
       ■  อธิวัฒน์

นั
กฟังเพลง นักเล่นเครื่องเสียง ส่วนใหญ่ แม้จะมี
แผ่นเสียง/แผ่นซีดีเก็บกันไว้มากมายก่ายกอง แต่
เกือบทั้งหมดที่ผมรู้จัก ส่วนใหญ่จะมี “แผ่นหากิน” 
เอาไว้ฟังกันจริงๆจังๆแบบ “ไม่มีวันเบื่อ” กันอยู่ไม่

กี่แผ่น เรียกว่าแผ่นเหล่านี้เป็นแผ่นที่มักจะหยิบขึ้นมาฟัง
กันเสมอๆ เมื่อมีการปรับแต่ง เปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ใดๆ
ในระบบ หรือไม่ก็เป็นแผ่นประเภท “คิดไม่ออก” คือนึก
อะไรไม่ออกก็หยิบมาฟังนั่นแหละ

บางคนนั้นถึงกับสะสมแผ่นตามสังกัดต่างๆแบบ
ครบๆทุกเบอร์ เรียกว่าเห็นแผ่นไหนออกมาเป็นไม่ได้ 
ต้องควานหาซื้อมาเก็บ แต่พอเก็บแล้วก็แล้วกันไป ถึง
เวลาก็ไม่ค่อยจะเอามาเปิดกันหรอก 

แผ่นหากินของผมนั้น ต้องมีคุณสมบัติหลักๆดังนี้
1. เสียงต้องดี เป็นธรรมชาติ
2. เพลงต้องเพราะถูกใจฟังไม่มีวันเบื่อ เน้นว่าฟังไม่มี

วันเบื่อ เพราะแผ่นเหล่านี้จะถูกหยิบมาเปิดฟังบ่อยมากถึง
มากที่สุด

3. หาไม่ยากมากนัก เพราะการที่หยิบฉวยมาฟัง
บ่อยๆ ย่อมเสื่อมสลายได้เร็ว

ซึ่งก็จริงๆ คือแม้จะมีแผ่นเสียง/ซีดี เก็บไว้มากมาย
พอประมาณ แต่ถึงจะเวลาก็จะมีแผ่นอยู่หยิบมือหนึ่งที่
หยิบขึ้นมาแล้วฟังได้ฟังดีไม่มีวันเบื่อ ซึ่งแผ่นเหล่านี้เขา
ก็เลยเรียกกันว่า “แผ่นหากิน” ไงครับ ซึ่งตัวผมเองก็มี 
แผ่นหากินอยู่หลายแผ่นเหมือนกัน วันนี้ก็เลยขอน�ามา
เล่นสู่กันฟังกันครับ ไม่ได้เรียงล�าดับอะไรเป็นพิเศษนะ
ครับ นึกแผ่นไหนได้ก็เขียนแผ่นนั้นลงไป รักชอบพอๆกัน
หมดครับ

แผ่น

“ ห า กิ น ”
ของผม

1. Dave Brubek
“Time Out”

แผ่นเสียง/ซีดีชุดนี้ถือว่าเป็นแผ่นระดับอ้างอิงของผม
ตลอดกาล ตั้งแต่ไหนแต่ไรมา ไม่เคยเบื่อที่จะฟัง และแม้
เพลง Take Five จะเป็นเพลงที่คนชอบมากที่สุด แต่เพลง
ที่ผมชอบที่สุดกลับเป็นแทร็ค Blue Rondo A La Turk 
แทร็คแรกนั่นแหละ ผมชอบเสียงฉาบตอนต้นมากๆ ชัด 
ใส กังวาน และเป็นธรรมชาติมาก ผมมักจะใช้แทร็คแรก
นี้เป็นตัววัดความสามารถของเสียงแหลม และการวางรูป
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วง/เวทีเสียง เป็นหลัก กับชุดดีๆ เสียงเคาะฉาบตอนต้น
จะเปี่ยมไปด้วยความเป็นธรรมชาติ ในขณะชุดไหนเสียง
แหลมเจิดจ้า เสียงฉาบจะใสจ้าไม่น่าฟัง นอกจากนั้นใน
แทร็คนี้แหละที่ใช้ตรวจสอบในเรื่องของเวทีเสียง เพราะ
หากเราเซ็ทล�าโพงดีพอ เสียงเคาะฉาบในตอนต้นๆแทร็ค 
จะดังอยู่ทางซ้าย ค่อนมาตรงกลางหน่อย (อยู่ประมาณ
ขอบขวาของล�าโพงซ้าย) และถอยหลังไปวางเสียงอยู่ด้าน
หลังล�าโพง ในขณะที่หากเซ็ทไม่ดีพอ เสียงเคาะฉาบจะ
ดังอยู่ที่ล�าโพงซ้ายตรงๆเลย เสียงเปียนโนในแทร็คนี้ก็
เยี่ยมครับ สมจริงมากๆ แถมยังใช้เป็นแผ่นเช็คแชนเนล
ได้เป็นอย่างดีด้วย เพราะเมื่อฟังบ่อยๆจะจ�าได้ว่า เสียง
เคาะฉาบตอนต้นเพลงจะอยู่ทางซ้าย เปียนโนอยู่ทางขวา 
การวัดไดนามิค เรนจ์ กับเสียงโซโลกลองของแทร็ค Take 
Five นั้นก็โอเคเลย รวมถึงเรื่องบรรยกาศการบันทึกเสียง
ก็เยี่ยมมาก ผมมีทั้งแผ่น LP และ CD ซึ่งแน่นอนว่า LP 
Version 6 Eyes (ตรา CBS 6 ดวง ป้ายสีแดงด�า) นั้นให้
เสียงดีที่สุด ส่วนซีดี ก็ต้องเป็นเวอร์ชัน 20 Bit Remas-
tered ของ Sony นี่แหละแจ่มสุดแล้ว

3. Janis Ian
“Breaking Silence”

แผ่นที่ผมใช้อ้างอิงมานานมากๆ แผ่นนี้ตั้งแต่สมัยซีดี
คือแผ่น Remastered ของ Analogue Production แบบ
แผ่นทองนั้นให้เสียงสุดยอดมากๆ เรียกว่าฟังกันจนทอง
ลอกหายกันไปหมดนั่นแหละ โดยเฉพาะแทร็ค 5 และ 7 
ฟังกันไม่มีเบื่อ แม้จะต้องย้อนไปๆมาๆเป็นสิบเป็นร้อย
รอบ พอมาเป็นแผ่นเสียงก็ได้แผ่น180 G Vinyl ของค่าย
เดียวกัน ก็ใช้เป็นแผ่นอ้างอิงของผมอีก ความสุดยอดของ
แผ่นนี้อยู่ที่การบันทึกเสียงที่ยอดเยี่ยม (ทั้งๆที่เป็นการ
บันทึกแบบ Multi Track ธรรมดา) เสียงร้องเป็นธรรมชาติ
มาก และเป็นแผ่นที่เรียกว่ายิ่งเจอชุดเครื่องเสียงที่ดี มัน
ก็จะดีต่อๆไปเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นการวางรูปวง ความ  
หนักแน่นของเสียงที่ในแบบดนตรีร็อค เบสส์หนักแน่น 
กลางโปร่งสะอาด แหลมเป็นธรรมชาต ิเสยีงอะคสูตคิกตีาร์  
ที่ใสกังวาน เสียงแหลมสดแบบสมจริง เสียงร้องที่นิ่ง                                               
ทรงพลัง และจุดเด่นคือเวทีเสียงที่ลึก กว้าง และให้ภาพ
ของเวทีเสียงด้านหลังในระดับอ้างอิง เสียงเวอร์ชัน         
อะนาล็อก โพรดัคชัน นั้น สุดยอด แต่ราคาแพงมากๆ
ด้วย เพราะของดีดันเลิกผลิต ก็ไม่เข้าใจพวกนี้เหมือนกัน 
สงสัยกลัวจะรวย

4. Linda Ronstadt
“Living In The USA”

แผ่นอ้างอิงส�าหรับเพลงร้องแนวพ็อพ/ร็อคที่ผม    
ชื่นชอบมากๆ สิ่งแรกคือเสียงร้องของ Linda นั้นหวาน
ใสไพเราะมาก เสียงร้องมีโฟคัสชัดอยู่ตรงกลาง ร้องเต็ม
ปากเต็มค�าไม่มีอั้นเลย นอกจากนั้นแล้วแผ่นนี้ยังให้เบสส์ 
ต้นเยี่ยมมาก เสียงเบสส์ไฟฟ้าอิ่มนุ่มลื่นไหล เสียงกลอง           

2. Amanda McBroom/Lincoln Mayorga 
“Growing Up On Hollywood Town”

แผ่น Sheffield Lab บันทึกแบบ Direct to Disc ที่
ให้เสียงที่ยอดเยี่ยมมากมายตลอดกาล เป็นแผ่นที่ครบ
เครื่องมากๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสียงร้อง เสียงดนตรี เวที
เสียง มิติ บรรยากาศ ไดนามิค เรนจ์ การวางรูปวง ครบ
ทั้งเพลงร้อง เพลงบรรเลง กับการบันทึกเสียงที่ยอดเยี่ยม   
ไร้ทีต่ ิลงตวัทีส่ดุแผ่นหนึง่ในระดบัอ้างองิ เพลงพอ็พ/แจสส์ 
เสียงร้องของ Amanda McBroom นั้นเป็นธรรมชาติ 
สุดๆ ลูกคอ การทอดเสียงการเอื้อนนั้น หากซิสเต็มดีๆก็
แทบจะเห็นเธอมายืนร้องอยู่ในห้องก็ว่าได้ ในขณะที่แทร็ค 
บรรเลง เสยีงเครือ่งดนตรต่ีางๆกส็มจรงิ เสยีงเครือ่งเคาะ
ใสกังวานเป็นธรรมชาติที่สุดแผ่นหนึ่ง เบสส์เนียนสะอาด 
เสียงหวดกลองทิมปะนี ในแทร็ค Amanda นั้นก็กระแทก
แรง ปะทะเต็มๆน่าทึ่งมาก ที่ส�าคัญคือเพลงเพราะฟังไม่มี
เบื่อเลย เวอร์ชันที่ผมชอบที่สุดแน่นอนว่าเป็นแผ่นเสียง 
Direct Cuts ซึ่งยังหาซื้อได้ใน eBay ด้วยราคาแผ่นละ
พันต้นๆ ในเมืองไทยก็พันแก่ๆ ส่วนซีดีที่ออกมาเป็นรอบ
สอง แบบดั้งเดิมนั้นเยี่ยมส�าหรับการเป็นแผ่นซีดี
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5. James Newton Howard
“James Newton Howard & Friends”

แผ่นเชฟฟิลด์แบบ Direct to Disc อีกแผ่นที่เป็น
แผ่นอ้างอิงกันมาแต่สมัยออกใหม่ๆ สมัยนั้นห้องฟังใน
งานเครื่องเสียงก็ชอบเปิดกันมาก เพราะดนตรีบรรเลง
แบบพ็อพ/ร็อคทันสมัย(ในยุคนั้น)มาก เป็นการบันทึก
แบบสดในสติวดิโอ โดยความพิเศษอยู่ตรงที่ว่า เครื่อง
ดนตรีที่เล่นกันเกือบทั้งหมดเป็นซินเธไซเซอร์ ซึ่งถือว่า
เป็นของใหม่น่าทันสมัยในยุคนั้น จะมีเครื่องดนตรีดั้งเดิม
เพียงอย่างเดียวคือ กลอง และเครื่องเคาะฝีมือ Jeff 
Porcaro ผู้ล่วงลับของ ToTo นั่นเอง ซึ่งกับเครื่องดนตรี
ธรรมชาติเครื่องเดียวนี่แหละที่ท�าให้มันเป็นแผ่นอ้างอิง 
ของผม เพราะเสียงกลองแผ่นนี้มันเยี่ยมจริงๆ ลีลาของ 
Porcaro นั้นต้องเรียกว่าหวดกลองมีชั้นมีเชิง มีหนัก
อ่อนแก่ มันส์มาก การไล่ลูกโยนกลองจากซ้ายไปขวาหรือ
ขวาไปซ้าย ก็เอามาใช้ในการจัดเซ็ทล�าโพงเพื่อตรวจความ   
ต่อเนื่องของเสียงจากข้างหนึ่งไปอีกข้างหนึ่ง เสียงเบสส์
จากซินเธไซเซอร์ในหลายๆแทร็คก็แน่นลึกดี ดนตรีก็ฟังได้
ง่ายๆสนุกๆแต่คนที่ไม่ชอบเสียงสังเคราะห์ก็อาจจะไม่
ชอบนัก ผมมีพี่คนหนึ่งที่รู้จัก เวลาแกจะเซ็ทล�าโพง แกจะ
ฟังแต่เสียงเคาะไม้กลองตอนเริ่มของแทร็คหนึ่งในนี้อย่าง
เดียวอยู่เป็นร้อยๆครั้ง ผมเคยถามแกว่าไม่เบื่อเหรอ? แก
บอกว่าไม่เบื่อเลยที่จะฟังเสียงเคาะไม้กลองจากแผ่นนี้...
เออ อย่างนี้สิคุณสมบัติของแผ่นหากินของแท้

6. Sadao Watanabe
“Parker’s Mood: Live At Bravas Club”

Sadao Watanabe นั้นเป็นนักดนตรีอันดับหนึ่งใน

ดวงใจของผมก็ว่าได้ ผมมีงานของเขามากมายหลายแผ่น 
และแม้แผ่นนี้จะไม่ใช่งานที่ดีที่สุดของเขา แต่เป็นงานที่
ผมชอบมากที่สุดแผ่นหนึ่ง เป็นบันทึกการแสดงสดเมื่อปี 
1984 ที่แจสส์คลับชื่อ Bravas เล่นแจสส์แบบสแตนดาร์ด
กับนักดนตรีอเมริกันระดับกลางๆ โดย Theme เป็นการ
เล่นคารวะให้แก่ Charlie Parker นักแซ็กซ์ที่ Sadao   
ชื่นชอบ ซึ่งจะว่าไปแล้ว แผ่นนี้ก็ไม่ได้มีจุดใดจุดหนึ่งที่ 
โดดเด่นเป็นพิเศษ แต่มันก็แปลกที่ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมด
เวลามีการเปลี่ยนแปลงอะไร ผมมักจะหยิบแผ่นนี้มาเป็น
แผ่น “ปิดท้าย” ก่อนสรุปโอเคกับการปรับแต่งครั้งนั้นๆ
ไปซะทุกครั้ง เพราะความลื่นไหลลงตัวในทุกๆส่วนของ
เสียงที่ได้ยิน ไม่ว่าจะเป็นเสียงแซ็กซ์อัลโต ที่ชัดเป็นโฟคัส
อยู่ตรงกลางที่ชัดเจน เสียงอะคูสติคเบสส์ ที่ลื่นไหลอบอุ่น
นุ่มและลึกเป็นธรรมชาติ เสียงเปียนโนพลิ้วสะอาดกังวาน
ใส นี่อาจจะเป็นเพราะมันเป็นแผ่นที่ให้ความลงตัวใน
ทุกจุด คือหากมีอะไรไม่ดี ผมจะรู้สึกว่าฟังแผ่นนี้แล้วมัน
มีอะไรขาดๆเกินๆไปก็ต้องมานั่งหากันแหละ อ้อ...เสียง
เปียนโนในแผ่นนี้โอเคเลยนะครับ (แผ่นนี้เป็น LP นะ
ครับ CD ผมไม่ค่อยได้เห็น)

มีความสมจริงสูง ไดนามิคแบบเพลงร็อค แอนด์ โรลล์                                             
ยุค 70 ที่มีความรุนแรงเป็นธรรมชาติ เสียงกลอง                  
หนักแน่น กระแทกกระทั้น ไม่เชื่อลองฟังเสียงกลอง  
ทอม ทอม ที่ขึ้นต้นเพลงบัลลาดหวานหยดย้อยอย่าง 
Ooh... Baby ดูครับ แค่ช่วงสั้นวินาทีกว่า แต่ก็เป็นเสียง
กลางที่แน่นหนักนุ่มหนามีขนาดสมจริง ให้ทุ้มต�า่ลึกน่า
ประทับใจสุดๆเลยทีเดียว เป็นแผ่นระดับมาตรฐานที่จะ
บอกว่าเพลงพ็อพ/ร็อค อัดดีๆนั้นมันท�าให้ดนตรีประเภท 
นี้มีอรรถรสเพียงใด

7. Dave Grusin
“Discovered Again”

Sheffield อีกแล้ว...ก็ต้องยอมรับครับ ผมชอบสังกัดนี้
มาก เพราะการบันทึกเสียงเขาดีจริงๆ Doug Sax นี่ผม
ว่าสุดแล้วล่ะ หมายถึงความสุดๆของเขาคือ การผสมเสียง 
การจัดวางไมค์ การท�ามาสเตอร์ ผมว่าเขาท�ามาแล้วได้        
เสียงเป็นธรรมชาติสุดๆแล้วล่ะครับ อย่างชุดนี้ก็เป็นอีก
ชุดที่บ่งบอกถึงความสุดยอดในการบันทึกที่สุดๆ ครบ
เครื่อง โดยเฉพาะความเป็นธรรมชาติของเสียงเปียนโน 
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เด่นอะไร เลยแม้แต่น้อย ดูไปก็ไม่รู้ว่าเป็นเพลงแนวแจสส์ 
เพราะมันเหมือนปกแผ่นเพลงเพื่อชีวิตมากกว่า เพลงข้าง
ในก็งั้นๆครับ ไม่ได้เด่นอะไรมาก “ยกเว้น” อย่างเดียว
คือเสียง กลองของ Charly Antolini ครับ-มันยอดมาก--
เลย จ๊อดเอ๊ยจะบอกให้ Charly Antoni นั้นเป็นมือกลอง
แจสส์ฝีมือดี ที่ส�าคัญแนวทางการตี การเคาะของเขานั้น 
เหมาะกับนักเล่นเครื่องเสียงมาก ถึงมากที่สุด เพราะแก
มีลูกล่อลูกชนเยอะ มีทั้งหวดรุนแรงหนักแน่น ตีโพล๊ะๆ 
ปึงๆ ตูมๆ ไปจนถึงตีแบบยิบย่อยผ่อนหนักผ่อนเบา จิจ๊ะ
เคาะฉาบสะกิดแฉ แบบกรุ้งๆกริ้งๆ ระยิบระยับ มาแบบ
ครบเครื่องหนัก/เบาครบครันถึงใจพระเดชพระคุณ คือ
ฟังได้ทั้งแบบเอารายละเอียดยิบย่อยหรือเอาไดนามิคแบบ
อยากให้ล�าโพงพัง (มีค�าเตือนไว้หน้าแผ่นด้วย) แถมด้วย
ความใสกังวานของฉาบ แฉต่างๆชัดเจนเห็นไปถึงภาพ
การกวัดแกว่ง การบันทึกเสียงของค่าย Abc Records นี่
เรียกว่าไว้ใจได้เลยว่าเสียงดี แต่ต้องระวังเพราะพี่แกเล่น
ง่าย ดักทางกันไว้ด้วยการใส่ Level เสียงมาแรงเกินเหตุ 
ดังนั้นก่อนเล่นก็หรี่โวลูมลงจากปกติหน่อยนะครับ เดี๋ยว
จะตกอกตกสะดุ้งหัวใจวาย แต่รวมๆก็ดีมากนะครับฟัง   
เพลินๆเดี๋ยวก็จบแผ่นแล้ว แผ่นนี้จึงเป็นแผ่นใหม่ในช่วง
หลังๆที่ผมมักจะใช้เป็นแผ่น “อุ่นเครื่อง” ตอนเปิดเครื่อง
ใหม่ๆรอหลอดร้อนนั่นแหละก�าลังเหมาะดีนักแล

ครับ, วันนี้แนะน�ากันไป 9 แผ่นก่อนครับ เรื่องของ
เรื่องคือนึกออกเท่านี้ แฮะๆ จริงๆแผ่นแนวนี้ผมมีเยอะ
ครับ ไว้ค่อยๆน�ามาทยอยลงแนะน�ากันดีกว่านะครับ จะ
ได้มีเรื่องอ่านกันไปเรื่อยๆ บางแผ่นบางท่านที่มีหรือรู้จัก
กันอยู่แล้วก็ต้องขออภัยด้วยครับ เรียนตรงๆคือแผ่น  
ออดิโอไฟล์หลังๆนี่ ไม่ค่อยจะเอาอ่าวเอาทะเลอะไรสัก                  
เท่าไหร่ คือเสียงดี แต่เพลงไม่ได้เรื่องว่างั้นเถอะครับ 
นาน น๊าน นาน ทีจะมีมาให้เห็นดีๆกัน

แล้วพบกันฉบับหน้าครับ

เสียงกลองที่ยอดเยี่ยมสมจริง การวางวง บรรยากาศ
ของห้องบันทึกเสียง ทุกอย่างเป็นธรรมชาติมากๆ อย่าง
ไม่มีการเติมแต่งใดๆ ที่ส�าคัญเพลงของ Dave Grusin ที่ 
ผสมผสานทั้งแจสส์แบบดั้งเดิม และแจสส์แบบสมัยใหม่
ในชุดนี้นั้น ฟังไพเราะ ไม่มีเบื่อเลยๆ ตัวแผ่น LP ระบุให้
กลับเฟสล�าโพงนะครับ ถึงจะได้เสียงดีเต็มที่ แต่ขี้เกียจ
กลับเฟส ผมก็ว่าไม่ขี้เหร่หรอก อิอิ

8. อรวี สัจจานนท์
“ค่าควรเมือง ชุด 1 แว่วเสียงซึง”

“ใครหนอดีดซึง ให้ข้าเจ้าซึ้งซ่านทรงเอ๋ยยยยย” แผ่น
นี้ล่ะทีเด็ด ที่สุดของผมอีกแผ่น และเชื่อไหมว่าจนป่านนี้                   
ผมยังเป็นเจ้าของแผ่นนี้ไม่ได้ เพราะมันหายาก มากๆๆ                    
แต่มันก็เป็นแผ่นที่อยู่ประจ�าที่ท�างาน เมื่อก่อนผมชอบ
เพลง “สนามอารมณ์” ของคุณอรวีมาก แต่พอเจอเพลงนี้                      
เข้าไป ผมว่าหวานซึ้งกินใจได้อารมณ์กว่ากันเป็นไหนๆ ก็                                        
เลยมักจะเอามันมาเปิดเพื่อทดสอบเสียงร้องจากล�าโพง                              
หรือเครื่องต่างๆมากมายหลายสิบหลายร้อยครั้ง ที่เรา                                               
เอาแผ่นนี้มาเปิดแทร็คแรกแทร็คเดียวนี่แหละ จากนั้นก็                                                        
รอเสียงคุณอรวีที่หวานใสไพเราะราวกระดิ่งแก้วลอยขึ้นมา                     
อยู่ตรงกลาง พร้อมบรรยกาศรายล้อมสุดๆ จากการ               
บันทึกเสียงแบบใส่เอ็คโคเต็มขั้น แล้วก็ตามด้วยเครื่อง                                                                   
ดนตรีที่มีทั้งของจริง ของเทียมผสมกันไปแบบเพลงไทย
บันทึก ก็ดูธรรมดาๆ แต่ท�าไมเวลามีงาน “ชนช้าง” หรือ
เปรียบเทียบล�าโพงกันทีไร เพลงนี้ แผ่นนี้นี่แหละ ที่เรา
เอามาเป็นตัวชี้ขาดว่าล�าโพงหรือเครื่องไหนจะให้เสียงร้อง
ได้ดีกว่ากัน

B o n u s :
Charly Antolini
“Rock You” 

Abc Recoreds

มือกลองขวัญใจออดิโอไฟล์อีกคนหนึ่งครับ อัลบัมที่
โด่งดังมากของเขาก็คงไม่พ้นชุด Knock Out และ Knock 
Out 2000 ครับ ส่วนชุดนี้คงเป็นชัดล่าสุดซึ่งบังเอิญผม
ไปเจอมาแบบฟลุคๆ เพราะตั้งใจอยากได้แผ่น Knock 
Out 2000 แต่หาไม่ได้ คนขายแนะน�าแผ่นนี้มา ซึ่งออก
มาได้ระยะใหญ่ๆแล้วแต่น่าเสียดายที่ปกแผ่นไม่มีความ
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โดยเฉพาะในตลาดบ้านเรา เพราะเป็นช่วงที่      
วงการไฮ-ไฟบ้านเราก�าลงัรุง่สดุขดี ผมเองกเ็ข้า
วงการประมาณช่วงนี้เหมือนกัน 

แต่อย ่างไรก็ตาม ส�าหรับเครื่องเล ่น     
แผ่นเสยีงแล้ว AR ในบ้านเรากไ็ม่ถอืว่าประสบ
ความส�าเร็จมากมายนัก อย่างที่ทราบคือ มัน
มาในยุคท่ีเคร่ืองเล่นซีดีเริ่มมีจ�าหน่ายออกมา
แล้ว และการลงทุนกับเครื่องเล่นแผ่นเสียง                                  
ก็คงไม่เป็นที่ต้องการนักของนักเล่นในยุค
นั้น เหมือนกับยุคนี้ที่คงไม่มีใครซื้อเครื่อง
ดีวีดีกันแล้วนั่นเอง ช่วงนั้นแม้กระทั่งผู้ผลิต        
เคร่ืองเล่นแผ่นเสียงระดับสูงอย่าง Linn ยัง
ต้องเข็นรุ่นประหยัดออกมาขายอย่าง Basic 
หรอื Axis เพราะคนเริม่ไม่กล้าลงทนุกบัเครือ่ง
เล่นแผ่นเสียงแพงๆ 

AR EB101 นัน้ ในเมอืงไทยมขีายกนั จาก

ในบรรดาเครื่องเล่นแผ่นเสียงของ AR หรือ 
Acoustic Research นั้น EB101 ถือเป็น

เครื่องเล่นแผ่นเสียงรุ่นสุดท้ายของ AR ที่ท�า
ออกมาในประมาณยคุ 1980 (ประมาณ 1983-
1985) ซึ่งในช่วงนั้นเป็นช่วงขาลงของแผ่น
เสียงไวนีลแล้ว เนื่องจากแผ่นซีดีเริ่มมีออกมา
และก�าลังได้รับความนิยมขึ้นมาเรื่อยๆ การที่
ใครจะลงทุนกับเครื่องเล่นแผ่นเสียงราคาสอง
หมื่น ก็คงเป็นเรื่องที่ล�าบากใจไม่น้อย เพราะ
ราคานั้นก็ซื้อเครื่องเล่นซีดีดีๆได้เคร่ืองหน่ึง
เลยทีเดียว

AR หรือ Acoustic Research ในยุคนั้น
อยู่ภายใต้การบริหารของ Teledyne Group 
ซึ่งเป็นองค์กรใหญ่ที่ขายสากกะเบือยันเรือรบ 
และรถถัง ซึ่งจะว่าไปแล้วก็น่าจะเป็นยุคที่ 
AR รุ่นเรืองและประสบความส�าเร็จมากที่สุด 

เ ส น่ ห า อ ะ น า ล็ อ ก  ■   อธิวัฒน์

การบอกเล่าของคนขายสมัยนั้น บอกว่าราคา
ขายอยู่ที่หมื่นปลายๆ คู่แข่งในยุคเดียวกันก็มี 
Rega Planar 3, Harman/Kardon T60, Linn 
Axis หรือ Basic, Thorens TD 160 เป็นต้น 
ซึ่งเครื่องเหล่านี้ในปัจจุบันก็ยังพอมีที่เป็นที่
นิยมยังผลิตอยู่ และเลิกผลิตไป แต่ที่ยังอยู่ใน
สายการผลิตก็ยังมี เช่น Rega ซึ่งก็พัฒนาต่อ
มาเรื่อยๆ 

โดยทางด้าน AR นัน้ อย่างทีท่ราบกันดคีอื
พอปลายยุค 80 ก็หยุดท�าการผลิตเครื่องเล่น                                         
แผ่นเสียงลงอย่างสิ้นเชิง โดย EB101 นี่
แหละคือรุ ่นสุดท้ายที่อยู ่ในตลาด ซึ่งพอมา
ภายหลัง ความนิยมในเครื่องเล่นแผ่นเสียง
เริ่มมีกลับมาอีกครั้ง เครื่อง EB101 มือสอง
ก็เริ่มมีออกมาเรื่อยๆ และช่วงนี้เองที่ก็เริ่ม
มีข้อสังเกตว่า EB101 นั้น ดูๆไปก็เหมือนๆ

เปรียบเทียบ AR EB101 สามเวอร์ชัน
ใ น ค ว า ม เ ห มื อ น   มี ค ว า ม ต่ า ง

■ ■■ โบรชัวร์ AR จากยุค 80’s

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



กัน แต่หากดูลึกๆแล้วมันก็ไม่เหมือนกันสัก
ทีเดียวนัก คือมีความแตกต่างกันบ้าง ซึ่งผม
ก็เลยหารายละเอียดมาแจงกันในบทความนี้
เลยละกันนะครับ

EB101 Version ต่างๆ

ข้อสังเกตเรื่อง EB101 ต่างเวอร์ชัน
นั้น จริงๆต้องให้เครดิทแก่นักนิยมเทอร์น 
AR ในบ้านเราท่านหนึ่งที่ต้องขอเอ่ยนามคือ 
คุณเพชร สมุทรวานิช นักเขียนและนักนิยม  
เครือ่งเสยีงวนิเทจระดบัแนวหน้าของเมอืงไทย
ท่านหนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่ชื่นชอบเทอร์น AR เป็น
ยิ่งนัก และได้สร้างค�าจ�ากัดความของ EB101    
ให้ออกมาเป็น Version ต่างๆเพ่ือความง่าย
ในการกล่าวถงึ ซึง่หากจะแยกกนัออกมาจรงิๆ
แล้ว ก็แยกออกมาได้ทั้งหมด 3 เวอร์ชัน คือ

Version 1 Made in USA.
Version 1 Made in UK.
Version 2 Made in USA.
ซึ่งเรามาดูกันดีกว่าว่า ทั้ง 3 เวอร์ชันนั้น 

มีความแตกต่างอะไรกันบ้าง

Version 1 Made in USA.

จากการวิเคราะห์ (แบบมั่วๆ) ของผม นี่
คือ AR EB101 ตัวแรกที่ท�าออกมาเพื่อให้เป็น
เครื่องเล่นแผ่นเสียงระดับ Entry Level ของ 
AR หรือเป็นรุ่นเล็กว่างั้นเถอะ ราคาขายจะอยู่
ต�า่กว่า ES-1 หรือ The Legend อยู่ร่วมเท่า
ตัว แต่มีการปรับแต่งตัดต่อบางสิ่งบางอย่าง
เพื่อลดต้นทุนการผลิตลง เพื่อท�าให้ขายได้ใน
ราคาที่ต�่ากว่า แต่ก็ยังคงจุดเด่นของเคร่ือง
เล่นแผ่นเสียงระบบสปริง 3 จุดของ AR เอา
ไว้อย่างครบครัน 

จุดสังเกตของความเป็น Version 1 นั้น
มีดังนี้

1. จุดยึดอาร์มอยู่ได้ Plinth (แผงด้านบน) 
ลงไปด้านใน จะเหน็ว่าโทนอาร์มจะโผล่ออกมา
จากหลุมทรงกลม

2. ถ้ายก Platter ออก จะเห็นว่า Plinth 
ด้านบนเป็นไม้เกือบเต็มพื้นที่ จะมีแค่เพียง
รอบๆมอเตอร์เท่านั้นที่เป็นแผ่นโลหะสีด�าช้ิน
เล็กๆ 

3. ถ้าดูภายใน จะเห็นว่าโครงช่วงล่างรูป
ตัว T ที่เป็นจุดยึดสปริงสามจุดนั้น เป็นเหล็ก
ป้ัมสดี�าธรรมดา โดยส่วนทีย่ดึโทนอาร์มจะเจาะรู
สามจดุส�าหรบัยดึอาร์ม (แบบ Linn) มาให้แล้ว 

4. ฝาครอบมตีรา AR ตรงกลาง ไม่มรีะบบ

เบรค เผลอเป็นตกดังปั้ง!
5. โทนอาร์มแบบคล้าย Linn Basic    

เฮดเชลล์ถอดได้ สายเดินภายในแบบไม่
สามารถเปลี่ยนสายโทนอาร์มได้ (ต้องตัดหาก
จะเปลี่ยน) 

6. สวิทช์เปิด-ปิดคนละรุ่น

Version 1 Made in UK.

เป็นที่ทราบกันดวี่าในยุค 80 นัน้ AR เปน็
บริษัทร่วมทุนระหว่างอเมริกันและอังกฤษ 

ดังนั้นจึงไม่แปลกที่จะเห็นล�าโพง AR แบบ 
Made in England ในรุ่นเดียวกันพร้อมกับมี
ความแตกต่างกันในรูปร่างลักษณะบางอย่าง 
กับ EB101 ก็เหมือนกัน ในยุคนี้ มีการผลิต 
EB101 UK. Version ออกมาขายพร้อมๆกัน 
โดยเน้นในตลาดยโุรปเท่านัน้ บ้านเราไม่มเีข้า
มา ถ้ามีก็เป็นของหิ้ว

ในวงการสะสมนั้น ว่ากันว่า UK. Version 
นั้นงานผลิตไม่ดีเท่า USA. Version ผมเองไม่
เคยเห็น UK. Version ตวัจรงิๆ แต่พอดไีปเห็น

■ ■■ EB101 V. 1 ฝาครอบจะ
มีตรา AR อยู่ตรงกลาง

■ ■■ EB101 V. 1 สังเกต
จุดยึดโทนอาร์มจะเป็น
หลุมลงไป

■ ■■ Plinth ของ EB101    
V. 1 เป็นไม้เต็มๆ ไม่มีรู
ใดๆ ลายไม้สวยมาก
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รูปใน eBay ที่มีขนาดใหญ่พอสังเกตได้ ก็เห็น
ความแตกต่างอยู่บ้างคือ

1. รูปทรงภายนอก ฐานด้านนอก ขอบ
ล่างท�าเว้าเข้าไป 

2. ตัวฐานไม้ทั้งหมดเป็นสีด�า ผิวไม้ด้าน
นอกเป็นวีเนียร์ลายไม้”เทียม”สีด�า ไม่ได้เป็น
ผิวไม้แท้อย่าง USA.

3. ระบบรองรับ การติดอาร์มเหมือน  
Version 1 USA. ทุกประการ

4. ฝาครอบเป็นสีด�าสนิท ซึ่งผมว่าไม่เข้า
ท่าเลย (มองไม่เห็นว่าเล่นไปถึงไหนแล้ว)

5. ขอบจานแพลทเทอร์ ติดแถบเทปสีด�า 
ไม่รู้ว่าท�าไม?

6. Inner Platter วงในสีด�า ก็ไม่รู้ว่าท�าไม
เหมือนกัน

นัน่คอืความแตกต่าง ซึง่ท�าให้ UK. Version                                                     
นั้น “สวย” สู้ USA. Version ไม่ได้ โดยเฉพาะ
ผวิไม้เทยีมทีต่ดิไว้นัน้ ดแูล้วเหมอืนพวกล�าโพง
รุ่นประหยัด ไม่สวยเลย และหากได้เห็นรูป
ใกล้ๆจะเห็นว่าเมื่อผ่านการใช้งานมาระยะ
หนึ่ง วีเนียร์ที่ติดไว้จะมีการปูดๆขึ้นมา ท�า            
ให้ยิ่งไปกันใหญ่ แต่ในแง่เสียงน้ันผมว่าน่าจะ
เท่าเทียมกันครับ

ภาพนี้เป็นเครื่องยืนยันว่างาน Made 
in UK. สู้ Made in USA. ไม่ได้ ไม่ใช่เร่ือง
ของความประณีต แต่เป็นเร่ืองของวัสดุ ใน
ภาพสังเกตเกรนลายไม้จะเห็นว่าเป็นวีเนียร์                                                    
ไม้เทยีม ซึง่เมือ่ผ่านการใช้งานไปนานๆ กเ็ริม่
ที่จะมีความไม่เรียบเกิดขึ้น เหมือนล�าโพงอายุ
ประมาณนีท้ีจ่ะเริม่พองๆออกมา นอกจากนัน้
จะเห็นจุดต่างบางจุด เช่น จุดกลมๆ 2 จุด ใน
ต�าแหน่งยึดน็อตของแกนสปริง 3 จุด ซึ่งของ
องักฤษดแูล้ว “ท�าเอาง่ายกว่า” ของไอ้กนั เพราะ
คงจะรูร้อยน็อตจากตรงนี้แล้วเอาพลาสติค                                                      
อุดไว้ ส่วนของไอ้กันจะโล่งๆเลย

Version 2 Made in USA.

ส�าหรับ Version 2 นี้ เท่าท่ีพบจะมีแต่
ที่ Made in USA. อย่างเดียว ซึ่งลักษณะ
ภายนอกนั้นดูเผินๆก็คล้ายๆกับ Version 1 
แต่ว่าหากดูดีๆต้องบอกว่าต่างกันมากๆใน
หลายจุดดังนี้ 

1. จุดยึดโทนอาร์มออกมาอยู่ด้านนอก จะ
เหน็ส่วนทีโ่ทนอาร์มยดึตดิอยู ่สดี�านัน่คอืจดุยดึ
โทนอาร์ม ซึ่งเวอร์ชัน 2 จะอยู่ด้านนอกแบบ
เดียวกับรุ่นใหญ่อย่าง The Legend, ES-1 
หรือ The Turntable

2. ถ้ายก Platter ออก จะเหน็ว่า ใต้ Platter                      
จะมีแผ่นโลหะสีด�าขนาดใหญ่กินพื้นที่เกือบ
ทั้งหมดของ Plinth แผ่นนี้เป็นแผ่นยึดระบบ
กนัสะเทอืน ซึง่เป็นแบบเดยีวกบั The Legend, 
ES-1 หรือ The Turntable

3. ภายใน โครงสร้างระบบสปริง 3 จุด
รูปตัว T ทั้งหมด เป็นอะลูมิเนียมหล่อแบบ
เดียวกับรุ่นใหญ่ The Legend, ES-1 หรือ 
The Turntable

4. ฝาครอบจะไม่มตีรา AR ตรงกลาง และ

จะมีระบบเบรคลดอุบัติเหตุจากการพล้ังท�าฝา
ครอบตกกระทบ Plinth

5. อันนี้ส�าคัญ คือ แท่นไม้ของ Version 
2 นั้นมีความหนามากกว่า Version 1 และ
เนื้อ MDF ที่น�ามาท�านั้น ดูเนื้อแน่นหนากว่า  
Version 1 พอสมควร ส่วนลายไม้ ใช้วีเนียน์ 
เนื้อไม้ Walnut แท้ๆที่สวยงามพอๆกัน

ซึ่งเมื่อได้เห็นงานของ Version 2 แล้ว ถ้า
ถามผมว่ารุ่นไหนน่าเล่นกว่ากัน ผมตอบไม่ยั้ง
คิดเลยว่า  Version 2 น่าเล่นกว่ามาก เพราะ

■ ■■ EB101 V. 1 UK.    
Version สีด�าสนิท

■ ■■ ฝาปิด/เปิดสีด�าส�าหรับ 
EB101 V. 1 UK.

■ ■■ ผิวเป็นไม้เทียม Plinth มี
รูสามจุด
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จดุส�าคญัคอืระบบรองรบัทัง้หมด “เหมอืน” รุน่
พีใ่หญ่ๆทกุรุน่ มอเตอร์กต็วัเดยีวกนั ดงันัน้มนั
จึงไม่มีความต่างอะไรกับ The Legend, ES-1 
หรือ The Turntable เลย นอกจากรูปร่าง     
ของฐานด้านนอกที่เป็นเหลี่ยมกว่า นอกนั้นก็
เหมือนกันหมด ผมเองก็ไม่เข้าใจ EB101 ถูก
ออกมาเพือ่วางตวัเป็น “รุน่ประหยดั” ของ AR 
และให้ The Legend, ES-1 หรือ The Turn-
table (จรงิๆกร็ุน่เดยีวกนั) แล้วท�าแบบนีม้นัก็
ไม่ต่างอะไรเลยแม้แต่น้อย (ในแง่ของตวัแท่น) 

สิ่งที่ผมคาดเดาคือ EB101 Version 2 คือการ 
“ลดราคา” ขาย ES-1 แบบ “ไม่ให้น่าเกลียด” 
เพราะบอกได้ว่าเป็นรุ่นเล็กกว่าจึงขายถูกกว่า 
ทั้งที่จริงๆนั้นก็เหมือนกันเกือบหมด และ
อีกข้อคาดเดาคือ “ช่วยระบายสต็อคชิ้นส่วน” 
เพราะช่วงนั้น CD มาแรงมาก เครื่องเล่น                                              
แผ่นเสยีงยอดตกแน่นอน การเอาชิน้ส่วนของ 
ES-1 มาใส่ใน EB101 แล้วขายถูกกว่ามากๆ 
ก็เป็นการช่วยระบายสต็อคชิ้นส่วนให้หมดโดย
เร็วก่อนปิดสายการผลิตนั่นเอง

ดังนั้นหาก EB101 ใช้อาร์มและหัวเข็ม
เดียวกับ The Legend, ES-1 หรือ The 
Turntable ก็ควรที่จะให้คุณภาพเสียงที่เท่ากัน 
“ในราคาที่ถูกกว่า” แถมในสายตาผม ผมว่า 
EB101 สวยกว่าด้วย

ส่วน Version 1 นั้น จุดอ่อนอยู่ที่ระบบ
โครงสร้างจุดยึดสปริงที่เป็นเหล็กปั้ม ซึ่งผม
มองว่าความแกร่งและทนต่อแรงกระเทอืนนัน้
มน้ีอยกว่าแบบอะลมูเินยีมไดคาสของ Version 
2 อย่างแน่นอน ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันในวงการ
ว่า โครงสร้างนี้มีความส�าคัญต่อคุณภาพเสียง
พอสมควร เพราะมันเป็นส่วนที่จะช่วยลดแรง
สัน่การกวนทีจ่ะมากระท�าต่อหวัเขม็ และการที่
จุดยึดมันอยู่ลึกลงไปด้านใน แบบเดียวกับรุ่น
ปู่ XA นั้น แทบจะท�าให้การอัพเกรดเปล่ียน
โทนอาร์มนั้นเป็นไปไม่ได้เลย การปรับแต่ง
เปลี่ยนแปลงก็ยากกว่า ไม่สะดวกเท่า

ดังนั้น Version 1 จะเหมาะกับคนที่ซื้อ     
ทีเดียวจบ ใส่เข็มแล้วก็เล่นไป ส่วน Version 2 
นั้น เหมาะที่จะเอาไปเล่นแร่แปรธาตุปรับแต่ง
โน่นนีม่ากกว่านัน่เอง ส่วนในแง่ความสวยงาม 
ประณีต งานสร้าง คุณภาพงานนั้น ผมให้เท่า
กันครับ Version 1 ได้เปรียบตอนยก Platter 
ออกแล้วได้เห็นลายไม้สวยๆมากกว่า Version 
2 นิดหน่อยครับ

ส่วนตัว Made in UK. นั้น ถ้าจะเลือกก็
ขอเป็นทางเลือกสุดท้ายละกันครับ นอกจาก
ว่าจะได้ราคาถูกๆจริงๆค่อยว่ากัน ไม่ใช่ว่า
งาน UK. ไม่ดีนะครับ เสียงมันก็คงเท่าๆกัน
แหละ เพยีงแต่มนัเป็นเรือ่งของความสวยงาม
กับการเลือกวัสดุการผลิตที่ของ USA. เขา                     
ให้ลายไม้สวยกว่าเท่านั้นเอง ซึ่งถ้าเราไม่
ซีเรียสตรงนี้ก็โอเคล่ะครับ 

ครับ, จุดสังเกตก็มีเท่านี้ครับ เอามาลง       
ไว้เพราะเห็นว่าตอนนี้ความนิยมในเทอร์น 
AR นั้นมีมากขึ้นมาจริงๆ ซึ่งก็แน่นอนว่าท�า       
ให้ราคาดีดขึ้นไปสูงมาก จนบางครั้งอาจจะ
มากเกินไป ก็ต้องระวังอย่าได้เผลอเป็นเหยื่อ
การป่ันราคานะครบั ก่อนจะซือ้แพงๆกล็องชัง่
น�า้หนกัดกู่อนว่า ราคาเท่าๆกนันัน้ เราอาจจะ
ได้เทอร์นที่ดีกว่า EB101 หรืออาจจะได้เทอร์น
ใหม่ๆสดๆเลยก็เป็นได้นะครับ 

ฝากไว้เท่านีก่้อนละกนัครบั แล้วฉบบัหน้า
จะหา “เรื่อง” มาเล่ากันอีกครับ

■ ■■ EB101 V. 2 USA. 
สังเกตจุดยึดอาร์มลอยตัว
อยู่ด้านนอก

■ ■■ ดูชัดๆ แต่โทนอาร์มจะ
เป็นรุ่นเดียวกันหมด

■ ■■ สวยงามจริงๆ
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