
NAD PP 3i 
Digital Phono/USB Preamplifier

กลองดนตรี…สําหรับคนรักอนาล็อกออดิโอ

ใน
ชวงเวลาการสาดนํ้าสงกรานตที่คึกคักทั่วเมืองไทย เปนเวลาทีผ่มกําลังสนุกสุดเหวี่ยงกับการ
เลนแผนเสียง ตามปกติก็เลนอยูเปนประจําอยูแลว แตคราวนี้ไดปรีโฟโนเครื่องใหมมาทดลอง  
ใชงานก็เลยสําราญบานใจกวาปกติ เครื่องเลนแผนเสียง หรือเทิรนเทเบิลที่หลายๆ คนหันกลับ

มาเลนกันมากขึ้น อาจจะเปนปรากฏการณอยางหนึ่งของโลกไฮไฟ ที่ตองการเชื่อมเอาอนาล็อกเขามาสูแวดวง
คนรักดนตรีใหแนบแนนมากขึ้น
 ผมมีแอมปลิไฟรที่มีภาคขยาย Phono อยูแลวสองสามเครื่อง และรวมไปจนถึงภาคปรีโฟโนแยกชุด 
ออกมาอีกสองเครื่อง คือ Luxman-E1 ของโบราณที่มักจะใชคูกับ AR Turntable ของรักของหวง ไดทั้ง  
หัวเข็ม MM และ MC สวน Creek OBH 18 MM สําหรับหัวเข็ม MM ที่มักจะควบคูกับเทิรนเทเบิล Pro-Ject 
Debut Carbon สิ่งเหลานี้อยูในชีวิตประจําวัน ที่ไมอาจจะขาดไปเสียได อยางนอยก็วันละสองสามแผน     
ที่ตองฟง แตชวงที่ได NAD PP 3i มานี้ผมสนุกตั้งแตเชาจรดเย็นครับทาน
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 และสิ่งที่นาประทับใจคือการออกแบบของ NAD เคาทําไดดีมาก ตัวขนาดเล็ก
กะทัดรัด แตเปนทั้งภาคขยายหัวเข็ม MM MC และแปลงสัญญาณจากเทิรนเทเบิล
หรือแผนเสียงไปเก็บเปนไฟลในรูปของดิจิตอลไดดวย เราจะไดไมตองเลนแผนเสียง
ใหสึกหรอบอยๆ เดิมที NAD ออกแบบเครื ่อง Phono Preamplifier ใหลูกคา            
ที่นิยมเลนเทิรนฯ อยางสมํ่าเสมอ รวมทั้งเครื่องเลนแผนเสียง มาเลือกใชกันตลอด 
ใครมี NAD C 556 Turntable หรือรุนอืน่ๆ ลองยกมือขึน้นะครับ เราจะไดรู วา      
พวกเดียวกัน…ปที่ผานมา NAD วางตลาดปรีโฟโนรุน PP 2i ไดรับความนิยมไปอยาง
ดีมาก และเจา PP 3i คือรุนตอมาที่ตองบอกวาอยาพลาดเชียว
 ที่จริงระหวาง PP 3i กับ PP 2 มีพื้นฐานใกลกันมาก เพียงแต PP 3i มีภาคขยาย
สัญญาณหัวเข็ม MM/MC ที่เลนเครื่องเลนแผนเสียงไดสองเครื่อง แตตองเลนครั้งละ
เครื่องนะครับ ทีนีส้วนตางของ PP 3i คือสามารถปลอยสัญญาณขาออก ในระดับ
ความแรงแบบ Line Out สําหรับตอเขาชอง Line In ของอินทิเกรเต็ด ปรีแอมป   
ทั่วๆ ไปได เพิ่มชอง USB Output เขามาดวย โดยชองตอแบบ USB ขาออกนี้           
มีไวใหคุณๆ ทั้งหลายสามารถหยิบยกนําเอา PP 3i ไปตอใชงานกับเครื่องคอมพิวเตอร 
หนาที่สําคัญอยางที่สองนี้คือ วงจรภายใน PP 3i ที่เปนภาค Digital Phono จะรับเอา
สัญญาณอนาล็อกที่มาจากหัวเข็มนั้น แปลงเปนดิจิตอลครับทาน
 หมายถึงวา NAD PP 3i มีภาค A-D หรือ Analog to Digital Convertor ในระดับ
16 bit/48 kHz ที่สงออกไดทาง USB เชื่อมตอเขาไปยังคอมพิวเตอรของคุณ เพื่อที่
จะทําใหคุณสามารถที่จะแปลงแบบอนาล็อกจากหัวเข็ม ใหเปนขอมูลดิจิตอล โดยบันทึก
เก็บเปนไฟลดิจิตอลเอาไวฟงในลักษณะ Computer Audio ไมใชแปลงไฟลระดับ 
MP3 นะครับ แตแปลงไดเปนไดทั้ง WAV และ MP3 ซึ่ง NAD จะมีซอฟตแวรชื่อ 
Vinyl Studio Lite มาใหคุณนําไปลงในคอมพ และยังอัพสเกลเสียง จากโปรแกรมนี้
ใหไดละเอียดสูงสุดถึง 32 bit/192 kHz ทีเดียวนะครับ
 สวนที่แถมพกมาใหอีกคือ นอกจากรับอินพุตจากหัวเข็มแลว เจา PP 3i ก็ยังมี
ชองรับสัญญาณภาคไลนอินเพิ่มเขามาดวย คุณจึงสามารถตอสัญญาณอนาล็อกจาก
แหลงโปรแกรมอืน่ๆ ไดทัง้ จูนเนอร หรือจะเอาภาคโฟโน ระดับไฮเอนด ราคาสูงๆ 
มาตอเขาทางนี้ไดเชนกัน ผมไดทําการทดสอบแลวก็ตองขอบอกวา นี่คือปรีโฟโนที่ 
คุมคาที่สุดแหงป ยิ่งเทียบเคียงกับงบประมาณแลว ผมวาจัดเปน The Best ไดเลยครับ

 ดวยขนาดยอมๆ มีระบบการตอดานหลังเครื่องที่ครบถวนใชงานงายๆ 
PP 3i เปยมรูปลักษณเรียบงาย ดานหนามี LED สองดวง บอกการทํางาน
เปนสฟีาและสแีอมเบอร ซึ่งจะระบกุารตอเชื่อม USB ดานหนากย็งัมชีองเสยีบ 
USB Type B ซึ่งเปนมาตรฐานที่มีผู ผลิตสาย USB ชั ้นนําผลิตออกมา      
วางจําหนาย ดานหลังชองตออินพุต RCA สําหรับตอกับเครื่องเลนแผนเสียง
ไดสองเครื่อง MM และ MC เลือกใชงานดวยสวิตชโยก มีชองไลนอิน       
อีกหนึ่งชอง สําหรับตอจากเครื่องเลนเทป, จูนเนอร หรือปรี โฟโนตัวอื่นๆ 
ก็ยังได โดยการเลือกก็จะใชสวิตชโยกทางดานหลังที่มีมาให มีไลนเอาต   
อีกชอง รวมทั้งแจ็คขาเขาของไฟ 24 V จากอะแดปเตอร ขนาด 100 mA
 การฮคุอพั หรอืตอใชงานกต็อตรงจากเครือ่งเลนแผนเสยีง เขาชองทีเ่รา
ตองการใชงาน กราวนดสายกราวนดใหเรียบรอย ตอไลนเอาตพุต ไปเขาที่
อินพุตใดก็ไดของแอมป ที่เปนภาคไลน เชน CD, AUX, Tuner สวนผูที่
ตองการแปลงไฟลจากแผนเสยีงไปเขาที่คอมพ ใหใชสายยเูอสบแีบบดานหนึ่ง
เปนยูเอสบี A และอีกดานเปนยูเอสบี B มาตอเทานั้นเอง 

 การทดสอบของผม เริ่มตนจากการตอเลนในแบบทดสอบจากหัวเข็ม
แบบ MM และ MC ครับ เนนไปในทางการฟงเสียงแบบจริงจัง โดยเบิรน
เครื่อง NAD PP 3i อยูหาหกชั่วโมง ก็เริ่มรับรูถึงความอุนนิ่มนวลละมุนละไม
ขึ้นเรื่อยๆ เปนปรีแอมปโฟโนที่แรกเปดเครื่อง เสียงจะดูเหมือนขุนไปนิด 
ในชั่วโมงแรก พอผานพนสองสามชั่วโมงไปแลว ตองรอง Wow เลยขอรับ
ทานขุนและคุณหลวงอนาล็อกทั้งหลาย ปลายเสียงแหลมสุภาพมากกับ    
หัวเข็มดั้งเดิมของผมคือ Shure V15 Type V MR ขอบอกวาไมเสียแรง   
ที่เก็บในกลองเอาไวนานหลายป นานๆ เอาออกมาใชที โอ…สวรรค
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Reference
Creek 5350 SE Integrated Amplifier

NAD C316 BEE Integrated Amplifier

Exposure 3010 S2 Integrated Amplifier

KEF LS3/5a plus AB1 Monitor Speaker

Focus Audio FS68 SE Speaker

Van den hul The Orchid Interconnect Cable 

Van den hul the Magnum Hybrid Speaker Cable

Asus UX31 Ultra Slim Lab top Computer
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 สลบักบัการใชหวัเข็ม Blue Point Special อนัเปนหวัเขม็แบบ MC แบบไฮเอาตพตุ
เสียงแรงเทา MM จึงตองใชชองตอหัวเข็ม MM ของ NAD PP 3i นี่ก็จะเปนอีกบุคลิก
หนึ่งท่ีกินเจา Shure V15 Type V MR ไมลง เพียงแตวาบุคลิกเสียงกลางของ Blue 
Point Special ดีดดิ้นออดออนกวานิดๆ การเลนกับหัวเข็ม MC จริง มีใหเลนสองหัว
ครับ หนึ่งคือ Audio-Technica OC9ML/III อันนี้ขอบอกวา สําหรับคนที่ชอบเสียง
หวานหยดยอย ไมผิดหวัง โครงสรางขางในเลนเอาสาย PCOCC มาทําคอยลใหขด   
คูไปกับแมเหล็กแบบ Neodymium เสียดวย ผูผลิตเขาบอกวาเปน Dual Moving 
Coil Design ท่ีดี ราคาพอรับไดของเขาละ (คือไมถึงสามหม่ืนบาท)

 อีกหัวหนึ่งของเกาเก็บเชนกัน รักถนอมเหมือนลูกในไส เอาไปเก็บไวในตูอบ
ความชื้นของเลนสกลองละครับทาน Ortofon MC20 Super เปนหัวเข็มที่มีสัญญาณ
ขาออกเบากวาทุกหัวที่มีใชอยู ดังนั้นอาจจะตองเรงระดับความดังจากเคร่ืองแอมป
มากหนอย แตเสียงใสโปรง ทําใหเหมือนฟงลําโพงอีเล็กโทรสแตติกยังไงยังงั้น    
เปรียบเทียบระหวาง Audio-Technica OC9ML/III ที่ใหเอาตพุต 0.4 มิลลิโวลต 
MC20 Super มันใหคาสัญญาณขาออกเพียง 0.25 มิลลิโวลตเทานั้น การตั้งคาหัวเข็ม
ดวยแรงกดสองกรัมโดยเฉลี่ย เจา OC9ML/III จะใหไดนามิกเปดกวางกวาแยะ       
แถมปลายเสียงโอโห สดชัดแบบเปนเรื่องเปนราว เพราะคาสเปกระบุวาความถ่ีสูง   
ไปไดถึง 50,000Hz เลยทีเดียว
 หัวเข็มเหลานี้ถือวามีราคาเบาะๆ พื้นฐาน สําหรับนักเลนที่เขาเลนเทิรนเทเบิล
แบบเต็มลูกสูบ อาจจะมีหัวเข็มแพงกวาที่ผมมีอยูอีกหลายเทา ผมเคยคล่ังหัวเข็ม     
มานานแสนนานจนตอนหลังยอมแพ เพราะมีเพลงแบบ SACD หรือ Hi-res ใหไดเลน
สลับบาง เพราะมาเลนเทิรนฯมันตองเวลาเหลือเฟอถึงจะหนุกหนาน อยางเมื่อครั้งที่
ลงทุนตัดใจเลน MC3000 ของ Ortofon ตองเก็บเงินหลายเดือนทีเดียวกับสภาวะ       
การเงินตอนนั้น เพราะยังตองหาสเต็ปอัพทรานสฟอรเมอรของมันมาควบคูกันดวย 
แตสําหรับ NAD PP 3i ทําใหโลกของคนเลนแผนเสียงงายขึ้น 

 โดยที่เสียงของภาคขยายปรีโฟโนของ NAD PP3i เปนกลาง แมนยํา 
และใหเสียงทุกเสียงออกมากลมกลอม ไมวาคุณจะเปลี่ยนหัวเข็มเปนรุนใด 
กส็นองตอบไดแบบครบถวน บุคลิกของเสียงกลางตํา่ทีผ่มคดิวาไมดอยไปกวา
ปรีโฟโนราคาแพงที่ผมใชอยูเลยแมสักนิด ยิ่งคิดถึงราคาของมันดวยแลว 
ใหรูสึกวาทําราคาอยางน้ีได ก็เพราะเปน NAD ลองเปนแบรนดอื่นๆ ที่สราง
ภาพใหไฮเอนดสักหนอย หากลองไมมาหุมใหสวยๆ บวกกําไรไดบานเบอะ
ละครับ 
 น่ีแหละคือ NAD ที่ไมวาจะผลิตอะไรออกมา เคานารักที่สุด  มองเห็น
ผูบริโภคเหมือนเพื่อน เหมือนญาติ ไมฉกฉวยทําราคาใหแสบหัวใจ ผมจึง
ประทับใจความเปน NAD ท่ีหนาแคคมขํา ไมหลอ แคคบไดทุกวันเวลา
ตราบนานเทานาน
 จุดเดนของนํ้าเสียงโดยรวมของ NAD PP3i เรื่องแรกเปนเสียงเบสที่
สะอาดชดัเจนครบั เสยีงกลางทีม่คีวามอบอุนและสมจริง ในขณะท่ีเสียงแหลม
เปดกวาง และ Flat เรยีบ แสดงรายละเอยีดในแบบอนาลอ็กแทๆ  ทีผ่อนคลาย
ไดดี เสียงชวงปลายน้ันจะมีการพล้ิวไหว มากหรือนอยขึ้นกับบุคลิกของ   
หัวเข็มแตละหัวเข็มดวย วาจะเปนแบบ MM ที่อบอุนหนักแนน หรือ MC 
ที่โปรงกังวาน เสียงที่สามารถทอดยาวไกล และฮารโมนิกอันละเมียดละไม 
เปนกลองเล็กๆ ที่ใหเสียงดนตรีแบบที่แมนยํา และเวทีเสียงเยี่ยมมากครับ
 ทีนี้ในอีกรูปแบบหนึ่งที่ NAD PP 3i มอบสําหรับนักเลนที่ตองการ  
เก็บเอาเพลงในแผนเสียงลงไปไวในคอมพิวเตอรสําหรับการเลนแบบ
ดิจิตอลไฮไฟ ก็ไมยากเย็นครับ มีโปรแกรมที่จะชวยในการแปลงสัญญาณ
โฟโนจากแผนเสียงของคุณใหกลายเปนดิจิตอล ไปเก็บไวในคอมพิวเตอร
ดวยกรรมวธิีของสตดูิโอคอื ใช Analog to Digital Converter จากแผนเสยีง
ที่เรารักใหกลายเปน WAV, FLAC หรือ MP3 ไดอยางสบายๆ
 แมวาขั้นตนของการแปลงไฟลจะเปนแคเพียงความละเอียด 16 Bit/ 
48 KHz แต Software ที่ NAD ใหมาในชื่อ Vinyl Studio Lite ยังสามารถ
อัพแซมปลิ้งใหคุณเลนไฟลสงออกมาไดสูงสุดถึง ถึง 32 Bit/196 KHz   
สะใจครับพี่นอง
 ผมจะไมเอามะพราวหาวมาขายสวน เพราะหลายทานนาจะลงโปรแกรม
และทําการแปลงไฟลกันไดไมยากเย็น เพียงแตศึกษาทําความเขาใจหนาตา
โปรแกรม วิธีแปลงเพลง การตั้งชื่อ การตัดตอแทร็กเพลง ซึ่งมีมาใหอยาง
เรียบงายไมหวือหวา การลงโปรแกรม Vinyl Studio Lite แบบผมที่เปน
คอมพแคงูๆ ปลาๆ ยังทําเปน ทานผูอานก็ยิ่งหวานหมูครับ
 เริ่มจากตอสาย USB แลวมันจะหาไดรเวอร สักครูก็จะลงไดรเวอร        
ใหเราใชงานได ลงโปรแกรมก็กด next มันไปเรื่อยๆ ไมนานก็เสร็จสรรพ 
ไดใชเจา Vinyl Studio กัน จากหนาจอคอมพกันเลย
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 ขั้นกระบวนการก็คือ การเปดหนาโปรแกรมเลือก Recording Option 
ของ Vinyl Studio Lite ที่เลือกไดระหวาง MP3 กับ WAV  ซึ่งขอแนะนํา
ใหเลือกเปนไฟล WAV ไปกอน เพราะสามารถแปลงเปน FLAC ทีหลังได  
 ใหคลิกตาราง WAV File Option ที่เราจะตองเลือก Sample Rate 
ที่เลือกจํานวนบิตเรต ไดตั้งแต 16 ไปจนถึง 32 บิตครับ อีกเรื่องหนึ่งคือ
การเลือก Bit Dept หรือเลือกอัตราสุมสัญญาณ ซึ่งก็เลือกไดหลากหลาย
จนถึง 192 KHz ตามถนัดนะครับ เพราะวาไฟลใหญกินพื้นที่ฮารดดิสกมาก 
แตไดคุณภาพมากเชนกัน และที่เลือก ตองแนใจวาบิตเรตและอัตราสุมสูงๆ 
นัน้ คุณมีภาค DAC ภายนอกที่สามารถแปลงไฟลขนาดนั้นได โปรแกรม
ถือวาพื้นฐานจริงๆ ครับ เลือกอัลบัม้ได ทําชื่อเพลง ศิลปนไดตามอัธยาศัย
 แตขอแนะนําคือ ระดับความแรงของสัญญาณจากแผน ควรเช็ค   
ระดับความดังอยาใหพีกจนเสียงแตกพราเปนใชได จงเช็ค Check Level       
ตามสมควร โดยทางโรงงานเคาจะตั้งมาใหที่ระดับ 3 คุณจะเริ่มกดปุม Set 
Digital Gain to 1 กอนก็ได แตอาจจะเบาไป ก็เพิ่มตามที่คิดวาเหมาะเจาะ 
หากจะใหแมนๆ ก็ปรับแบบแมนวลเหมือนสมัยที่เราเริ่มอัดเทปคาสเซ็ต 
จากแผนเสียงดวยตัวเองนั่นแหละ ปรับสไลดดานขางของแถบสัญญาณ  
จากแผนเสียงนัน้ เช็คดูในชวงพีกสุดจะตองไมเกิน 85 
 อันที่จริงกระบวนการตางๆ มีการแนะนําอยางละเอียดจากทางโคไนซ
ครบั หากจาํไมผิดในนิตยสาร LE สาํหรบัสมาชกิของบานทวาทศนิ คณุอธวิฒัน 
เขียนไวละเอียดยิบๆ ดังนั้นคุณสามารถเขาเว็บไซต www.Conice.co.th 
ไปศึกษาได แตรับรองดวยเกียรติของลูกเสือเอกวา ไมยากจริงๆ ครับทาน 
หรือจะขอคําแนะนําจากพนักงานขายของบริษัทก็ยอมได

Product Rating
Structure
โครงสราง ความแข็งแรง ความสวยงาม

4

Easy to use
ความงายตอการใชงาน

4.5

Overall
คุณภาพโดยรวม

5

Value
คุณคาเมื่อเปรียบเทียบราคา

5

Performance 
ศักยภาพ

5

Full Specifications
Input Impedance MC 47k Ohms + 180pF

Input Impedance MM 47k Ohms + 200pF

Signal to noise ratio 78dB A Wieghted

Connections USB plus Phono

Dimensions (HxWxD) 35 x 135 x 70 mm.

Finish Graphite Black

Distributor: Conice Electronics Co., Ltd. 

Tel. 0-2276-9644 

Price: 8,000 Baht

 NAD PP 3i คือเครื่องปรีโฟโนที่ทั้งทันสมัย และใหคุณภาพเสียงเที่ยงตรงดีมาก 
ใหความรูสึกอบอุน อิ่มเอมกับเสียงอนาล็อกอยางดีเยี่ยม แคเพียงผมไดใชงานในการ
ฟงแผนเสียงจากเทิรนเทเบิล ก็ไดคุณสมบัติของเสียงดนตรีที่คุนเคยจากหัวเข็มชั้นดี
อยางไรขอบเขต เวทีเสียงกวางลึก เสียงสะอาดสะอาน จนไมอยากเชื่อวากลองเล็กๆ 
จะบรรจุความหฤหรรษไดมากถึงเพียงนี้ 
 นอกจากนั้นการเก็บไฟลขอมูลแผนเสียงในรูปดิจิตอล สะดวกงายดาย ไดอรรถรส
ใกลเคียงการฟงแผนและหัวเข็มที่คุนเคย แตละวันจึงเต็มเปยมความสุขอยางไมเคย
เปนมากอน ขอบคุณจริงๆ ที่ NAD สรรคสรางสิ่งประดิษฐนี้ขึ้นมา พูดสั้นๆ ไดคําเดียว
วา…เยี่ยม ครับ…
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