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ความสำเร็จอาจไม่ได้วัดกันที่ยอดขาย แต่วัดตรง  
ที่ผู้บริโภค “เต็มใจซื้อ” มากเพียงใด และความ
เต็มใจซื้อนี่เองที่อาจช่วยลดปัญหาโลกแตกอย่าง
การละเมิดลิขสิทธิ์ลงได้... ซึ่งต้องอาศัยเวลา + กึ๋น
ของผู้ผลิต (คงต้องเริ่มจาก “ความจริงใจ” คือ ไม่ 
“เนียน” มากจนเกินไป ไม่อย่างนั้นผู้ซื้ออาจเสีย
ความรู้สึก) แต่สิ่งสำคัญสำหรับผู้บริโภคที่ไม่ควร
ละเลยเช่นกัน คือ การปลูกฝังการยอมรับ “ค่า
ความคิด” ที่เป็นต้นทุนหนึ่งของผู้ผลิตด้วย 

ปัจจุบัน Jamo ถูกผนวกรวมเป็นส่วนหนึ่ง
ของบริษัทอเมริกันอย่าง Klipsch Group, Inc.  
แต่แนวทางแบบ “Danish Sound” ก็ยังคงเป็น
นโยบายหลักของบริษัทเช่นเดิมไม่เปลี่ยนแปลง 
ทำไมประเทศเล็กๆ พื้นที่บางส่วนเป็นเกาะ มี
ทรัพยากรไม่มากอย่างเดนมาร์ก จึงติดอันดับ
ประเทศที่มีรายได้เข้าประเทศอันดับต้นๆ ของโลก 
ส่วนหนึ่งมาจากการที่เขาใส่ “ความคิด” ลงไปเพื่อ
พยายามเพิ่ม “คุณค่า” ให้กับตัวสินค้า จากของ
ธรรมดาก็เลยไม่ธรรมดา และความไม่ธรรมดา 
(หรือที่เรียกว่า “พิเศษ”) นี่เอง ที่เป็นเอกลักษณ์
อันเป็นความภาคภูมิ ใจของผู้ผลิตที่สามารถ  
ขายได้ และไม่สามารถหาได้จากผู้ผลิตอื่นด้วย 
(นอกจากจะมีการลอกเลียนแบบ ซึ่งทำได้เหมือน
แค่ภายนอก แต่คุณค่านั้นต่างกัน) หากอยากรู้ว่า
เดนมาร์กเพิ่มคุณค่าให้กับลำโพงของตนได้มาก
น้อยเพียงใด ก็คงไม่พ้นต้องทดลองฟังกันละครับ 

 
 

คำ 2 คำ ที่เรามักเห็นอยู่ด้วยกัน คือ ศักดิ์ศรี 
และ ความภาคภูมิใจ เราอาจแยก 2 คำนี้จากกัน
ได้ แต่คุณค่าสูงสุด (ที่แท้จริง) ของทั้ง 2 คำนี้   
จะส่งผลชัดเจนที่สุดเมื่ออยู่ด้วยกัน สำหรับปัจเจก 
บุคคล หากมีสิ่งใด หรือกระทำการณ์ใดได้ดีก็มัก
เกิดความภาคภูมิใจ และต้องการแสดงความภาค-
ภูมิใจของตนให้ผู้อื่นได้ประจักษ์ แต่ก่อนจะถึงจุด  
นี้ บุคคลผู้นั้นต้องเริ่มจากเคารพตนเองเสียก่อน  
มิเช่นนั้นก็ไม่อาจเปิดใจมองเห็นคุณค่าของตน...  

เช่นเดียวกัน ความภาคภูมิใจของผู้ผลิตสินค้า
มักเริ่มจากการที่ผู้ผลิตยึดมั่นในแนวทางการ
ดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ (มักมา) พร้อมกับ

ความรับผิดชอบเหนือมาตรฐาน จนก่อเกิดเป็น 
“คุณค่า” และความภาคภูมิใจ ก่อนจะส่งผ่านไปยัง
ผู้บริโภค ซึ่งผู้บริโภคอาจสัมผัสได้จากตัวสินค้า
โดยตรง หรือไม่ก็มองเห็นจาก “การกระทำ” 
(ความเอาใจใส่) ของผู้ผลิต แน่นอนว่าเราไม่อาจ
กำหนดเรื่องของรสนิยม แนวความคิด และความ
ชอบส่วนบุคคลอันหลากหลายได้ (ส่วนหนึ่งเป็น
อิทธิพลจากค่านิยม และการศึกษา) ผู้บริโภค
จำนวนมากอาจไม่สามารถรับรู้ หรือเข้าใจ 
“คุณค่า” ของสินค้าได้อย่างลึกซึ้ง นี่จึงเป็นเรื่อง
ท้าทายสำหรับผู้ผลิตว่า สามารถสร้างคุณค่า และ
ส่งผ่านความภาคภูมิใจ สู่ผู้ซื้อได้มากเพียงใด 

ชานนท์ จุทัยรัศม์ 
 

5.1 Home Theatre Speakers Set JamoC 807 Set 

“Danish Sound”   
เสียง (จาก) เดนมาร์ก...?? 

 
C 807 ราคา 79,000 บาท 
C 80 Centre ราคา 23,300 บาท 
C 80 Sur ราคา 18,800 บาท 
C 80 Sub ราคา 62,650 บาท 
บริษัท แม็กเนท เทคโนโลยีส์ จำกัด 
โทร. 0-2907-7923-5 ต่อ 55, 64 
โชว์รูม Hi-Fi Center  
โทร. 0-2655-3526-8 

 1  DTT (Decoupled Tweeter 
Technology) ระบบโครงสร้างกึ่ง
แขวนลอย ลดการส่งผ่านแรงสั่น-
สะเทือนจากตัวตู้สู่ทวีตเตอร์ 
2  Waveguide รูปแบบแผงหน้า
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและควบคุม
มุมกระจายเสียงของทวีตเตอร์ 
3  วูฟเฟอร์ HCC (Hard Conical 
Cone) ออกแบบให้มีความแกร่ง
เป็นพิเศษ ความเพี้ยนต่ำ แม้เปิด
ใช้งานในระดับความดังสูง 
4  Centre Plug ใช้งานแทนดัสต์- 
แค็ป นอกจากช่วยให้วูฟเฟอร์เบา
ขึ้นแล้ว ยังช่วยระบายความร้อน
ให้กับวอยซ์คอยล์ เพิ่มอัตราการ
ทนกำลังขับ 

1 2 
3 4 
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จุดเด่นของลำโพงโฮมเธียเตอร์ชุดนี้อยู่ที่ขนาดบรรยากาศเวที
เสียง เสียงครบเครื่องตั้งแต่ย่านต่ำยันสูง เบสลงได้ลึก และ
กระแทกกระทั้น โทนเสียงอิ่มแน่น ไม่รุกเร้า เสียงร้องชัดเจน  
แต่แฝงไว้ด้วยความนุ่มนวล... 

เทคโนโลยีเดนมาร์ก 
เทคโนโลยีการผลิตล้ ำสมัย เป็นสิ่ งที่ ใช้  

บ่งบอกถึงประสิทธิภาพกลายๆ ของสินค้า Jamo 
เองก็มีเทคนิคการออกแบบเฉพาะที่ ไม่เหมือน  
ใครเช่นกัน หากลองเอานิ้วมือดันตรงแผงหน้า 
(faceplate) รอบๆ ทวีตเตอร์เบาๆ จะพบว่า ไม่
ได้ติดแน่นกับตัวตู้ไปทั้งหมด แต่สามารถขยับได้
บ้าง ซึ่งตรงนี้เขาไม่ได้กะใช้ประโยชน์โดยการ
ทำให้ขยับได้หรอกครับ แต่ด้วยโครงสร้างที่ยึดติด
ทวีตเตอร์กับผนังตู้ลำโพงแบบกึ่งแขวนลอยที่ 
Jamo เรียกว่า DTT (Decoupled Tweeter 
Technology) ที่มีจุดยึดสัมผัสน้อย จึงลดการส่ง
ผ่านแรงสั่นสะเทือนจากตัวตู้สู่ทวีตเตอร์ได้อย่างมี
นัยสำคัญ นอกจากนี้ แผงหน้าที่ออกแบบให้เป็น 
Waveguide ยังช่วยควบคุมมุมกระจายเสียงและ  
เพิ่มประสิทธิภาพ (ความดัง) ในการถ่ายถอด

สัญญาณเสียงความถี่สูงของทวีตเตอร์ ได้อีก
ประการหนึ่ง ในส่วนของวูฟเฟอร์มีการผนวก   
2 เทคนิคพิเศษ คือ HCC (Hard Conical Cone) 
ที่ใช้วัสดุสังเคราะห์ความแกร่งสูงพิเศษในการผลิต
วูฟเฟอร์ จึงทนกับการเสียรูป (break-up) แม้ต้อง
ตอบสนองต่อความถี่เสียงขึ้นไปถึงย่านกลาง-สูง 
ซึ่งสูงกว่าอัตราตอบสนองของวูฟเฟอร์ปกติ ใน
ขณะที่ Centre Plug แทนที่ดัสต์แค็ปของวูฟเฟอร์
ทั่วไป ช่วยลดน้ำหนักของไดรเวอร์ อีกทั้งช่วย
ระบายความร้อนจากวอยซ์คอยล์ อัตราทนกำลัง
ขับจึงสูงขึ้น เพิ่มเสถียรภาพการทำงาน แม้ว่าเปิด
ใช้งานในระดับเสียงที่ดังมาก ความแกร่งของตัวตู้
ลำโพงก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทาง Jamo ให้ความ
สำคัญมากเช่นกัน โครงสร้างถือว่าแน่นมาก   
น้ำหนักก็ไม่ธรรมดา นอกจากนี้วัสดุปิดผิวเพิ่ม
ความสวยงามก็ดูดี งานประณีตระดับเฟอร์นิเจอร์ 

 
 



Jamo’s Speaker Accessories 
ของแถมที่เหมือนไม่ใช่ของแถม.!?

สำหรับลำโพงตั้งพื้นและลำโพงซับวูฟเฟอร์ของ Jamo ในซีรี่ส์ C 80 มีสไปก์ (เดือยแหลม) 
พร้อมจานรองมาให้ ซึ่งตัวสไปก์อย่างไรเสียก็คงต้องใช้เพราะเกี่ยวเนื่องไปถึงความมั่นคง แต่ใน
ส่วนของจานรองนั้น ผมพบว่ามีประโยชน์อย่างมากในการทดสอบเช่นกัน เนื่องด้วยพื้นไม้ในห้อง
ทดสอบผ่านสมรภูมิการใช้งานมาอย่างยาวนาน จึงมีรอยสไปก์ (จากลำโพงคู่ก่อนๆ) เยอะมาก 
หากว่าตำแหน่งสไปก์บางจุดซ้ำรอยเดิม ลำโพงก็ขาดความมั่นคง (โยกเยก เพราะตรงจุดนั้นจม
ลึกลงไปในเนื้อไม้มากกว่าจุดอื่น) ครั้นจะกดจุดอื่นให้จมลงไปเท่าๆ กัน ก็จะเป็นการสร้างร่องลึก
บนผิวให้เป็นปัญหาต่อไปอีก... แบบนี้ครีมหน้าเด้งก็ช่วยไม่ได้ แต่จานรองสไปก์น่ะเอาอยู่!! อีกทั้ง
ยังช่วยให้การเลื่อนย้ายตำแหน่ง และการปรับมุมโท-อิน ทำได้สะดวกมากขึ้นด้วย แม้ว่าการใช้
จานรองสไปก์ส่งผลกับน้ำเสียงให้มีความแตกต่างกันอยู่บ้าง (เสียงแข็งขึ้นเล็กน้อย เมื่อเทียบกับ
การจิกสไปก์ลงบนพื้นไม้ตรงๆ แต่อีกนัยหนึ่งก็ได้ความชัดเจนดี) กระนั้นเมื่อเทียบผลได้-ผลเสีย

ข้างต้น ผมตัดสินใจเลือกใช้จานรองสไปก์ครับ (ส่วนการใช้งานสไปก์กับซับวูฟเฟอร์ C 80 SUB ส่งผลทางด้านอื่นอีก ซึ่งผมจะกล่าวถึงในครั้งถัดไป) 
 
ในส่วนของลำโพงเซ็นเตอร์ C 

80 CEN มาพร้อมกับยางแข็งขึ้นรูป 
เพื่อเป็นฐานสำหรับตั้งวาง (เพราะฐาน
ของลำโพงโค้งเว้า ไม่ราบ) นอกจากนี้
คุณสามารถปรับมุมก้ม-เงยได้เล็กน้อย 
ด้วยการขยับตำแหน่งการวางบนฐาน 
และด้วยความที่เป็นยาง จึงป้องกันการ

เลื่อนไถลได้ดี (แต่ชนแรงๆ ก็อาจทำให้ตกจากชั้นได้ ถ้าไม่ระวัง) 
 
สุดท้ายคือลำโพงเซอร์ราวด์ ซึ่งส่วนใหญ่ออกแบบมาให้แขวนผนัง (ประหยัดที่ ไม่เกะกะ) ผู้ผลิตจึงมักติดขาแขวนผนังมาให้

ด้วย ผู้ใช้เพียงแค่เจาะผนัง ยึดสกรู 2 ตัวต่อข้าง ก็แขวนได้เลย กระนั้นคุณสามารถวาง C 80 SUR บนชั้น หรือขาตั้งลำโพงได้ เพียง
แต่ต้องติดขายางที่แถมมาด้วย (เพราะฐานของลำโพงโค้งเว้า ไม่ราบ) หรือไม่ก็ใช้อุปกรณ์บ้านๆ อย่างบลูแท็ก ช่วยยึดลำโพงติดกับ
ขาตั้ง (ไม่ให้ร่วงหล่น) ได้ระดับหนึ่ง มีข้อสังเกต คือ การติดขายางหรือบลูแท็กกับฐานลำโพงที่โค้งเว้าต้องกะตำแหน่งให้ดีๆ เพราะ
ถ้าไม่บาลานซ์จะทำให้หน้าลำโพงเอียงได้ แต่ขณะเดียวกันคุณสามารถปรับมุมเอียงหน้า (ก้ม) ได้เล็กน้อยจากตำแหน่งการติดขายาง
ได้เช่นกัน ตรงนี้ผู้ผลิตคงไม่ได้ตั้งใจ แต่ผู้ใช้สามารถประยุกต์ได้เอง แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือ เรื่องความมั่นคงในการตั้งวาง อย่างไรเสีย
ไม่ควรละเลยในจุดนี้ 

 
 

Danish Sound!? 
C 807 เป็นลำโพงตั้งพื้นรุ่นใหญ่ลำดับที่ 2 

ของ Concert Series (ใหญ่สุดคือ C 809) สำหรับ
รุ่น C 807 มีความพิเศษกว่าลำโพงเซ็นเตอร์และ
เซอร์ราวด์ในชุดตรงที่รองรับการเชื่อมต่อสายลำ-
โพงแบบไบไวร์ ซึ่งให้ประสิทธิภาพสูงสุดตามที่  
ผู้ผลิตออกแบบไว้ แม้ว่าขนาดตัวตู้มิได้ใหญ่โต
มโหฬารแบบลำโพงไฮเอ็นด์ตัวเท่าตู้เย็น แต่ก็ให้
เสียงได้มโหระทึกไม่หยอกเหมือนกัน อย่างไรก็ดี
คุณอาจต้องใช้พื้นที่อยู่บ้างในการเค้นเสียงของ   
C 807 ออกมาเต็มประสิทธิภาพ โดยโทนัลบา- 
ลานซ์ไม่ถูกบิดเบือนจากข้อจำกัดของระยะการวาง 
นอกจากนี้หากต้องนำไปใช้งานกับแอมป์เซอร์-
ราวด์ขนาดเล็ก ผู้ใช้อาจเกิดอาการระทึกกันหน่อย 
เพราะถึงแม้ขับไม่ยากนัก แต่ก็น่าจะเกิดอาการหืด
จับกันเล็กน้อยสำหรับ AVR กำลังขับจิ๊บๆ กับการ
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Onkyo : PR-SC5507 

Denon : AVR-2310 

McIntosh : MC126 

ใช้งานร่วมกับ AVR ระดับกลางอย่าง Denon 
AVR-2310 ถือว่าผลลัพธ์ในการรับชมภาพยนตร์
อยู่ในระดับคุ้มค่าน่าพอใจมาก ส่วนในการรับฟัง
รูปแบบสเตริโอ การเชื่อมต่อไบแอมป์ทำให้การ
คอนโทรลเสียงตลอดย่านของ C 807 ดียิ่งขึ้นกว่า
การเชื่อมต่อปกติ (ซิงเกิ้ลแอมป์) ในช่วงท้าย ผม
ทดลองเพิ่มเพาเวอร์แอมป์มัลติแชนเนล McIntosh 
MC126 (80W/Ch) เข้ามาในระบบ ในแง่ของ  
รายละเอียดเสียงปลดปล่อยมากขึ้น รายละเอียด
เล็กๆ น้อยๆ ชัดเจนขึ้น แต่ถ้าต้องการปั๊มเบสออก
มาแบบสุดๆ การบริดจ์เพิ่มกำลังขับ (เป็น 120W/
Ch) ตอบสนองในจุดนี้ได้ชัดเจนกว่า จึงดูเหมือน
ว่ากำลังขับส่งผลถึงประสิทธิภาพโดยรวมของ   
C 807 พอสมควรทีเดียว ถึงแม้การใช้งานกับชุด  
โฮมเธียเตอร์ที่มีซับวูฟเฟอร์ช่วยแบ่งเบาภาระย่าน

ความถี่ต่ำได้ (ซึ่ง C 80 
SUB❶ ก็ตอบสนองในจุด
นี้ได้ดีเยี่ยม) แต่ภาคขยาย
ของเพาเวอร์แอมป์จะช่วย
เพิ่มความเด็ดขาดยิ่งขึ้น สิ่ง
ที่คุณจะได้จากลำโพงตั้งพื้น
คู่นี้ คือ สเกลเสียงอันใหญ่
โต เวทีเสียงกว้างขวาง เบส
อิ่มแน่น ปริมาณความถี่ต่ำ
เหลือเฟือ ตอบสนองแนว
ดนตรีได้หลากหลาย ตั้งแต่
คลาสสิคยันร็อค สำหรับ
เสียงย่านสูงผ่อนคลาย ไม่
รุกเร้า เสียงกลางมีเนื้อ ไม่
แห้งบาง ซึ่ งเป็นพื้นฐาน
เดียวกับ C 80 CEN 

ตำแหน่งที่ ดีที่ สุดใน
การติดตั้ง C 80 SUR ตาม
คำแนะนำของ Jamo คือ   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
อยู่เยื้องไปทางด้านหลังตำแหน่งนั่งฟังเล็กน้อย 
(หรือจุดนั่งฟังเยื้องไปด้านหน้าโดยทำมุมกับแนว
แกนตำแหน่งติดตั้งลำโพงประมาณ 20 องศา) 
อย่างไรก็ดี ด้วยมุมกระจายเสียงที่กว้างขวางของ
ลำโพงแบบ dipole จึงมีระยะหวังผลที่กว้างกว่า
ลำโพงเซอร์ราวด์แบบ Bookshelf ทั่วไปในการใช้
งานจริง ตำแหน่งนั่งฟังจึงมีความยืดหยุ่นมากกว่า 
คือ อยู่เยื้องไปข้างหน้า (อาจเกิน 40 องศา ไปได้
อีก) ไล่ลงมาจนถึงแนวแกน 0 องศา ณ จุดนั่งฟัง
ตรงกับตำแหน่งลำโพงพอดี (ไม่ควรถอยไปมาก
กว่านี้) ลำโพงเซอร์ราวด์รูปแบบนี้จึงเหมาะกับห้อง
ที่มีจุดนั่งฟังหลายตำแหน่ง (อาจเป็นแถวตามแนว
ยาวแบบโรงภาพยนตร์ย่อมๆ)  

ขณะเดียวกันตำแหน่งติดตั้งลำโพง dipole 
ต้องมีระยะห่างจากผนังหลังที่เพียงพอเพื่อสร้าง
บรรยากาศจากเสียงสะท้อน การติดตั้งลักษณะ
ข้างต้นจึงไม่เหมาะกับห้องที่สั้น (ความยาวน้อย)❷ 
ซิสเต็มที่ตำแหน่งนั่งฟังอยู่ชิดกับผนังหลังมากก็  
ไม่เหมาะกับลำโพงเซอร์ราวด์ลักษณะนี้เช่นกัน 
และไม่ควรบุวัสดุซับเสียงที่ผนังด้านหลังจุดนั่งฟัง
มากเกินไป สำหรับห้องที่มีความยาวมาก (เสมือน
ไม่มีผนังหลังสำหรับสะท้อนเสียง) แม้ว่ายังคงใช้
งานได้ แต่ประสิทธิภาพในการสร้างบรรยากาศ
รายล้อมของลำโพงเซอร์ราวด์แบบ dipole อาจ  
ย่อหย่อนลงไปเล็กน้อย 

อุปกรณ์ร่วมทดสอบ

❶ สำหรับรายละเอียดในส่วนของ C 80 SUB ผมขอ  
ยกยอดไปฉบับหน้า เหตุผลส่วนหนึ่งเพราะเนื้อที่หน้า
กระดาษจำกัด แต่ที่สำคัญ คือ “ทีเด็ด” จึงต้องแยกส่วน
ออกมาต่างหาก 
❷ กรณีนี้อาจย้ายตำแหน่งติดตั้งจากผนังด้านข้าง ไปที่ผนัง
ด้านหลังจุดนั่งฟังแทนได้ 

ในตัวแปรเรื่องของการติดตั้งนี้ หากผู้ ใช้
สามารถควบคุมจัดการได้อย่างลงตัว ลำโพงเซอร์-
ราวด์ขนาดย่อมๆ อย่าง C 80 SUR จะสร้างระบบ
เสียงโอบล้อมทางด้านหลังได้อย่างน่าทึ่งทีเดียว 

จุดเด่นของลำโพงโฮมเธียเตอร์ชุดนี้อยู่ที่ขนาด
บรรยากาศเวทีเสียง เสียงครบเครื่องตั้งแต่ย่านต่ำ
ยันสูง (C 807) เบสลงได้ลึก และกระแทกกระทั้น 
(C 807, C 80 SUB) โทนเสียงอิ่มแน่น ไม่รุกเร้า 
เสียงร้องชัดเจนแต่แฝงไว้ด้วยความนุ่มนวล (C 80 
CEN) กับลำโพงเซอร์ราวด์ที่มีลักษณะกระจาย
เสียงแบบ dipole (C 80 SUR) ได้ “บรรยากาศ
เสียงโอบล้อม” กว้างขวาง โดดเด่นเป็นพิเศษ หาก
ไม่ลองสัมผัสก็ไม่อาจรับรู้ “คุณค่า” ของ Danish 
Sound ท่านใดที่ต้องการชุดลำโพงโฮมเธียเตอร์
ลักษณะดังว่านี้ ผมเห็นแว่บๆ ว่า ทางแม็กเนทฯ 
กำลังทำโปรโมชั่นลำโพงชุดนี้ทั้งชุดในราคาพิเศษ 
ถือเป็นอีกหนึ่งชุดลำโพงที่น่าสนใจมากครับ...VDP 

 
หมายเหตุเพิ่มเติม: ผมละชอบลำโพงรุ่นเรือธงของเจ้า  
นี้จริงๆ (R 909) นอกจากเสียงไม่ธรรมดาแล้ว ดีไซน์ยังมี
เอกลักษณ์โดดเด่นมาก โดยการนำเอารูปแบบสิ่งที่เรา  
คุ้นเคยอย่าง “ดอกลำโพง” (ที่ควรอยู่ในตู้) มาผนวกกับสิ่ง
ที่ดูขัดแย้งคือ “ไม่มีตู้” จึงดูแปลกแต่ก็ลงตัว (สวย) และที่
สำคัญคือ ใช้งานได้ดีด้วย ถ้าคุณเข้าไปดูในเว็บไซต์ของ 
Jamo (www.jamo.com) คุณจะเห็นว่าทุกๆ อย่างผ่าน
การคิด วิเคราะห์ทั้งหมด คือคิดมากถึงขนาดกำหนดการ
เคาะเว้นวรรคเวลาเขียนชื่อรุ่นลำโพง เพื่อให้ดูง่าย และ
เป็นรูปแบบมาตรฐานของตนเอง 

 


