LP 
33-1/3 หรือ 45 RPM เครื่องบางเครื่องจะไม่มีปุ่มนี้ โดย
เฉพาะเครื่องระดับไฮ-เอ็นด์ ซึ่งการเปลี่ยนสปีดจะต้องท�า
ด้วยการเปลี่ยนสายพานภายในเครื่อง

3. Speed Calibration Pattern หรือ Stroboscope 
เป็นแถบแสดงความนิ่งของรอบ วิธีการดูนั้น จะเห็นว่า
มันจะมีลายกลมๆอยู่ 4 แถว แบ่งเป็น  33-1/3 ไฟ 50 
Hz, 45 ไฟ 50 Hz, 33-1/3 ไฟ 60 Hz และ 45 ไฟ 60 
Hz ซึ่ง เวลาที่เราเลือกดู จะมีเพียงแถวเดียวที่จะต้องนิ่ง 
อย่างเช่นเมืองไทย ไฟ 50 Hz เราก็จะดูแค่แถว 50 Hz 
สองแถว และเลือกเฉพาะแถวสปีดที่เราเล่น เช่น หาก
เล่น 33-1/3 เราก็จะดูแถว 33-1/3 / 50 Hz การดูก็จะดู                               
ว่าแถวนี้ เวลาหมุนรอบนิ่ง มันจะดูเหมือนนิ่งอยู่กับที่                       
(เหมือนเวลาเราดูพัดลม หรือล้อรถเวลาวิ่ง พอได้รอบแล้ว                                                         
เหมือนมันนิ่งอยู่กับที่ไม่ได้หมุน) เครื่องบางเครื่องไม่มี
แถบนี้ให้ดู เราก็ต้องไปหาซื้อตัววัดรอบที่เป็นลักษณะ
คล้ายๆกันเอามาใส่แทนแผ่นเสียงเทียบดูได้ ซึ่งรอบของ
เครื่องเล่นแผ่นเสียงนี้เป็นเรื่องส�าคัญ เพราะหากรอบผิด
เพี้ยน เราจะไม่ได้เสียงที่ดีที่สุด เช่นหากช้าไป เสียงก็จะ
ยานคาง หากเร็วไปเสียงก็จะจี้ดๆเหมือนเจ้าหนู Gonza-
les อะไรประมาณนั้น

4. Speed Calibration Strobe เป็นหลอดไปที่เอาไว้
ให้ดูแถบในข้อสามซึ่งปกติกับแสงสว่างทั่วไปจะมองไม่เห็น
หรือเห็นไม่ชัดเท่า

5. Cuing Lamp เป็นไฟเอาไว้ส่องดูแผ่นเผื่อไว้วาง
เข็มตอนมืดๆ อันนี้เป็นลูกเล่นเฉพาะของ Technics เขา
เพราะออกแบบมาเป็นเทอร์นส�าหรับ DJ ที่ต้องท�างานใน
ความมืดด้วย

6. Cartridge หัวเข็ม ไว้พูดถึงโดยละเอียดภายหลัง
นะครับ

7. Headshell เป็นตัวยึดหัวเข็มครับ ซึ่งที่เห็นนั้นเป็น
แบบถอดออกได้ ซึ่งมีข้อดีคือ เปลี่ยนหัวเข็มได้ง่าย โดยจะ
มีอีกแบบโดยเฉพาะพวกไฮเอ็นด์ ที่ไม่สามารถถอดได้ ซึ่ง
เชื่อกันว่าเสียงดีกว่าเพราะไม่มีการขาดของสัญญาณก็ว่า
กันไป

8. Plinth แผงบนของเครื่องเล่นแผ่นเสียงเรียกว่า 
Plinth

9. Pitch Control ปุ่มปรับความเร็วรอบ จะมีใน
เครื่องเล่นบางรุ่นเท่านั้น เป็นปุ่มที่ใช้คู่กับ Strobe ในข้อ
สาม คือหากเราพบว่ารอบของเราช้าหรือเร็วเกินไป (เป็น
ไปได้เพราะไฟอาจจะตกหรือเกิน ซึ่งมีผลต่อรอบทั้งสิ้น) 

ก็สามารถปรับ Pitch นี้ให้รอบเร็วขึ้นหรือช้าลงได้ (แต่                                                 
ส่วนใหญ่ชอบปรับเล่น แล้วฟังเสียงตลกๆเรียกเสียง
หัวเราะแทน)

10. Tonearm แขนที่ท�าหน้าที่ยึดหัวเข็ม
11. Cuing Lever ก้านยกแขนหรือโทนอาร์ม เพื่อ

ให้การวางเข็มนุ่มนวล
12. Anti Skate ปุ่มปรับลดการเหวี่ยงของหัวเข็ม (ไว้

ว่ากันละเอียดภายหลัง) คือโทนอาร์มนี่ มันจะมีแรงเหวี่ยง
ออกจากศูนย์กลางของเครื่องเล่นแผ่นเสียงตลอดเวลา 
ซึ่งหากมันคอยแต่เหวี่ยงออก (กลับไปที่ตั้งเดิมของมัน) ก็
จะไปเป็นผลต่อการเกาะแทร็คของปลายเข็ม (เหมือนจะ
เกาะไว้แต่ก็มีคนคอยมาดันให้หลุดตลอด) ท�าให้เข็มขาด
ประสิทธิภาพในการเกาะ อาจจะหลุดข้ามร่องง่าย หรือ
อาจจะไม่ลงร่องเสียงเต็มที่ ท�าให้เสียงเพี้ยน แตกพร่าได้

13. Counterweight ตุ้มถ่วงน�้าหนัก เอาไว้ตั้งค่า  
Balance / แรงกด ให้หัวเข็ม ซึ่งเราจะไปว่ากันทีหลัง

14. Tracking Force Guage เป็นตัวเลขเอาไว้ตั้ง
ค่าแรงกดหัวเข็ม

15. Dust Cover ฝาครอบ
16. 7” Record Adapter แผ่นซิงเกิลบางแผ่นจะมีรู

ตรงกลางใหญ่มาก อันนั้นเขาเจาะเอาไว้ไปเล่นกับเครื่อง
ที่เรียกว่า “ตู้เพลง” หรือ Jukebox ที่แกนกลางซึ่งแผ่น
จะไปร้อยๆกันเป็นพวงๆนั้น จะใหญ่ แผ่นพวกนี้เวลา
จะเอามาเล่นกับเครื่องเล่นแผ่นเสียงธรรมดา ก็ต้องเอา      
อะแด็พเตอร์ตัวนี้มาใส่ก่อน ไม่งั้นก็เล่นไม่ได้ ของ          
Technics นี่ท�าไว้เป็นเบ้าใส่กันหายเอาไว้เลย

17. Platter จานหมุน แปลตรงตัว
18. Turntable Matt แผ่นรองจานหมุน อันนี้เพิ่มให้

อีกอย่าง

ระบบการท�างาน
ของเครื่องเล่นแผ่นเสียง

หลังจากที่เรารู้องคาพยพของเครื่องเล่นแผ่นเสียงกัน
ไปแล้ว ทีนี้เราก็มาดูกันต่อว่า เครื่องเล่นแผ่นเสียงนั้นมี
ระบบอะไรกันบ้าง เครื่องเล่นแผ่นเสียงที่ได้รับความนิยม
และใช้งานกันในปัจจุบัน มีการท�างานแบ่งหลักๆออกเป็น 
3 รูปแบบ คือ

1. ระบบ Belt Drive เครื่องเล่นแผ่นเสียงแบบที่
เรียบง่ายมากๆ แต่ได้รับความนิยมใช้งานในเครื่องเล่น
ระบบไฮ-เอ็นด์มากที่สุดคือระบบนี้ เพราะเป็นระบบที่       
เรียบง่าย มอเตอร์ถูกย้ายไปอยู่ในส่วนที่ห่างจากหัวเข็ม
มากที่สุด (ไม่กวนกัน) การท�างานก็คือ จะมีมอเตอร์ที่
ด้านปลายจะมีพูเลย์ หรือตัวทดรอบติดอยู่ โดยมีสายพาน
ยางพาดอยู่กับพูเลย์และตัวจานหมุนหรือPlatter เวลาเปิด
การท�างาน มอเตอร์หมุน, พูเลย์หมุน, สายพานหมุน, 
Platter หมุน เท่านั้นเอง 

เครื่องเล่นแผ่นเสียงระบบ Belt นั้น ที่ได้รับความ
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  ■ ภายในเครื่อง    
Garrard 301 จะเห็น
ลูกยางท�าหน้าที่ปั่น
หมุน Platter

นิยมก็เช่น AR Turntable, LINN LP12, Thorens 
TD160 เป็นต้น โดยเครื่อง Belt นั้นได้รับการยอมรับว่า
เสียงดี แต่ก็เถียงกันไปมานานแล้วว่าดีกว่า Direct หรือไม่ 
เถียงกันให้ตายก็ไม่จบ เพราะมีตัวแปรเยอะเหลือเกิน เอา
เป็นว่ารักใครชอบใครก็เล่นกันไปเถอะครับ ดีทั้งนั้นแหละ 
(ถ้าเครื่องมันไม่แย่เกินไปนักนะ) 

2. Direct Drive อีกรูปแบบที่ซับซ้อนกว่า แต่จริงก็
ง่าย อาจจะง่ายกว่า Belt Drive ด้วยซ�้า เพราะใช้มอเตอร์
หมุนจานหรือ Platter กันโดยตรงเลย เครื่อง Direct 
Drive ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องจากญี่ปุ่นด้วยมีเทคโนโลยีสูง 
มีข้อดีคือเข้ารอบเร็ว แรงดี รอบนิ่ง เป็นที่นิยมในหมู่ DJ 
เพราะเข้ารอบง่าย สแครชแผ่นได้สะดวก ทนทาน เครื่อง
เล่นแผ่นเสียง Direct Drive ของผมมีอยู่เครื่อง อายุร่วม
สี่สิบปีแล้ว แต่ทุกวันนี้กด ON เมื่อไหร่ก็หมุนติ้ว รอบนิ่ง
สนิทไม่มีอิดออด เครื่อง Direct Drive ที่ได้รับความนิยมก็
เช่น Technics SL1200 MK II นั่นไงครับ 

3. Idle Wheel หรือ บ้านเราเรียกเครื่องลูกยาง ซึ่ง
เป็นระบบที่ใช้ในเครื่องรุ่นเก่าที่ภายหลังไม่มีใครท�ากัน

แล้ว แต่ที่ต้องพูดถึงเพราะมีเครื่องระดับต�านาน อยู่ 3 
เครื่อง ที่ผ่านมาถึงวันนี้ก็ยังขายดิบขายดี(มือสอง) ราคา
ดีดเอาดีดเอาจนจะว่ากันเป็นแสนแล้ว ซึ่งเครื่องที่ใช้ระบบ
นี้และเป็นที่นิยมอยู่จนปัจจุบันคือ Thorens TD124, 
Garrard 301 และ 401 ซึ่งใช้ระบบลูกยาง ที่การท�างาน
นั้น ใช้มอเตอร์เป็นตัวหมุนเหมือนกัน แต่แทนที่จะพาด
สายพานทดรอบ หรือขับตรง แบบเครื่องสมัยใหม่ แต่
มอเตอร์เครื่องลูกยางจะไปหมุนลูกยางที่ค�านวณทดรอบ
ดีแล้วไปหมุน Platter อีกทีหนึ่ง 

นอกจาก 3 แบบหลักๆแล้ว คุณก็อาจจะพบเครื่องที่
ท�างานแปลกไปกว่านี้ เช่น ใช้เฟืองหมุน หรืออะไรก็ตาม
ก็ถือว่าไม่ได้เป็นเครื่องที่ได้รับความนิยมและไม่น่าเล่นนะ
ครับ

อ้าว พร�่ามาเยอะ เนื้อที่หมดแล้วครับ เดี๋ยวฉบับหน้า
มาว่ากันต่อ ยังมีอีกหลายเรื่องจะเล่าเทียวล่ะ ติดตามกัน
ให้ได้นะครับ

  ■ เครื่องเล่นแผ่นเสียง AR XA  

  ■ พูลเลย์หมุนสายพาน
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     ■   อธิวัฒน์ สวัสดีครับ นานมากแล้วนะครับที่ไม่ได้มีการเอา
แผ่น CD ดีๆมาแนะน�ากัน ส่วนหนึ่งก็เป็น
เพราะหลังๆนี่ไม่ค่อยได้ใส่ใจหรือสนใจในแผ่น        
Audiophile ในยุคหลังๆเท่าไหร่ เพราะว่าแม้

คุณภาพเสียงจะดี แต่คุณภาพเพลงออกจะด้อยไปหน่อย 
ยิ่งนักฟังรุ่นหลังๆนี่ นิยมฟังเพลงจีนกันมาก ไอ้กระผม
นั้นไม่ถนัดเพลงจีนเท่าไหร่ ก็เลยไม่ค่อยได้ซื้อหามาฟัง
นัก แต่เท่าที่ได้ฟังก็พบว่า เออ เพลงจีนเหล่านั้น เสียง
ดีทีเดียว

เขาว่ากันว่า ทุกวันนี้ ตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกของ
เครื่องเสียงนั้น ไปอยู่ที่เมืองจีนเสียหมด โดยเฉพาะ
เครื่องเสียงระดับไฮ-เอ็นด์นั้น ใหญ่โตมโหฬารมากๆ 
เนื่องจากเมืองจีนก�าลังโตขึ้นมากๆ ขนาดวันก่อนอ่าน 
CNN ยังบอกว่าอีกไม่กี่ปีก็มีสิทธิที่ประเทศจีนจะกลายมา
เป็นผู้น�าเศรษฐกิจแทนสหรัฐฯในที่สุด คนจีนตอนนี้จึง
รวยมาก เกิดเศรษฐีใหม่มากมายก่ายกอง เริ่มมีการใช้ชีวิต 
ใช้เงินกันเว่อร์ๆ ใครเคยไปเดินถนนเครื่องเสียงที่เมือง
กวางเจาคงตะลึงกันกับย่านขายเครื่องเสียงที่ใหญ่โต และ
เยอะจนต้องถามตัวเองว่า “ขายยังไงหมดนั่นน่ะ”

ก็ด้วยเหตุนี้ครับ คนเล่นเครื่องเสียงเมืองจีนจึงเรียก
ได้ว่า “มีอิทธิพล” ต่อวงการเครื่องเสียงมากกว่าชาติอื่น
เป็นไหนๆ โดยเฉพาะกับเครื่องเสียงไฮ-เอ็นด์ ที่ว่ากัน
ตรงๆคือท�ามาตอบสนองคนจีนกันนั่นแหละ เห็นกัน
ง่ายๆคือ 1. ราคาแพงไร้สาระ อันนี้แน่นอน เมื่อคุณ
ขายคนที่รวยขึ้นมาแบบข้ามวันข้ามคืน อะไรที่เป็นสิ่งที่
จะบ่งบอกความร�่ารวยได้ ก็จะยิ่งดี เครื่องเสียงก็เช่นกัน 
ท�าราคาดีๆสมเหตุสมผล อาจจะขายไม่ได้ในเมืองจีน แต่
เมื่อไหร่ที่ท�าอะไรบ้าๆ ใส่ความหรูหราเว่อร์ๆ และขาย
แพงแบบไร้สติ คุณกลับจะขายได้ในประเทศนี้ เพราะคน
เล่นเป็นเศรษฐีใหม่ ไม่ได้รู้อะไรมากมายหรอก ขอให้แพง
ไว้ก่อน ของแพงคือของดีว่างั้นเถอะ ผมเคยเห็นคนจีน
คนหนึ่ง เดินถือกล้อง Leica รุ่น Top แพงสุดกู่ทั้งวันทั้ง
คืน แต่ไม่เคยเห็นมันถ่ายรูปสักช็อต ดูๆไปสักสองวันก็รู้
ว่า มันถ่ายรูปไม่เป็น! แต่มันถือกล้อง Leica เพียงให้คน
เห็นว่ามันรวย

เห็นแบบนี้จึงไม่แปลกที่หากคุณเห็นล�าโพงราคาแพง
เป็นล้าน วางเรียงกันอยู่ริมร้านข้างถนนเหมือนของไม่มี
ราคา

Au d i o p h i l e  C D

   วันนี้
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ได้เป็นการ Cover โหล่ยๆโท่ยๆเหมือนบางค่าย แต่ก็เอา
ศิลปินจริงๆมารวมๆ แนวก็คละกันไป คลาสสิค, แจสส์, 
พ็อพ ไม่มีร็อค และดนตรีสมัยใหม่

จากนั้นก็ไล่ฟังๆไปเรื่อยๆ เออ แฮะ เสียงดีใช้ได้นะ
เนี่ย อืม ไม่เหมือนแผ่นออดิโอไฟล์ใหม่ๆยุคหลังๆเท่า
ไหร่ เสียงเป็นธรรมชาติดีทีเดียว เสียงกลางดี เวทีเสียง
แต่ละแทร็คนี่ กว้างและลึกลงไปเป็นชั้นๆ เสียงร้องใน
เพลงร้องนี่ก็ดีชะมัด เสียงเบสส์ก็อิ่มลึกแน่นดีมาก แหลม
ก็ใสเป็นธรรมชาติดีจัง ที่ส�าคัญคนคัดเพลงนี่ เก่งเอา
เรื่องนะ เลือกเพลงดีๆมา แล้วเสียงก็ดี ที่ส�าคัญคือไม่ได้
ยัดเยียดแบบเสียงเมืองจีนนัก และเมื่อฟังไปเรื่อยๆผม
ก็มีความคิดลอยๆขึ้นมาว่า เพลงในซีดีนี้เขาคัดมาเน้น
พวกที่เสียงกลางดีๆทั้งนั้นเลยนี่หว่า ถึงได้บางอ้อว่า อ๋อ 
ที่แท้ที่เอารูป LS 3/5 ขึ้นมาก็คือ การที่จะบอกว่าเพลงใน
อัลบัมนี้นั้น เขาคัดพวกเสียงกลางระดับหัวกระทิ เน้นๆ
เสียงกลางดีๆนี่นา เพลงแบบนี้เอาไปฟังกับพวกล�าโพง
มอนิเตอร์เล็ก สอง-ทาง จะฟังดีชะมัดยาดเลย อ๋อ... เออ 
ฉลาดจัง

ด้วยความประทับใจแรกเริ่ม ท�าให้ผมกลับไปซื้อแผ่น
แนวที่ว่านี้มาอีก ทีนี้กลับไปหาแผ่นที่เป็นล�าโพงเล็กไม่ได้ 
ไปเจอแผ่นที่เขียนไว้ว่า The Legendary Horn: Western 
Electric Sound ปกเป็นรูปล�าโพงฮอร์นเบ้อเริ่มเทิ่ม เออ 
แปลกดี เปลี่ยนแนวหน่อยดีกว่า อยากลองฟังล�าโพง    

ข้อสอง คนจีนชอบเสียงชัดๆ ละเอียดๆ ใสๆ นี่
คือเหตุผลอีกอันหนึ่งว่า สังเกตไหมว่า เครื่องเสียงและ
ล�าโพงสมัยนี้ เสียงสด เปิด โปร่ง โล่ง และ “แห้ง” กันไป
หมด (โชคดีที่สินค้าของเราแทบไม่มาแนวนี้เลยสักยี่ห้อ) 
นี่ก็ด้วย คนจีนเป็นคนชอบเสียงแนวนี้ เครื่องและล�าโพง
ส่วนใหญ่ที่ตลาดใหญ่ไปอยู่แถวๆนั้น ก็เลยต้องจูนเสียงให้
มันออกแนว Analytical หรือภาษาแบบบ้านๆคือ เสียง
แบบ “ตีแผ่” เสียงแบบ “หยุมหยิม” เปิด ใส โล่ง เสียง
ออกมาเป็นเม็ดๆ รายละเอียดเพียบๆ ชัด ใส จนในที่สุด
ความ “แห้งผาก” จึงตามมา

โชคดีเหลือหลายครับ ที่เครื่อง NAD, ล�าโพง PSB 
ของเรา ไม่มีอะไรแบบนั้นออกมาให้ได้ยินกันครับ ล�าโพง 
PSB ยังเป็นล�าโพงที่เที่ยงตรง แต่ไม่แห้ง เป็นล�าโพงที่
ฟังสบายมีความเป็นดนตรีสูง ไม่ยัดเยียด เครื่อง NAD 
เองก็มีเอกลักษณ์ในความนุ่มนวล สะอาดสะอ้าน แม้
หลังๆจะเพิ่มความโปร่งและละเอียดขึ้นมา แต่ก็อยู่ใน
ระดับที่พอดิบพอดีและสมจริง ไม่เว่อร์ว่างั้นเถอะครับ 
ดังนั้นใครที่เหนื่อยกับการที่ต้องไปเจอเครื่องเสียงใสๆ 
แห้งๆ และไม่อยากไปเจอราคาเครื่อง Vintage ที่ตอนนี้
เริ่มบ่นราคากันแพงขึ้นๆเรื่อยๆ ก็ลองมาฟังดูครับ

เอ๊ะ พูดไปถึงไหนแล้ว อ้อ พูดถึงเครื่องเสียงเอาใจ
คนจีนอยู่... ก็ด้วยเหตุนี้แหละครับ ผมถึงไม่ค่อยที่จะมอง
อะไรที่ท�าออกมาเพื่อตลาดประเทศจีนเท่าไหร่ครับ ยิ่ง
แผ่น Audiophile เมืองจีนนี่ แทบไม่มองเลยครับ ส่วน
แผ่นที่ว่าเสียงดีๆรับได้ อย่างดัน Tsai Chin, Tung LI 
ทั้งหลายนี่ ฟังได้ครับ เสียงดีด้วย แต่ติดที่ตัวเองไม่ถนัด
เพลงจีนจริงๆก็เลยไม่สัดทัดนัด

จนหลังสุดนี่ ไปได้ลองแผ่นแปลกๆออกมา สังกัด
หนึ่ง ที่ท�าแผ่นหน้าปกแปลกๆออกมา เป็นรูปเครื่องเสียง 
รูปล�าโพงแรกดูปกก็รู้สึกตลกๆ เพราะไปเอารูปล�าโพงดังๆ
มาไว้หน้าปก อย่างแผ่น LS 3/5 A Legendary Sound 
ดูแล้วก็ตลกๆ แกมแปลกใจนิดๆ เอ... มันหมายความว่า
ยังไง หมายความว่า แผ่นนี้ท�าออกมาโดยใช้ล�าโพงดังจาก 
BBC มาเป็น Monitor หรือ? หรือมันท�ามาเพื่อให้เปิดฟัง
กับล�าโพง LS 3/5 โดยเฉพาะหว่า? ด้วยความสงสัยจึงซื้อ
มาลองก่อนหนึ่งแผ่น

พอแกะแผ่น ดูรายละเอียด หนอย... หลอกตรูนี่
หว่า ล�าโพง LS 3/5 ที่เอามาโชว์นั้นไม่ได้เกี่ยวอะไร
เล้ย แค่เอามาโชว์ไว้ข้างหน้าโก้ๆเล่นเท่านั้น เพราะ
ดูรายชื่อเพลง ก็เป็นเพลงแบบ Various Artists ทั่วๆไป                          
ที่คัดๆมารวมๆกันไว้แนวๆแผ่นทดสอบเสียงอะไร
ประมาณนั้นนั่นเอง อย่างแทร็คแรกขึ้นมานี้ก็คุ้นหูกัน
ดี Zigeunerweizen,Op.20 Composer: Pablo de 
Sarasate From: Hellier Antonio Stradivari หรืออย่าง
แจสส์ก็เช่น Diana Krall “The Look of Love” พ็อพก็
เช่น Crystal Gale “When I Dream” อะไรท�านองนี้ ไม่มี
อะไรแปลก แต่ที่รู้สึก OK คือ เขาคัดเพลงมาโอเคเลย ไม่
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ฮอร์นว่าเป็นอย่างไร ซึ่งพอเอามาเปิดก็ โอโห พี่แกฉลาด
อีกแล้ว คราวนี้ แกคัดมาแบบที่เขียนไว้บนปกเลยว่า 
“Horn Blaster” หรือประมาณว่า “แทร็คขยี้ฮอร์น” อะไร
ปานนั้น ซึ่งติดจะเว่อร์หน่อยๆ เพราะเวลาเอามาเปิดฟัง 
มันไม่ได้ขนาดนั้นหรอก และมันก็ไม่ได้เปลี่ยนล�าโพงตั้ง
พื้นแบบไดนามิคธรรมดาให้กลายเป็นล�าโพงฮอร์นด้วย แต่
เพลงที่คัดใส่มานั้นก็ต้องเรียกว่า หากเอาไปฟังกับล�าโพง
ฮอร์นใหญ่ๆคงแทบบ้าตายกับพลังเสียงที่จัดมา เพราะ
กับล�าโพงตั้งพื้นที่ผมเล่นอยู่ ก็ได้เสียงที่ถล่มทลายมาก 
เพราะเขาคัดพวกเพลงคลาสสิค โหมๆ แรงๆ ดุๆ มาใส่
ไว้หลายเพลงมาก เช่น Tritico ของ Vaclav Nelhybel, 
Sacrificial Dance จาก “The Rite Of Spring” ของ 
Igor Fedorovich Stravinsky หรือแจสส์ ที่คัดมาก็มา
แนว “วงใหญ่เท่าฝาบ้าน” มากันเต็มๆวงแบบสะใจ เช่น 
The Shadow of Your Smile ที่เสียงแซ็กซ์นั้นยังกะมา
เป่าในห้อง แหมมันมัน แทร็คโซโลกลองของ Charlie 
Antoni ในช่วงท้ายๆนั้นก็มันส์มากๆ

ด้วยเหตุนี้จึงมันส์ไม่หยุด ผมซื้อแนวฮอร์นนี้มาอีก
แผ่น ชื่อ 30 Minutes Audio Test CD อันนี้เพลงน้อย
ไปหน่อย แต่มีช่วงหลังให้ Vivaldi: Four Seasons มา
ครบๆทั้ง 4 ฤดู แต่ที่แน่จริงคือ 9 แทร็คแรกคัดรวมๆ
มาทั้งแจสส์ บลูส์ คลาสสิค ที่เสียงเป็นธรรมชาติและ   
“หย่ายยยย” มากๆ (ต้องใช้ภาษาวิบัติเพราะอยากบรรยาย

แทร็คนั้น ชัดเจน ชิ้นดนตรีใหญ่ ออกมาน่าตื่นตาตื่นใจ            
ทเีดยีว และทีส่�าคญัทีผ่มชอบคอื “ไม่แห้ง” แบบออดโิอไฟล์         
จีนทั่วๆไปครับ และสิ่งที่ผมชอบคือ ความฉลาดในการ
คัดเพลง ให้เหมาะกับชนิดของล�าโพงที่เราใช้อยู่ คือบอก
กันไปตรงๆเลย ชอบเสียงกลางดีๆ ฟังล�าโพงเล็กๆเอา
แผ่นนี้ไป ชอบเพลงแบบบึ้มๆแรงๆเหวี่ยงๆล�าโพงใหญ่        
ล�าโพงฮอร์นก็เอาแผ่นนี้ไป นี่เห็นแผ่นแบบเสียงจาก
หลอด เสียงแบบ Vintage เสียงแบบ UK อีก อืมม น่า
สนใจ ที่ส�าคัญราคาไม่ได้แพงเว่อร์อะไร (อีกเหตุผลที่ผมไม่
เล่นแผ่น Audiophile ในระยะหลัง)

ลองไปหากันดูนะครับ ร้านแผ่นซีดีขาประจ�าของท่าน
น่าจะมีกัน

สุดท้าย ส�าหรับคนชอบเพลงคลาสสิค โหมโรง 
โอเวอร์เจอร์ อภิมหาโหดแบบเป็นธรรมชาติสุดๆ ผมขอ
แนะน�าแผ่นนี้ครับ Tutti! Orchestral Sampler ของค่าย                 
Reference Recording ครับ แนะน�าแผ่นนี้อาจจะโดน
โห่เพราะรู้กันมานานแล้ว  และออกมานานแล้ว (ติด
โผ Super Disc ของ Harry Pearson ด้วย) แต่หาซื้อ
ยากจริงๆ นานๆเจอทีก็เก็บไว้ครับ อันนี้เอามาแนะน�า
ส�าหรับท่านที่ไม่รู้ หรือรู้แล้วหาซื้อไม่ได้สักที หรือเพิ่งหัน
มาฟังเพลงคลาสสิค แล้วอยากได้เพลงแบบ “ให้ก�าลังใจ”      
(คือฟังแล้วไม่หลับ) ก็ให้หาแผ่นนี้มาเคียงข้างเครื่อง
ครับ รับรองฟังแล้วไม่หลับ แต่ท่านจะสะดุ้งกับไดนามิค    

ความรู้สึกว่าวงมันใหญ่จริง) ฟังเพลินแป้บเดียวหมดแผ่น
ครับ ส�าหรับแผ่นนี้ถูกอกถูกใจผมมาก

ซึ่งพอผมฟังทั้งสามแผ่นจบ ผมก็มานั่งหาข้อมูลของ
ค่ายนี้ น่าจะเป็นค่ายจากยุโรปนะ เพราะติดสติคเกอร์
ว่าแผ่นท�าในเยอรมัน แต่ที่ไหนได้ดูไปดูมา ค่ายนี้คือ
ค่าย abc international นี่ เป็นค่ายจากเมืองจีนแท้ๆ
ครับ ตั้งอยู่ที่กวางเจานี่เอง แต่ไม่ได้ท�าเพลงก็อพนะครับ 
ดูๆแล้วน่าจะใช้วิธีคัดเพลงที่ดีๆ แล้วไปขอลิขสิทธิ์มา
ท�าแผ่นรวม รวมถึงท�ารีมาสเตอร์ใหม่ เห็นบอกว่าเป็น
กรรมวิธีใหม่เรียกว่า HD Mastering ซึ่งก็ต้องยอมรับ
ว่า วิธีการรีมาสเตอร์ของเขานั้น ท�าให้เสียงจากแต่ละ

มหาประลัยที่บันทึกกันมาอย่างสุดยอดแทน เพราะเขา
คัดมาแต่ท่อนเด็ดๆจากค่ายเขาที่เรียกว่าโหดอ�ามหิต
ครับ เจอ Firebird Suite ไปแทร็คเดียวก็หงายเก๋งครับ 
แรงแบบเป็นธรรมชาติกว่า Telarc ครับ ไดนามิค เรนจ์ 
ก็โหดมาก ยามแผ่วนี่แทบไม่ได้ยิน ยามโหมนี่ กรวย                                                   
วูฟเฟอร์แทบหลุดลงมากอง เอาเป็นว่าแผ่นนี้แผ่นเดียว
แล้วไม่ต้องไปซื้อเพลงอื่นจากค่ายนี้อีก ผมรับรอง อิอิ

ครับผม ฉบับนี้เอาไว้เท่านี้ก่อน ฉบับหน้าเดี๋ยวหา
แผ่นดีๆมาเล่าสู่กันฟังอีกนะครับ
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PSB Synchrony 

พัฒนาการลาสุดสูความเปนไฮ-เอ็นด สมบูรณแบบ งดงามทั้งรูปลักษณ และน้ำเสียง 

ประณีตทุกมุมมอง ใหคุณสัมผัสไดถึงความเปนที่สุดของการออกแบบ เพื่อความสมบูรณ 

พรอมแหงเสียงที่สมจริง

PSB Synchrony ใหม ที่สุดแหงอนุกรมลำโพงไฮ-เอ็นด ที่ใหความคุมคาสูงสุด ดีไซน  

ล้ำเลิศ ดวยเทคโนโลยีชั้นสูงในทุกอณู เพื่อใหสามารถตอบสนองทุกความตองการของ 

คุณ ไมวาจะฟงเพลงหรือใชงานแบบโฮม เธียเตอร สิ่งที่คุณจะไดคือความเที่ยงตรงและ 

เปนธรรมชาติ และความสามารถที่จะทำใหคุณไดเปนสุขเมื่อไดเห็น ไดยิน และไดสัมผัส

ความงดงามแหงรูป . เสียง . สัมผัส
see . hear . touch
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อธิวัฒน์

NAD C 165BEE
ป รี แ อ ม ป์ ที่ ต้ อ ง ล อ ง - ใ ห้ ไ ด้ - -

สิ่
งที่เรียกได้ว่าหายากยิ่งในวงการเครื่องเสียงทุก   
วันนี้นั้น อาจจะบอกได้ว่า นั่นคือเครื่องในกลุ่ม          
ปรีแอมปลิไฟเออร์ระดับกลางๆ เนื่องด้วยยุคสมัย
นี้ ความนิยมในอินติเกรตเตด แอมป์ นั้นมีมากขึ้น 

ด้วยนักเล่นเร่ิมชอบในความสะดวกสบายที่อินติเกรตเตด 
แอมป์ มใีห้ และคณุภาพเสยีงของอนิตเิกรตเตด แอมป์ ใน
ยคุหลงัๆกถ็อืว่า ดขีึน้มากจนหลายคนบอกว่าไม่ต่างกบัการ
เล่นปรี/เพาเวอร์-แอมป์ อีกแล้ว

อย่างไรก็ตาม การเล่นปรี/เพาเวอร์-แอมป์นั้น ก็ยังมี
ข้อดีอยู่อีกมาก อย่างแรกก็คือความกว้างขวางในการเลือก
การแมทชงิทางน�า้เสยีง, เลอืกก�าลงัขบัได้หลากหลาย, ขยบั
ขยายได้สะดวก เพราะสามารถเลอืกภาคขยายหรอืเพาเวอร์-
แอมป์มาเข้าตามใจชอบ ไม่ว่าจะเอาก�าลังขับมาก/น้อย, 
หลอดหรือทรานซิสเตอร์ จะเอาเสียงนุ่ม เสียงสดมาแม็ทช์ 
ก็ท�าได้กว้างขวางกว่า รวมถึงปรีแอมป์ที่ออกแบบมาดีๆ 

ก็แน่นอนว่าผู้ผลิตย่อมที่จะทุ่มเทต้นทุนไปที่การออกแบบ
วงจรโดยไม่ต้องไปค�านึงถึงภาคขยาย ท�าให้สามารถใส่สิ่ง
ดีๆเข้าไปอย่างเต็มที่นั้นเอง

ส�าหรับ NAD เองนั้น ตลอดเวลาที่ผ ่านมา ก็ไม่           
ได้ละทิ้งเครื่องในกลุ่มนี้ไปแต่อย่างใด และก็ยังมีออกมา
อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด อย่าง NAD C 165BEE นี้ 
ก็ถือว่าเป็นรุ่นล่าสุดที่เข้ามาได้สักระยะหนึ่งแล้ว แล้วก็มี
แฟนๆถามมาว่าเสียงเป็นอย่างไรเยอะเหมอืนกัน ผมก็เลย
ขอถือโอกาสน�ามาทดสอบให้ได้ทราบกันครับ

C 165BEE เป็นปรีแอมป์แบบสเตรีโอ 2 แชนเนล 
เครื่องเดียวที่ NAD มีอยู่ในตอนนี้ รูปโฉมภายนอกนั้น ดู
ผ่านๆอาจจะนึกว่าเป็นอินติเกรตเตด แอมป์ รุ่นน้องอย่าง 
C 316BEE แต่หากเข้าไปดใูกล้ๆ จะพบว่า มคีวามแตกต่าง
กันอยู่มาก โดยเฉพาะในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ เริ่มจาก
ลูกบิดคอนโทรลต่างๆของ C 165BEE นั้น เปลี่ยนมาเป็น
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โลหะแบบอะลูมิเนียมกลึงท�าอโนไดซ์สีด�า สวยงามมาก ตัว
ถงักเ็ป็นเหลก็พบัขึน้รปูหนาและแขง็แรงกว่ารุน่เดมิๆเยอะ 
ภายในเครื่องพ่นสีด�าเอาไว้ท�าให้ดูสวยงามมีคลาสส์เวลา
มองเข้าไป การจดัเรยีง จดัวาง อปุกรณ์ต่างๆภายในเครือ่ง
นั้น ใครเห็นก็ต้องยอมรับว่า “NAD เปี้ยนไป๋” เพราะมอง
เข้าไปแล้วเหมือนปรีแอมป์ราคาแพงๆกว่าหลายเท่าก็ว่าได้

สิ่งที่ผมชอบใน C 165BEE อีกอย่างก็คือการที่ยังมี
ปุ่มปรับเสียงทุ้ม/แหลม เอาไว้ หลายคนอาจจะบอกว่าดูไม่      
ไฮ-เอ็นด์เลย แต่เชื่อผมเถอะ มีไว้ดีกว่าไม่มีนะ โดยเฉพาะ
หากเรายังต้องฟังเพลงจากแหล่งโพรแกรมท่ีหลากหลาย 
การได้ปรับแต่งโน่นนี่นิดหน่อยได้ก็ถือว่าดี ส่วนใครไม่ชอบ 
เขาก็มีปุ่ม Tone Defeat เอาไว้ให้ตัดสัญญาณไม่ต้องเดิน
ผ่านภาคโทน คอนโทรล  ซึ่งก็ท�าให้ได้เสียงที่ดีขึ้นมาอีกพอ
ประมาณทีเดียว โดยอินพุทต่างๆของ C 165BEE ก็มีมาให้
มากมายเกนิพอถงึ 6 ชุด รวมท้ังมีภาค Phono MM/MC มา

ให้ในตวัเลย แถมช่องโฟโนนีย้งัสามารถปรบัค่า Resistance 
และ Capacitance ได้อีก 3 ระดับ เพื่อให้แม็ทช์กับหัวเข็ม
ที่หลากหลายได้ดียิ่งขึ้น (ท่านที่เล่นหัวเข็ม MC Low คง
พอจะทราบความส�าคัญของการปรับค่า R ได้นะครับ) ภาค        
โฟโนเองก็ไม่ใช่แค่ใส่มาข�าๆเอาให้ครบๆนะครับ แต่เป็น
ภาคที่ออกแบบมาอย่างใส่ใจ เพื่อให้เสียงออกมาได้ดีที่สุด
เท่าที่จะท�าให้ในระดับราคานี้ นอกจากนั้นแล้วด้านหน้า
เครื่องยังมีช่องเสียบหูฟัง ซึ่ง C 165BEE นั้น ออกแบบ
ภาคขยายหูฟัง “แยก” ต่างหากจากวงจรอื่นเป็นอิสระ ว่า
ง่ายๆคือ เหมือนมี Headphone Amp ซ้อนอยู่ข้างในอีก
เครื่องหนึ่งนั่นเอง ซึ่งจุดนี้ ส�าหรับนักเล่นที่จริงจังกับหูฟัง 
ก็มั่นใจได้ล่ะครับว่า “ขับออก” กับหูฟังทุกระดับครับ

ด้านหลังเรียบง่าย ทีเด็ดแรกที่เห็นคือ อินพุทโฟโน
น้ันมีมาให้สองชุด ส�าหรับหัวเข็มเอ็มเอ็มหนึ่งชุด และ          
เอ็มซีหนึ่งชุด ซึ่งหมายความว่าหากคุณมีเครื่องเล่น      
แผ่นเสียงสองเครื่อง เครื่องหนึ่งติดหัวเอ็มเอ็ม อีกเครื่อง
ติดหัวเอ็มซี ท่านก็เอาเครื่องเล่นแผ่นเสียงสองเครื่องต่อ
เข้าพร้อมกันได้เลย ไม่ต้องคอยเปลี่ยนสาย (แต่เวลาจะฟัง
ต้องอ้อมมาสลับสวิทช์เอ็มเอ็ม/เอ็มซีเองนะครับ) ซึ่งด้าน
บน มีสวิทช์ปรับค่า Load ของหัวเข็มอีก 2 ชุด คือปรับ
ค่า Resistance ของหัวเข็มเอ็มซีได้ 3 ระดับ และปรับค่า 
Capacitant ของหัวเข็มเอ็มเอ็มได้อีก 3 ระดับ ซึ่งค่าตรง
นี้ ก็คือค่าที่จะช่วยให้ภาคโฟโนมีความเข้ากันได้กับหัวเข็มที่
น�ามาใช้งานได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น เพราะเป็นค่าที่มีผล
ต่อน�้าเสียงที่ได้ คือถ้ามันตรงกันกับหัวเข็มที่ใช้ด้วยจริงๆ 
เสียงที่ได้ก็จะดีที่สุด ซึ่งปกติทั่วๆไป ก็ต้องเอา Resister 
มาคล่อมบัดกรีกันเอง แต่กับ C 165BEE นี้ แค่ปรับสวิทช์
ก็ได้แล้ว สะดวกขึ้นมากครับ (วิธีเลือกก็ง่ายที่สุดครับ สลับ          
สวิทช์ฟังเอาครับ อันไหนดีที่สุดเลือกอันนั้น)

ถัดจากภาคโฟโนก็เป็นอินพุท RCA ต่างๆชุบทอง              
มาสวยงามครับ ช่องปรีเอาท์เครื่องนี้ให้มาถึง 2 ชุด 
ชุดแรกเป็นแบบ Fixed คือค่าคงที่ หากต่อใช้งานกับ                      
แอมป์ NAD ด้วยกันก็ต่อจากช่องนี้ก็ได้ครับ อีกชุดเป็น 
Variable มีโวลูมเล็กๆอยู่ข้างๆ อันนี้เป็นปรีเอาท์ที่ปรับ
ระดับความแรงสัญญาณได้ เหมาะส�าหรับการใช้งานกับ
เพาเวอร์-แอมป์ ต่างยี่ห้อที่บางทีคือ Input ของเขาอาจจะ
แรงไป หรือเบาไป เราก็สามารถปรับความแรงให้เหมาะ
สมได้ หรือจะเอาไปใช้ในกรณีเพิ่มเพาเวอร์-แอมป์ เล่น                                        
ไบ-ไวร์ หรอืจะต่อออกเพาเวอร์-แอมป์ ขบัสบั-วฟูเฟอร์ แบบ 
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Passive เล่นเป็นไบ-แอมป์ เต็มตัวก็โอเคครับ 
จะเห็นว่าการใช้งานของ C 165BEE นั้นค่อนข้างจะ

ครบเครื่องทีเดียว งานสร้างก็ดูดีมาก ผมจัดแจงน�ามา
ต่อใช้งานคู่กับเพาเวอร์-แอมป์ รุ่น C 275BEE ขับล�าโพง 
PSB Synchrony Two B ล�าโพงเล็กขวัญใจของพวกเราที่นี่ 
แล้วก็เอา CD C 545BEE มาเป็นต้นทาง โดยไม่ลืมที่จะ
เอาเครื่องเล่นแผ่นเสียง AR The Turntable ตัวเก่งประจ�า
โชว์รูม ที่เพิ่งติดหัวเข็ม Shure V15 Type III มาหมาดๆ 
มาต่อฟังเพื่อพิสูจน์ภาคโฟโนกันครับว่าจะเด็ดขนาดไหน?

ไม่พูดพร�่าท�าเพลง อะนาล็อกกันมาก่อนเลย เพราะ
ภาคโฟโนนี่แหละ ที่จะเป็นตัวชี้ว่า ปรีแอมป์เครื่องนั้นๆมี
ความเอาใจใส่ในการออกแบบขนาดไหน ซึง่กไ็ม่ผดิหวงัเลย 
เพราะแรกเริ่มต่อใช้งาน ก็พบว่าภาคโฟโนของ C 165BEE 
นั้น เงียบสงัดดีแท้ ไม่มีเสียงฮ้ม เสียงจี้ด เสียงหึ่งออกมา
ให้ได้ยินเลย เสียงซ่าก็ต�่ามากๆขนาดที่ต้องเอาหูไปแนบ
ล�าโพงกันน่ันถึงจะได้ยินกัน จากการบรรจงวางเข็มลงบน
แผ่น Eji ดนตรีบิกแบนด์ แจสส์ ที่ไม่ได้ฟังมานาน ก็ต้อง
บอกว่า ภาคโฟโนของ C 165BEE นัน้ “ไม่ธรรมดา” มคีวาม
เป็นกลางสูงมากๆ ไม่มีความแห้ง แข็ง จัด ใดๆแทรกออก
มาให้ได้ยิน ในทางกลับกัน เป็นภาคโฟโนที่ให้เสียงที่ “เป็น
ดนตรี” อย่างดีเยี่ยม บุคลิกเสียงที่นุ่ม อิ่ม หวาน ฉ�า่ เจือ
หนานิดๆ ฟังสบายๆ ของหัวเข็ม Shure V15 Type III 
อันลือลั่นนั้น ออกมาแบบไม่มีบิดเบือน นักฟังที่คุ้นเคยกับ
หวัเขม็นีม้าเมือ่สามสบิปีก่อน ถงึกบัเอ่ยขึน้มาในวนิาทแีรก
ว่า “นี่แหละ เสียงแบบ V15 แท้ๆ” เพราะมันอิ่ม เบสส์ไหล
ลื่น ลึก เนียน แหม...มันบรรยายยาก เอาเป็นว่า พวกเรา
สามสีค่นทีอ่ยูก่นัตรงนัน้ นัง่นิง่เหมอืนถกูตรงึเอาไว้กบัเก้าอี้ 
กันทุกคนด้วยใบหน้าท่ีไม่รู้จะบรรยายความสุขกันอย่างไร 
เพราะเป็นใบหน้าที่ทั้งสุข ท้ังต่ืนเต้น ท้ังไม่เชื่อว่า เสียงที่
ได้ยนินัน้มนัจะมาจากแหล่งโพรแกรมโบร�า่โบราณตรงหน้า 
มันลงตัวไปหมด ด้วยน�้าเสียงท่ีเป็นดนตรียากจะบรรยาย 
ไพเราะ ฟังได้ไม่รู้เบื่อ เสียงแหลมที่สะอาดเนียนใส หวาน
ฉ�า่ไม่มีความจดัจ้านกดัหู แล้วกไ็ม่ได้นุม่จนห้วน เสยีงกลาง
ที่สะอาดชัด รายล้อมไปด้วยบรรยกาศเล็กๆน้อยๆ แบบ
เป็นธรรมชาติไม่ยัดเยียด เสียงทุ้มอิ่มแน่น หนัก ลึก มัน
นุ่ม มันลึก ไดนามิคดีอย่างคาดไม่ถึง สุดๆจริงๆ พวกเรา
นั่งฟังกันเพียงครู่ ก็จบแผ่นได้ไม่รู้ตัว 

หลังจากนั้นก็ยาวหล่ะครับ แผ่นซ้อนแผ่น สารพัด
ที่หยิบยื่นกันมาฟัง นักฟังมากประสบการณ์ท่านหนึ่ง

ถึงกับเอ่ยว่า ไม่แปลกที่สมัยก่อนนั่งฟังเพลงกันยันเช้า             
ได้ไม่รู้ตัว (โดยมีเครื่องช่วยถ่างตาบางชนิด 555) ก็เสียง
แบบอะนาล็อกแท้ๆมันแบบนี้นี่เอง มันเป็นเสียงที่ฟัง      
สบาย ฟังได้ยาวนาน ไม่เหนื่อยล้า แถมเอาดีได้ด้วย คือไม่
ได้ว่านุ่มหวานเฉื่อยแฉะแต่อย่างเดียวนะ จะเอามิติหรือ...
นัน่ ชิน้ดนตรแีต่ละชิน้ ชดัเจนขึน้รปูสวยงามเป็นธรรมชาติ 
มบีรรยากาศรายล้อม มมีวล มกีารแยกแยะเป็นอสิระไม่ตดิ
กันเป็นพรืด จะเอาเวทีเสียงหรือ โน่น ลึกถอยหลังออกไป
นอกห้องได้ เห็นไหมท่าน กลองหวดกันอยู่หลังล�าโพงซ้าย
นั่นเห็นๆจะเอากว้างหรือ นั่นไวบราโฟนเล่นอยู่ “ข้างๆ” 
ล�าโพงขวา! เอากับเขาสิ จะเอาไดนามิค ฟังท่อนโซโล   
กลองก่อน ฟาดแต่ละทเีหน็หนงักลองกระเพือ่มเป็นระลอก 
การย�้าหนักเบาเหนือชั้น เสียงเคาะฉาย ตีแฉบ่งแสดงเห็น  
น�า้หนกัเบาค่อยตามการออกแรงของคนเล่นออกมาชดัเจน 
เพิ่มความสมจริงให้กับดนตรีอย่างยอดเยี่ยม 

ส่ิงเดียวที่ C 165BEE ไม่ให้ และรู ้สึกจะไม่ยอม           
ให้คอื เสยีงทีช่ดัจดัเจนแจกแจงแทงกนัเป็นจะๆ เสยีงแบบ
ยัดเยียดเขว้ียงรายละเอียดเป็นเม็ดๆจนน่าร�าคาญ หรือ
เสียงแบบนุ่มหวานบานเบื่อเฉื่อยแฉะน่าง่วงนอน สองส่ิง
นี้ไม่มีแน่นอน

ในทางกลับกัน เสียงที่เราได้ยินกันวันนั้น คือความ
เป็นดนตรีที่สูงยิ่ง จนมีท่านหนึ่งในห้องเอ่ยปากขึ้นมาเลย
ว่า “คนที่มองข้ามปรีแอมป์เครื่องนี้ไป เพราะหน้าตามัน
ไม่หรูหรา ดูไม่ไฮ-เอ็นด์ โชว์ใครแล้วอาย นั่นคือผู้ที่พลาด
โอกาสอันดีในการเลือกปรีแอมป์ ที่โคตรคุ้มไปเครื่องหนึ่ง
เลยทีเดียว” 

หลังจากที่เราฟังเพลงจากแผ่นเสียงอะนาล็อกกันไป
จนฉ�่า ก็ย้ายมาฟังเสียงจากซีดีบ้าง ก็ต้องยอมรับครับว่า 
เสียงจากซีดีที่เป็นดิจิทัลนั้น ยังไงก็ยังเป็นรองอะนาล็อก
กันอยูพ่อสมควร แต่หากนัง่ฟังกันแบบไม่เทยีบล่ะ แน่นอน
ว่าเสียงจากซีดีก็ให้ความเป็นดนตรีที่ดีเยี่ยม เสียงจาก C 
165BEE ให้ความเป็นกลาง สะอาด อิ่ม เป็นธรรมชาติ มี
ความเป็นดนตรีสูงมาก การแยกแยะดี เวทีเสียงกว้างมาก 
และก็ลึกมากๆ ว่าง่ายๆประสิทธิภาพความเป็นดนตรีดีไม่
แพ้ภาคโฟโนเหมือนกันแหละ ยิ่งได้ซีดีที่ดีขึ้นไปอีก เป็น C 
565BEE ไปจนถึง NAD Masters Series M5 หลายคน
ก็ต้องเอ่ยกันว่า “เพียงพอ และพอเพียง หากไปเล่นแผ่น
เสียงไม่ไหว เล่นซีดีระดับนี้ผมก็พอใจสุดๆแล้ว” เพราะ
ความดีที่มีให้กับภาคโฟโนนั้น ก็ถ่ายทอดออกมาอย่างครบ

36 L  i  f  e    E  n  t  e  r  t  a  i  n  m  e  n  t



ครันไม่แพ้กันหรอก ตรงนี้มันต้องไปวัดกันที่ตัวต้นทางคือ
เครื่องเล่นซีดีกันครับ

สรุป

การได้ทดสอบ NAD C 165BEE ได้สอนผมหลาย
ประการ ข้อแรกคือ การเล่นปรี/เพาเวอร์-แอมป์น้ัน         
ให้ความและสนุกไปอีกแบบ มันเพิ่มความหลากหลาย        
ให้กับการเล่นเครื่องเสียงให้ได้สนุกสนาน ข้อสองคือ         
ปรีแอมป์ดีๆนั้น ภาคโฟโน คือหัวใจ อย่าง C 165BEE นั้น 
ภาคโฟโนในตัวนั้นดีพอที่คุณไม่จ�าเป็นต้องไปขวนขวายหา
ภาคโฟโนแยกชิ้นมาให้เปลืองตังค์ มันให้ความยอดเยี่ยม 
ที่ไว้ใจได้และดีพอที่จะเข้ากับเครื่องเล่นแผ่นเสียงและ           
หวัเขม็ระดบักลาง-ถงึได้อย่างไม่ตะขดิตะขวง และสาม การ 
จบัเข้าคูร่ะหว่างปร+ีเพาเวอร์-แอมป์ นัน้ กย็งัให้เสยีงดกีว่า 
อินติเกรตเตด แอมป์ ในชั้นเดียวกันอย่างแน่นอนครับ                                                       

(ยกตัวอย่างเทียบ C 165BEE + C 275BEE เทียบ C 
375BEE) 

หลายคนก็เริม่ยอมรบัแบบไม่ต้องบอกต่อแล้วว่า “นีค่อื
ปรทีีใ่ห้ความคุม้ค่าสงูมาก” ไม่ต้องบอกเลยว่าเสยีงมนัไฮ-อง 
ไฮ-เอ็นด์ อะไรแค่ไหน เอาเป็นว่า มันให้ความเป็นดนตรีที่
คุ้มค่าเกินตัวเกินราคาเป็นอย่างมากครับ มันมีภาคโฟโน
ที่ดีเยี่ยมที่จะท�าให้คนรักแผ่นเสียงได้มีความสุข ที่ส�าคัญ
คือ อย่าให้หน้าตาเชยๆของมัน ท�าให้คุณมองข้ามมันไป     
เด็ดขาด ถามตัวเองครับ จะเอาเงินไปลงกับลูกบิด, ตัวถัง, 
แผงหน้า หรือวงจรข้างใน? ถ้าเป็นอย่างหลัง มาลองฟัง 
NAD C 165BEE เครื่องนี้สักทีครับ รับรองไม่มีผิดหวัง

เพราะเราซื้อเครื่องเสียงมา “ฟัง” มิใช่หรือครับนาย
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