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มงคล อวมเรืองศรี 

POLKAUDIO
RTi A5

“polkaudio” นั้นเปนแบรนดระบบลำโพงชื่อดังเกาแกของสหรัฐอเมริกา ที่มีอายุอานามยืนยงเขาปที่ 40 นี่แลว  
ซึ่งคนไทยเรารูจักชื่อเสียงกันเปนอยางดี ดวยภาพลักษณความโดงดังในการออกแบบของ Matthew Polk หนึ่งในสาม 
ผูรวมกอตั้ง “Polk Audio, Inc.” ที่นิยมการเลือกใช ไดรเวอรที่มีขนาดไม ใหญ โตนัก ทำงานควบคูกับ passive radiator  
จนกลายเปนเอกลักษณที่ ไดรับการพัฒนาตอเนื่องในหลายตอหลายซีรี่ส รวมถึงระบบการทำงานอันไมมี ใครเหมือน 
ของ SDA ที่สรางชื่อเสียงความไมเหมือนใครในหลักการ “สราง” ความสมจริงแหงเสียง 

Matthew Polk, George Klopfer  
และ Sandy Gross ไดรวมกันกอตั้ง Polk 
Audio, Inc. ขึ้นในปค.ศ.1972 หลังจาก 
ที่ไดพบปะพูดคุยกันในระหวางชั้นเรียน ขณะ
กำลังศึกษาอยูใน The Johns Hopkins 
University, Baltimore รัฐ Maryland 
ปจจุบันทาง Directed Electronics ไดเขา 
ถือครองสิทธิ์ิใน Polk Audio, Inc. นี้ 
เมื่อปค.ศ.2006 Matthew นั้นรับหนาที่ 
การออกแบบ ในขณะที่ George จะรับ 
ผิดชอบในการสรางตัวตูลำโพง และยังเปน 
ผูออกแบบอัตลักษณ (logo) ของ “polk 
audio” ดวย  

สวน Sandy นั้นเปนผูดูแลอยูเบื้องหลัง
ดานการตลาด ภายหลังจากกอตั้งบริษัทได 
ไมนานทั้งสามก็เห็นพองตองกันวา แนวทางใน
การออกแบบระบบลำโพงของพวกเขาน้ัน  
นาจะมุงพัฒนาไปในระดับของความเปน 
ไฮ-เอ็นด ดวยการใชความรูความสามารถที่ 
ไดรับการศึกษาจากสถาบันอันมีชื่อเสียงเกา
แกของสหรัฐอเมริกา “Monitor 7” เปน
ระบบลำโพงรุนแรก ที่ประสบความสำเร็จ
อยางลนหลาม (ออกจำหนายในปค.ศ.1974) 
สรางช่ือเสียงในแก polkaudio จนติดลม 
บนนับแตนั้นเปนตนมา 

ซึ่ง ณ ขณะนี้ polkaudio หลากรุน 
จากหลายซีรี่สทั้ง Rti Series, TSi Series 
และ RM Series ที่กำลังสรางชื่อในตาง
ประเทศไดมีเขามาจำหนายแลวอยางพรอม
สรรพ และ audiophile/videophile ของ 
เราเพิ่งไดรับรุน “Rti A5” หนึ่งใน Rti Series 
มาหมาดๆ ชนิดท่ีวาแกะกลองกันเลยทีเดียว 
มาลองฟง และขอบอกไว ณ บรรทัดน้ีเลยวา 

“ไมธรรมดา” ครับสำหรับความเปน Rti A5 
ของ polkaudio 

 
คุณลักษณ 
“RTi  A5” เปนรุนเล็กสุดในกลุมลำโพง

ตั้งวางพื้นในชุด RTi-series ที่ประกอบดวย 
RTi  A5, RTi  A7 และรุนท็อป - RTi  A9 
โดยที่ RTi-series นี้นับเปน all-new 
product line “ใหมหมดจรด” ของ 
polkaudio ซึ่งถือวาอยูในลำดับชั้น “Better-
line product” นอกเหนือไปจาก Monitor-
series ที่ถือวาอยูในลำดับชั้น “Good-line 
product” และ LSi-series ที่จัดอยูในลำดับ
ชั้น “Best-line product” ของ polkaudio 

ไดรเวอรทั้งหมดที่ใชอยูใน RTi-series  
ไดรับการออกแบบขึ้นใหมลวนๆ โดยเปน 
แบบ Dynamic Balance® ซ่ึงในสวนของ  
วูฟเฟอร และ มิดเรนจ นั้น ตัวกรวยจะใชวัสดุ 
polymer/mineral composite cone 
สำหรับทวีตเตอรนั้นตัวโดมจะเปนวัสดุ silk/
polymer composite dome ทั้งนี้ระบบ 
แมเหล็กที่ใชจะเปนแบบ neodymium ที่ให
คาความเขมเสนแรงแมเหล็กที่สูงมาก จึง
ใหการควบคุมจังหวะการขับเคลื่อนตัวของ
วอยซคอยลไดดีเปนพิเศษ ยิ่งกวานั้นยังบรรจุ 
ferro-fluid ชวยระบายความรอนวอยซคอยล 
พรอมดวย heat sink “ครีบระบายความ
รอน” บนดานหลังของตัวแมเหล็กอีกดวย 

polkaudio ยังไดทำการออกแบบตัวตูที่
เปนระบบตูเปด (bass reflex) ขึ้นใหมใช
สำหรับรุนที่เปนแบบวางพื้น (floorstanding) 
โดยใชชื่อเรียกขานวา Power Port Tech- 
nology ที่จะชวยลดแรงลมหมุนวนบริเวณ

ปลายปากทอ จึงไมกอใหเกิดเสียงรบกวน 
สอดแทรกผสมปนไปกับเสียงเบส ซึ่ง Power 
Port นี้จะมีทอหนึ่งที่หันออกดานหนาตัวตู 
สวนอีกทอหนึ่งจะหันปลายทอไปทางดานหลัง
ตัวตู ซึ่งที่ปลายปากทอนี้จะมีวัสดุพิเศษ 
สวมครอบอยู เพื่อชวยลดแรงลมหมุนวน
บริเวณปลายปากทอ ทั้งยังมีสวนชวยในการ
แผกระจายคล่ืนความถี่เสียงต่ำในลักษณะท่ี
คลายคลึงกับหลักการ slot-loading อีกดวย  

ทั้งนี้ RTi A5 ไดรับการออกแบบให 
เปนระบบ 2.5-ทาง ต้ังวางพื้นโดยตรง และ 
ติดตั้งตัวขับเสียง หรือ ไดรเวอรไวทั้งสิ้น 3 ตัว
ในแตละตู ภายใตขนาดมิติตัวตูภายนอก 
102.23x21.43x40.01 ซม. (สูงxกวางxลึก) 
โดยในสวนของมิดเรนจ/วูฟเฟอรนั้นเปนแบบ 
Polymer Composite Dynamic Balance® 
ที่ถือเปนจุดเดนของ polkaudio ในปจจุบัน
ขนาด 6.5 นิ้ว จำนวนถึง 2 ตัวทำงานรวมกัน 
สวนทวีตเตอรนั้นก็เปนแบบ Silk Dome 
Dynamic Balance® เชนกันขนาด 1 น้ิว 
วอยซคอยลหลอเย็นดวยสาร ferro-fluid  

Power Port ซึ่งที่ปลายปากทอนี้จะมีวัสดุพิเศษ 
สวมครอบอยู เพื่อชวยลดแรงลมหมุนวนบริเวณ
ปลายปากทอ 
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อุปกรณรวมทดสอบ 
เครื่องเลน Super Audio CD รุน SA-11S1 ของ marantz จายสัญญาณเขาสูปรีแอมป Fully-balanced รุน X-02SE mkIII ของ XAV ดวยสายสัญญาณแบบ Balanced  
รุน Golden Reference ของ CARDAS จากนั้นเช่ือมตอเขาสูเพาเวอรแอมปรุน X-250 ของ XAV ผานทางสายสัญญาณแบบ Balanced รุน EFF-I ของ Supra  
สวนสายลำโพงเปนของ Acoustic System รุน LiveLine 

แมเหล็กที่ใชเปนแบบ neodymium ใหความ
เขมเสนแรงแมเหล็กสูง การควบคุมจังหวะ 
จะโคนของการส่ันจึงแมนยำใหความเที่ยงตรง
ทางเสียง และไดกำหนดจุดตัดแบงชวงความถี่
เอาไวที่ 2,200 เฮิรตซ 

ทั้งนี้ทั้งนั้น polkaudio มีเทคโนโลยี
สำคัญที่เรียกวา PowerPort ติดตั้งมากับ 
“Rti A5” ซึ่งออกแบบขึ้นจากหลักการ ARC 
(Acoustic Resonance Control) จึงให
สมรรถนะท่ีดีกวาทอเปดแบบธรรมดาเน่ืองจาก
สามารถลดเสียงรบกวนจากการหมุนวนของ
แรงลมในขณะเคล่ือนตัวผานทอเปดลงไปได
มาก เสียงเบสที่ไดจึงสะอาดใหความกระจาง
ชัด ทั้งระบบสามารถครอบคลุมชวงความถี่
เสียงตั้งแต 30-27,000 เฮิรตซ ดวยคาความ 
ไวเสียง 90 ดีบี มีคาความตานทานโดยรวม  
8 โอหม รองรับกำลังขับไดในชวง 20-250 
วัตต ข้ัวตอสายลำโพงเปนแบบ 5-way 
binding posts ชุบทองอยางดี มีมาให 2 ชุด
พรอมสำหรับการใชงานแบบ bi-wired 

จริงๆ แลวเปาหมายการออกแบบ Rti 
Series นั้นทาง polkaudio ตั้งใจใหผู ใช
สามารถไดรับอรรถประโยชนสูงสุดจากทั้ง 
การใชงานดูหนังและฟงเพลง ภายใตระดับ
ราคาที่คุมคามาก โดยมี Rti A1 และ Rti A3 
ที่นาจะตั้งใจออกแบบมาใหนำไปใชงานเปน
ระบบลำโพงเซอรราวด (เพราะไดรับการชีลด

ปองกันอำนาจแมเหล็กรั่วไหลออกไปรบกวน
ภายนอกอยางสมบูรณ) คูกับรุนใหญของ 
ซีร่ีสที่ใชเปนระบบลำโพงคูหนาไดอยางลง 
ตัวอยางรุน Rti A9, Rti A7 หรือวา Rti A5  
นี่แหละครับ  

กระนั้น “Rti A5” นี้ก็ไดรับการปรับจูน
เสียงใหพรอมตอการนำไปใชงานเพื่อการ 
รับฟงเพลงอยางมีคุณภาพดวยเชนกัน ดูได
จากการเลือกสรรวัสดุตัวตูที่เปน MDF board  
จับตองดูมีความแนนหนา แข็งแรงดีมาก  
น้ำหนักพอประมาณ ผนังตัวตูทุกดานไดรับ
การแดมปงไวดวย Damped Asymmetric 
Hex Laminate Isolation (DAHLI) เพ่ือ 
ลดการสั่นสะเทือนของผนังตู ทำใหไดเสียง 
ที่ปราศจากการเจือ หรือ เติมแตงสีสันลง 
ในน้ำเสียง นอกจากนี้ทวีตเตอรที่ ใชจะมี 
Faceplate เปนรูปไขทำหนาที่เปนแผนเบา
โคงนอยๆ ควบคุมทิศทางการกระจายเสียง 
ใหรวบรวมพลังงานความถี่เสียงสูงสะทอน
ออกไปไดแผกวางครอบคลุมพื้นที่นั่งฟงได 
มากขึ้น  

 
ความโดดเดน 
จุดเดนหลักที่ทำให RTi A5 แตกตาง 

จากระบบลำโพงโดยทั่วไป ก็คือการมี “รูป
ทรงตัวตู” ซ่ึงมิไดคงรูปลักษณไวในลักษณะ 
ที่เปนทรงสี่เหลี่ยมผืนผาเชนที่เรา-ทานคุนตา

กัน โดยจะมีรูปทรงคลาย “หยดน้ำ” ทำให
ผนังตัวตูของ RTi A5 นั้น “ไร” ซึ่งดานขนาน  
ทั้งยังไดผลพลอยไดจากคาความแข็งแกรง 
ทางโครงสรางของตัวตู ที่มีลักษณะเปน “ทรง
โคง” เรียวเขาหากันไปทางดานทายตัวตู  

นอกจากนี้ตัวตูของ RTi A5 ยังถูกเนน
เปนพิเศษ ดวยโครงสรางตัวตู ไม MDF  
ที่ประกบซอนกันถึง 6 ชั้น ซึ่งผานการ “ผนึก
แนน” จากการใชวัสดุ viscous layer แทรก
ตัวระหวางชั้นแตละชั้นๆ เพื่อใหเกิด “ชั้น
เหนียวหนืด” ซึ่ง polkaudio เรียกวา OSD 
(Optimal Shear Damping system)  
ที่ยืดหยุนตัวได ทำใหชวยสลายพลังงาน 
แรงสั่นสะเทือนของโครงสรางตัวตูในขณะ
ทำการขับขานสรรพเสียง นอกเหนือจาก 
ความแข็งแกรงทางโครงสรางที่สูงมาก สุม
เสียงที่ RTi A5 สงมอบออกมาจึงสะอาด
สะอานไรอาการคัลเลอรเจือปน 

 
คุณภาพเสียงที่ ไดรับฟง 
จากการที่ไดใชงาน RTi  A5 รวมกับ  

X-250 นั้น ทำใหยืนยันไดเลยวา “RTi  A5” 
ใหสุมเสียงอันนาทึ่งชนิดที่วาเกินกวาราคา
คาตัวไปไกลจริงๆ ครับ ดวยลักษณะน้ำเสียง 
ที่เอิบอิ่ม และเปยมในความหนักแนนของ 
พลังเสียง รวมไปถึงความชัดถอยชัดคำใน 
การเปลงอักขระเสียงรอง ความฉับพลันทันใด

ทวีตเตอร และมิดเรนจ /วูฟเฟอร 
แบบ Dynamic Balance ลิขสิทธิ์ของ 
Polkaudio ที่ ใหลักษณะการเคลื่อนตัว 
แบบสมดุล กอใหเกิดความผิดเพี้ยนเสียง 
ที่นอยมากๆ 
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Frenquency	 30 -27,000 Hz 
Power	Handling	 20-250 W 
Impedance			 8 Ohms 
Sensitivity	 90dB 
Midrange/			 2 X 6.5”    
 (Dynamic Balance) 
Tweeter	 Soft Dome 1” 
Size	(WxHxD)	 102.23x21.43x40.01 cm 
Weight	 18.14 kgs 
 

SPECIFICATIONS	

polkaudio RTi A5

ในการส่งมอบรายละเอียดเสียงเล็กเสียง


น้อยสารพัดสารพันที่อาจเคยได้ยินไม่ชัดเท่า
การฟังครั้งนี้
 อีกเรื่องที่ถือเป็นเรื่องโดดเด่น
อย่างน่าทึ่งเช่นกัน
 ก็คือเรื่องของการแยกแยะ


ระดับ
 “ลึก-ตื้น”
 กระทั่งความ
 “สูง-ต่ำ”



ของตำแหน่งชิ้นดนตรีในเวทีเสียง
 ....รับรองว่า



ผมไม่ได้โม้เกินจริงกว่าที่รับรู้ได้ครับ


RTi
 A5
 ที่ ได้รับฟังผ่านการขับขาน


ขุมพลังจาก
 X-250
 นั้น
 -ช่างน่าอัศจรรย์


จริงๆ
 ครับ
 จากที่เคยรับฟังในบางแผ่นแบบ
กระโดดข้ามแทร็ค
 กลับทำให้ผมรับฟังแผ่น
นั้นๆ
 อย่างเพลิดเพลินใจไปเรื่อยๆ
 จนจบ


แผ่น
 นอกเหนือจากความกลมกล่อม
 ละเมียด
ละไมของเสียงแล้ว
 การถ่ายทอด-บ่งบอก
สภาพอิมเมจและซาวด์สเตจก็มีความโดดเด่น
อย่างเป็นพิเศษ
 สามารถให้การรับรู้ถึงสภาพ
เสียงที่นอกจากจะแผ่กว้าง
 -
 จนสามารถสร้าง
ความรู้สึกโอบล้อมของบรรยากาศเสียงแล้ว

ยังถอยลึกเข้าไปหลังตำแหน่งตั้งวางระบบ
ลำโพงเป็นปริมณฑลเสียงอยู่หลังตำแหน่งตั้ง
วางลำโพง
 อีกทั้งยังไล่ระดับความสูง/ต่ำของ
สรรพเสียงได้อย่างสมจริง
 -
 พร้อมด้วยมวล

อากาศรายรอบของสภาพบรรยากาศเสียง



จนรู้สึกราวตัวเรากำลังจมกลืนเข้าไปดนตรีที่
รับฟัง
 เหมือนเข้าไปอยู่ร่วมในสถานที่บันทึก
เสียงกระนั้น
-
จริงๆ
ครับ


ความฉับไวในการตอบสนองสัญญาณ
เป็นอีกเรื่องที่ต้องยกย่อง
 ไม่ว่าจะเป็นใน


ช่วงย่านความถี่เสียงต่ำ,
 ช่วงย่านเสียงกลาง

รวมทั้งช่วงย่านเสียงสูง
 ด้วยอานิสงส์ของ


การใช้วูฟเฟอร์แบบ
 Dynamic
 Balance®

ขนาด
 6.5
 นิ้วจำนวน
 2
 ตัวทำงานร่วมกัน


ผลักดันมวลอากาศ
 ทำให้ได้ เสียงต่ำที่ลง


ลึ กและมีน้ ำหนัก เสี ย งที่ มี เรี่ ย วแรงพลั ง



โดยไม่อืดอาด
 ชักช้า
 ให้ความฉับไวในจังหวะ


จะโคน
 ส่งผลให้เสียงช่วงเบสตอนบน
 สอดรับ
กลมกลืนกับช่วงกลาง/สูง
 พร้อมแรงปะทะ
และฉับพลันทันใด



การตอบสนองความถี่ เสียงกลาง-สูง


ของ
 RTi
 A5
 นั้นเป็นเสียงที่มีความกลมกลืน
ต่อเนื่องเป็นเนื้อเดียวกัน
 ทั้งสดใส
 สะอาด



มีมวลมีน้ำหนัก
 (แรงปะทะ)
 ให้ความมีตัว


มีตนของสรรพเสียง
 พร้อมด้วยคึกคักกระฉับ-

กระเฉง
 ไม่โช่งฉ่าง
 ฟังแล้วสดชื่น-สนุก-


รุกเร้าใจ
 ช่วงย่านความถี่เสียงกลางนั้นมีความ
อวบอิ่ม-ฉ่ำชุ่มไม่แหบแห้ง
 ให้ความเป็นตัวตน
ของเสียงที่ดีมาก
 รับฟังเสียงหมู่เครื่องสาย


(ไวโอลิน-วิโอลา-เชลโล)
 ได้น้ำหนัก-เนื้อหนัง
ของเสียงอย่างสมจริง



ในขณะที่ช่วงย่านความถี่ เสียงสูงให้


ความสด
 สว่าง
 กระจ่าง
 เต็มเปี่ยมด้วยชีวิต
ชีวา
 และยังยืดขยายปลายหางเสียงออกไปได้
ไกลมาก
ไม่มีการอัดอั้น
หรือ
โรยตัว
(roll-off)

อย่างรวดเร็วจนหดห้วน
 หางเสียงสูงๆ
 อย่าง
ฉิ่ ง -ฉาบ- เหล็กสามเหลี่ ยม -ระฆั งหลอด


ล้ วนให้ความกั งวาน-ทอดตัวได้ยาวไกล



จากการรับฟังแผ่นซีดีชุด
 Planet
 Drum



ของ
 MICHEY
 HART
 สังกัด
 RYKODISC



(RCD
 10206)
 ที่การันตีคุณภาพด้วยรางวัล

Grammy
 Awards
 ครั้งที่
 34
 จะสามารถ


จับสัมผัสได้ถึงการแยกแยะตำแหน่งชิ้นดนตรี
ที่บรรเลงประโคมพร้อมกันตรงโน้น
 ตรงนี้ได้
ไม่สับสน
 พร้อมด้วยสภาพเสียงที่เปี่ยมด้วย
มวลบรรยากาศของโถงบันทึกเสียงขนาดใหญ่
ออกมาให้ได้รับรู้



เมื่อรับฟังจากแผ่น
 Telarc
 ชุด
 Pink

Panther,
 Victory
 at
 sea
 และ
 POMP&
PIPES!
 ของ
 REFERENCE
 RECORDINDS)

นั้นได้เสียงออร์เคสตร้าอันกระหึ่ม
 กึกก้อง



ไม่มีที่ติ
พร้อมสภาพเป็น
3
มิติของซาวด์สเตจ
ให้ได้สัมผัสรับรู
้ ทั้งด้านความกว้างที่แผ่ออก


ไปด้านข้างจนเลยตำแหน่งที่ตั้งวางลำโพง


ออกไป
 และยังโอบล้อมออกมาบริเวณด้าน
หน้าลำโพงอีกด้วย
ในด้านความสูงนั้นสามารถ
ไล่ระดับตั้งแต่แนวต่ำกว่าทวีตเตอร์ลงมา-
เสมอแนวเดียวกับทวีตเตอร์ -สูง เลยตัวตู้


ลำโพงขึ้นมา
 กระทั่งลอยเด่นอย่างมีปริมณฑล
อยู่ท่ามกลางระหว่างลำโพง
 พร้อมด้วยละออง
อณูของมวลเสียง



ช่วงย่านความถี่ เสียงต่ำที่
 RTi
 A5



ส่งมอบออกมานั้น
 ทรงพลัง
 อิ่มใหญ
่ และ


หนักแน่น
 แต่ไม่อวบอ้วน
 อุ้ยอ้าย
 และ
นอกจากจะให้น้ำหนักที่ดีแล้ว
 ความฉับไวใน
จังหวะจะโคนยังแม่นยำมากๆ
 อีกด้วย
 คุณจะ
สัมผัสถึงหนังหน้ากลองกระเดื่องที่ตึงแน่น

และแรงปะทะเป็นระลอกคลื่นรับรู้ได
้ (เพลง

Matsuri
ของ
KITARO
ชุด
Live
in
America)

เมื่อรับฟังจากแผ่น
 Fourplay
 ...โอ้โฮ
 ทั้งลึก
ทั้งหนักแน่นครับ
มีความสดใส
ฉับไวของราย-
ละเอียดเสียงดนตรีพวกเครื่องเคาะสารพัด

จังหวะจะโคนของเสียงเบสส์และกลองกระเดื่อง
แม่นยำและฟังได้ชัดเจน
เช่นเดียวกับแผ่นซีด
ี

ไม่ว่าจะเป็นเสียงกีต้าร์-เสียงเปียโน-


เสียงไวโอลิน-เสียงเครื่องสายทั้งหลายเรียก


ได้ว่า
 แทบจะมองเห็นเป็นเส้นสายที่สั่นไหว


กันเลยทีเดียว
 แม้ในยามที่คุณมันในอารมณ์


ไปปรับเร่งระดับความดังเสียงให้มากขึ้น...มาก
ขึ้น...มากขึ้น
 เสียงทุกเสียงจะยังคงปรากฏ


เป็นแถวเป็นชั้นถอยลึกเข้าไปหลังแนวตั้งวาง
ระบบลำโพง
 ไม่มีเสียงใดที่โผล่เลยล้ำหน้า
ตำแหน่งตั้งวางลำโพงออกมา
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สภาพเสียงที่มีอาณาบริ เวณแผ เลย 
ออกมาทางดานหนาตำแหนงต้ังวางลำโพง 
เจา RTi A5 ก็จะแผล้ำเลยออกมาทางดาน
หนาตำแหนงตั้งวางลำโพง โดยไมมีเสียงใดๆ 
ที่ล้ำหนาออกมา (forward) สภาพเสียงที่ 
มีการแผโอบมาทางดานหลังตำแหนงนั่งฟง 
RTi A5 ก็จะทำใหเรารูสึกไดถึงการออมโอบ
รอบตัวเรา ...นาประทับใจมาก จากความ 
ต อ เนื่ อ งของ เวที เสี ย งที่ กว า งขวางและ 
สภาพบรรยากาศการแสดงที่โอบลอมตัวเรา 
ยิ่งกับแผนซีดีที่ บันทึกเสียงมาดีมากอยาง 
Proprius, Opus3, Reference Recording, 
Pierre Verany, Sheffield Labs จะใหความ
รูสึกถึงสนามเสียงที่โอบลอมตัวเรา เหมือนตัว
เราเขาไปนั่งดูการแสดงดนตรีนั้นในสถานที่ 
ที่ไดทำการบันทึกเสียงกระนั้น  

สำเนียงเสียงของ RTi A5 นั้นใหความ
สนุก เพลิดเพลินใจ - สะอาด สดใส ไหลลื่น 
ชื่นมื่นหัวใจในตลอดเวลาที่รับฟง จากแผนน้ัน
สูแผนนี้ติดตอกันนานเทานาน ทั้งยังทำให 
คุณไดอึ้งกับการบงบอกระยะชัดลึก-ชัดต้ืน
ของสภาพเวทีเสียงจากแผนซีดีที่ รับฟงอัน 
ไดรับการบันทึกมาอยางพิถีพิถัน สมรรถนะ
ของ RTi A5 นั้นสรุปไดวา “เกินกวา” ราคา
คาตัวไปไกลครับ (เฉพาะอยางยิ่งขอแนะนำ 
ใหจับคูกับ X-250 ...กรุณาลองฟงใหไดครับ 
จากใจจริง) 

สำหรับตำแหนงตั้งวางที่ดีที่สุดสำหรับ 
RTi A5 ในหองฟง SoundScan++ นั้น  
จะมีระยะหางจากผนังหลังลำโพง 142 ซม. 
หางจากผนังดานขาง 116 ซม. โดยที่ระยะ
หางระหวางระบบลำโพงทั้งสองขางจะอยู
ประมาณ 175 ซม. และตำแหนงน่ังฟงจะ 
อยูห างจากแนวเสนตั้ งวางระบบลำโพง 
ออกมา 310 ซม. โดยโท-อินเล็กนอยราวๆ  
10 องศาครับ. ADP 

ชื่อของ “polkaudio” เปนที่รูจักดีกันมานานทั่วทั้งโลก กอกำเนิดขึ้นที่ 
Baltimore, Maryland ตั้งแตป ค.ศ. 1972 โดยเพ่ือนพองรวมสำนักเลาเรียน
เดียวกัน 3 คน หลังจากที่ ไดสำเร็จการศึกษาจาก Johns Hopkins University 
ในป ค.ศ. 1971 อันไดแก Matthew Polk, George Klopfer และ Sandy Gross 
โดยไดแรงบันดาลใจการที่ทั้งสามมีผลงานการออกแบบระบบเสียงรวมกัน 
ใหกับ bluegrass convention เปนที่สัมฤทธิ์ผล จากการที่ Matthew Polk นั้น
เชี่ยวชาญดานการออกแบบระบบลำโพง ในขณะท่ี George Klopfer เนนไป 
ที่การสรางตัวตูลำโพง สวน Sandy Gross ก็รับหนาที่อยู เบื้องหลังใน 
การทำตลาดใหกับ “polkaudio” ทุกอยางก็เลยลงตัว (George Klopfer  
นั้นยังเปนผูคิด-ออกแบบโลโกของ polkaudio ดวย) 

ระบบลำโพงรุน Monitor 7 นับวาไดสรางความสำเร็จอยางมากใหกับ 
“polkaudio” ในปค.ศ.1974 ทำใหชื่อของ “polkaudio” ติดทำเนียบระบบลำโพง
ระดับไฮ-เอ็นดนับแตน้ัน จุดเดนสำคัญในความเปน “polkaudio” โดยฝมือการ
ออกแบบของ Matthew Polk น้ันถูกเนนไปที่การเปนระบบลำโพงแบบ 2-ทาง 
เปนหลัก ดวยการใช ไดรเวอรแบบ trilaminate-polymer ขนาดตัวกรวย 6.5 นิ้ว 
ที่ออกแบบและผลิตขึ้นเอง สวนตัวขอบรอบลำโพงเปนยางธรรมชาติใหความ
ทนทาน ควบคูกับการใช passive radiators เพ่ือชวยเสริมชวงความถ่ีต่ำให 
ตอบสนองลงไปลึกยิ่งขึ้นกวาธรรมดา อยางเชนในรุน Monitor 12 ที่สามารถ 
สงมอบเสียงต่ำลงไปไดลึกถึง 18 เฮิรตซอยางนาทึ่ง  

ตอมา Matthew Polk ไดพัฒนาหลักการของเขาไปไกลยิ่งขึ้นดวยการใช 
ไดรเวอรหลายตัวติดตั้งบนตูลำโพงใหทำงานรวมกัน เพ่ือผลลัพธทางระบบเสียง 
สเตริโอท่ีเปน 3-มิติอยางสมจริง พรอมดวยความแจมชัดในรายละเอียดกวา 
ที่เคยเปนมา โดยเรียกหลักการน้ีวา phase-coherent vertical line-source 
multiple driver topology ซึ่ง Matthew Polk ไดจดทะเบียนลิขสิทธิ์ ไว ใน 
ชื่อ SDA TRUE STEREO technology โดยมีรุน SDA - SRS (Signature 
Reference System) เปน flagship ของซีรี่ส ที่ ไดสรางความนาทึ่งประทับ 
ไว ในวงการ ตราบปจจุบันก็ยังมีผูที่หลงใหลและพิสมัยใน SDA ของ polkaudio  
แมจะผันผานกาลเวลามายาวนานถึงกวา 25 ปแลวก็ตาม 

นั่นคือความสำเร็จอันยังเปนที่จดจำของ “polkaudio” ซึ่งแมปจจุบัน 
Matthew Polk จะมิไดมีสวนเกี่ยวของใดๆ กับ “polkaudio” แลวอันเนื่องมาจาก
ความชราภาพ กอปรกับไดถูกเปลี่ยนมือบริษัทมาสูกรรมสิทธของ Directed 
Electronics ทวาดวยแนวคิดและหลักการหลายตอหลายอยางดังที่ ไดจดทะเบียน
ลิขสิทธิ์ ไว ไดแสดงใหประจักษถึงความกาวหนาเกินใครในวงการ ณ เวลานั้น  
และแมจนกระทั่งทุกวันนี้ก็ตาม หลักการมากมายตามแนวคิดของ Matthew Polk 
ก็ยังคงถูกนำมาใช เพ่ือสรางความสำเร็จใหกับ “polkaudio” อยางตอเนื่อง 
เสมอมา 

แมวาในประเทศไทยชื่อของ “polkaudio” จะเงียบหายไปนาน ทวาในตลาด
ตางประเทศระบบลำโพงหลายตอหลายรุนของ “polkaudio” ท่ีประสพความ
สำเร็จไดรับความนิยมชื่นชอบในคุณลักษณและสมรรถนะทางเสียง ในอดีตชื่อ 
ที่ ใชเรียกขานกันในภาษาไทยของ “polkaudio” อาจผิดเพ้ียนไปจากความถูกตอง  
ซึ่งปจจุบันหลังจากที่ “บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด” ไดรับสิทธิ์การนำเขาและ 
จัดจำหนาย “polkaudio” อยางเปนทางการแตเพียงผูเดียวในประเทศไทย  
ดวยความซาบซ้ึงและตราตรึงใจในผลงานการออกแบบของ Matthew Polk  
มาแตดั้งเดิม จึงอยากใหการเรียกขานในภาษาไทยของ “polkaudio” นั้นถูกตอง
อยางเปนสากล นั่นคือ “โพลคออดิโอ”  
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