
“ซาก” เครื่องเล่นแผ่นเสียงรุ่นหนึ่ง ในราคา 
2,500.-บาท เป็นเครื่องเล่นแผ่นเสียงที่เรียก 
ได้ว่าบ้านเราหายาก และมีความส�าคัญต่อ
วงการมากเครื่องหนึ่ง

น่ันก็คือ เครื่องเล่นแผ่นเสียง AR XA 
นั่นเอง

ผมรีบยกหูโทรศัพท์ โทรหาท่านเจ้าของ
ทันที และเม่ือทราบว่ายังไม่มีใครเอาไป ผม
จึงจัดการนัดแนะ รับของกันในอีกไม่ก่ีชั่วโมง
ต่อมา

เมือ่แรกเหน็เครือ่ง ก็บอกกันตรงๆครบัว่า 
แทบไม่อยากได้ 2,500.-บาท แพงไปกับการซือ้
ซาก หรืออาจจะเรียกว่าขยะขนาดนี้ ดูรูปเอา

ยังวนเวียนเวียนวนอยู ่กับเคร่ืองเล ่น   
แผ่นเสียงกันอีกรอบนะครับ พอดีช่วงนี้

ก�าลังเห่อ Vintage ตามกระแสนิยม อิอิ คน
เรานี่ก็แปลก พอเล่นกันไปถึงจุดหนึ่งกลับมา
นั่งถวิลหาอดีตกัน ประมาณว่า “ชอบของขม 
ชมของขาว เล่าอดีต” นั่นคือคนแก่ ผมก็คง
เป็นประมาณนั้นแหละครับ ฮ่าๆ

พูดถึงเครื่องเล่นแผ่นเสียง ก่อนหน้านี้
ผมมีใช้อยู่สองเครื่องคือ AR EB101 ท่ีได้มา
เมื่อปลายปีก่อน Restore จนกลับมาใช้งาน              
ได้ดเียีย่ม เป็นตวัหลกั ปัจจบุนัใส่หวัเขม็ Shure 
V15 Type III เสียงอิ่มนุ่มฟังเคลิ้มสุดๆ อีก
ตัวคือ Victor JLB 31 เครื่องเก่าคู่บารมี ที่
ตอนหลังพอเจอ AR Belt Drive เข้าไปก็ต้อง
ยอมรับว่าสู้ไม่ได้เลย เสียง Direct Drive มัน
สู้ Belt Drive ดีๆไม่ได้เลย ก็เลยเอาเป็นตัว
ส�ารอง ใส่หัวเข็ม Ortofon 2m Red เอาไว้ ไม่
ค่อยเอามาเปิด เสยีงมนัทูห่นาไม่ไพเราะ สงสยั
ไม่แม็ทช์กัน

ความจริงมีเครื่องเล่นแผ่นเสียงถึงสอง
เครื่องแล้ว ก็น่าจะพอ แต่คนเรา โดยเฉพาะ
คนที่เล่นของเก่า บางทีโอกาสมันมา ก็ต้อง         
คว้าไว้ วันดีคืนดีผมเข้าเว็บส�าหรับคนนิยม 
Vintage บ้านเราอย่าง www.thaigramo-
phone.com บังเอิญไปเจอ เขาประกาศขาย 

เองครับ สภาพเน่ามาก กรอบไม้ร่อน บวม ผุ 
Plinth บนที่เป็นเหล็ก ขึ้นสนิมเขรอะอยู่ด้าน
ใน แพล็ทเตอร์โสโครกสุดๆ สาย RCA ถูกตัด
หัวออกไป และที่โหดสุดคือ โทนอาร์มที่ติดไว้
มันเหลือแต่ตอ สายภายในก็ไม่มี

ที่เหลือในสภาพพอทนคือ มอเตอร์ที่ยัง
หมุนได้เท่านั้นเอง

แต่ไหนๆก็ไหนๆ ผมพิจารณาสภาพโดย
รวมแล้ว คดิว่ายงัมโีอกาส เพราะชิน้ส่วนหลักๆ
คือ มอเตอร์และแพล็ทเตอร์ยังอยู่ในสภาพ
ดี แค่เก่าและสกปรก (เหม็น) ไปเท่านั้นเอง 
ผมจึงควักเงิน พร้อมต่อรองเล็กๆน้อยๆตาม
พิธี ซึ่งท่านเจ้าของก็กรุณาลดให้ค่ารถผมนิด
หน่อยเป็นเงิน 100.-บาท

เมื่อเอากลับมา โพรเจ็คท์ Restore ก็เริ่ม
ขึน้ ผมเอามานัง่พนิจิพเิคราะห์ดีๆ  AR XA ตวั
นี้เป็นตัวที่แปลกและหายากแน่นอน จุดแรก
คือนี่คือ เครื่องที่ท�ามาให้ใช้กับไฟ 220V 50Hz 
ของบ้านเรา หรอืนอกประเทศอเมรกิาโดยตรง 
เพราะที่เครื่องด้านบน หากยก Inner Platter 
หรือจานตัวในออก จะเห็นสวิทช์ปรับ Voltage 
อยู่จุดหนึ่ง ซึ่งผมเค้าๆว่า เคยเห็นในเว็บฝรั่ง
ว่าจะมีสติคเกอร์ ระบุโวลท์ 115 กับ 220 เอา
ไว้ให้หมุนเลื่อน ภายในด้านใต้สวิทช์ ก็จะเป็น
วงจรลด Volt จาก 220V หรือ 115V ให้ไปเป็น 
110V เพื่อป้อนเข้ามอเตอร์ (เป็น AC Motor)

พูดถึงตรงนี้ต้องบอกก่อนว่า เครื่องเล่น
แผ่นเสยีง AR ทกุเครือ่ง ใช้มอเตอร์ AC รบัไฟ 
110V โดยตรงทุกเครื่องครับ หากเป็นเครื่อง
ขายในอเมริกา ก็เพียงแต่จากปลั๊กไฟมาผ่าน
สวิทช์เปิด/ปิด แล้วก็เข้ามอเตอร์เลย ส่วนหาก
เป็นเครื่องส่งออกไปประเทศ 220V เขาก็จะ
เพิ่มวงจรลด Volt มาให้ข้างใน คือไฟจากบ้าน
เข้าสวิทช์แล้วต่อเข้าวงจรนี้ ซึ่งจะไปลดไฟลง
เหลอื 110V แล้วกเ็ข้าไปทีม่อเตอร์นัน่เอง ส่วน

F l a s h b a c k - เ มื่ อ เ ร า โ ห ย ห า อ ดี ต - -  ■   ‘คน 80’s’

AR XA Vintage Turntable
ง า น  R e s t o r a t i o n :

จ า ก ข ย ะ ใ ห้ ก ล า ย เ ป็ น น า ง ฟ้ า

■ ■■ สภาพวันที่ได้มา
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ทีจ่ะแตกต่างกนัจรงิๆคอืพเูลย์ หรอืลกูรอกทด
สายพานนั่นแหละครับ ที่เครื่องส่งออกที่ไป
ยังประเทศที่ใช้ไฟ 50Hz จะมีพูเลย์ที่ขนาดไม่
เท่ากับของอเมริกา คือ พูเลย์ 50Hz จะมีหน้า
ตัดใหญ่กว่าเพื่อท�าการทดรอบให้เหมาะสมกับ
ไซเคิลไฟ 50Hz ซึ่งตรงนี้หากใครซ้ือเคร่ือง
น�าเข้าจากอเมริกา 110V/60Hz มาแล้วไม่            
ได้เปลี่ยนพูเลย์ให้เป็นแบบ 50 Hz แล้ว รอบ
จะไม่ได้ครับ มันจะหมุนช้าลงกว่าเดิม แม้จะ        
ใช้หม้อแปลงไฟแล้วก็ตาม เหมาะหม้อแปลง
แค่เพิ่ม V แต่ไม่ลดไซเคิลครับ เสียงเพลงจะ
ยืดยาน ต้องหาพูเลย์ 50Hz มาเปลี่ยน แต่
บ้านเราช่างนิยมพอกพูเลย์เพิ่มความหนา 
หรอืไม่กต็ดัต่อสายพานทดรอบกนัไป กง่็ายๆดี                                                      
ใช้ได้ แต่ผมเชื่อว่าเสียงคงไม่ดีครับ เพราะเคย
เทียบพูเลย์ของแต่งราคาแพงกับพูเลย์เดิมๆ
แล้ว พบว่าของแต่งเสียงดีกว่าเดิมๆ ดังน้ัน
พูเลย์แบบพอกเชื่อมนี่ มีน�้าหนักเยอะ ผมว่า
เสยีงไม่น่าดไีปกว่าของเดมิๆทีเ่ป็นอะลมูเินยีม
เบามากได้

อย่างตัวนี้หากจะบอกว่า เป็นเครื่องแท้
บ้านเราหรือเปล่าผมก็บอกไม่ได้ AR XA นั้น
มีมาก่อน บ้ า น ท ว า ท ศิ น จะท�า AR ใน
ประเทศไทยครับ และอีกอย่างหน่ึงคือ ตลอด
การเล่นเครือ่งเสยีงมา 25 ปีของผม ผมไม่เคย
เห็นเทอร์นฯ AR XA ตัวเป็นๆในประเทศไทย
เลยสกัครัง้ และไม่ใคร่จะมใีครพดูถงึด้วย ผมจงึ
คิดว่านี่คือเทอร์นรุ่นที่หายากมากๆตัวหนึ่งใน
บ้านเรา ซึง่เป็นเรือ่งทีแ่ปลกมากๆ เพราะ AR 
XA นั้น ถือว่าเป็นความส�าเร็จส�าคัญชิ้นหนึ่ง
ของ AR และขายดีมากๆด้วย (ในอเมริกา)

เอาเป็นว่า ผมได้มันมาแล้วก็ตั้งใจจะท�า 
ให้ได้ดี เริ่มจากภายนอก สิ่งแรกที่ต้องท�าคือ
กรอบไม้ที่ผุบวมเน่าไปแล้ว ตอนแรกต้ังใจจะ
ซ่อมเองด้วยการหา Veneer ลายไม้มาแปะ 
อัดกาวบีบให้เข้ากันไว้ แต่พอไปยืนดูค่าเครื่อง
มอืต่างๆทีต้่องซือ้มาใช้แล้ว ผมกบ็อกตวัเองว่า
จ้างเขาท�าดีกว่า ก็เริ่มออกหาคนท�า ตอนแรก
ได้เจ้าหนึ่ง ตีราคากรอบไม้มาให้ผมถึง 4,500.-
บาท เล่นเอาหน้ามดื โชคดไีปเจออกีเจ้า งานดี
พอๆกัน ตีราคาผมมาแค่ 850.-บาท โอว์ มัน
ต่างกนัเยอะจงั ผมกเ็ลยไปหาเจ้าหลงันี ่พบว่า
เป็นคุณน้าใจด ีท�างานแบบ DIY เรยีบๆง่ายๆ 
อาชีพหลักแกท�าฐานแอมป์หลอด ขายในเว็บ 
DIY ชื่อคุณ kan96 ครับ ลองไป Search ดู
กันนะครับ เจออยู่แล้ว แต่หากจะให้แกท�านี่
ต้องใจเย็นๆ ไม่ก�าหนดเวลามาก เพราะแก

ท�าคนเดียว งาน Outdoor ฝนตกมาแกต้อง
หยุด งานกรอบไม้ของผมซึ่งผมคาดว่าหากท�า
เองไม่น่าเกิน 2 วันเลยซัดไปซะเป็นเดือน แต่
ก็ได้งานเยี่ยมๆมาก็โอเคครับ เป็นไม้มะค่า           
แท้ลายสวยงามมาก

ระหว่างที่รอกรอบไม้ ผมก็จัดการกับอีก
ปัญหาหนึ่ง คือหา “โทนอาร์ม” ซึ่งของที่ติดมา
ด้วยนัน้ ไม่มสีภาพทีจ่ะซ่อมได้แล้ว สดุๆจรงิๆ
คงต้องดัดแปลงกัน ฝรั่งในเว็บ vinylengine 
บอกว่าเขาเอาก้านของเทอร์น Technics มาใช้
ด้วยกันได้ แต่ผมก็โชคดีเหลือเกิน eBay มีเจ้า

หนึ่งก�าลังปล่อยของอยู่ ผมเริ่มเฝ้าของจนวัน
สุดท้ายชั่วโมงสุดท้ายจึงลงต่อสู้ ปรากฏว่ามีไอ้
บ้าคนหนึ่งลงสู้ด้วย แถมไอ้บ้านี่เคยเป็นคนที่
สร้างประวตัศิาสตร์วงการ eBay ของ AR ด้วย
การสาดซดัซือ้เฉพาะเฮดเชลล์ของ AR XA นีไ่ป
ด้วยราคา 159 เหรยีญ! เรยีกว่าแพงกว่าเครือ่ง
ซะอีก ตอนนี้ผมลงมาสู้กับมัน นึกในใจตัวเลข
สูงสุดไว้ แล้วค่อยๆเคาะทีละน้อยๆ สุดท้าย
เมื่อถึง 30 วินาทีสุดท้าย จึงสาดไปเต็มๆ 159 
เหรยีญบ้าง ปรากฏว่าคูแ่ข่งผมถอดใจไปที ่129 
ผมจึงได้โทนอาร์ม พร้อมเฮดเชลล์ และไวริง

■ ■■ โทนอาร์มเหลือแต่ตอ

■ ■■ พูเลย์ 50Hz ที่เห็นเป็น     
เหมือนสวิทช์ข้างๆเป็น 
ตัวเลือก Voltage

■ ■■ มอเตอร์รุ่นแรกที่ใช้เป็น                   
ของ Haydon เป็น AC 
Synchronus Motor 
110V 300RPM แรงฉุด                      
จะน้อยกว่าของ Hurst ที่                       
ใช้ในรุ่นใหม่อยู่พอสมควร                  
ขนาดก็จะเล็กกว่า
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AR หรือ Acoustic Research นั้นโดย 
พื้นฐานเป็นบริษัทผลิตล�าโพง ตั้งอยู ่

ในรัฐแมซซาชูเสทท์ สหรัฐอเมริกา ที่ก่อตั้ง
โดยสามคู่หูผู ้ยิ่งใหญ่ของวงการเครื่องเสียง
คือ Edgar Vilcher, Roy Allison และ Henry 
Kloss ซึ่งได้บุกเบิกวงการล�าโพงมากมาย โดย
เฉพาะในเรื่องของล�าโพงตู้ปิดหรือ Acoustic 
Suspension ซึ่งท�าให้ได้ล�าโพงขนาดเล็กที่ได้
เสียงเบสส์ที่หนักแน่นเหมือนล�าโพงใหญ่

ส�าหรับเทอร์นเทเบิลนั้น AR ได้ท�า XA 
ออกมาครั้งแรกในปี 1961 หรือเมื่อ 50 ปีก่อน
พอดีๆ โดยส่ิงที่เครื่องเล่นแผ่นเสียงเครื่องนี้
บุกเบิกต่อวงการคือ ระบบแขวนลอยสปริง 3 
จุด ซึ่งเป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อไขปัญหา
ที่เครื่องเล่นแผ่นเสียงส่วนใหญ่มักประสบ
ปัญหา คือการสั่นกวนจากภายนอก ซึ่งรบกวน
และบั่นทอนคุณภาพเสียง โดย AR XA นั้น
จดัการกบัปัญหานีค้อื การออกแบบแพลท็เตอร์ 
(จานหมุน) และโทนอาร์ม ยึดติดอยู่กับแท่น                         
รูปทรงตัว T ซึ่งแขวนลอยไว้ด้วยสปริงสามจุด
ทางด้านล่าง ซึ่งวิธีการที่ชาญฉลาดนี้ ท�าให้ชุด
ขับเคลื่อนทั้งหมด “เสมือน” ไม่ได้มีการเชื่อม
ต่อกับตัวแท่น หรือเหมือนลอยตัวอยู่ ดังนั้น 
การส่ันสะเทือน คล่ืนความถ่ีต�่าต่างๆก็จะไม่
วิ่งย้อนขึ้นไปยังหัวเข็มท�าให้เกิดเสียงฮัม (หรือ
เกิดเสียงปึงปังเวลาเคาะแท่นเครื่อง) ระบบ
ที่เรียกว่า สปริงรองรับ 3 จุด หรือ 3 point 
suspension ใน AR นี้ภายหลังมีผู้ท�าตามออก
มามากมาย (แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่บอกว่าตาม AR 
หรอก) ไม่ว่าจะเป็น Thorens, Ariston รวม

สายภายในครบๆมาที่ 129 เหรียญ เรียกว่า
เลอืดสาด บอบช�า้ไปพอตวั แต่ในใจกค็ดิว่า เอา
วะ เราได้ตัวเทอร์นมาถูก ก็โอเค

ระหว่างที่รอชิ้นส่วนส�าคัญ ผมก็ค่อยๆท�า
ของที่เหลือไปเรื่อยๆ เพลทด้านบนเป็นสนิม
เขรอะๆ ก็เอาไปท�าสีใหม่ แม้ไม่ได้ดังใจ แต่ก็
พอทนได้ พวกแพล็ทเตอร์เน่าๆ ก็เอา Wenol 
มานั่งขัด ขัดมืออยู่นานถ้าจะไม่เวอร์ค ก็เลย
เอาเครือ่งขดัสรีถ ลงผ้าขนแกะ ขดัๆๆๆๆๆๆ 
ถูๆๆๆๆๆๆ เช็ดๆๆๆๆๆๆ อยู่สักสองสาม
วัน ก็ได้แพล็ทเตอร์เงาวับสวยเหมือนใหม่ ชิ้น
ส่วนภายในก็เอาสเปรย์ Cleaner มาฉีดล้าง
ท�าความสะอาด ขูดขี้หนู ขี้แมลงสาบที่ติด     
แน่นมากๆออกไปเรื่อยๆ ควักเช็ดท�าความ
สะอาดรูและหลุมต่างๆจนเหมือนใหม่

ผ่านไปเดือนกว่าๆ ของผมก็มากันครบ 
ตัวที่มาหลังสุดคือกรอบไม้นี่แหละ ไปยืนรอ
ลุงแกทาสีย้อมไม้กันจะๆ เรียกว่าแกยังเก็บ
งานไม่ 100 เปอร์เซน็ต์เลย ผมกไ็ปเอามาแล้ว 
เอาแบบดิบๆเสี้ยนต�ามือนี่แหละ จากนั้นก็ขน
ไปบริษัท ไปให้น้องๆฝ่ายช่างช่วยประกอบใน
ส่วนของการบัดกรี เพราะสายโทนอาร์มเส้น
เล็กกว่าเส้นผมอีก ใส่แว่นขยายยังไม่เห็นเลย 

ต้องให้เด็กๆท�าให้ (จริงๆคือบัดกรีไม่เป็น)
จุดที่ยากที่สุดในการขุนเครื่องเล่นแผ่น

เสียงอายุเกือบ 50 ปี เครื่องนี้คือ มันเก่า และ
มันแก่ ปัญหาที่หนักใจสุดคือการปราบอาการ
ฮัม ซ่ึงมาจากหลายสาเหตุมาก แรกเลยคือ
มอเตอร์ทีย่งัหมนุอยู ่แต่ส่งเสยีงดงัแต้กๆๆๆ 
ผมกจ็ดัการเอาน�า้มัน Superlube หยอดลงซะก็
เงียบกริบ จากนั้นก็ไล่หาจุดกราวน์ดแก้ฮัมกัน 
เรยีกว่าตรงนีป้ระสาทแทบกนิ รมุกนัอยูส่ามสี่
คน ไล่ไปเรื่อยๆจนเงียบกริบ ยกกลับมาบ้าน 
ก็ฮัมต่ออีก มานั่งไล่กัน (คนเดียว) ซะแทบบ้า 
สุดท้ายมันก็เงียบจนได้

จากนัน้กม็าเซท็อพัปรบัระยะห่างสปรงิ ตัง้
ค่ากระเด้ง (Bounce) ติดตั้งหัวเข็ม ท�าไปก็นั่ง
งงไป เครือ่งเล่นแผ่นเสยีงอะไร (ว่ะ) นีม่นัง่าย
จนเหมือนกระจอกจริงๆเอ้า หัวเข็มขันน็อต
ดือ้ๆ ปรบัอะไรกไ็ม่ได้ ได้แต่ตัง้ค่าแรงกดทีต้่อง
เอาทีช่ัง่น�า้หนกัมาชัง่ โทนอาร์มมนัก็ยงักะของ
เล่นกระจอกๆ ไม่ได้มีอะไรดูไฮ-เอ็นด์ ไฮ-โซ
เลย (กร็าคาตอนออกใหม่ขาย 69 เหรยีญเอง) 
ไขหัวเข็มเสร็จก็เปิดเครื่องเล่นแผ่นฟังเพลง
เลย เออ-ง่ายดี--

แต่เมื่อเอามาใช้งานก็ถึงกับทึ่ง เพราะมัน

แทบจะเรยีกได้ว่าเป็นงานวศิวกรรม ทีผ่่านการ
ออกแบบมาลงตัวอย่างน่าทึ่งที่สุดชิ้นหนึ่งก็ว่า
ได้ ทุกอย่างสอดประสานกันชนิดที่ว่าพอดิบ
พอด ีไม่ต้องอาศยัการปรบัแต่งทีล่ะเอยีดลออ ก็
พร้อมที่จะให้เสียงที่ดีได้--แถมดีมากซะอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม หัวเข็มที่ผมติดลงไปคือ 
Shure V15 Type V xMR นั้นแสดงความไม่
เข้ากันกับโทนอาร์มออกมาให้เห็น เพราะดูว่า
เสยีงจะจดัจ้านเกนิงามไปหน่อย หลงัจากทีฟั่ง
อยูส่ามสีว่นั ผมกล็งเปลีย่นหวัเขม็ด ูเอาหวัเขม็ 
Grado Black ราคา 1,800.-บาท มาใส่แทน
แบบไม่หวังอะไรมาก

แต่ผลที่ได้เล่นเอาตะลึงไปเลย เมื่อหัวเข็ม 

■ ■■ โทนอาร์มแบบดั้งเดิม      
เฮดเชลล์เดิมเป็นพลาสติค
กิ๊กๆก๊อกๆ แต่เสียงดีกว่า
อาร์มสมัยใหม่เยอะ

■ ■■ เสร็จแล้ว สวยไหมครับ?
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ถึง Linn LP12 ด้วย ซึ่งเครื่องเล่นแผ่นเสียง
แบบนี้ เราจะดูกันง่ายก็คือลองกดจานหมุน
ดู คุณจะพบว่ามันเด้งๆขึ้นๆลงๆได้เหมือนมี
โช้คอัพนั่นแหละครับ เป็นระบบสปริงรองรับ
แน่นอน ส่วนใครจะลอกใครก็อพใครนั้นก็ไปดู
ปีผลิตกันได้ครับ คงไม่มีคนมาทีหลังที่คิดก่อน
คนมาทีแรกนะครับ (แต่ถ้าคิดก่อนแต่ดันท�า
ทีหลังก็ช่วยไม่ได้)

AR XA วางตลาดถึงราวๆช่วงยุค 70 ก็มี
การปรับปรุงเป็นรุ่น XB โดยมีการเพ่ิมระบบ 
Cuing คือยก/วาง เข็มด้วยก้านยก (XA ต้อง
ท�าเองด้วยมือตลอดท�าให้พลาดท่าเข็มหักกัน
ง่ายๆ) จากนั้นก็พัฒนาเพิ่มความสวยงาม
หน้าตาในปี 1977 ด้วยรุ่น XB77 แล้วก็หยุด

ในความเห็นส่วนตัว AR XA นั้น หาก
ดูกันเผินๆแล้ว หน้าตาดูกระจอกมากๆครับ 
โทนอาร์มวางพาดอยู่บานขาหยั่ง ไม่มีกระทั่ง
ตัวล็อค เผลอเป็นปัดเข็มลงกระแทกปลายหัก
กันง่ายๆ เฮดเชลล์ที่เป็นพลาสติคก็กระจอก
จริงๆ (แต่ดันแพงโคตรใน eBay) ฝาครอบ
ก็ครอบจริงๆ คือวางครอบลงไปเฉยๆไม่มี
บานพับกับเขาหรอก จะฟังก็ยกออกไปเก็บที่
อื่น เผลอก็เหยียบแตกกระจาย รูปร่างก็เล็ก 
ยิ่งหากเห็นกรอบไม้เดิมยิ่งกระจอกใหญ่ เรียก
ว่ารูปร่างหน้าตาไม่เชื้อเชิญลูกค้าเท่าไหร่เลย

แต่ส่ิงที่ท�าให้ผมเปล่ียนใจคือ เสียงจาก
เทอร์นนี้ดีมากๆ ดีกว่า EB101 ก็ว่าได้ และ
ในความเรียบง่ายนั้น งานออกแบบของ AR 
เครื่องนี้มันเรียบง่าย แต่ลงตัวอย่างเหลือเชื่อ
จรงิๆ เป็นงานวศิกรรมทีน่่าทึง่ทีส่ดุเครือ่งหนึง่
เท่าที่ผมเคยเห็นมาทีเดียว

อย่างไรก็ตาม ด้วยความที่มันเป็นเครื่อง
เล่น Manual ล้วนๆ ไม่มีการอ�านวยความ
สะดวกใดๆ ชิ้นส่วนดูเรียบง่ายราคาถูก ผม
จึงไม่แนะน�าให้ใครหามาเล่นครับ เพราะหาก
ท่านเหน็ก็จะบอกเหมอืนกันทกุคนว่ามนั Look 
Cheap มากๆ ซึ่งหากจะได้มาราคาไม่เกิน
หมื่นก็โอเค แต่หากเกิน ผมอยากให้มองข้าม
ไป EB101 หรือ ES 1 พวกนั้นน่าเล่นกว่า 
สวยกว่า และต่อยอดได้ยาวกว่า XA เยอะครับ

ส่วน XA น่ะ ปล่อยให้พวกแฟนพนัธุแ์ท้เขา
เล่นกันไปเถอะนะครับ อิอิ

เกี่ยวกับ AR XA Turntable
ผลิตไปช่วงใหญ่ๆ จึงขัดเกลาหน้าตาออกมา
ใหม่ในช่วงกลางยุค 80 แต่รูปร่างหน้าตาไม่ใช่
มีพื้นฐานมาจาก XA อีกแล้ว เหลือไว้แค่ระบบ 
3 จุด ท่ียังใช้อยู่ (ชิ้นส่วนบางอย่างยังใช้ร่วม
กนัได้) AR นัน้ขาย XA ไปเป็นแสนเครือ่งครบั 
แต่แปลกอย่างที่ผมว่าคือ บ้านเรานั้นแทบไม่
เคยเห็นเลย อาจจะเป็นเพราะรูปร่างหน้าตา
ของมัน ท�าให้ตัวแทนยุคนั้นไม่เอาเข้ามาขาย
หรือเอามาก็ขายไม่ออกครับ สมัยนั้นไม่มีพวก
รีวง รีวิว ตามอินเทอร์เน็ตเหมือนสมัยนี้ด้วย 
รูปร่างแบบนี้หากไม่รู้ว่ามันมีดีอะไร คงไม่มี
ใครซ้ือกันง่ายๆหรอกครับ แหมไปเทียบรุ่นๆ
เดียวกันอย่าง Thorens 124 หรือ Garrards 
301 ก็หงายเก๋งแล้ว 555

Grado Black ทีไ่ม่เคยให้ความดใีดๆในเครือ่ง
เล่นแผ่นเสียงของผมที่มีอยู่ พอมาจับกับ AR 
XA เท่านัน้แหละ เสยีงดกีว่า Shure V15 ซะอกี-
เรื่องจริงๆครับ--แมทชิง นี่เป็นเร่ืองส�าคัญ
มากๆส�าหรับเครื่องเสียง เข็มพันกว่าบาทก็                                           
ให้เสียงดีกว่าเข็มเป็นหมื่นได้ หากมันแม็ทช์
กันดีๆได้ นี่เป็นเรื่องที่เห็นได้ชัด เสียงจาก 
AR XA + Grado Black นั้น ดีอย่างที่
ผมไม่คิดและไม่คาดหวังมาก่อน เสียงเป็น                    
ธรรมชาติๆมาก กลมกลืน ลงตัว สะอาด นวล
เนียน แยกแยะดีเยี่ยม เกาะแทร็คโอเค และที่
ตะลงึคอือาการ “เสยีงแตกในแทรค็ในๆ” หรอื
ฝรั่งเรียกว่า Inner Groove Distortion ที่มัก

เกดิกบัหัวเขม็ราคาถกูๆ ทีเ่กาะแทรค็ไม่ดตีอน
ในๆท�าให้เสยีงพร่าแตก ซึง่ผมพบเวลาเอาเขม็
นี้ไปใส่กับเทอร์นอื่นๆ กลับไม่เกิดกับ AR XA 
เลย! (บางแผ่นเป็นแต่ไม่มาก) ที่ผมทึ่งมากๆ
คือ แค่ไขมันเข้ากับเฮดเชลล์ แล้วตั้งแรงกด 
เท่านัน้เอง ไม่ได้ปรบัอะไรเลย Azimuth, Bias, 
Anti Skate ไม่ได้ท�าอะไรเลย (เพราะท�าไม่
ได้) แต่ท�าไมมันเสียงออกมาดีและลงตัวขนาด
นี(้ว่ะ) ทึง่จรงิๆ โอว์ กเิลสเกดิว่าถ้าเอา Grado 
รุ่นสูงๆมาใส่อะไรจะเกิดขึ้น 555

และนอกจากที่มันจะแทบไม่ต้องเซ็ทอัพ
อะไรกใ็ห้เสยีงทีด่ไีด้แล้ว เทอร์นเครือ่งนีท้�างาน
น่าประทับใจครับ เงียบ นิ่ง ระบบสปริง 3 จุด 

เซ็ทง่ายสุดๆ ปรับเพียงครู่ก็อยู่มือ เด้งกัน    
ได้ดึ๋งๆไม่มีตกแทร็ค มันแจ๋วจริงๆ โทนอาร์ม
น่าเกลยีดๆกท็�างานได้ด ีมอเตอร์ท�างานเงยีบ 
ทุกอย่างลงตัวอย่างเหลือเชื่อครับ เอาเป็นว่า
ผมแฮปปีย์มากกับเครื่องเล่นแผ่นเสียงเครื่อง
นี้ มันคือความภูมิใจ เพราะจากขยะ มันกลาย
เป็นเครือ่งเล่นแผ่นเสยีงทีส่วยงาม ท�างานได้ดี 
ไม่มทีีต่�าหน ิยิง่นกึว่าอายอุานามมนัแก่กว่าผม
อยู่หลายปี ก็ยิ่งทึ่ง และยิ่งพอมานั่งนึกว่า 50 
ปีก่อน คนเขาก็ฟังเสียงที่ดีได้ไม่แพ้สมัยนี้เลย 
ผมก็ยิ่งทึ่งจริงๆ
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หมง มัลติแทร็ค

NAD C 356BEE
S t e r e o  I n t e g r a t e d  A m p l i f i e r

จากรุ่น M3 (Dual Mono Integrated Amplifier ระดับ
เรือธง Masters Series ของ NAD) สุดยอดจากฝีมือ
การออกแบบของ Bjorn Erik Edvardsen ที่ปัจจุบัน
สมัยได้กลายเป็นแอมปลไิฟเออร์ระดบั “เล่าขาน” ของ

วงการไฮ-เอ็นด์ ซึ่งเคยคว้ารางวัล Stereophile Class-A 
Recommended Component มาครอบครอง ได้ถูก                                         
ถ่ายทอด “วิทยาการ” หลายอย่างไปสู่รุ่นรองๆในระดับ 
Classic Series ที่ลงท้ายด้วยเลข “5” ของ NAD ซึ่งที่
ขึ้นชื่อฮือฮาเป็นอย่างมาก ได้แก่รุ่น C 375BEE ที่ Bjorn 
Erik Edvardsen ได้บอกไว้ว่า M3 นั้นไซร้ ถูกน�ามาใช้เป็น 
”ต้นแบบ” ของ C 375BEE อย่างเต็มๆ และกระทั่งรุ่น 
C 325BEE ที่ได้รับการโหวตให้เป็นหน่ึงใน Integrated 
Amplifier of the Year แห่งปี 2007 จากนิตยสาร The 
Absolute Sound

ซึ่ง ณ เพลานี้ NAD ก็ได้พัฒนา Classic Series ไป

สู่ความก้าวหน้าล่าสุด ด้วยรุ่นใหม่เอี่ยมอ่องที่ลงท้ายด้วย
เลข “6” เฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของ Stereo Integrated 
Amplifier อันกอปรด้วย C 316BEE (รุ่นน้องเล็กสุดราคา
ย่อมเยา ระดับ entry-level),  C 326BEE และ C 356BEE 
ที่ถือเป็นรุ่น “โซ่ข้อกลาง” คั่นอยู่ระหว่าง C 375BEE ซึ่ง
ยังคงผงาดในฐานะที่สามารถ “ให้” แทบทุกสิ่งได้ใกล้เคียง
อย่างยิ่งกับ “สิ่งที่ได้รับ” จาก M3 ภายใต้ปัจจัยราคาที่ต่าง
กัน...มาก ทั้งนี้ C 356BEE นับเป็น “ทายาท” ล่าสุด ที่  
ได้ผ่านการออกแบบโดยค�านงึถึงประโยชน์ใช้สอยของผูค้นที่
ชืน่ชอบการรบัฟัง “ส่ือ” ในยคุดจิิทลัประเภท Media Player 
อันทันสมัย ควบคู่กับสมรรถนะอันคุ้มค่าต่อราคา ตาม
แนวทางอุดมการณ์ของ NAD ที่ได้ยึดมั่นมาแต่ดั้งแต่เดิม

Bjorn Erik Edvardsen (อนัเป็นทีม่าของตวัอกัษร “BEE” 
ต่อท้ายเลขรุ่น) Director of Advanced Development ณ 
ขณะนี้ของ NAD ที่นับเป็นสุดยอดวิศวกรที่อยู่เบื้องหลัง 
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ความส�าเร็จของเจ้าสเตรีโอ อินติเกรตเตด แอมป์ “เล็ก
พริกขี้หนู” ระดับอมตะนิรันดร์กาลของวงการ NAD 3020 
เมื่อครั้งอดีต ชื่อเสียงของเขาโด่งดังมากจากการออกแบบ
วงจรภาคขยายสัญญาณที่มีสมรรถนะสูง สามารถจ่าย
ก�าลงัขบัได้มากกว่าปกตถิงึหนึง่เท่าตวัในชัว่ระยะเวลาสัน้ๆ
อย่างที่เรียกกันว่า Dynamic Power โดยไม่จ�าเป็นต้อง                   
ใช้ Output Device มากมายหลายตวัท�างานร่วมกนัจนเกนิ
ความจ�าเป็นต่อการใช้งานจรงิ หรอืเพยีงเพือ่ให้แอมป์นัน้ๆมี
ก�าลงัขบั “เผือ่เหลอืเผือ่ขาด” อย่างทีเ่รยีกกนัว่า Overkilled 
ซึง่มกัจะกลายเป็นก�าลงัขบั “ส่วนเกนิ” ทีไ่ม่เคยได้ถกูใช้งาน 
(ทว่ามีผลอย่างมากต่อปัจจัยราคา) 

การออกแบบวงจรภาคขยายสญัญาณตามแนวทางของ 
Bjorn Erik Edvardsen ได้ก่อให้เกิดคุณูปการอย่างมากต่อ
แวดวงแอมปลิไฟเออร์ เนื่องเพราะได้กลายเป็น “หัวหอก” 
ของรูปแบบการออกแบบแอมปลิไฟเออร์ราคาประหยัด-

สมรรถนะสูง ที่มีก�าลังขับ “พอเพียง” ต่อการใช้งานจริง             
ให้ผู้คนได้เลือกใช้ นอกเหนือจากแอมปลิไฟเออร์ก�าลังขับ
สูงๆประเภท Overkilled ตามแนวทางที่นิยมกันทั่วไป 
ซึ่ง NAD ก็ได้มีอินติเกรตเตด แอมป์ หลายต่อหลายรุ่นที่       
ได้สืบสานแนวทางนี้มาโดยตลอด และแต่ละรุ่นที่ผ่านมาก็ 
ได้รับการปรับปรุง-พัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่องเสมอมา

M3 ยังคงถูก Bjorn Erik Edvardsen น�าใช้มาเป็นต้น
แบบส�าหรับ C 356BEE เฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของวงจร
ภาคขยาย เพื่อให้ได้มาซึ่ง “คุณลักษณ์” ทางเสียงที่เสมือน
ถอดแบบกันออกมา ทว่าได้ปรับปรุงอุปกรณ์ใช้งานใน
หลายๆส่วนให้รุดล�้าน�าหน้ายิ่งกว่าเดิม จุดเด่นส�าคัญอยู่ที่  
PowerDrive Technology เอกสิทธิ์การท�างานเฉพาะของ 
NAD ที่ Bjorn Erik Edvardsen คิดค้นพัฒนาขึ้น 

อันจักท�าหน้าที่ “ปรับความเหมาะเจาะ” ของสภาพ
การท�างานวงจรภาคขยายให้รองรับได้กับทุกๆค่าโหลด
ความต้านทานของระบบล�าโพงที่เสียบต่อการท�างานอยู่
กับ C 356BEE โดยอัตโนมัติในทุกขณะเวลาที่ก�าลังใช้งาน 
ไม่ว่าค่าโหลดความต้านทานนั้นจะผันแปรเปล่ียนแปลง
ขึ้นๆลงๆ หรือว่าซับซ้อนอย่างไรก็ตาม ท�าให้ C 356BEE 
เสมือนมี “พลังส�ารอง” ที่สามารถสวิงจากแรงขับปกติ ซึ่ง
ระบุก�าลังขับไว้ที่ 80 วัตต์ต่อข้างทั้งที่ 8 โอห์มขึ้นไปสู่ระดับ 
Dynamic Power ได้สูงกว่า 145 วัตต์ต่อข้างนั่นเลยเชียว

นอกจากนี้ Bjorn Erik Edvardsen ยังได้พัฒนาภาค
จ่ายไฟ (power supply) แบบใหม่ขึ้นมา ใช้ชื่อเรียกว่า Full 
Disclosure Power (FDP) ซึง่ท�าหน้าทีจ่่ายไฟให้แก่อปุกรณ์
ภาคขยายสัญญาณขาออกในลักษณะที่เป็น high-current 
power supply มิใช่ voltage power supply เช่นธรรมดา 
ผลลพัธ์ทีไ่ด้ท�าให้ค่าความเพีย้นทางเสยีงนัน้ลดน้อยถอยลง 
รวมทั้งยังเท่ากับเป็นการช่วยยกระดับค่าไดนามิค เฮดรูม                                                     
ให้ดขีึน้อย่างมากอกีด้วย C 356BEE จงึไม่หวัน่ในสมรรถนะ
กับทุกค่าโหลดความต้านทาน ยิ่งกว่านั้น Bjorn Erik 
Edvardsen ยังได้บรรจุวงจรพิเศษ Distortion Canceling 
Circuit ทีไ่ด้จดสทิธบิตัรเฉพาะไว้ในส่วนของ output stage 
โดยทีว่งจรนีจ้ะใช้ทัง้หลกัการ feedback และ feed forward 
ผสมผสานกันเพื่อใช้ “หักล้าง” ค่าความผิดเพี้ยนทางเสียง 
ให้ลดน้อยลง ทั้งยังเป็นการช่วย “อิมพรูฟ” ความเสถียร
ของวงจรภาคขยายนี้ด้วยในตัว

C 356BEE ได้รับการออกแบบโครงสร้างและระบบ
การท�างานของเครื่องไว้ในแบบที่เรียกว่า MDC (Modular 
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Design Construction) ผู ้ใช้จึงสามารถ “ผนวกเพิ่ม”  
Phono Module PP375 เพื่อให้สามารถครอบคลุมการเล่น
แผ่นเสียง (ทั้งแบบหัวเข็ม MM และ MC) ที่กระแสก�าลัง
มาแรงได้ นอกเหนือจากสามารถรองรับการเลือกรับฟัง
จากแหล่งสัญญาณ :- CD, Tune, AUX, Disc/MDC, MP 
และ Tape Monitor โดยช่องเสียบรับแหล่งสัญญาณ MP 
นี้ส�าหรับรองรับการเสียบต่อใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ Media 
Player ต่างๆ (อย่าง iPod และ MP3) ผ่านทางขั้วเสียบ 
(socket) แบบ stereo plug ขนาด 3.5 มิลลิเมตร ที่ติด
ตั้งอยู่บนแผงหน้าเครื่อง 

ในขณะที่ช่องเสียบรับแหล่งสัญญาณ DISC/MDC นั้น 
ตามปกต ิC 356BEE จะไม่มีภาคขยายสญัญาณหวัเขม็ หรอื 
Phono Amplifier ติดต้ังมาให้ในตัวจากโรงงาน แต่หาก                                        
ผูใ้ช้งานได้ตดิตัง้ Phono Module PP375 เข้าใน C 356BEE 
ก็จักสามารถท�าการรับฟังแผ่นเสียงได้ โดยที่ปุ่มกด Disc/
MDC น้ีจักท�าหน้าที่รับแหล่งสัญญาณจากการเล่นแผ่น
เสียง หรือ MDC แทนท่ีการรับสัญญาณจาก Disc เช่น
ปกติ ซ่ึงการรับสัญญาณจาก  Disc น้ีก็พร้อมที่จะรองรับ
ส�าหรับสัญญาณขาเข้า line-level input อย่างเช่น CD, 
Mini Disc หรือว่าอุปกรณ์ขยายสัญญาณหัวเข็มภายนอก 
(step-up amplifier) นั่นเอง

C 356BEE นั้นมีช่องจ่ายสัญญาณขาออก หรือ Pre 
Out มาให้ถึง 2 ชุด โดยทั้งสองชุดล้วนผ่านการควบคุม
ระดับความแรงสัญญาณขาออกได้จาก Volume Control 
เหมือนกัน ทั้งนี้ C 356BEE จะมีขั้วเสียบสายล�าโพงติด
ตั้งมาให้จ�านวน 2 ชุด (Speaker A-B) บนแผงหลังเครื่อง 
โดยมีสวิทช์กดเลือก Speaker A – Speaker B ติดตั้งไว้ที่
แผงหน้าเครือ่ง เพือ่อ�านวยความสะดวกในการเลอืกใช้งาน
ระบบล�าโพงชุดใดชุดหนึ่ง หรือว่าใช้งานพร้อมกันทั้ง 2 ชุด 
บนแผงหลังเครื่องของ C 356BEE ยังมีสวิทช์เลื่อนเล็กๆ
ส�าหรับ Soft Clipping  - On/Off รวมทั้ง Main Power 
Switch ตดิตัง้อยูด้่วย เพือ่ท�าหน้าที ่On/Off -เปิด/ปิดสภาวะ
การท�างานหลกัของเครือ่ง เมือ่ต้องการ “ปิด” เครือ่งอย่าง
สมบูรณ์ มิใช่เพียงแค่ standby (เตรียมพร้อมใช้งาน)       
ให้สิ้นเปลืองพลังงาน 

ทั้งน้ี NAD ได้ระบุไว้ในโบรชัวร์ว่า C 356BEE ได้รับ
การปรับปรุงให้ลดความสิ้นเปลืองพลังงานในขณะท�าการ 
standby ไว้มาอยู่ที่ประมาณ 0.5 วัตต์เท่านั้น เพื่อช่วย
ประหยัดพลังงานและช่วยลดสภาวะโลกร้อนได้ด้วยในตัว 

โดยที่บนแผงหน้าเครื่องด้านซ้ายของ C 356BEE จะมี                                             
สวิทช์ power on/standby และดวงไฟ LED แสดงสถานะ
การใช้งาน -สีส้มแดงเมื่ออยู่ในสถานะ standby และจะ
เปลี่ยนเป็นสีฟ้าสดใส เมื่ออยู่ในสถานะ power on (เปิด                 
ใช้งานเครื่อง) อีกทั้ง C 356BEE ยังมีสวิทช์ Tone Defeat 
ตัดการท�างานของภาคปรับแต่งลักษณะเสียงออกไป               
ให้ได้มาซึ่ง “ความบริสุทธิ์” ของเสียงที่ดียิ่งขึ้น

C 356BEE สามารถตอบสนองช่วงความถี่เสียงได้
กว้างมาก ครอบคลุมตั้งแต่ 3 เฮิทซ์ จนถึง 70 กิโลเฮิทซ์ 
อัตราส่วนสัญญาณต่อเสียงรบกวน หรือ S/N Ratio สูง
กว่า 114 ดีบี อัตราบริโภคพลังงานขณะใช้งาน 350 วัตต์ 
มีขนาดมิติภายนอก 435x131x337 ม.ม. (กว้างxสูงxลึก) 
น�้าหนักสุทธิ 10.6 กก.

สมรรถนะที่ได้รับ

ทนัททีีน่�าเอา C 356BEE ออกจากกล่องบรรจภุณัฑ์มา
เปิดฟัง หลังผ่านการเบิร์น-อินจนเข้าที่-เข้าทาง ก็สามารถ
สัมผัสได้ถึงลักษณะเสียงที่สะอาด แจ่มชัด ให้ความสอด
ประสาน-ไหลลื่นที่ดี มีความนวลเนียน ฉับไว เปี่ยมด้วย
ความมีเนื้อมีหนัง ทั้งยังให้ความฉับพลันทันใดในการ      
น�าเสนอรายละเอียดของสรรพเสียงต่างๆได้อย่างน่า
ประทับใจ ช่วงย่านเสียงสูงนั้น สว่าง กระจ่าง หางเสียง
ทอดยาวไกล ในขณะที่ช่วงย่านเสียงกลางก็ให้ความสดใส 
มีเนื้อมีหนังไม่แห้งกร้าน-กระด้าง และเฉพาะอย่างยิ่งช่วง
ย่านเสียงต�่านั้นได้แสดงออกถึงพลังแรง กระแทกกระทั้น 
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ให้ความอิ่มเข้ม หนักแน่นดีทีเดียว 
C 356BEE นั้นให้ความสมจริงอย่างเป็นธรรมชาติใน

สรรพเสยีงทีร่บัฟัง มใิช่บคุลกิเสยีงทีต่ดิไปทางอวบอ้วน ออก
ทางแช่มช้า หรือว่าเฉื่อยเนือย ...ขอยืนยันว่า C 356BEE                                                                              
เต็มเปี ่ยมด้วยความทรงพลัง อิ่มแน่น และพละพลิ้ว 
นวล เนียน ให้ความกลมกลืน ไหลลื่นต่อเน่ือง พร้อม
ด้วยความฉับพลันทันใดของสรรพเสียง สามารถจ�าแนก
แยกแยะรายละเอียดเสียงเล็กๆน้อยๆที่สอดแทรกเป็น
อณูเสียงอย่างกระจ่างแจ้ง ประดาเสียงเคร่ืองเคาะจังหวะ-                  
เพอร์คัสชันต่างๆก็รับฟังได้อย่างมีอรรถรส สดสว่าง 
กระจ่างชัด มีอิมแพ็คท์ขณะถูกเคาะ และให้ความกังวาน
ทอดตัวยาวติดตามมาอย่างสมจริง

ก�าลังขับระดับ 80 วัตต์ต่อข้างภายใต้ PowerDrive 
Technology ท�าให้ C 356BEE เสมือนมี “ก�าลังภายใน” ที่
พร้อมจะพุ่งทะยานไปได้สูงกว่าร้อยวัตต์น้ัน เพียงพอท่ี C 
356BEE จักถ่ายทอดความกัมปนาทของวงออร์เคสตรา
ที่ก�าลังเล่นอย่างฟูลล์สเกลออกมาได้แผ่กว้างจนจรดผนัง
ห้องด้านข้างซ้าย-ขวาแบบ wall-to-wall ในขณะทีม่ติคิวาม
สูงนั้นบ่งบอกออกมาได้สมจริงมาก การแยกแยะต�าแหน่ง
แห่งที่ของเสียงที่อยู่ชิดติดกัน จะไม่ปรากฏอาการมั่วหรือ
สับสนซ้อนทับกัน พร้อมทั้งความลึกของเวทีเสียงที่ดุจดัง 
panorama อยู่หลังต�าแหน่งตั้งวางล�าโพงเข้าไป

ในด้านของการรบัรูส้ภาพอเิมจ-ซาวน์ดสเตจเสยีงนัน้ มี
ความโอ่อ่า อลังการ สามารถจ�าแนก-แยกแยะระดับความ
ลึก-ตื้นของแถว-แนวเสียงที่รับฟังได้อย่างชัดแจ้ง มีความ

มัน่คง ไม่แกว่งตวัวบูวาบ แม้ในขณะทีว่งออร์เคสตราก�าลงั
แผดสนั่น เสียงนักร้องให้ความรู้สึกมีตัวมีตน มีเนื้อมีหนัง 
มีมวลมีน�้าหนัก แม้แต่เสียงนักร้องที่สอดประสานเป็น  
กลุม่ใหญ่กย็งัให้ความกระจายตวัทีด่ ีมช่ีองว่างระหว่างกลุม่
คน มิได้กระจุกตัวเป็นกลุ่มก้อนหนาทึบ เสียงแต่ละเสียง
มีอาณาบริเวณ สามารถระบุต�าแหน่งได้ชัดเจน ไม่เบียด
บังซ้อนทับกัน 

ทั้งยังให้ความกังวานพละพลิ้ว มีมวลบรรยากาศ     
รายรอบ ไม่แห้งผาก สากกร้าน ช่วงย่านความถ่ีเสียง
ต�่าเปี่ยมด้วย เรี่ยวแรง กระแทกกระทั้น หนักแน่น อิ่ม
ใหญ่ ทว่ากระชับและเด็ดขาดในจังหวะจะโคน สามารถ
ถ่ายทอด-ตอบสนองลงไปได้ลึก ไร้ซึ่งการอ่อนแรงพลัง ยิ่ง
รบัฟังจากเพลงคลาสสิกทีป่ระโคม ค�ารนอยา่งเตม็ที่ คุณจะ
ได้ “ทึ่ง” กับความกระหึ่มกึกก้องของวงออร์เคสตรา และ
รู้สึก “สะใจ” ยิ่งนัก 

C 356BEE นั้นโดดเด่นทั้งในด้านความทรงพลังของ
เสียง การเปิดเผยรายละเอียดต่างๆ รวมถึงความชัดเจน
ของการน�าเสนอสรรพเสียงสารพัดสารพัน ให้เรา-ท่าน    
ได้รบัฟัง อย่างชนดิทีเ่รยีกได้ว่า ไร้ซึง่สากเสีย้น-หยาบกร้าน
ในช่วงย่านเสยีงกลาง-สงูทีม่กัจะได้ยนิได้ฟังจากโซลดิ สเตท 
แอมป์โดยทั่วไป ท�าให้รับฟัง C 356BEE ได้อย่างต่อเนื่อง 
นานเท่านาน ไม่รู้หน่าย หรือเบื่อล้า...ข้าพเจ้าขอยืนยัน
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I n • H o u s eTest ■

   
อธิวัฒน์

NAD PP 2i
ป รี โ ฟ โ น ท ร ง คุ ณ ค่ า ใ น ร า ค า ติ ด ดิ น

เป็นเรือ่งทีน่่าแปลกใจทเีดยีวนะครบั ทีพ่กัหลงัๆนี ่ความ
นยิมในฟอร์แมท็เก่าแก่อย่างแผ่นเสยีง LP นัน้ กลับมา
ได้รบัความนยิมจากนกัเล่นนกัฟังจ�านวนมากขึน้ สงัเกต

จากค�าถามทีม่เีข้ามาทางอเีมล conice@conice.co.th ของ
เราที่มีค�าถามเกี่ยวกับเคร่ืองเล่นแผ่นเสียงเยอะขึ้นมาก 
รวมถงึจากการทีไ่ด้พบปะพดูคยุกบันกัเล่นหลายๆท่าน ก็หัน
กลับมาเล่นแผ่นเสียงกันเยอะขึ้น

ส่วนหนึ่งที่ท�าให้ฟอร์แม็ทที่มีอายุอานามมานานหลาย
ทศวรรษน้ีได้รับความนิยมอยู่ ก็เห็นจะด้วยความลงตัวใน
หลายรูปแบบ แน่นอนว่าคุณภาพเสียงแบบอะนาล็อกนั้น 
ก็ยังเป็นอะไรที่หาตัวเทียบได้ยากในความเป็นธรรมชาติ 
นอกจากน้ันแล้ว กรรมวิธีการเล่นแผ่นเสียง การดูแล

รักษา ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง ก็เต็มไปด้วยศิลปะที่ท�าให้หลายคน
หลงใหลได้ปลื้ม ทุกอย่างที่ประกอบกันขึ้นมา ตั้งแต่เครื่อง
เล่น, โทนอาร์ม, หวัเขม็ ล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อคณุภาพเสยีง
ที่ได้ยิน ซึ่งผู้ใช้ก็ต้องรู้จักที่จะท�าการแม็ทชิงทุกส่ิงทุกอย่าง 
ให้ลงตัวเข้าด้วยกันที่สุด ซึ่งนอกจากส่วนของเครื่องเล่นจะ
ต้องลงตวัแล้ว ส่วนส�าคญัอกีส่วนหนึง่ทีจ่�าเป็นไม่ได้ต่างกนั
เลยส�าหรับคุณภาพเสียงที่ดีจากแผ่นเสียงก็คือส่วนที่เรียก
ว่า “ปรี โฟโน” นี่เอง

อะไรคือปรี โฟโน?

ปร ีโฟโน นัน้แปลตรงตวัคอื ภาคขยายสญัญาณหวัเขม็ 
เครื่องเล่นแผ่นเสียง หลายคนคงสงสัยว่า ท�าไมถึงต้อง
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มีปรี โฟโนด้วย? ก็ต้องย้อนไปวันท่ีมีการคิดค้นแผ่นเสียง
แบบ Long Play หรือ LP กันล่ะครับ โดยในสมัยที่มีการ
คดิค้นแผ่นแอลพขีนาด 12 นิว้ขึน้มานัน้ ความต้องการของ
อุตสาหกรรมบันทึกแผ่นเสียงก็คือ การที่จะสามารถจุเพลง
ลงให้ได้จ�านวนมากที่สุด ต่อหนึ่งหน้าของแผ่นเสียงขนาด 
12 นิว้ ซึง่ด้วยปัญหาทางเทคนคิแล้ว การทีจ่ะบนัทกึกดัร่อง
เสยีงลงไปในแผ่นไวนลีนัน้ หากเป็นสญัญาณในช่วงความถี่
ต�่า ขนาดของร่องก็จะมีขนาดใหญ่มาก ยิ่งต�า่ยิ่งใหญ่ ท�า                                                      
ให้หากมีการบันทึกเสียงลงไปแบบครบย่านความถี่ลงใน
แผ่นเสียงแล้ว จะท�าให้เนื้อที่ไม่พอที่จะใส่เพลงลงไปได้มาก
พอนัน่เอง การทีจ่ะให้แผ่นเสยีง 12 นิว้หนึง่หน้า มีเพลงลง
ไปได้มากพอ (เฉลี่ยหน้าละราวๆ 23.5 นาที หรือ 47 นาที
ต่อ 2 หน้า) นั้นจะท�าได้ก็ต่อเมื่อสัญญาณเสียงที่บันทึกลง
ไปเป็นสัญญาณในย่านความถี่สูงๆ(เสียงแหลม)เท่านั้น

จึงมีความคิดแก้ไข โดยมีการก�าหนดโดย RIAA หรือ 
Recording Industry Association of America ได้คดิวธิกีาร
ขึน้ โดยก�าหนดให้เพลงทีจ่ะท�าการบนัทกึลงไปในแผ่นเสยีง 
จะต้องผ่านกรรมวิธีที่เรียกว่า Preemphasis หรือว่าง่ายๆ
คือผ่านอีควอไลเซอร์ ที่จะไปกดเอาความถี่เสียงกลางตั้งแต่
ประมาณ 1 kHz ลงไปจนถงึเสยีงต�า่สดุลงไปจนสดุ แล้วยก
ความถี่ที่เหนือกว่า 1 kHz ขึ้นไป เพื่อให้เพลงที่บันทึกลง
ในร่องแผ่นเสยีงมคีวามถีเ่พยีงแค่ตัง้แต่ 1 kHz ขึน้ไป ซึง่ก็
จะส่งผลให้ร่องแผ่นเสยีงมขีนาดเลก็เพยีงพอทีจ่ะท�าให้บรรจุ
เพลงตามจ�านวนความต้องการได้

ทีนี้เพลงที่อยู่ในแผ่น ก็จะมีแค่เสียงกลางไปถึงแหลม 
นีค่อืเหตผุลว่าท�าไม เวลาคณุเอาเครือ่งเล่นแผ่นเสยีงไปต่อ
เข้าช่อง Line In อื่นๆแล้ว จึงได้ยินแต่เสียงแหลมซิบๆๆ
ฟังไม่รูเ้รือ่ง ดงันัน้คณุจงึต้องการภาคปร ีโฟโน เข้ามาช่วย 
ซึ่งภาคปรี โฟโน นี้ เปรียบไปก็เหมือนกับอีควอไลเซอร์ที่จะ
ท�าหน้าที่ที่เรียกว่า Deemphasis หรือการยกความถี่ ตั้งแต่
ต�่าสุดไปจนถึง 1 kHz จากนั้นก็ไปลดความถี่ตั้งแต่ 1 kHz 
ลงไป (ตรงกันข้ามกับขั้นตอนแรก) ในอัตราส่วนเท่าๆกัน
กับตอน Preemphasis ในขั้นตอนการบันทึกลงแผ่น 

ซึ่งผลที่ได้คือ การชดเชยความถี่ซ่ึงกันและกัน ตัดกัน
พอดทีี ่1 kHz เกดิกลายเป็นการตอบสนองความถีแ่บบ Flat 
ทีร่าบเรยีบและให้เสยีงเป็นดนตรแีบบทีเ่ราได้ยนินัน่เอง (ดู
รูปแล้วจะเข้าใจครับ) 

ทีนี้เราเห็นแล้วนะครับว่า หน้าที่ของปรี โฟโน นั้นคือ
อะไร และส�าคญัขนาดไหน การยกความถีต่ามกราฟทีก่�าหนด

มาโดย RIAA นั้น ต้องอาศัยความแม่นย�าและเที่ยงตรง                                                                    
สูงครับ เพราะนั่นจะส่งผลถึงการตอบสนองความถี่ของ
เสียงจากแผ่นเสียงโดยตรง ความราบเรียบแม่นย�าจึงเป็น
เรื่องที่ส�าคัญมาก นอกจากนั้นแล้ว ส่วนส�าคัญอีกส่วนก็คือ 
สัญญาณขาออกจากหัวเข็มที่ต�่ามากกว่าสัญญาณทั่วไปนั้น 
ต้องการการขยายเสียงทีม่ากขึน้กว่าปกตมิาก นัน่คอืเหตผุล
ว่าท�าไม เวลาคุณต่อเครื่องเล่นแผ่นเสียงเข้าช่อง Line In 

■ ■■ สุดท้าย เมื่อทั้งสองมา
เจอกัน ตัดกันเพิ่มและ
ลดความถี่ตามสูตรก็
จะได้กราฟตรงกลาง 
(Playback) เป็นการ
ตอบสนองความถี่ที่     
ราบเรียบพอดีไม่มีขาด
มีเกิน

■ ■■ การตอบสนองความถี่
ที่ลงในแผ่นเสียงที่ผ่าน
การ Preemphasis จะ
มีกราฟแบบนี้จะเห็นว่า
มีการยกความถี่ตั้งแต่ 
1 kHz (เสียงกลาง) ไป
จนถึงเสียงสูงสุดขึ้นไป
และลดความถี่ตั้งแต่
กลางลงมาต�่าสุดลงมา
เป็นอย่างมาก

■ ■■ ภาคโฟโนจะท�าการ 
Deemphasis โดยการ
ยกความถี่ในแบบนี้ จะ
เห็นว่าท�างานตรงกันข้าม
กันคือลดความถี่กลาง
ไปจนถึงสูงลงและไป
เพิ่มกลางถึงต�่าลงเป็น
อย่างมาก ในอัตราส่วน
เท่าๆกัน
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ธรรมดาแล้ว เสียงถึงเบาจนแทบไม่ได้ยิน
ด้วยเหตุนี้ ภาคปรี โฟโน จึงมีความส�าคัญในอีก

ส่วนก็คือ ท�าการขยายสัญญาณจากหัวเข็มที่มีความเบา
มาก ตัวอย่างง่ายๆ หัวเข็ม MM มีค่าความแรงสัญญาณ
มาตรฐาน 5 MV หรือหัว MC ยิ่งเบาลงไปอีก ในขณะ
ที่เครื่องเล่นซีดีทั่วไปมีความแรงสัญญาณที่ 2-2.5 V 
เรียกว่าสูงกว่ากันมากมายเป็นร้อยเท่า ดังนั้นการที่จะท�า                                                       
ให้สัญญาณจากหัวเข็มมีระดับความแรงเทียบเท่ากับ
สัญญาณไลน์ อิน แบบ High Level อื่นๆ เช่น ซีดีหรือ
จูนเนอร์ นั่นก็คือการท�าหน้าที่เร่งระดับเสียงให้ดังขึ้นก่อน
ส่งต่อภาคอ่ืนๆ ซ่ึงการเร่งเกนที่แรงข้ึนมากนี้ ท�าให้ปรี                         
โฟโน จงึเป็นเครือ่งทีสุ่ม่เสีย่งต่อสญัญาณรบกวนทกุรปูแบบ 
ไม่ว่าจะเป็นเสยีงฮมั เสยีงจี ่เสยีงวทิยรุบกวน หรอืแม้ฝุน่ธุลี 
รอยนิว้มอืเพยีงนดิกด็งัออกมาราวกบัเสยีงประทดั ฯลฯ ด้วย
พืน้ฐานการท�างานทีม่กีารขยายสญัญาณทีม่ากกว่าปกต ิซึง่
กแ็น่นอนว่าหากมันรบัการรบกวนเข้ามาแล้ว แม้เพยีงน้อย
นิดก็มีสิทธิที่จะถูกขยายออกมาให้ได้ยินได้ไม่ยาก

มาถึงตอนน้ีจะเห็นแล้วว่า การออกแบบปรี โฟโนนั้น 
ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ หากผู้ผลิตสักแต่ว่าใส่มาให้ครบๆโอกาสที่
จะได้เสยีงทีแ่ย่และเตม็ไปด้วยการรบกวนนัน้มไีด้มาก ภาคปรี 
โฟโน จึงเป็นภาคที่เรียกได้ว่า “กินต้นทุน” มากที่สุดในการ
ท�าอินติเกรตเตด แอมป์ หรือปรี แอมป์ สักเครื่องหนึ่ง ซึ่ง
ก็ด้วยเหตุผลนี้นี่เอง ในพักหลังๆตั้งแต่ยุค 90 เป็นต้นมา 
ที่ผู้ผลิตเริ่มที่จะตัดภาคโฟโนออก เพราะลูกค้าส่วนใหญ่ไม่                                                            
ได้ใช้ภาคโฟโนกันอีกแล้ว และการใส่ภาคโฟโนเข้าไปจะ
เป็นการเพิ่มราคาโดยไม่จ�าเป็น ส่วนใครที่อยากเล่น
เครื่องเล่นแผ่นเสียง ก็จะต้องหาอุปกรณ์ที่เรียกว่า “ปรี 
โฟโน” น่ีมาเสริม เพ่ือท�าการขายสัญญาณพร้อมท�าการ 
Deemphasis เสียงจากหัวเข็มให้ออกมาเป็นสัญญาณ
ระดับเดียวกับซีดี แล้วส่งเข้าช่องไลน์ อิน ใดๆที่แอมป์ของ
คุณก็ได้นั่นเอง

NAD กับปรี โฟโน

แต่ไหนแต่ไรมา NAD นั้นขึ้นชื่อเรื่องภาคโฟโนที่ดีมา
นาน ต้ังแต่คร้ังสมัย NAD 3020 ก็ได้รับการยกย่องว่า
ภาคโฟโนในเครื่องนั้น ดีในระดับที่ไว้ใจได้เลย ตัวผมเอง
ก็ว่าเช่นนั้น ด้วยภาคโฟโนในอินติเกรตเตด แอมป์ 3100 
Monitor Series ของผม ที่ชนภาคโฟโนในปรีแอมป์ หรือ          
อินติเกรตเตด แอมป์ ที่แพงกว่าเป็นเท่าตัวได้อย่างไม่อาย

ใคร แถมจะดีกว่าหลายๆเครื่องที่แพงๆด้วยซ�้า ผมจึง          
ค่อนข้างจะมั่นใจมากเวลาต่อเครื่องเล่นแผ่นเสียงเข้ากับ
ภาคโฟโนของ NAD และกร็ูส้กึเสยีดายเหมอืนกนั เมือ่ NAD 
เลิกใส่ภาคโฟโนมาในยุคหลังๆ (รู้สึกจะตั้งแต่รุ่น 312) แต่
ก็โชคดีที่ ภายหลังมีการออกภาคโฟโนแยกชิ้นขนาดย่อมๆ
เล็กๆอย่าง PP1 ออกมา ซึ่งภายหลังก็พัฒนามาเป็น PP2 
ที่มีการเพิ่มให้เล่นหัวเข็มเอ็มซีได้ และหลังจากนั้นก็มีการ
พัฒนาต่อขึ้นมาอีกเป็น PP 2i ที่น�ามาทดสอบครั้งนี้นี่เอง

NAD PP 2i

เป็นปรี โฟโน แยกชิ้นขนาดย่อมๆ เล็กวางบนฝ่ามือ    
ได้สบายๆ รปูร่างเรยีบๆง่ายๆ เป็นเพยีงกล่องขนาดย่อมๆ 
ที่ไม่มีอะไรเป็นพิเศษ สีเทาๆแบบ NAD มีดวงไฟ LED              
สีเขียวอยู ่ทางมุมขวา ดวงเดียว ดูๆไปก็เหมือนงาน                                                      
โพรเจ็คท์ของเด็กช่างที่ท�าส่งอาจารย์ก็ว่าได้ ด้านหลังก็
เรียบๆ มีอินพุทแบบ RCA ชุบทองมาให้สองชุด ส�าหรับ
ต่อกับหัวเข็ม MM และ MC อย่างละชุด ซึ่งหมายความว่า
หากคุณมีเครือ่งเล่นแผ่นเสียงสองเครือ่ง กส็ามารถเอามา
ต่อเข้ากับ PP 2i ได้เลย แต่ต้องเป็นเครื่องที่ติดหัวเอ็มเอ็ม
เครือ่งหนึง่ และเอม็ซเีครือ่งหนึง่นะครบั เวลาฟังกส็ลบัสวทิช์
เอา เพราะมเีอาท์พทุมาให้ช่องเดยีว โดยเครือ่งนีเ้ป็นเครือ่ง
ที่รับไฟ DC 24 V จากอะแด็พเตอร์ขนาดเล็กๆ ไม่มีสวิทช์
เปิด/ปิด เสยีบปลัก๊กพ็ร้อมท�างานทนัท ี(มเีสยีงปึงเลก็ๆดงั
ออกมา) NAD บอกว่ากินไฟน้อย ท�างานไม่ร้อน ดังนั้นไม่
ต้องกังวล เสียบมนัตดิไว้ตลอดเวลาได้ไม่มปัีญหา ผมก็ว่างัน้
เพราะตลอดเวลาทีท่ดลองผมไม่ได้ถอดปล๊ักออกเลย ก็ไม่พบ
ว่าทั้งตัวเครื่องหรือตัวอะแด็พเตอร์จะมีความร้อนมากมาย
อะไร เอาไว้หากจะไปไหนไม่ได้ใช้นานๆค่อยถอดก็พอครับ

ผมทดสอบ PP 2i โดยใช้งานกับเครื่องเล่นแผ่นเสียง
สองเครื่อง คือ AR EB101 ติดอาร์ม AR Tonearm หัวเข็ม                                             
Shure V15 Type III (ปลายเข็ม NOS) กับอีกเครื่อง
คือ AR XA ติดอาร์มเดิมๆ หัวเข็ม Shure V15 Type 
Vx MR (ปลายเข็มเทียบของ Jico จากญี่ปุ่นที่ขึ้นชื่อว่าดี
ที่สุด) เสียดายอย่างที่ผมไม่มีหัวเข็มเอ็มซีอยู่ในมือ จึงอดไม่                              
ได้ทดลองกับเข็มเอ็มซี

เริม่ต่อเชือ่มง่ายๆไม่เกนิ 5 นาทกีเ็สรจ็ ผมพบว่า     PP 
2i ให้ความเงียบที่ดีพอ จากการทดสอบเร่งโวลูมไปเรื่อยๆ 
จะพบว่าในระดับการฟังปกติคือระดับโวลูมไม่เกินเที่ยงนั้น 
เสียงซ่าจาก PP 2i มีออกมาน้อยมาก ยิ่งหากอยู่ในระดับ
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การฟังปกติจริงๆคือราวๆ 9 โมงนั้น เสียงซ่าแทบไม่ออก
มาให้ได้ยินเลย เงียบดีจริงๆ โดยเสียงซ่ารบกวนนั้นจะมี                                                            
ให้ได้ยินเมื่อเร่งไปเกินเที่ยงไปจนสุด ซึ่งก็คงไม่มีใคร
สามารถฟังเพลงที่ระดับนั้นได้หรอกครับ ไม่หูก็ล�าโพงคง
ดับไปก่อน นอกจากนั้นที่ระดับความดังสุด เอาหูไปแนบที่
ล�าโพง ก็ไม่ได้ยินการแทรกใดๆโดยเฉพาะเสียง FM เข้า
มาแทรกให้ร�าคาญใจแต่อย่างใด

ผมต้องบอกก่อนว่า ก่อนหน้าที่จะเอา PP 2i มาต่อ
นั้น เจ้าของหน้าที่ในการขยายสัญญาณหัวเข็มที่ผมใช้อยู่
นั้น เป็นปรี โฟโน หลอด DIY (สั่งท�า) ที่ราคารวมหลอด 
Telefunken แล้วเกินกว่า PP 2i ไปเป็นเท่าตัว แต่เมื่อ                    
ใช้งาน PP 2i แล้ว ผมกลับพบว่า PP 2i ไม่ได้มีความด้อย
กว่าปรี โฟโน หลอดตัวนั้นเลย แถมมีบางจุดที่เรียกได้ว่า 
เหนือกว่าด้วยซ�้าไป โดยเฉพาะในเรื่องของเสียงทุ้ม ที่ต้อง
ยอมรับเลยว่า PP 2i นี้ ให้เสียงทุ้มได้โดดเด่นยอดเยี่ยม
มากๆ เป็นเสียงทุ้มที่หนักแน่น กระชับ สะอาด แน่น และ
ลงได้ลึก จนผมแปลกใจ เพราะไม่ค่อยคาดคิดและคาดหวัง
เสยีงทุม้ลกึๆแน่นๆจากแผ่นเสยีงเท่าไหร่ แต่สิง่ทีผ่มได้ยนิ
ออกมาจากการท�างานร่วมระหว่าง Shure V15 III กบั PP 2i                                                          
นัน้ต้องบอกว่า Match กนัดยีิง่ โดยเฉพาะในย่านนี ้ท่ีเสยีง
ทุ้มมีความอิ่มเอิบ เนียบ นุ่ม เวลาฟังกับเพลงหวานๆ           
อย่างแผ่น Sheffield Lab 13: Growning Up in Hollywood 
Town เพลง The Portrait ทีข่ึน้ต้นมาอย่างหวานจบัใจ เสยีง
เบสส์อิ่ม ลื่นไหล และลึกลงเขย่าเก้าอี้นั่งได้อย่างน่าทึ่ง แต่
พอจงหวะที่ต้องการความหนักแน่นฉับไวในเพลงเดียวกับ
ชือ่อลับมั เสยีงกลองทมิปะนทีีห่วดปังลงแรงๆกท็�าให้สะดุง้
ตกใจได้เลยทีเดียว

เพือ่ตอกย�า้เบสส์ทีส่ด หนกัแน่น ผมขยบัมาเปลีย่นแผ่น
เป็นเพลงพ็อพ/แดนซ์ ยุค 80 อย่าง Swing Out Sister: 
It’s Better to Travel แทร็ค Twilight World เสียงเบสส์     
ซนิเธไซเซอร์ จากดนตรยีคุ 80 มมีวลแน่นหนกั กระชบั และ
ส่งรายละเอียดออกมาว่า เป็นเบสส์สังเคราะห์อย่างชัดเจน 
แต่ก็เป็นเบสส์ที่มันส์สะใจมาก ฟังแล้วนึกไปถึงสมัยเป็น
หนุ่มๆหนแีม่เทีย่วดสิโกเธค เบสส์รวัๆเรว็ๆกระชบัเกบ็ตวัดี 
มันส์จนต้องเร่งโวลูมขึ้นไปอีกเพื่อความสะใจ

โทนเสียงโดยรวมของ PP 2i น้ัน ออกแนวนุ่มนวล
ครับ เนื้อเสียงออกแนวอบอุ่น Warm ไม่เน้นเสียงเจิดจ้า
สดใส นี่คือสิ่งที่ผมแปลกใจ เพราะหลังๆพบว่า อุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องกับแผ่นเสียงรุ่นใหม่ๆยุคหลังๆ มักจะให้เสียง

ใสๆจ้าๆชัดตามความนิยมของคนยุคนี้จนบางครั้งฟังแล้ว
ไม่เห็นมันจะต่างกับฟังซีดีเลย ซึ่งกับ PP 2i นี่เห็นจะไม่ล่ะ
ครับ น�้าเสียงนวลเนียน อิ่ม หนา นุ่ม ฟังสบายๆ ไม่เน้น 
ไม่ยดัเยียด มคีวามเป็นอะนาล็อกพอเพยีง ความเป็นดนตรี
ดทีเีดยีว ไม่ว่าจะเป็นเสยีงกลางทีม่เีนือ้มหีนงัมตีวัตน เสยีง
แหลมสะอาดราบเรียบฟังสบายๆ 

ความโดดเด่นในอกีจุดจาก PP 2i คอื การให้เวทเีสียงที่
เป็น 3 มิติ โดยเฉพาะในแง่ความลึกของเวทีเสียงนั้น ต้อง
บอกว่ายอดเยีย่มมากๆ จากแผ่น Sadao Watanabe: Bird 
of Passage แผ่นทีผ่มฟังมานบัพนัครัง้แผ่นนี ้ครัน้มาเล่น
กับ PP 2i นี่ ก็เพิ่งได้เห็นชัดๆหน่อยนี่แหละว่า แทร็คแรก
ของอัลบัมนี้ เสียงกลองที่เล่นอยู่นั้น ถูกผลักอยู่ด้านหลัง
อย่างชัดเจน และกับแผ่นอื่นๆผมก็พบว่า การวางวงของ 
PP 2i นั้น ลึกสะใจพระเดชพระคุณครับ ใครชอบลึกๆต้อง
ชอบ เรียกว่าลึกกันจนแทบจะต้องชะเง้อคอฟังกัน เรียกว่า
ค่อนข้างจะ Laid Back เอาการ 

ซึ่งไอ้เรื่องความลึกนี่แหละ ที่ท�าเอาผมทึ่ง เพราะผม
ไปได้แผ่นซาวน์ดแทร็คหนังเรื่อง Charade (ของ Alfred 
Hitchcock) ที่ท�าเพลงโดย Henry Mancini แผ่นนี้สั่งมา
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พลาดไม่ทันดูว่าเป็นแผ่น Mono ครับ ซึ่งเมื่อเปิดฟัง ก็ต้อง
ทึ่งว่า แผ่นโมโนดีๆนั้นก็ฟังเพลินไม่แพ้สเตรีโอครับ เพราะ
มาครบย่าน เสียงสะอาดเป็นธรรมชาติเหมือนกับแผ่น       
สเตรีโอน่ันแหละเพียงแต่มันไม่แยกซ้ายขวาเท่านั้นเอง 
และที่แปลกก็คือ แม้จะเป็นโมโน แต่เสียงที่ฟังผ่าน PP 2i 
นัน้ “ไม่กระจกุ” เป็นก้อนอยูแ่ค่ตรงกลางนะครบั เสยีงออก
กว้างดีเลยทีเดียว ที่ส�าคัญคือ แม้จะเป็นโมโน แต่มี “ความ
ลึก” ของเวทีเสียงนะครับท่าน เห็นกันชัดๆเลย แทร็คแรก
นี่แหละ เสียงกลุ่มเครื่องสาย ถอยหลังไปเป็นแบ็คอยู่หลัง
สุดพร้อมเสียงสะท้อนของฮอลล์ ท่ีอยู่ตรงกลางคือเครื่อง
เคาะและกลอง และที่เล่นอยู่ด้านหน้าคือทรัมเป็ท ไล่เสียง
กันเป็นช้ันๆเห็นชัดๆกันง่ายๆครับ เวทีเสียงเยี่ยมจริงๆ
แม้กับแผ่นโมโนก็เถอะ ยังให้เวทีเสียงดีกว่าแผ่นพ้อพสมัย
ใหม่เยอะเลยเอ้า!

หลังจากเพลิดเพลินกับเครื่องเล่นแผ่นเสียงรุ่นกลาง
เก่ากลางใหม่กับหัวเข็มเก๋าๆ Vintage แล้ว ก็กลับทางย้าย
มาเล่นเคร่ืองเล่นแผ่นเสียงอายุ 45 ปี กับ หัวเข็มกลาง
เก่ากลางใหม่บ้าง ความนี้ผมเอา AR XA พร้อมหัว Shure 
V15 Vx MR (รุ่นสุดท้าย) มาใส่ พอใส่ปุ้บ เสียงก็เปลี่ยน
ปั๊บ ชุดนี้แปลกคือ เครื่องเล่นแผ่นเสียงเก่าแต่หัวเข็มค่อน
ข้างใหม่ แต่ให้เสียงทันสมัยกว่าชุดแรก เสียงแหลมจะใส 
กระจ่าง เวทีกว้างขวาง เบสส์ไม่ลึกเท่า การแยกแยะดีกว่า 
โทนเสยีงทีเ่ปลีย่นไป บ่งบอกถงึความเป็นกลางของ PP 2i ที่
พร้อมจะเปลีย่นแนวของตวัเองไปตามหวัเขม็ทีน่�ามาใช้งาน
ด้วย นี่เป็นสิ่งส�าคัญของปรี โฟโน ที่ดี ต้องไม่ใส่บุคลิกของ      
ตัวเองเข้าไปมากจนเกินไป เพราะนั่นจะท�าให้บุคลิกเสียง
ของตวัเองแฝงเข้าไปอยูใ่นเสยีงจากหัวเขม็มากเกนิไป หรอื
จะเรียกว่าไม่เป็นกลางก็ว่าได้ แต่กับ PP 2i นั้นก็ต้องเรียก
ว่าเป็น กลางดีพอสมควรที่จะท�าให้คุณเห็นความต่างเมื่อ
เปลี่ยน  หัวเข็มลงไปค่อนข้างจะชัดเจนทีเดียว

หลังจากใช้งาน PP 2i ไปสักพักใหญ่ๆ ผมก็ลองสลับ
สายกลับไปฟังเทียบกับปรี โฟโน แบบหลอดที่ผมใช้งาน    
อยู่ก่อนหน้าเพ่ือเปรียบเทียบ แน่นอนว่าด้วยราคารวมๆ
ที่ห่างกันอยู่เท่าตัวกว่าๆแล้ว ความโปร่งใสและเนื้อเสียง
ของ PP 2i ยังเปน็รองอยู่บา้ง “แตไ่ม่น่าเกลยีด” การขยาย
สัญญาณออกจะต�่ากว่าเล็กน้อย คือต้องเร่งโวลูมมากกว่า 
(หลอดเป็น 12 AX7 ท่ีเกนขยายค่อนข้างแรงมาก) และ
ไม่รู้สึกว่าถูกทิ้งห่างจนต้องส่ายหัว ในทางกลับกัน หลายๆ
อย่างที ่PP 2i ให้ กท็�าออกมาได้ดไีม่แพ้หรอือาจจะดกีว่าด้วย

ซ�้า อย่างเสียงรบกวนนั่น ปรี โฟโน Solid State ได้เปรียบ
หลอดอยู่แล้ว ความนุ่มนวลก็ไม่น้อยหน้า ที่ตลกคือ PP 2i 
ออกจะให้เสียงที่นุ่มนวลอบอุ่นกว่าด้วยซ�้า เวทีเสียงลึกกว่า 
แต่ความกว้างจะเป็นรองเล็กน้อย เสียงแหลมพล้ิวเนียน
นุ่มกว่า (หลอดจะโปร่งพลิ้วกว่า แลกกันคนละหมัด) ยิ่งพอ
มาเรื่องเสียงทุ้มนี่ PP 2i มาวินเลย กับเสียงทุ้มที่อิ่มเนียน
หนักแน่นและลึกกว่าอย่างเห็นได้ชัดเจน ความเป็นดนตรี
ก็ไม่ด้อยไปกว่ากัน เรียกได้ว่า ฟัดกันได้กินกันไม่ลงครับ

อันนี้ไม่ต้องไปเทียบภาคโฟโนในตัวเครื่องแอมป์ที่ผม
ใช้อยู่นะครับ

สรุป

เป็นอกีเครือ่งทีเ่รยีกว่าอยูเ่หนอืความคาดหมายของผม
พอสมควร จากแรกที่คิดว่าเป็นอะไรที่ข�าๆ เพลินๆ ไม่ต้อง
คดิมาก แต่เมือ่ได้ฟังไปเรือ่ยๆกร็ูว่้า ทมีออกแบบของ NAD 
ไม่ได้ท�า PP 2i ออกมาเพียงแค่ให้ “มีอะไรสักอย่างให้ลูกค้า
เอาเครื่องเล่นแผ่นเสียงมาต่อแล้วมีเสียงดังออกมา” มัน
เป็นอีกครั้งที่บอกว่า แม้แต่เครื่องเล็กๆ ดูไม่มีอะไรเครื่อง
นี้ ก็ได้ผ่านการออกแบบอย่างตั้งอกตั้งใจเหมือนเครื่อง 
NAD ทกุเครือ่งทีอ่อกมาประสบความส�าเรจ็ในตลาดมากว่า 
40 ปี ที่ราคาขาย 6,000.-บาท หลายๆคนอาจจะบอกว่า
นี่คือ ปรี โฟโน ในระดับเริ่มต้น ที่ใครที่อยากจะหัดเล่น                                                     
แผ่นเสียง ควรจะหามาใช้ เพราะคุณจ่ายไม่มาก หากไม่
ชอบก็ไม่เสียดายเงินนัก แถมปล่อยออกไปก็ง่ายดายไม่ถึง
วันก็ขายได้ขาดทุนไม่มาก อันนี้ผมเห็นด้วย แต่ที่ผมอยาก
จะเสรมิเข้าไปอกีคอื ผมอยากจะบอกว่าทีร่าคา 6,000.-บาทนี้ 
คุณอย่าคิดว่ามันจะเป็นแค่ภาคโฟโนส�าหรับ “แก้ขัด” หรือ
เอามา “หัดเล่น” แบบไม่คิดอะไรมาก เพื่อรอที่จะเล่นของ
แพงๆต่อไปในอนาคต อันนี้คุณอาจจะคิดผิด เพราะจาก 
การที่ตัวผมเองก็ได้ลองได้เล่นภาคโฟโนสมควร ผมบอก
ได้ว่า PP 2i นั้นมีคุณค่าในตัวสูงกว่าการที่จะเป็นเครื่อง
แก้ขัดเพราะราคาขาย 6,000.-บาทของมัน ในทางกลับกัน 
ประสิทธิภาพที่มันให้ออกมานั้น ดีพอที่จะเป็น “เครื่องคู่ใจ” 
ทีจ่ะอยูกั่บคณุไปได้นานๆอย่างไม่ตะขดิตะขวงใจ หรอือาจจะ
ไม่ต้องไปหาอะไรที่มันแพงกว่านี้ไปอีกนานแสนนานก็ว่าได้

เพราะหากจะข้ามมันไป คุณอาจจะต้องเตรียมเงิน      
ไว้หลายต่อหลายเท่าตัวทีเดียว 
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