
ARCONA 40
GAUDER AKUSTIK

Bookshelf Speaker

เสียงอิสระราวกับดนตรีที่คุณได้ฟังในธรรมชาติ

ล�าโพง
ชื่อดังที่เพิ่งจะเปลี่ยนชื่อของแบรนด์  
ไปเมื่อเร็วๆ น้ี น่ันคือ Isophon เป็น 

Gauder Akustik เพื่อป ้องกันความสับสนระหว่าง  
แบรนด์ดั้งเดิม ท่ีมีหลากรูปแบบท้ังล�าโพงเป็นตู ้ส�าเร็จ 
และแบบชุดคิท รวมทั้งในอดีตก็จ�าหน่ายตัวไดรเวอร์ 
หลายระดับราคาด้วย เมือ่ RC-11 ขึน้หิง้กไ็ด้ฤกษ์เปิดชือ่ใหม่
ตามผู้ก่อตั้งและผู้ออกแบบล�าโพงเป็น Gauder Akustik 
ตามชื่อของ Dr. Roland Gauder นั่นเอง
 เพื่อให้ภาพของอดีต 80 ปีที่แล ้วของแบรนด์นี้     
เป็นประวัติศาสตร์แห่งการจดจ�า และก้าวจากนี้คือยุคใหม่
ที่ทะยานขึ้นสู่ไฮเอนด์สุดยอดประการเดียว ดังนั้นอะไร
ก็ตามที่ออกแบบมาในชื่อของ Isophon ในยุคปัจจุบัน   
ยังเหมือนเดิมทุกอย่าง อันเป็นผลิตผลจาก Dr. Roland 
เพียงแต่ปรับชื่อกันใหม่ให้เป็นนิวลุคโดยแท้จริง
 นอกจากนั้นแล้ว Dr. Roland ยังออกแบบล�าโพง  
รุ่นใหม่ในระดับราคา 1-2 แสนบาท มาให้เราได้สัมผัส
คุณภาพล้นเหลือของมัน
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REFERENCE
Mark Levinson No. 585 High End Integrated Amplifier

Marantz SA-11S3 SACD Player

Audioquest Water XLR Interconnect Cable

Audioquest Rocket 88 Speaker Cable

Atacama Speaker Stand

R-1 Speaker Stand

 ซึ่งมีรุ่นวางหิ้งเล็กสุดคือ Gauder Akustik Arcona 40 ที่เราตัดสินใจ  
สั่งมาไว้เป็นล�าโพงเรฟเฟอเรนซ์ ทดสอบประจ�าห้องเทสต์ของ The Wave   
เพือ่จะได้เปรยีบเทยีบแนวทางของเสยีงของซสิเตม็ต่างๆ ท่ีเข้ามาทดสอบได้อย่าง
หลากหลายมากขึ้น ความเที่ยงตรงของล�าโพงคู่เล็กสุดจาก Gauder Akustik 
ผมเคยฟังมาแล้วถือว่าไม่ธรรมดา และทวีตเตอร์ที่พลิ้ว อ่อนหวานสุดๆ ขนาดนี้ 
เรียกว่าหาคู่เปรียบเทียบได้ยากย่ิง
 เป็นล�าโพงที่ไม่เก่ียงห้อง อะคูสติกต่างๆ นั้น ไม่มีผลต่อมันมากนัก และ
ที่ผมเห็นเทคนิคการออกแบบแล้วต้องบอกว่าครอสโอเวอร์ตัดความถ่ีโหดมาก 
หากตัวขับไม่ดีจริงจะตัดย่านความถี่ด้วยความลาดชันขนาด 50-dB/octave 
ไม่ได้เลย เพิ่งเคยเห็น Gauder Akustik นี่แหละแหวกตลาดท�าออกมาได้ 
เพราะตามปกติล�าโพงที่ผมเคยทดสอบมา เก่งที่สุดมักจะตัดความถี่ครอสโอเวอร์
ไม่เกิน 18 ดีบีต่อออคเทฟว์เท่านั้น
 Arcona 40 ใช้ตัวขับเสียงรูปแบบใหม่ของตัวเองคือ XPulse Diaphragm 
ส�าหรับเบสและมิดเรนจ์ อันเป็นรูปแบบเดียวกับ RC Series ตัวขับเสียงแหลม
แบบแผ่นฟิล์มที่สร้างความพิสดารพันลึกมาแล้วจากทุกที่ ขั้วต่อล�าโพงด้านหลัง
แบบซิงเกิลใช้ของดีจาก WBT แบบ Binding Posts
 ทวีตเตอร์แบบพิเศษที่บรรจุในล�าโพงเป็นแบบ แอร์โมชั่นทรานสฟอร์เมอร์ 
(Air-Motion-Transformer) ที่เราเคยเห็นในอดีตคือจากล�าโพง ESS เท่านั้น 
และแบรนด์ดังกล่าวก็ดูเหมือนจะหายไปจากวงการแล้ว ผมเองต้องขออธิบาย
เรือ่งทวตีเตอร์ของ Arcona 40 สักเลก็น้อย มนัไม่เชงิเป็นริบบอนทวตีเตอร์ทัว่ไป 
แต่ระบบของ Air-Motion-Transformer ใช้หลักการบีบอากาศ ในขณะที่   
ริบบอนทั่วไป ผลักอากาศเดินหน้าถอยหลัง แต่แอร์โมช่ันบีบตัวเองให้มีการ 
กระจายเสียงท่ีกว้างขวางกว่า รวดเร็วกว่ามาก
 เมื่อได้รับสัญญาณ มันจะเปิดตัวเองด้านหน้า ปิดด้านหลัง และสลับ     
การเปิดด้านหน้า ปิดด้านหลัง ตามแต่จังหวะที่ได้รับสัญญาณ ผ่านมาทาง
ทรานสฟอร์เมอร์ด้านหลังเป็นตัวควบคุมการ “ดีดอากาศ” ของทวีตเตอร์นั้น 
หากนึกไม่ออก เราลองนึกถึงหลักการเครื่องดนตรีหีบเพลง เรียกว่าทวีตเตอร์  
แบบนี้ท�างานคล้ายๆ กับ Harmonica ที่บรรเลงโดยลมปาก มีการปิด เปิด 
และควบคุมโดยแรงบีบอัดของอากาศ
 การออกแบบล�าโพงคู่เล็ก Arcona 40 นี้ ค�านวณขนาดตู้มาอย่างดีเยี่ยม 
เป็นล�าโพงระบบสองทาง ที่ตู้จะมีการใช้ทรงโค้งโอบเรียวไปยังด้านหลัง วูฟเฟอร์
แบบ XPulse Diaphragm ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 7 น้ิว ที่ผลักอากาศได้   
แม่นตรงประดุจลูกสูบ ความรวดเร็วและความลาดชันของการตัดย่านความถี่นั้น 
จะท�าให้ทวีตเตอร์แบบ AMT กับวูฟเฟอร์สามารถที่จะสร้างความถี่อันราบรื่น
ต่อเนื่องกันได้เป็นอย่างดีโดยไม่มีการสะดุด
 ล�าโพงมีให้เลือกหลายสี ขึ้นกับความต้องการของแต่ละท่านทั้ง Cherry, 
Piano High-Gloss (Black) สีด�า หรือสีขาว (White)
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 การวางล�าโพงในห้องทดสอบหลายๆ ต�าแหน่ง ผมก็มาพบว่า ห่างกัน  
ราว 2.6 เมตร เป็นจุดที่สมดุลในห้องทดสอบของเรามากที่สุด วางล�าโพง     
ห่างผนังหลังราว 1.5 เมตร ได้ทุกเสียงที่โปร่งสะอาด และย่านความถี่ครบถ้วน 
แม้กระทั่งย่านความถี่ต�่า จุดหนึ่งที่ต้องพึงพิเคราะห์กันคือเรื่องขาตั้ง มวลหนัก 
มวลเบา อย่างไหนจะเหมาะสม ผมใช้ ATACAMA มวลเบา ดูจะได้เสียง    
กลางแหลมดีมาก แต่ย่านความถี่ต�่าไม่ค่อยคงที่ จึงตัดสินใจมาใช้ขาตั้งท่ีท�าขึ้น
มาเองจากไม้สักท้ังแท่ง แบบตันเลยครับ มีส่ีขา ฐานมีเดือยแหลม ตรงนี้        
ได้ความหนักแน่นความถี่ทุกย่านดีกว่า
 ดังนั้นขาตั้งของล�าโพงจะมีผลต่อการแสดงผลซึ่งศักยภาพเสียงมากพอดู 
หากเลือกขาตั้งที่มีน�้าหนักแน่นๆ น่าจะดีกว่า อย่างขาตั้งของ Gauder     
Akustik เอง หรือไม่ก็ SOVEREIGN A-6 ของ LOVAN เป็นต้น เรื่องขาตั้ง  
ควรอยู่ในดุลพินิจของท่านเอง เพราะผลต่อเสียงจะข้ึนกับความเอาใจใส่ตรงน้ี
ค่อนข้างมาก ล�าโพงคู่นี้ผมใช้เวลาเบิร์นจริงจังหนึ่งเดือนเต็มๆ หรือ 160 ชั่วโมง
ครับ เพื่อให้ได้มั่นใจว่าเสียงทุกเสียงจะลงตัว ไร้ปัญหาการบิดเบือนเสียง
เนื่องจากอุปกรณ์ทุกชิ้นยังไม่พร้อมท�างาน
 ไม่ต้องพูดถึงค่าความไวระดับกลางๆ ที่เล่นได้กับแอมป์แทบไม่จ�ากัด     
แต่ประสิทธิภาพของย่านความถ่ี ผมว่าล�าโพงคู่น้ีแม่นมากอย่างน่าแปลกใจ  
ยิ่งนัก บ่งบอกว่าความเป็นธรรมชาติของเสียงนั้นมีศักยภาพสูงมากๆ สะอาด 
ปราศจากเสียงเบี่ยงเบน แม้ในความดังค่อนข้างสูงกับเพลงคลาสสิกก็ตาม     
ให้พลังเต็มอิ่มจริงๆ ผมเริ่มด้วยวงคลาสสิกขนาดยักษ์ที่ล�าโพงสามารถแสดงผล
ราวกับล�าโพงขนาดตั้งพื้น แทบไร้ข้อจ�ากัดใดๆ
 แล้วมาต่อด้วยเพลงทดสอบท่ีโปรดมากคือ Rickie Lee Jones เรียกความ
ตื่นเต้นและอารมณ์เร้าใจ เป็นเพลงร้องที่จริงจังในแบบของ Rickie โหนเสียง
สุดหวีดและม่ันคงในพลังเสียง และย่านความถ่ีที่บ่งช้ีถึงความสุดยอดของทั้ง
ศิลปินและล�าโพงวางขาตั้งขนาดย่อมคู่นี้ เสียงมันไม่ได้ย่อมเลยครับจะบอกให้ 
มหึมาเหมือนเราฟังล�าโพงผิดคู่ นึกว่าเป็นรุ่นใหญ่กว่านี้สองสามเท่าตัวนั่นแล
 ผมใช้แผ่นทดสอบที่ชื่นชอบหลายแผ่น รวมทั้งรูปของวงดนตรีได้แจ่ม
กระจ่างจากเพลงทดสอบของ Opus 3 หลากหลายอัลบั้ม โดยรวมล�าโพง 
Arcona 40 ให้เสียงของช้ินดนตรีแบบแจ่มกระจ่างแม่นย�า ช่วงปลายเสียง    
ที่มีความพลิ้วของยอดปลายเสียงที่ผมชื่นชมมาก ที่กลับมาได้ยินหลักการ      
ท�าทวีตเตอร์แบบแอร์โมชั่นบนแผ่นฟิล์มอีกครั้ง 
 เสียงจากเพลงร้องหลุดลอยออกมาอย่างมีต�าแหน่งอันถูกต้อง อิมเมจ   
นิ่งมาก แทบช้ีได้เลยว่าดนตรี นักร้องแต่ละจุดนั้นอยู่ตรงไหนของเวทีเสียง     
ให้แอมเบี้ยนหรือสภาวะเสียงโดยรอบนั้น ท�าให้ดูเหมือนกับว่ามันมีอาณาเขต
ของเสียงรอบๆ ห้อง ช่วยตอกย�้าว่าล�าโพงคู่น้ีให้เสียงล่องหน เสียงจะหลุดลอย
แบบไม่มีอาการของบ็อกซ์ หรือกล่องตู้ล�าโพงมาควบคุมใดๆ เลย ทุกเสียง   
เป็นความอิสระราวเสียงจากธรรมชาติที่โบยบินด้วยตัวของมันเอง
 ฟังแล้วเสมือนมิใช่เสียงแค่ออกมาจากตู้ล�าโพง โดยเฉพาะความถี่ช่วง
ปลายสุดของเสียงแหลมอันนี้ถือว ่าวิเศษมากครับ จากการทดสอบวาง      
หลายต�าแหน่ง ผมสรุปได้ว่า ไม่มีความจ�าเป็นต้องเอียงหน้าล�าโพงเข้าหากัน
แต่อย่างใด เพราะการกระจายเสียงกว้างลึกน้ี ถือว่าล�าโพงมีอิมเมจโฟกัส      
ในระดับที่ดีมากๆ อยู่แล้ว
 การเล่นกับแผ่นออดิโอไฟล์ชั้นดี เราจะได้เวทีเสียงกว้างขวาง โดยเฉพาะ
กับเพลงคลาสสิก เคร่ืองดนตรีจะมีพลังและแสดงค่าไดนามิกได้อย่างยอดเยี่ยม 
มีทั้งความสะอาดเสียง ดนตรีที่ไพเราะ และอ่อนหวานละมุนละไม 

• WAVE TEST
 โดยหลักการออกแบบท่ัวไปของล�าโพง Gauder 
Akustik Arcona 40 เป็นการด�าเนินในปรัชญาเดียวกับ
ล�าโพงรุ ่นยักษ ์อย ่าง RC-11 หรือ RC-7 ท่ีมีความ        
สลับซับซ้อนมากมายของล�าโพง โครงสร้าง ครอสโอเวอร์ 
การใช้ตัวขับเสียง และรูปทรงในการออกแบบที่ต ้อง      
ให้ความสมดุลของย่านความถี่ ท่ีดีจริงๆ แม้ว่าล�าโพง    
โดยทั่วไปนั้น จะมี Spec ที่ยอดเยี่ยม แต่เมื่อต้องแมตช์
เข้ากับแอมป์ ก็ไม่ได้เป็นเคร่ืองรับประกันว่าทุกอย่าง     
จะดีเหมือนห้องทดสอบ
 ดังนั้นทาง Gauder Akustik ก็จึงใช้เวลาค่อนข้างมาก
ในการสรุปการทดสอบ ทั้งในแง่ห้องไร้เสียงสะท้อน    
และห้องทั่วไป การน�าแอมปลิไฟร์จ�านวนมากมาต่อใช้งาน 
ด้วยกัน ล�าโพงที่ออกแบบมาอย่างไม่สมดุลในย่านความถี่
และค่าอิมพีแดนซ์ เมื่อเจอขับด้วยพลังสูงมากๆ อาจจะ
คุมตัวเองไม่อยู่ และหากแอมป์ท่ีก�าลังขับน้อย หรือมีอัตรา
สวิงไม่ถึง ก็ดูเหมือนจะมีอาการอั้นอยู่บ้างได้ ในขณะที่ 
Arcona 40 เมื่อได้แอมป์ที่ดีพอสมควร มันขับได้ง่าย   
กว่าท่ีคิด
 ข้ัวต่อล�าโพงแม้จะเป็นระบบซงิเกลิ แต่เมือ่เลอืกใช้สาย
ที่เหมาะสม ก็สามารถแสดงอานุภาพของเสียงได้ไม่ด้อย
ไปกว่าล�าโพงประเภทไบไวร์ อีกทั้งอัตราการเบี่ยงเบน 
ของเฟสนับว่าต�่าอย่างย่ิงครับ 
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FULL SPECIFICATIONS
Type Classic 2-way Bookshelf Speaker

Structure Acoustically Favourable Cabinet Shape

 High-Pass Filtered

 Symmetrized Crossover

Crossover Network Ultrahigh-Slope Crossover of 50-dB/octave 

Driver New XPulse Diaphragm for 

 Bass/Midrange 1 x 7” 

 New Air-Motion-Transformer as Tweeter

Operational Principle 2-ways, Closed-Box

Sine Wave Power Handling 100 Watts

Dynamic Range 91 dB

Dimensions 36 x 21 x 33 cm.

Warranty 10 Years!

DISTRIBUTOR: หจก.ปิยะนัส อิเล็คทริคส์

 Tel. 0-2746-4302-4

PRICE: 135,000 Baht

 เป็นล�าโพงที่ฟังแล้วให้ภาพพจน์ของดนตรีที่แม่นย�า 
ไม่ผิดเพี้ยน ตรงไปตรงมา กอปรด้วยเสียงปลายแหลมหวาน
ท่ีทรงเสน่ห์อย่างย่ิง
 หลังจากทดสอบจนได้ความเชือ่มัน่ว่า มนัคอืนวตักรรม
ล�าโพงช้ันเยี่ยมอย่างไม่ต้องสงสัย ไม่มีการจ�ากัดประเภท
ของเพลงท้ังสิ้นทั้งปวง ผมจึงได้อาศัยช่วงท้ายๆ ของการ
ทดสอบมาเลือกฟังแผ่นคอมเมอร์เชี่ยลทั่วไป แบบสบายอก
สบายใจ เป็นล�าโพงท่ีให้อิสระการฟังอย่างต่อเนื่องโดย  
ไม่เบ่ือล้าครับ ผมคงไม่พ้นต้องเอาป๋า Chuck Mangione 
ท่ีบรรเลงไว้ในแผ่น Fell So God สนุกไปกับเครื่องเป่า
และการเดินจังหวะเบส กลอง เคร่ืองเคาะจังหวะที่สนุก 
มีคุณลักษณะและขนาดของชิ้นดนตรีที่สมจริงมากๆ ของ
ฟูเกิลฮอร์น ฟังได้อย่างมีชีวิตชีวาย่ิง
 ไม่ว่าจะยิ่งฟังนานเท่าไร เราก็เหมือนมีจุดแสวงหา
ไปเร่ือยๆ ไม่มีการหยุดนิ่งแต่ใดๆ ท้ังสิ้น เล่นกับเพลงไทย
ทั่วไปก็ได้อารมณ์ในแบบเป็นจริงเป็นจัง เหมือนสัมผัส 
การเล่นการขับร้องที่พวกเขามาเล่นให้ฟังต่อหน้า 
 ท้ายการทดสอบก็ยังหวนไปน�าแผ่นคลาสสิกที่คาดว่า
ล�าโพงขนาดเล็กจะแสดงผลออกมาได้ไม่ง่ายนัก นั่นคือ 
Master of Classical Music VOL2 : Beethoven         
ที่ผมเน้นฟังแทร็ก Violin Romance ที่มีความอ่อนหวาน 
เสียงแบบเสียดแทงโหยหวนจากฝีมือศิลปินผู้เดี่ยวเพลง
ในบางช่วง นี่แหละคือล�าโพงในอุดมคติ
 ยิ่งฟังนานเท่าไร ผมยิ่งอัศจรรย์ในความสามารถ   
ของ Dr. Roland Gauder อย่างไร้ข้อสงสัยว่าเค้าเป็น  
นักออกแบบที่สุดยอดจริงๆ ในโลกของไฮไฟ และ Gauder 
Akustik Arcona 40 คือล�าโพงเล็กสุดท้อง น้องคนสุดท้าย
ที่ผมไม่คิดว่าใครจะลืมได้ลง ถ้าได้ฟังเสียงอันเที่ยงตรง 
และเพอร์ฟอร์มานซ์สุดยอดของล�าโพง ทุกอย่างยอดเยี่ยม
เกินค�าบรรยายครับ…
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