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ความจริง : ระดับคุณภาพที่คุณได้รับวันนี้
อีกไม่กี่อึดใจข้างหน้า คุณจะได้คุณภาพระดับ
เดียวกันแต่จ่ายน้อยลง หรือถ้าเลือกที่จะจ่าย
เท่าเดิม คุณก็จะได้คุณภาพสูงขึ้นกว่าเดิม
มหาศาล..!

INFINITY PRIMUS P163

ล�ำโพงวางหิง้ ราคาหลักพัน-คุณภาพหลักหมืน่ !
ถ้าคุณเป็นนักเล่นเครือ่ งเสียงทีผ่ า่ นสังเวียนมานาน เชือ่ ได้วา่
ต้องมีลำ� โพงผ่านมือคุณไปแล้วมากกว่าหนึง่ รุน่ กับล�ำโพงที่
คุณเคยบอกเลิกมันมา แม้จะมีเวลาร่วมทุกข์รว่ มสุขกันมา
นาน เคยสงสัยมัย้ ครับว่า.. คุณได้มโี อกาสค้นเจอ ‘ตัวตน’
ทีแ่ ท้จริงของมันแล้วยัง.?
มีไม่นอ้ ยทีย่ อมละทิง้ ความพยายามกลางคันในการ
ที่จะแม็ทชิ่งและเซ็ตอัพล�ำโพงที่ใช้อยู่ให้สามารถแสดง
ศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่ แล้วหันไปเลือกวิธผี ละไป
หาคูใ่ หม่แทน ล�ำโพงสมัยก่อนออกแบบได้ไม่สมบูรณ์นกั จึง
ค่อนข้างจะแม็ทชิง่ ยาก เมือ่ เทคโนโลยีในการออกแบบล�ำโพง
พัฒนามากขึน้ ความรูข้ องคนมากขึน้ คุณภาพของเครือ่ งจักร
ทีใ่ ช้ในการผลิตและคอมพิวเตอร์ทใี่ ช้ในการออกแบบได้รบั
การพัฒนาสูงขึน้ ผสานกับเทคโนโลยีในการผลิตไดเวอร์ที่
ก้าวล�ำ้ ไปข้างหน้ามากขึน้ มีการพัฒนาวัสดุพเิ ศษออกมา
ใช้ในการท�ำตัวตู้ ไดอะแฟรม และว๊อยซ์คอยอย่างต่อเนือ่ ง
ปัจจัยเหล่านีไ้ ด้ชว่ ยท�ำให้ลำ� โพงยุคใหม่มปี ระสิทธิภาพสูง
ขึน้ กว่าสมัยก่อนมาก
แต่แม้วา่ เทคโนโลยีของโปรดักซ์จะพัฒนาสูงขึน้ ใน
ขณะเดียวกัน เทคโนโลยีในการผลิตเองก็พฒ
ั นาสูงขึน้ เช่น
กัน เทคนิคการผลิตเชิงเศรษฐศาสตร์ทคี่ ำ� น�ำถึงต้นทุนต�ำ่ สุด
แม้จะท�ำให้ความละเมียดละไมในแง่ของงานศิลป์ลดด้อยลง
ไปบ้าง แต่กม็ ขี อ้ ดีคอื ราคาขายทีต่ ำ�่ ลง

ผมไม่ได้เลือกหยิบ P163 คูน่ มี้ าทดสอบเพราะราคา
มันถูก แต่เพราะว่าราคามันไม่แพงเมือ่ เทียบกับคุณภาพ
เสียงทีไ่ ด้ตา่ งหาก กับแรงจูงใจอีกข้อ นัน่ คือ มันเป็นล�ำโพง
ทีท่ ำ� ให้ผมทึง่ และตระหนักได้วา่ เทคโนโลยีในการท�ำล�ำโพง
ในปัจจุบนั ก้าวรุดหน้าไปเยอะมากอย่างนึกไม่ถงึ เพราะมัน
สามารถท�ำให้ลำ� โพงทีม่ รี าคาขายไม่ถงึ หมืน่ คูน่ ใี้ ห้เสียงทีน่ า่
ตืน่ ตะลึงออกมาได้อย่างเหลือเชือ่ .!!

สองทาง วางหิ้ง

P163 ไม่ได้มอี ะไรพิเศษมากเลยเมือ่ คุณมองมัน รูปลักษณ์
และหน้าตาของมันอาจจะไม่ถกู โฉลกกับคนบางคนซะด้วย
ซ�ำ้ ไป กับราคาแค่ 6-7 พันบาทต่อคูค่ งไม่ทำ� ให้ผมคาดหวังตัว
ตูท้ สี่ วยหรูดดู แี น่ๆ แต่ทไี่ ด้เห็นและได้ลบู ๆ คล�ำๆ ด้วยสองตา
และสองมือของผมเองแล้วก็ตอ้ งบอกว่าดีกว่าทีค่ าดเยอะแล้ว
ตัวตูท้ ำ� ด้วยไม้ MDF ทีม่ คี วามแน่นหนาดีทเี ดียว เพราะเป็น
ดีไซน์แบบสองทางวางหิง้ บนแผงหน้าของล�ำโพงแต่ละตูจ้ งึ
มีแค่วฟู เฟอร์ทรงกรวยขนาด 6.5 นิว้ กับโดมทวีตเตอร์ขนาด
3/4 นิว้ (0.75 นิว้ ) แค่ 2 ตัวเท่านัน้ ทว่า จ�ำนวนไม่ใช่ประเด็น
หากแต่วธิ กี ารออกแบบและผลิตไดเวอร์ทงั้ สองนีซ่ .ิ . น่าสนใจ
เมือ่ ฟร้อนต์เอ็นด์ยา่ งเข้าสูย่ คุ ดิจติ อล ยุคของไดเวอร์
กรวยกระดาษและโพลีฯ่ ก็เริม่ นับถอยหลัง เพราะคุณสมบัติ
ทีม่ อี ยูไ่ ม่มากพอรับมือกับทรานเชีย๊ นต์ของสัญญาณดิจติ อล
ทีร่ นุ แรงได้ นักออกแบบไดเวอร์รนุ่ ใหม่ๆ จึงเริม่ ออกค้นหา
วัสดุทมี่ คี วามแข็งและแกร่งมากกว่ามาทดแทน ยุคของได
อะแฟรมโลหะอย่างอะลูมเิ นียมและเซรามิกจึงเริม่ ต้นขึน้
Infinity ได้เปรียบผู้ผลิตล�ำโพงยี่ห้ออื่นตรงที่พวก
เขามีโนฮาวในการออกแบบและผลิตไดเวอร์เป็นของตัว
เอง พวกเขาพัฒนาจนค้นพบกรรมวิธใี นการออกแบบและ
ผลิตไดอะแฟรมทีท่ ำ� มาจากอะลูมเิ นียมผสมกับเซรามิกอ
อกมาเป็นผลส�ำเร็จ ให้ชอื่ เรียกว่า Ceramic Metal Matrix
Diaphragm (CMMD) Technology ด้วยการพ่นผงเซรา
มิกทับลงไปบนแผ่นกรวยอะลูมเิ นียมเพือ่ เพิม่ ความแกร่ง
และลดเรโซแนนซ์ของความเป็นอะลูมเิ นียมลง ซึง่ ไดเวอร์ที่
ใช้ไดอะแฟรมทีผ่ ลิตด้วยเทคโนโลยี CMMD นีไ้ ด้ถกู ใช้อยูใ่ น
ล�ำโพงซีรยี่ ส์ งู ของ Infinity หลังจากนัน้ วิศวกรของ Infinity
ก็ได้คดิ ค้นกรรมวิธที จี่ ะลดต้นทุนในการผลิตไดเวอร์ CMMD
ออกมาเป็นผลส�ำเร็จ โดยการตัดส่วนผสมและขัน้ ตอนพ่นทับ
ด้วยเซรามิกออกไป คงเหลือแต่แผ่นกรวยอะลูมเิ นียมแล้วน�ำ
ไปเพิม่ ความแกร่งและลดเรโซแนนซ์ดว้ ยกรรมวิธชี บุ อะโนได้
ซ์ทงั้ สองด้านแทน (เรียกว่า MMD technology) ผลลัพธ์คอื
ไดเวอร์ทมี่ คี วามแกร่งสูงกว่ากรวยกระดาษและพลาสติก
ท�ำให้สามารถรับก�ำลังขับได้สงู ขึน้ ทนต่อการขยับตัวอย่าง
รวดเร็วและรุนแรงได้มากขึน้ โดยปราศจากความเพีย้ นทีเ่ กิด
จากการบิดตัวของไดอะแฟรม
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คุณรู้มั้ยว่า ข้อดีของ ‘เทคโนโลยี’ คืออะไร.?
ลองมองไปรอบๆ ตัวซิครับ ไม่ว่าจะเป็น
เทคโนโลยีประเภทไหน แม้จะต่างวงการกัน แต่
ด้วยประสิทธิภาพของเทคโนโลยีที่ลึกล�้ำ ต่าง
ก็แสดงผลลัพธ์มหัศจรรย์ออกมาเหมือนๆ
กันอยู่อย่างหนึ่ง นั่นคือ นับวันมันจะท�ำให้
คุณภาพของสินค้าดีขึ้นไปเรื่อยๆ สวนทาง
กับราคาขายที่ลดลาดต�่ำลงทุกทีๆ
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เสียง

ขัว้ ต่อสายล�ำโพงของ P163 ให้มาเป็นแบบซิงเกิล้ ซะ
ด้วย ซึง่ ผมชอบมาก เพราะสามารถเลือกใช้สายล�ำโพงที่
มีคณ
ุ ภาพดีๆ ได้โดยไม่รบกวนกระเป๋ามาก เนือ่ งจากสาย
ล�ำโพงรุน่ เดียวกันแบบทีเ่ ป็นไบ-ไวร์ฯ มักจะมีราคาสูงกว่า
แบบซิงเกิล้ ไวร์ฯ ถ้าขัว้ ต่อล�ำโพงเป็นแบบไบ-ไวร์ฯ ก็ตอ้ ง
ลดงบลงมา แต่กบั P163 ให้ขวั้ ต่อมาแบบซิงเกิล้ ฯ อยูแ่ ล้ว
สามารถลุยกับสายล�ำโพงดีๆ ได้เลย ไม่เปลืองงบ ซึง่ จาก
การทดลองผมก็พบว่า P163 ไปกับสายล�ำโพงดีๆ ได้อย่าง
คล่องตัวทีเดียว พอเจอสาย Nordost รุน่ ใหม่ๆ อย่าง Blue
Heaven ‘Leif series’ ทีเ่ ป็นซิงเกิล้ ไวร์ฯ อย่างเดียวเข้าไป
มันก็คายรายละเอียดออกมาซะพร่างพรายไปหมด
ผูผ้ ลิตแนะน�ำข้อมูลทีเ่ ป็นประโยคมาให้อกี อย่างหนึง่
นัน่ คือ ขาตัง้ ของล�ำโพงคูน่ สี้ ามารถเลือกใช้ได้ตงั้ แต่ 22-26
นิว้ ซึง่ หากถามว่าต้องสูงเท่าไรจึงจะดีทสี่ ดุ .? ในแง่ของโทนั
ลบาลานซ์นนั้ ระหว่าง 22, 24 และ 26 นิว้ ต้องมีความแตก
ต่างกันแน่ๆ แต่กค็ ดิ ว่าไม่นา่ จะต่างมากถึงขนาดน่าเกลียด
จนฟังไม่ได้ เนื่องจากท่อระบายเบสค่อนข้างใหญ่ เข้าใจ
ว่าวูฟเฟอร์ของ P163 ตัวนีน้ า่ จะจงใจให้รบั มือกับการอัด
ดังๆ ได้ดี เพือ่ ให้มนั สามารถปัม๊ ความถีต่ ำ�่ ตามสเปคฯ ของ
มันออกมาได้อย่างหนาแน่นเพียงพอในกรณีของการฟัง

ถ้าจะถามว่า นักเล่นเครือ่ งเสียงระดับไฮเอ็นด์ฯ เขาฟังกัน
แบบไหน.? คุณสมบัตขิ อ้ ไหนของเสียงทีน่ กั ฟังระดับไฮเอ็น
ด์ฯ เขาเพ่งเล็งกันมากทีส่ ดุ .?
คุณสมบัติส�ำคัญที่สุดที่ท�ำให้อารมณ์ของดนตรีก่อ
ก�ำเนิดขึน้ มาได้จากกระบวนการ reproduction ด้วยชุด
เครือ่ งเสียงไฮ-ไฟฯ ก็คอื ‘ไดนามิก’ นีเ่ องครับ.! ไดนามิก
ของเสียงทีด่ จี ะท�ำให้ได้ความรูส้ กึ สด สมจริง ซึง่ ปัจจัยแรก
ทีจ่ ะท�ำให้ได้ไดนามิกของเสียงทีด่ กี ค็ อื ‘ระดับวอลุม่ ’ ของ
ซิสเต็ม ซึง่ ต้องมากพอ
ผมไม่ได้หมายถึง ‘ความดัง’ นะครับ.. แต่ระดับวอลุม่
ของซิสเต็มทีม่ ากพอนัน้ จะท�ำให้ลำ� โพงถูกกระตุน้ ให้สามารถ
สวิงไดนามิกออกมาได้กว้างทีส่ ดุ เท่าทีม่ นั จะสามารถท�ำได้
(เรียกว่า optimise transient dynamic) ซึ่งล�ำโพงที่
ออกแบบมาไม่ดพี อ จะให้การสวิงของไดนามิกทีแ่ คบ ความ
สด สมจริงของเสียงก็จะไม่ปรากฏออกมา เมือ่ พยายามจะ
เข็นวอลุม่ ของซิสเต็มขึน้ ไปสูงๆ ล�ำโพงก็จะแป๊ก รับไม่ไหว
เกิดความผิดเพีย้ นทางด้านโครงสร้างขึน้ ซึง่ ผลเสียจากการ
overload วอลุม่ บนล�ำโพงนอกจากจะท�ำให้เกิดอาการเสียง
อัน้ ตือ้ เนือ่ งจากปัญหา dynamic compressed แล้ว ยังจะ
ท�ำให้คณ
ุ สมบัตอิ นื่ ๆ ของเสียงด้อยลงทัง้ หมดอีกด้วย ไม่วา่ จะ
เป็นเนือ้ เสียง และเวทีเสียง
ล�ำโพงอินฟินิตี้คู่นี้สอบผ่านในแง่ของไดนามิกสวิง
เพราะมันสามารถรองรับวอลุม่ ของซิสเต็มได้สงู มาก เมือ่ อัด
วอลุม่ เข้าไป มันก็ตอบแทนออกมาด้วยไดนามิกสวิงทีก่ ว้าง

ขวางมากก่อนทีไ่ ดเวอร์ฯ ทัง้ สองจะถึงจุดทีม่ นั รับไม่ไหว มัน
สามารถผลักดันสรรพเสียงทัง้ หมดให้หลุดกระจายออกไป
จากตัวตูไ้ ด้อย่างหมดจด และไม่ได้หลุดออกไปจากตัวตูแ้ บบ
สาดเสียเทเสีย แต่จบั เอาตัวเสียงของเครือ่ งดนตรีทงั้ หมด
ออกไปวางไว้ในอากาศโดยรอบได้อย่างเป็นสัดเป็นส่วน โดย
ไม่ทำ� ให้สมั พันธภาพระหว่างเสียงเครือ่ งดนตรีทงั้ หมดในวง
เสียหายลงไป ยังคงรักษาสนามเสียงทีข่ นึ้ รูปเป็นสามมิตไิ ว้ได้
ครบทัง้ วง มีทงั้ ตืน้ -ลึก, กว้าง-แคบ และสูง-ต�ำ่ และทีโ่ ดนใจ
ผมมากจนต้องหยิบมารีววิ ก็คอื คุณสมบัตทิ างด้านมิตสิ งู -ต�ำ่ ที่
มันให้ออกมานีแ่ หละ เพราะจุดเด่นของล�ำโพงสองทางวางหิง้
ทีด่ กี อ็ ยูท่ มี่ ติ -ิ เวทีเสียงนีเ่ อง
ต�ำแหน่งของชิน้ ดนตรีทงั้ หมดบนเวทีเสียงที่ P163 ถ่ายทอด
ออกมามีความชัดเจนและแม่นย�ำมาก แม้จะเปิดดังเพือ่ รีด
ไดนามิกสวิงออกมาให้มากทีส่ ดุ ต�ำแหน่งเสียงก็ยงั คงนิง่
สนิทได้อยู่ และโทนเสียงก็ไม่เปลีย่ นแปลงไปมาก แสดงว่าวู
ฟเฟอร์และทวีตเตอร์คนู่ มี้ ปี ระสิทธิภาพสูงมาก ทนก�ำลังได้
อย่างเหลือเชือ่ .!
คุณสมบัติที่น่าชื่นชมอีกข้อหนึ่งของล�ำโพงคู่นี้ก็คือ
‘เนือ้ เสียง’ ทีผ่ มพบว่า ไม่วา่ จะเป็นเสียงของเครือ่ งดนตรี
ใดๆ ทีไ่ ด้ยนิ จากล�ำโพงคูน่ มี้ นั มีทงั้ ความหนาแน่นและความ
เนียนละเอียดของมวลเนือ้ ทีน่ า่ พอใจ เนือ้ เสียงมันไม่ได้สกุ
สว่างจนเกินไป (over bright) เหมือนล�ำโพงทีใ่ ช้วฟู เฟอร์
กรวยอะลูมเิ นียมทัว่ ไป และไม่ได้นมุ่ จนน่วม (over soft)
เหมือนล�ำโพงทีใ่ ช้กรวยกระดาษหรือกรวยโพลีฯ่ ส่วนใหญ่
ด้วย ล�ำโพงคูน่ ใี้ ห้เสียงของเครือ่ งดนตรีประเภททีท่ ำ� มาจาก
วัสดุโลหะ (ไม่วา่ จะเป็น เครือ่ งเป่าโลหะ เครือ่ งเคาะโลหะ
ไปจนถึงเสียงเครือ่ งดนตรีไฟฟ้า) ออกมาได้นา่ ฟังมาก โทน
เสียงทีอ่ อกมามีวรรณะทีใ่ กล้เคียงเสียงจริงในธรรมชาติ แต่
เสียงของเครือ่ งดนตรีทที่ ำ� มาจากวัสดุประเภทอโลหะ อาทิ
เสียงหนังกลอง เสียงของกีตาร์สายเอ็น เสียงขลุย่ ไม้ไผ่ชากูฮา
ชิ (Shakuhachi) ของจอห์น เน็ปจูน เสียงแส้หางม้าทีร่ ดู ไป
บนสายของเครือ่ งดนตรีตระกูลไวโอลิน (วิโอล่า เชลโล่ และ

ดับเบิล้ เบส) รวมถึงเสียงสายเบสของ Rob Wasserman ยัง
ให้โทนทีไ่ ม่เหมือนจริงนัก ความอิม่ หนาและนุม่ ฟูของเนือ้
เสียงยังไม่ดเี ท่ากับทีผ่ มเคยได้ยนิ จากล�ำโพงทีใ่ ช้วฟู เฟอร์
กรวยโพลีฯ่ คุณภาพสูง แต่นนั่ ก็เป็นจุดทีผ่ มคาดอยูแ่ ล้วว่า
ล�ำโพงคูน่ ไี้ ม่นา่ จะสามารถท�ำได้ถงึ ขนาดนัน้ หากแต่วา่ ทีน่ ำ�
มากล่าวถึงในบทวิเคราะห์นเี้ ป็นเพราะว่า P163 คูน่ ไี้ ม่ได้ถงึ
กับท�ำให้บคุ ลิกทีเ่ ป็นลักษณะเฉพาะของเครือ่ งดนตรีเหล่านี้
เสียหายไปมากจนกระทบอรรถรสของเพลง และต้องขอบ
อกเลยว่า คุณสมบัตลิ กั ษณะเดียวกันระดับทีม่ นั ให้ออกมา
นีก้ ต็ อ้ งถือว่าอยูใ่ นเกณฑ์ทเี่ ยีย่ มยอดแล้วเมือ่ เทียบกับราคา
ค่าตัวของมัน.!
เนือ่ งจากทัง้ ทวีตเตอร์ทเี่ ป็นจุดก�ำเนิดของความถีส่ งู
และวูฟเฟอร์ทเี่ ป็นตัวสร้างความถีก่ ลางและต�ำ่ ต่างก็ใช้ได
อะแฟรมทีท่ ำ� มาจากวัสดุประเภทเดียวกัน แถมยังใช้เทคนิค
ในการ fine tune เรโซแนนซ์แบบเดียวกันซะอีก มันจึงส่ง
ผลดีตอ่ เสียงอย่างหนึง่ ทีผ่ มได้ยนิ จากการทดสอบ นัน่ คือ มัน
ท�ำให้โทนเสียง (fundamental+overtone) และโครงสร้าง
ของฮาร์มอนิก (harmonic structure) ของทุกเสียงทีม่ ี
ความกลมกลืนเป็นเนือ้ เดียวกันตลอดทัง้ ย่านเสียง นัน่ คือ
แม้วา่ เสียงของเครือ่ งดนตรีบางชิน้ อาจจะมีตำ� หนิในแง่ของ
โทนเสียงทีส่ ว่างไปกว่าของจริงในธรรมชาติอยูบ่ า้ งตามทีไ่ ด้
กล่าวมาในย่อหน้าก่อนหน้านี้ แต่ทงั้ ตัวเสียงหลักและฮาร์มอ
นิกทีแ่ ผ่ซา่ นออกไปจากนิวเคลียสของมันมีความคล้องจอง
กัน ไม่หลอกหู ไม่เหมือนกับล�ำโพงสองทางทีใ่ ช้วฟู เฟอร์กบั
ทวีตเตอร์ทที่ ำ� มาจากวัสดุตา่ งประเภทกัน ซึง่ ผลลัพธ์ทนี่ า่ ทึง่
นี้ นอกจากจะเป็นมรรคผลมาจากการใช้ไดเวอร์ทที่ ำ� มาจาก
วัสดุแบบเดียวกันแล้ว การจัดวางต�ำแหน่งของทัง้ สองให้มี
จุดก�ำเนิดทีใ่ กล้จะเป็นหนึง่ เดียวกันและให้มมุ กระจายเสียง
ทีส่ อดคล้องกันก็เป็นอีกเหตุผลหนึง่ ทีช่ ว่ ยส่งเสริมกันอยูใ่ นที
เมือ่ เปิดได้ดงั มากพอโดยไม่มปี ญ
ั หาโอเวอร์ชตู๊ ราย
ละเอียดของเสียงจึงออกมาครบถ้วน ระยิบระยับ พร่างพราย
และด้วยคุณสมบัตขิ องวูฟเฟอร์ทมี่ คี วามแกร่งสูง แม้จะเป็น
ย่านเสียงทุม้ ทีห่ นักหน่วงก็สามารถรับมือได้อย่างน่าชมเชย

หลายๆ ครัง้ ทีท่ ดลองฟังล�ำโพงคูน่ ี้ ศีรษะของผมส่ายไป-มา
โดยไม่รตู้ วั เพราะความทึง่ และไม่อยากจะเชือ่ เลยว่า ล�ำโพง
ราคาไม่ถึงหมื่นคู่นี้จะสามารถผลักดันเสียงกลองใหญ่ใน
เพลง Fanfare For The Commond Man ของ Copland
จากอัลบัม้ ชุด Copland: Fanfare for the Comman
Man/ Ives: Holidays Symphony (Donald Johanos/
Analogue Productions CAPC 004) ให้หลุดออกจากตัว
ตูไ้ ปตึงตังอยูใ่ นอากาศด้านหลังของระนาบล�ำโพงห่างออก
ไปเป็นเมตรได้อย่างชัดเจนขนาดนัน้ เสียงกลองใหญ่ในแทร
คนีม้ นั หลุดออกไปจากตัวตูแ้ บบไม่เหลือเยือ่ ใยเลย หลุดไป
ทัง้ ยวง คือไม่มสี ว่ นไหนของเสียงกลองใหญ่ตดิ คาอยูบ่ นตัว
ตูแ้ ม้แต่นอ้ ย.!!
แสดงว่าตัวตูข้ อง P163 มีความแกร่งสูง (จริงๆ แล้ว
ต้องแอบชมขาตัง้ ของ Tombo Audio Products ด้วยใน
คุณสมบัตทิ ไี่ ม่อมพลังงาน ท�ำให้เสียงไม่ออื้ ไม่ทบึ และไม่
หน่วงล�ำโพง ท�ำให้ลำ� โพงสามารถสวิงไปกับไดนามิกอย่าง
รวดเร็ว ทันการ) ขนาดเสียงทุม้ ยังหลุดตูข้ นาดนัน้ เสียงร้อง
ซึ่งอยู่ในย่านกลางที่มีพลังงานน้อยกว่าก็ยิ่งกว่าหลุดตู้ไป
อีก พิสจู น์ได้จากเสียงร้องของ Tom Russell ในเพลง The
Man Grom God Knows Where (อัลบัม้ ชือ่ เดียวกัน) ซึง่
ลอยออกไปโดดเด่นอยูใ่ นอากาศทีอ่ ยูก่ งึ่ กลางระหว่างล�ำโพง
ทัง้ สองข้างอย่างน่าทึง่ ยังกะผีหลอก เพราะถ้าไม่ขยับศีรษะ
เอียงไปทางล�ำโพงด้านใดด้านหนึง่ คุณจะไม่มที างได้ยนิ เสียง
ร้องดังออกมาจากล�ำโพงข้างนัน้ เลยแม้แต่นอ้ ย.! ในขณะที่
Tom Russell ก�ำลังเปล่งเสียงร้องอย่างคมเข้มและเด่นชัด
นัน้ ล�ำโพงทัง้ สองข้างเสมือนว่าไม่ได้ทำ� อะไรเลย ผมมองจาก
จุดนัง่ ฟังออกไป แม้จะไม่ได้นงั่ ห่างออกมามาก (ผมเซ็ตอัพ
แบบ nearfield จุดนัง่ ฟังอยูห่ า่ งออกมาจากล�ำโพงทัง้ สอง
ประมาณ 270 ซม. ในขณะทีล่ ำ� โพงทัง้ สองข้างวางห่างจาก
กัน 236 ซม. ห่างผนังห้องด้านหลัง 170 ซม.) แต่ผมก็มอง
ไม่เห็นไดอะแฟรมของล�ำโพงขยับตัวเลย กรวยของวูฟเฟอร์
ทัง้ สองข้างดูสงบนิง่ ในขณะทีเ่ สียงดนตรีกำ� ลังเร่าร้อน..

สรุป

P163 คูน่ ไี้ ด้แสดงความสามารถอันเป็นคุณสมบัตพิ นื้ ฐานที่
ล�ำโพงเล็กวางหิง้ (ดีๆ) ทุกคูค่ วรจะมีออกมาได้อย่างชมเชย
แล้ว มันสามารถท�ำให้ผมรูส้ กึ เอนจอยไปกับดนตรีทฟี่ งั ได้
อย่างเพลิดเพลินโดยไม่ถกู รบกวนจาก distortion ใดๆ แม้
จะฟังในระดับความดังทีส่ งู จนล�ำโพงสามารถสวิงไดนามิก
ออกมาได้กว้างมากในระดับทีผ่ มพอใจ ซึง่ ถือว่ายอดเยีย่ ม
ทีส่ ดุ แล้วส�ำหรับล�ำโพงทีม่ รี าคาขายไม่ถงึ หมืน่ คูน่ .ี้ .!
ไม่วา่ คุณจะเป็นใคร ไม่วา่ คุณจะผิดหวังกับการ ‘ปราบ’
ล�ำโพงมาแล้วสักกีค่ ู่ บางที ต้นเหตุของปัญหาอาจจะเป็น
เพราะคุณเลือกล�ำโพงที่มีสมรรถนะสูงเกินไป เกินกว่าที่
แอมปลิฟายและอุปกรณ์อนื่ ๆ ในซิสเต็มของคุณจะสามารถ
รับมือได้ ลองดูมยั้ .. เอาแอมป์ฯ กับอุปกรณ์ตน้ ทางทีค่ ณ
ุ
มีอยูน่ นั่ แหละยืนพืน้ เอาไว้ แล้วลองหาล�ำโพงคูน่ ไี้ ปจับกับ
ซิสเต็มของคุณดู ไม่แน่นะ.. คุณอาจจะได้บรรทัดฐานใหม่
ในแง่คณ
ุ ภาพเสียงทีด่ จี ากล�ำโพงราคาไม่ถงึ หมืน่ คูน่ กี้ ไ็ ด้
น�ำเข้าและจัดจ�ำหน่ายโดย :
บริษทั เอ็ม.ไอ.เอ็นจิเนียริง่ จ�ำกัด
โทร.0-2254-3316-9
ราคา : สอบถามตัวแทนจ�ำหน่าย
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P163 เป็นล�ำโพงตู้เปิดที่ติดตั้งท่อระบายอากาศขนาด
ใหญ่เอาไว้บนแผงด้านหน้า เยือ้ งไปทางด้านซ้าย (เมือ่ หัน
หน้าเข้าหาล�ำโพง) ของพืน้ ทีส่ ว่ นล่าง และใช้ทอ่ พลาสติกที่
ออกแบบให้ผายปลายเหมือนปากแตรเพือ่ ลดเสียงรบกวนที่
ปากท่อและท�ำให้อากาศเข้า-ออกตัวตูไ้ ด้เร็วขึน้ ขนาดของท่อ
พลาสติกค่อนข้างสัน้ นัยว่าเพือ่ ไม่ให้เกิดความต้านทานบน
ผนังท่อในขณะทีม่ วลอากาศก�ำลังเดินทางเข้า-ออกผ่านท่อ
นี้ พิจารณาจากการออกแบบแล้ว คาดเดาได้วา่ คนออกแบบ
คงต้องการท�ำให้มวลอากาศภายในตัวตูก้ บั นอกตูม้ ลี กั ษณะ
การผ่องถ่ายกันได้อย่างคล่องตัวทีส่ ดุ แอบเดาจุดประสงค์
คงต้องการให้ไดอะแฟรมของวูฟเฟอร์เดินหน้า-ถอยหลังได้
อย่างคล่องตัวทีส่ ดุ นัน่ เอง คะเนต่อได้วา่ วูฟเฟอร์ตวั นีค้ งถูก
ออกแบบมาให้รองรับการขยับตัวอย่างรุนแรงได้ดี
ลักษณะการติดท่อระบายอากาศไว้บนแผงด้านหน้า
มองได้สองอย่าง คนใช้งานโดยทัว่ ไปมักจะมองว่าเป็นข้อดี
ทีท่ ำ� ให้สามารถเซ็ตอัพต�ำแหน่งการวางล�ำโพงไว้ใกล้ผนัง
ด้านหลังได้มากขึน้ ไม่ตอ้ งกลัวเบสบูม แต่ในทางเทคนิคการ
ออกแบบมองได้อกี ทาง คือถ้าคนออกแบบไม่ได้คดิ ผิดและไม่
ได้ทำ� อะไรผิด การเอาท่อระบายอากาศมาไว้ดา้ นหน้าแสดง
ว่าเขาไม่ตอ้ งการให้ผนังด้านหลังเข้ามายุง่ กับการสร้างความถี่
ต�ำ่ ของล�ำโพง เขาอาจจะมัน่ ใจว่า วูฟเฟอร์ตวั นีส้ ามารถสร้าง
เสียงทุม้ ทัง้ หมดทีต่ อ้ งการออกมาได้ดว้ ยตัวของมันเอง ซึง่
หากเป็นเช่นนัน้ จริงก็นบั ว่าเป็นผลดีตอ่ คุณภาพเสียงอย่างยิง่
เพราะโน้ตเบสทีอ่ อกมาจากไดเวอร์โดยตรงย่อมให้คณ
ุ ภาพ
ดีกว่าโน้ตเบสทีเ่ กิดจากการสะท้อนผนังห้องออกมาอย่าง
แน่นอน
ตัวไดเวอร์ทงั้ สองถูกก�ำหนดให้ชว่ ยกันท�ำงานในย่าน
เสียงตัง้ แต่ 49Hz ขึน้ ไปจนถึง 20kHz โดยทีว่ ฟู เฟอร์รบั ภาระ
ตัง้ แต่ 3,000Hz ลงไปจนถึง 49Hz หลังจาก 49Hz บนหน้า
ดอกแล้ว ท่อระบายเบสบนแผงหน้าจะรับช่วงทอดขยาย
ความถีต่ ำ�่ กว่านัน้ ต่อเนือ่ งไปอีกที ในขณะทีค่ วามถีต่ งั้ แต่
3,000Hz ขึน้ ไปจนถึง 20kHz เป็นหน้าทีข่ องทวีตเตอร์ในการ
สร้างความถีเ่ หล่านัน้ ออกมา ตรงจุดตัดทีเ่ ชือ่ มระหว่างปลาย
สุดด้านล่างของทวีตเตอร์กบั ปลายสุดด้านบนของวูฟเฟอร์ถกู
ก�ำหนดให้ทงั้ สองด้านลดระดับความดังลงทันทีหลังความถี่
3,000Hz อ๊อกเต๊ปละ 24dB ซึง่ ถือว่าชันมาก ข้อดีทไี่ ด้กค็ อื
จะมีความถีท่ ตี่ ำ�่ กว่า 3,000Hz จากตัวทวีตเตอร์หลุดรอดลง
ไปทีว่ ฟู เฟอร์นอ้ ยมาก และในทางกลับกัน ความถีท่ สี่ งู กว่า 3
พันเฮิรตซ์จากตัววูฟเฟอร์กแ็ ทบจะไม่เหลือหลุดพ้นขึน้ ไปรบ
กวนทวีตเตอร์เลย เป็นรูปแบบดีไซน์ของวงจรครอสโอเวอร์ฯ

ดัง (เนือ่ งจาก P163 ถูกจัดหน้าทีม่ าให้รบั ผิดชอบในการ
ขับสัญญาณเซอร์ราวนด์ในระบบโฮมเธียเตอร์ มัลติแชนเน
ลด้วย) จากการทดลองกับขาตัง้ ขนาด 24 นิว้ ผมพบว่า ถ้า
เปิดดัง P163 จะให้สมดุลเสียงค่อนไปทางกลางลงต�ำ่ มาก
ไปนิดนึง แต่จะลดวอลุม่ ลงดุลเสียงโดยรวมก็จะมีบาลานซ์
มากขึน้ เมือ่ ทดลองวางบนขาตัง้ ทีส่ งู ประมาณ 25 นิว้ ของ
Tombo Audio Products ผมพบว่า มันลงตัวกว่ากับการ
ใช้ฟงั เพลงด้วยระบบสเตอริโอทีเ่ น้นคุณภาพเสียงแบบทีน่ กั
ฟังระดับไฮ-เอ็นด์ฯ เขาฟังกัน เพราะเมือ่ วางบนขาตัง้ 25-26
นิว้ และดึงระยะล�ำโพงทัง้ คูใ่ ห้หา่ งผนังด้านหลังออกมามากๆ
แล้วเปิดดังๆ เสียงจะหลุดตูอ้ อกไปทุกความถี่ โทนัลบาลาน
ซ์ดดี ว้ ย
ในการทดสอบ P163 ครัง้ นี้ แม้วา่ มันจะเป็นล�ำโพงทีม่ ี
ราคาไม่สงู (ใจจริงอยากจะบอกว่าถูกมากๆ) แต่ผมก็ลองเล่น
แบบจัดหนักกับมันมาแล้ว พบว่ามันสามารถขยับคุณภาพ
เสียงขึน้ ไปตามอุปกรณ์ในซิสเต็มได้อย่างน่าทึง่ จนผมอยาก
จะพูดว่า ถ้าคุณสามารถท�ำให้ลำ� โพงราคาคูล่ ะ 6-7 พันบาท
คูน่ สี้ ามารถถ่ายทอดความสามารถออกมาได้เต็มทีข่ องมัน
จริงๆ แล้ว คุณจะนึกไม่ถงึ ว่าคุณภาพเสียงทีร่ ะดับ 6-7 พัน
บาทมันน่าอัศจรรย์เพียงใด.!!
แอมป์ประสิทธิภาพสูงทีม่ รี าคาสูงกว่า P163 เป็นสิบๆ
เท่าคงท�ำให้รถู้ งึ ขอบเขตของล�ำโพงคูน่ ไี้ ด้ชดั เจนมากขึน้ มี
ช่วงหนึง่ ผมทดลองใช้ปรี+เพาเวอร์แอมป์ยหี่ อ้ Acoustic
Art รุน่ PREAMP I MK II + เพาเวอร์แอมป์รนุ่ AMP I MK II
ราคาเรือนแสนลองขับล�ำโพงคูน่ พี้ บว่า เสียงทีไ่ ด้แฮปปีม้ าก
แต่คดิ ว่าคงไม่คมุ้ แน่ทจี่ ะลงทุนมากถึงขนาดนัน้ กับล�ำโพงคูน่ ี้
อีกช่วงหนึง่ ผมจึงทดลองลดต้นทุนของภาคแอมป์ฯ ลง และ
ลองใช้ฟร้อนต์เอ็นด์คณ
ุ ภาพสูงหน่อยเพือ่ ชดเชยกัน ปรากฏ
ว่าผลลัพธ์ออกมาน่าพอใจทีเดียวครับ และคิดว่าเป็นแนวทาง
การลงทุนทีค่ มุ้ ค่ากว่า..
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ทีก่ ารันตีได้วา่ ทัง้ เสียงแหลมจากทวีตเตอร์และเสียงกลาง/
ทุม้ จากวูฟเฟอร์จะต้องมีความบริสทุ ธิส์ ะอาดมาก ต่างคนต่าง
มีอสิ ระในการท�ำงานอย่างเต็มที่ ไร้การรบกวนซึง่ กันและกัน
อย่างสิน้ เชิง
ความไวของ P163 ระบุไว้ที่ 90dB เมื่อป้อนด้วย
สัญญาณทีม่ คี วามแรง 2.83V โดยวัดทีร่ ะยะห่าง 1m กับ
โหลดอิมพีแดนซ์เท่ากับ 8 โอห์ม ซึง่ ถือว่าเป็นสเปคฯ ทีไ่ ม่ดุ
มาก อีกทัง้ ทางผูผ้ ลิตยังช่วยก�ำหนดขอบเขตของก�ำลังขับที่
เหมาะสมมาให้เลือกด้วย คือไปได้ตงั้ แต่ 10-150 วัตต์ เมือ่
ค�ำนวณด้วยสูตร minimum 75% ของผมก็จะได้ตวั เลข
ก�ำลังขับของแอมป์ทคี่ าดหวังคุณภาพเสียงทีด่ ไี ด้ควรต้องมี
ก�ำลังไม่ตำ�่ กว่า 150x75 หารด้วย 100 นัน่ คือ 112.5 วัตต์/
ข้างทีโ่ หลด 8 โอห์มขึน้ ไปจนถึง 150 วัตต์หรือมากกว่านัน้ แต่
ถ้าถามว่า ต�ำ่ กว่า 112.5 วัตต์ที่ 8 โอห์มขับล�ำโพงคูน่ ไี้ ด้มยั้ .?
ต้องตอบว่าได้ครับ ถ้าห้องฟังของคุณไม่ได้ใหญ่โตมาก หรือ
ในกรณีทคี่ ณ
ุ ไม่ได้คาดหวังประสิทธิภาพทางด้านทรานเชี๊
ยนต์ ไดนามิกทีก่ ว้างจนสุดความสามารถของล�ำโพงคูน่ ี้
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P163 ใช้วูฟเฟอร์ MMD ขนาด 6.5 นิ้วที่ใช้ขอบ
เซอร์ราวนด์ทำ� ด้วยยางดิบ ให้ความยืดหยุน่ สูง ส่วนตัวโดม
ของทวีตเตอร์ขนาด 3/4 นิว้ ก็ทำ� มาจากอะลูมเิ นียมทีช่ บุ
เคลือบ (อะโนได้ซ)์ ทัง้ สองด้านแบบเดียวกับตัววูฟเฟอร์ ซึง่
จุดนีเ้ ป็นอีกหนึง่ ปัจจัยทีท่ ำ� ให้ลำ� โพงราคาไม่แพงคูน่ สี้ ามารถ
แสดงความพิเศษของเสียงออกมาได้ (เพิ่มเติมในหัวข้อ
‘เสียง’) ตัวโดมทวีตเตอร์ถกู ฝังลึกลงไปในเบ้าพลาสติกทีป่ าด
ผายส่วนปากออกโดยรอบเพือ่ ควบคุมมุมกระจายเสียงให้
แคบลง ซึง่ ท�ำให้ได้เสียงแหลมทีม่ มี วลเข้มข้นและพุง่ กระจาย
ไปในมุมทีต่ อ้ งการ ถ้าสังเกตจากการจัดวางตัวทวีตเตอร์กบั
ตัววูฟเฟอร์จะเห็นว่าคนออกแบบเขาเจตนาทีจ่ ะจัดวางตัวทวี
ตเตอร์ให้เบียดชิดเข้ามาใกล้ตวั วูฟเฟอร์มากกว่าปกติ นัน่ เป็น
เทคนิคการจัดมุมกระจายเสียงของไดเวอร์ทงั้ สองตัวให้ผสาน
กลมกลืนกันให้มากทีส่ ดุ นัน่ เอง

