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คุณรู้มั้ยว่า ข้อดีของ ‘เทคโนโลยี’ คืออะไร.? 
ลองมองไปรอบๆ ตัวซิครับ ไม่ว่าจะเป็น
เทคโนโลยีประเภทไหน แม้จะต่างวงการกัน แต่
ด้วยประสิทธิภาพของเทคโนโลยีที่ลึกล�้า ต่าง
ก็แสดงผลลัพธ์มหัศจรรย์ออกมาเหมือนๆ 
กันอยู่อย่างหนึ่ง นั่นคือ นับวันมันจะท�าให้
คุณภาพของสินค้าดีขึ้นไปเรื่อยๆ สวนทาง
กับราคาขายที่ลดลาดต�่าลงทุกทีๆ   

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

INFINITY PRIMUS P163
ล�ำโพงวำงหิง้รำคำหลกัพนั-คณุภำพหลกัหมืน่! 
ถ้ำคณุเป็นนกัเล่นเครือ่งเสยีงทีผ่่ำนสงัเวยีนมำนำน เชือ่ได้ว่ำ
ต้องมลี�ำโพงผ่ำนมอืคณุไปแล้วมำกกว่ำหนึง่รุน่ กบัล�ำโพงที่
คณุเคยบอกเลกิมนัมำ แม้จะมเีวลำร่วมทกุข์ร่วมสขุกนัมำ
นำน เคยสงสยัมัย้ครบัว่ำ.. คณุได้มโีอกำสค้นเจอ ‘ตวัตน’ 
ทีแ่ท้จรงิของมนัแล้วยงั.?
 มไีม่น้อยทีย่อมละทิง้ควำมพยำยำมกลำงคนัในกำร
ที่จะแม็ทชิ่งและเซ็ตอัพล�ำโพงที่ใช้อยู่ให้สำมำรถแสดง
ศกัยภำพออกมำได้อย่ำงเตม็ที ่แล้วหนัไปเลอืกวธิผีละไป
หำคูใ่หม่แทน ล�ำโพงสมยัก่อนออกแบบได้ไม่สมบรูณ์นกั จงึ
ค่อนข้ำงจะแมท็ชิง่ยำก เมือ่เทคโนโลยใีนกำรออกแบบล�ำโพง
พัฒนำมำกขึน้ ควำมรูข้องคนมำกขึน้ คณุภำพของเครือ่งจกัร
ทีใ่ช้ในกำรผลิตและคอมพวิเตอร์ทีใ่ช้ในกำรออกแบบได้รบั
กำรพฒันำสงูขึน้ ผสำนกบัเทคโนโลยใีนกำรผลติไดเวอร์ที่
ก้ำวล�ำ้ไปข้ำงหน้ำมำกขึน้ มกีำรพฒันำวสัดพุเิศษออกมำ
ใช้ในกำรท�ำตวัตู ้ไดอะแฟรม และว๊อยซ์คอยอย่ำงต่อเนือ่ง 
ปัจจยัเหล่ำนีไ้ด้ช่วยท�ำให้ล�ำโพงยคุใหม่มปีระสทิธภิำพสงู
ขึน้กว่ำสมยัก่อนมำก
 แต่แม้ว่ำเทคโนโลยขีองโปรดกัซ์จะพฒันำสงูขึน้ ใน
ขณะเดยีวกนั เทคโนโลยใีนกำรผลติเองกพั็ฒนำสงูขึน้เช่น
กนั เทคนคิกำรผลติเชงิเศรษฐศำสตร์ทีค่�ำน�ำถงึต้นทนุต�ำ่สดุ 
แม้จะท�ำให้ควำมละเมยีดละไมในแง่ของงำนศลิป์ลดด้อยลง
ไปบ้ำง แต่กม็ข้ีอดคีอืรำคำขำยทีต่�ำ่ลง

INFINITY
PRIMUS P163
Bookshelf Speaker

 ผมไม่ได้เลอืกหยบิ P163 คูน่ีม้ำทดสอบเพรำะรำคำ
มนัถกู แต่เพรำะว่ำรำคำมนัไม่แพงเมือ่เทยีบกบัคณุภำพ
เสยีงทีไ่ด้ต่ำงหำก กบัแรงจงูใจอกีข้อ นัน่คอื มนัเป็นล�ำโพง
ทีท่�ำให้ผมทึง่และตระหนกัได้ว่ำ เทคโนโลยใีนกำรท�ำล�ำโพง
ในปัจจบุนัก้ำวรดุหน้ำไปเยอะมำกอย่ำงนกึไม่ถงึ เพรำะมนั
สำมำรถท�ำให้ล�ำโพงทีม่รีำคำขำยไม่ถงึหมืน่คูน่ีใ้ห้เสยีงทีน่่ำ
ตืน่ตะลงึออกมำได้อย่ำงเหลอืเชือ่.!!  

สองทาง วางหิ้ง
P163 ไม่ได้มอีะไรพิเศษมำกเลยเมือ่คณุมองมนั รูปลกัษณ์
และหน้ำตำของมนัอำจจะไม่ถกูโฉลกกบัคนบำงคนซะด้วย
ซ�ำ้ไป กบัรำคำแค่ 6-7 พนับำทต่อคูค่งไม่ท�ำให้ผมคำดหวงัตวั
ตูท้ีส่วยหรดูดูแีน่ๆ แต่ทีไ่ด้เหน็และได้ลบูๆ คล�ำๆ ด้วยสองตำ
และสองมอืของผมเองแล้วกต้็องบอกว่ำดกีว่ำทีค่ำดเยอะแล้ว 
ตวัตูท้�ำด้วยไม้ MDF ทีม่คีวำมแน่นหนำดทีเีดยีว เพรำะเป็น
ดไีซน์แบบสองทำงวำงหิง้ บนแผงหน้ำของล�ำโพงแต่ละตูจ้งึ
มแีค่วฟูเฟอร์ทรงกรวยขนำด 6.5 นิว้กบัโดมทวตีเตอร์ขนำด 
3/4 นิว้ (0.75 นิว้) แค่ 2 ตวัเท่ำนัน้ ทว่ำ จ�ำนวนไม่ใช่ประเดน็ 
หำกแต่วธิกีำรออกแบบและผลติไดเวอร์ทัง้สองนีซิ่.. น่ำสนใจ
 เมือ่ฟร้อนต์เอน็ด์ย่ำงเข้ำสูย่คุดจิติอล ยคุของไดเวอร์
กรวยกระดำษและโพลีฯ่ กเ็ริม่นบัถอยหลงั เพรำะคณุสมบตัิ
ทีม่อียูไ่ม่มำกพอรับมอืกบัทรำนเชีย๊นต์ของสญัญำณดจิิตอล
ทีร่นุแรงได้ นกัออกแบบไดเวอร์รุน่ใหม่ๆ จงึเริม่ออกค้นหำ
วสัดทุีม่คีวำมแขง็และแกร่งมำกกว่ำมำทดแทน ยคุของได
อะแฟรมโลหะอย่ำงอะลมูเินยีมและเซรำมกิจงึเริม่ต้นขึน้ 
 Infinity ได้เปรียบผู้ผลิตล�ำโพงยี่ห้ออื่นตรงที่พวก
เขำมีโนฮำวในกำรออกแบบและผลิตไดเวอร์เป็นของตัว
เอง พวกเขำพฒันำจนค้นพบกรรมวธิใีนกำรออกแบบและ
ผลติไดอะแฟรมทีท่�ำมำจำกอะลมูเินยีมผสมกบัเซรำมกิอ
อกมำเป็นผลส�ำเรจ็ ให้ชือ่เรยีกว่ำ Ceramic Metal Matrix 
Diaphragm (CMMD) Technology ด้วยกำรพ่นผงเซรำ
มกิทบัลงไปบนแผ่นกรวยอะลมูเินยีมเพือ่เพิม่ควำมแกร่ง
และลดเรโซแนนซ์ของควำมเป็นอะลมูเินยีมลง ซ่ึงไดเวอร์ที่
ใช้ไดอะแฟรมทีผ่ลติด้วยเทคโนโลย ีCMMD นีไ้ด้ถกูใช้อยูใ่น
ล�ำโพงซรีีย์่สงูของ Infinity หลงัจำกนัน้ วศิวกรของ Infinity 
กไ็ด้คดิค้นกรรมวธิทีีจ่ะลดต้นทนุในกำรผลติไดเวอร์ CMMD 
ออกมำเป็นผลส�ำเรจ็ โดยกำรตดัส่วนผสมและขัน้ตอนพ่นทบั
ด้วยเซรำมกิออกไป คงเหลอืแต่แผ่นกรวยอะลมูเินยีมแล้วน�ำ
ไปเพิม่ควำมแกร่งและลดเรโซแนนซ์ด้วยกรรมวธิชีบุอะโนได้
ซ์ทัง้สองด้ำนแทน (เรยีกว่ำ MMD technology) ผลลพัธ์คอื
ไดเวอร์ทีม่คีวำมแกร่งสงูกว่ำกรวยกระดำษและพลำสตกิ 
ท�ำให้สำมำรถรบัก�ำลงัขบัได้สงูขึน้ ทนต่อกำรขยบัตวัอย่ำง
รวดเรว็และรนุแรงได้มำกขึน้ โดยปรำศจำกควำมเพีย้นทีเ่กดิ
จำกกำรบดิตวัของไดอะแฟรม 
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 P163 ใช้วูฟเฟอร์ MMD ขนำด 6.5 นิ้วที่ใช้ขอบ
เซอร์รำวนด์ท�ำด้วยยำงดบิ ให้ควำมยดืหยุน่สงู ส่วนตวัโดม
ของทวตีเตอร์ขนำด 3/4 นิว้กท็�ำมำจำกอะลมูเินยีมทีช่บุ
เคลอืบ (อะโนได้ซ์) ทัง้สองด้ำนแบบเดยีวกบัตวัวฟูเฟอร์ ซึง่
จุดนีเ้ป็นอกีหนึง่ปัจจยัทีท่�ำให้ล�ำโพงรำคำไม่แพงคูน่ีส้ำมำรถ
แสดงควำมพิเศษของเสียงออกมำได้ (เพิ่มเติมในหัวข้อ 
‘เสียง’) ตวัโดมทวตีเตอร์ถูกฝังลกึลงไปในเบ้ำพลำสตกิทีป่ำด
ผำยส่วนปำกออกโดยรอบเพือ่ควบคมุมมุกระจำยเสยีงให้
แคบลง ซึง่ท�ำให้ได้เสยีงแหลมทีม่มีวลเข้มข้นและพุง่กระจำย
ไปในมมุทีต้่องกำร ถ้ำสงัเกตจำกกำรจดัวำงตวัทวตีเตอร์กบั
ตัววฟูเฟอร์จะเหน็ว่ำคนออกแบบเขำเจตนำทีจ่ะจดัวำงตวัทวี
ตเตอร์ให้เบยีดชดิเข้ำมำใกล้ตวัวฟูเฟอร์มำกกว่ำปกต ินัน่เป็น
เทคนคิกำรจดัมมุกระจำยเสยีงของไดเวอร์ทัง้สองตวัให้ผสำน
กลมกลนืกนัให้มำกทีส่ดุนัน่เอง

แม็ทชิ่ง+เซ็ตอัพ+ปรับแต่ง
P163 เป็นล�ำโพงตู้เปิดที่ติดตั้งท่อระบำยอำกำศขนำด
ใหญ่เอำไว้บนแผงด้ำนหน้ำ เยือ้งไปทำงด้ำนซ้ำย (เมือ่หนั
หน้ำเข้ำหำล�ำโพง) ของพืน้ทีส่่วนล่ำง และใช้ท่อพลำสตกิที่
ออกแบบให้ผำยปลำยเหมอืนปำกแตรเพือ่ลดเสยีงรบกวนที่
ปำกท่อและท�ำให้อำกำศเข้ำ-ออกตวัตูไ้ด้เรว็ข้ึน ขนำดของท่อ
พลำสตกิค่อนข้ำงสัน้ นยัว่ำเพือ่ไม่ให้เกดิควำมต้ำนทำนบน
ผนงัท่อในขณะทีม่วลอำกำศก�ำลงัเดนิทำงเข้ำ-ออกผ่ำนท่อ
นี ้พิจำรณำจำกกำรออกแบบแล้ว คำดเดำได้ว่ำ คนออกแบบ
คงต้องกำรท�ำให้มวลอำกำศภำยในตวัตูก้บันอกตูม้ลีกัษณะ
กำรผ่องถ่ำยกนัได้อย่ำงคล่องตวัทีส่ดุ แอบเดำจดุประสงค์
คงต้องกำรให้ไดอะแฟรมของวฟูเฟอร์เดนิหน้ำ-ถอยหลงัได้
อย่ำงคล่องตวัทีส่ดุนัน่เอง คะเนต่อได้ว่ำ วฟูเฟอร์ตวันีค้งถกู
ออกแบบมำให้รองรบักำรขยบัตวัอย่ำงรนุแรงได้ดี
 ลกัษณะกำรตดิท่อระบำยอำกำศไว้บนแผงด้ำนหน้ำ
มองได้สองอย่ำง คนใช้งำนโดยทัว่ไปมกัจะมองว่ำเป็นข้อดี
ทีท่�ำให้สำมำรถเซ็ตอพัต�ำแหน่งกำรวำงล�ำโพงไว้ใกล้ผนงั
ด้ำนหลงัได้มำกขึน้ ไม่ต้องกลวัเบสบมู แต่ในทำงเทคนคิกำร
ออกแบบมองได้อกีทำง คือถ้ำคนออกแบบไม่ได้คิดผดิและไม่
ได้ท�ำอะไรผดิ กำรเอำท่อระบำยอำกำศมำไว้ด้ำนหน้ำแสดง
ว่ำเขำไม่ต้องกำรให้ผนงัด้ำนหลงัเข้ำมำยุง่กบักำรสร้ำงควำมถ่ี
ต�ำ่ของล�ำโพง เขำอำจจะมัน่ใจว่ำ วฟูเฟอร์ตวันีส้ำมำรถสร้ำง
เสยีงทุม้ทัง้หมดทีต้่องกำรออกมำได้ด้วยตวัของมนัเอง ซึง่
หำกเป็นเช่นนัน้จรงิกน็บัว่ำเป็นผลดต่ีอคณุภำพเสยีงอย่ำงยิง่ 
เพรำะโน้ตเบสทีอ่อกมำจำกไดเวอร์โดยตรงย่อมให้คุณภำพ
ดกีว่ำโน้ตเบสทีเ่กดิจำกกำรสะท้อนผนงัห้องออกมำอย่ำง
แน่นอน
 ตวัไดเวอร์ทัง้สองถูกก�ำหนดให้ช่วยกนัท�ำงำนในย่ำน
เสยีงตัง้แต่ 49Hz ขึน้ไปจนถึง 20kHz โดยทีว่ฟูเฟอร์รบัภำระ
ตัง้แต่ 3,000Hz ลงไปจนถงึ 49Hz หลงัจำก 49Hz บนหน้ำ
ดอกแล้ว ท่อระบำยเบสบนแผงหน้ำจะรบัช่วงทอดขยำย
ควำมถีต่�ำ่กว่ำนัน้ต่อเนือ่งไปอกีท ีในขณะทีค่วำมถีต่ัง้แต่ 
3,000Hz ขึน้ไปจนถงึ 20kHz เป็นหน้ำทีข่องทวตีเตอร์ในกำร
สร้ำงควำมถีเ่หล่ำนัน้ออกมำ ตรงจดุตดัทีเ่ชือ่มระหว่ำงปลำย
สุดด้ำนล่ำงของทวตีเตอร์กบัปลำยสดุด้ำนบนของวฟูเฟอร์ถกู
ก�ำหนดให้ทัง้สองด้ำนลดระดบัควำมดงัลงทนัทหีลงัควำมถ่ี 
3,000Hz อ๊อกเต๊ปละ 24dB ซึง่ถอืว่ำชนัมำก ข้อดทีีไ่ด้กค็อื 
จะมคีวำมถีท่ีต่�ำ่กว่ำ 3,000Hz จำกตวัทวตีเตอร์หลดุรอดลง
ไปทีว่ฟูเฟอร์น้อยมำก และในทำงกลบักนั ควำมถีท่ีส่งูกว่ำ 3 
พันเฮริตซ์จำกตวัวฟูเฟอร์กแ็ทบจะไม่เหลอืหลดุพ้นขึน้ไปรบ
กวนทวตีเตอร์เลย เป็นรปูแบบดไีซน์ของวงจรครอสโอเวอร์ฯ 

ท่ีกำรนัตีได้ว่ำ ทัง้เสียงแหลมจำกทวตีเตอร์และเสียงกลำง/
ทุ้มจำกวฟูเฟอร์จะต้องมคีวำมบรสุิทธิส์ะอำดมำก ต่ำงคนต่ำง
มีอสิระในกำรท�ำงำนอย่ำงเต็มที ่ไร้กำรรบกวนซึง่กันและกัน
อย่ำงสิน้เชงิ
 ควำมไวของ P163 ระบุไว้ที่ 90dB เมื่อป้อนด้วย
สญัญำณทีม่คีวำมแรง 2.83V โดยวดัทีร่ะยะห่ำง 1m กบั
โหลดอมิพแีดนซ์เท่ำกบั 8 โอห์ม ซึง่ถอืว่ำเป็นสเปคฯ ทีไ่ม่ดุ
มำก อกีทัง้ทำงผู้ผลิตยงัช่วยก�ำหนดขอบเขตของก�ำลังขับที่
เหมำะสมมำให้เลือกด้วย คือไปได้ต้ังแต่ 10-150 วตัต์ เมือ่
ค�ำนวณด้วยสูตร minimum 75% ของผมก็จะได้ตัวเลข
ก�ำลงัขบัของแอมป์ทีค่ำดหวงัคณุภำพเสยีงทีด่ไีด้ควรต้องมี
ก�ำลงัไม่ต�ำ่กว่ำ 150x75 หำรด้วย 100 นัน่คอื 112.5 วตัต์/
ข้ำงทีโ่หลด 8 โอห์มขึน้ไปจนถงึ 150 วตัต์หรอืมำกกว่ำนัน้ แต่
ถ้ำถำมว่ำ ต�ำ่กว่ำ 112.5 วตัต์ที ่8 โอห์มขบัล�ำโพงคูน่ีไ้ด้มัย้.? 
ต้องตอบว่ำได้ครบั ถ้ำห้องฟังของคุณไม่ได้ใหญ่โตมำก หรอื
ในกรณทีีค่ณุไม่ได้คำดหวงัประสทิธภิำพทำงด้ำนทรำนเชี๊
ยนต์ ไดนำมกิทีก่ว้ำงจนสดุควำมสำมำรถของล�ำโพงคูน่ี้ 

 ขัว้ต่อสำยล�ำโพงของ P163 ให้มำเป็นแบบซงิเกิล้ซะ
ด้วย ซึง่ผมชอบมำก เพรำะสำมำรถเลอืกใช้สำยล�ำโพงที่
มคีณุภำพดีๆ  ได้โดยไม่รบกวนกระเป๋ำมำก เนือ่งจำกสำย
ล�ำโพงรุน่เดยีวกนัแบบทีเ่ป็นไบ-ไวร์ฯ มกัจะมรีำคำสงูกว่ำ
แบบซงิเกิล้ไวร์ฯ ถ้ำขัว้ต่อล�ำโพงเป็นแบบไบ-ไวร์ฯ กต้็อง
ลดงบลงมำ แต่กบั P163 ให้ขัว้ต่อมำแบบซงิเกิล้ฯ อยูแ่ล้ว 
สำมำรถลยุกบัสำยล�ำโพงดีๆ  ได้เลย ไม่เปลอืงงบ ซึง่จำก
กำรทดลองผมก็พบว่ำ P163 ไปกับสำยล�ำโพงดีๆ ได้อย่ำง
คล่องตวัทเีดยีว พอเจอสำย Nordost รุน่ใหม่ๆ อย่ำง Blue 
Heaven ‘Leif series’ ทีเ่ป็นซงิเกิล้ไวร์ฯ อย่ำงเดยีวเข้ำไป 
มนักค็ำยรำยละเอยีดออกมำซะพร่ำงพรำยไปหมด
 ผูผ้ลติแนะน�ำข้อมลูทีเ่ป็นประโยคมำให้อกีอย่ำงหนึง่ 
นัน่คอื ขำตัง้ของล�ำโพงคูน่ีส้ำมำรถเลอืกใช้ได้ตัง้แต่ 22-26 
นิว้ ซึง่หำกถำมว่ำต้องสงูเท่ำไรจงึจะดทีีส่ดุ.? ในแง่ของโทนั
ลบำลำนซ์นัน้ระหว่ำง 22, 24 และ 26 นิว้ต้องมคีวำมแตก
ต่ำงกันแน่ๆ แต่ก็คดิว่ำไม่น่ำจะต่ำงมำกถงึขนำดน่ำเกลียด
จนฟังไมไ่ด้ เนื่องจำกทอ่ระบำยเบสค่อนข้ำงใหญ ่เข้ำใจ
ว่ำวฟูเฟอร์ของ P163 ตวันีน่้ำจะจงใจให้รบัมอืกบักำรอดั
ดงัๆ ได้ด ีเพือ่ให้มนัสำมำรถป๊ัมควำมถีต่�ำ่ตำมสเปคฯ ของ
มันออกมำได้อย่ำงหนำแน่นเพียงพอในกรณีของกำรฟัง

ดงั (เนือ่งจำก P163 ถกูจดัหน้ำทีม่ำให้รบัผดิชอบในกำร
ขับสัญญำณเซอร์รำวนด์ในระบบโฮมเธยีเตอร์ มลัตแิชนเน
ลด้วย) จำกกำรทดลองกบัขำตัง้ขนำด 24 นิว้ผมพบว่ำ ถ้ำ
เปิดดัง P163 จะให้สมดลุเสยีงค่อนไปทำงกลำงลงต�ำ่มำก
ไปนดินงึ แต่จะลดวอลุม่ลงดลุเสยีงโดยรวมกจ็ะมบีำลำนซ์
มำกขึน้ เมือ่ทดลองวำงบนขำตัง้ทีส่งูประมำณ 25 นิว้ของ 
Tombo Audio Products ผมพบว่ำ มนัลงตวักว่ำกบักำร
ใช้ฟังเพลงด้วยระบบสเตอริโอทีเ่น้นคณุภำพเสียงแบบทีน่กั
ฟังระดบัไฮ-เอน็ด์ฯ เขำฟังกัน เพรำะเมือ่วำงบนขำต้ัง 25-26 
นิว้และดงึระยะล�ำโพงทัง้คูใ่ห้ห่ำงผนงัด้ำนหลังออกมำมำกๆ 
แล้วเปิดดงัๆ เสยีงจะหลดุตูอ้อกไปทกุควำมถี ่โทนลับำลำน
ซ์ดด้ีวย      
 ในกำรทดสอบ P163 ครัง้นี ้แม้ว่ำมนัจะเป็นล�ำโพงทีม่ี
รำคำไม่สงู (ใจจรงิอยำกจะบอกว่ำถกูมำกๆ) แต่ผมก็ลองเล่น
แบบจดัหนกักับมนัมำแล้ว พบว่ำมนัสำมำรถขยบัคณุภำพ
เสยีงขึน้ไปตำมอปุกรณ์ในซสิเตม็ได้อย่ำงน่ำทึง่ จนผมอยำก
จะพดูว่ำ ถ้ำคณุสำมำรถท�ำให้ล�ำโพงรำคำคูล่ะ 6-7 พนับำท
คูน่ีส้ำมำรถถ่ำยทอดควำมสำมำรถออกมำได้เตม็ทีข่องมนั
จรงิๆ แล้ว คณุจะนกึไม่ถงึว่ำคณุภำพเสยีงทีร่ะดบั 6-7 พนั
บำทมนัน่ำอศัจรรย์เพยีงใด.!!
 แอมป์ประสิทธิภำพสงูทีม่รีำคำสงูกว่ำ P163 เป็นสบิๆ 
เท่ำคงท�ำให้รูถ้งึขอบเขตของล�ำโพงคูน่ีไ้ด้ชดัเจนมำกขึน้ มี
ช่วงหนึง่ผมทดลองใช้ปรี+เพำเวอร์แอมป์ยีห้่อ Acoustic 
Art รุน่ PREAMP I MK II + เพำเวอร์แอมป์รุน่ AMP I MK II 
รำคำเรอืนแสนลองขบัล�ำโพงคูน่ีพ้บว่ำ เสยีงทีไ่ด้แฮปป้ีมำก 
แต่คิดว่ำคงไม่คุ้มแน่ทีจ่ะลงทนุมำกถงึขนำดนัน้กบัล�ำโพงคูน่ี้ 
อกีช่วงหนึง่ผมจงึทดลองลดต้นทนุของภำคแอมป์ฯ ลง และ
ลองใช้ฟร้อนต์เอน็ด์คณุภำพสงูหน่อยเพือ่ชดเชยกนั ปรำกฏ
ว่ำผลลัพธ์ออกมำน่ำพอใจทเีดยีวครบั และคดิว่ำเป็นแนวทำง
กำรลงทนุทีคุ่ม้ค่ำกว่ำ..     

เสียง
ถ้ำจะถำมว่ำ นกัเล่นเครือ่งเสยีงระดบัไฮเอน็ด์ฯ เขำฟังกนั
แบบไหน.? คณุสมบตัข้ิอไหนของเสยีงทีน่กัฟังระดบัไฮเอน็
ด์ฯ เขำเพ่งเลง็กนัมำกทีส่ดุ.?
 คุณสมบัติส�ำคัญที่สุดที่ท�ำให้อำรมณ์ของดนตรีก่อ
ก�ำเนดิขึน้มำได้จำกกระบวนกำร reproduction ด้วยชดุ
เครือ่งเสียงไฮ-ไฟฯ กค็อื ‘ไดนำมกิ’ นีเ่องครับ.! ไดนำมกิ
ของเสียงทีดี่จะท�ำให้ได้ควำมรู้สกึสด สมจริง ซึง่ปัจจัยแรก
ทีจ่ะท�ำให้ได้ไดนำมกิของเสยีงทีด่กีค็อื ‘ระดบัวอลุม่’ ของ
ซสิเตม็ ซึง่ต้องมำกพอ
 ผมไม่ได้หมำยถงึ ‘ควำมดงั’ นะครบั.. แต่ระดบัวอลุม่
ของซสิเตม็ทีม่ำกพอนัน้จะท�ำให้ล�ำโพงถกูกระตุน้ให้สำมำรถ
สวงิไดนำมกิออกมำได้กว้ำงทีส่ดุเท่ำทีม่นัจะสำมำรถท�ำได้ 
(เรียกว่ำ optimise transient dynamic) ซึ่งล�ำโพงที่
ออกแบบมำไม่ดพีอ จะให้กำรสวงิของไดนำมกิทีแ่คบ ควำม
สด สมจรงิของเสยีงกจ็ะไม่ปรำกฏออกมำ เมือ่พยำยำมจะ
เขน็วอลุม่ของซสิเตม็ขึน้ไปสูงๆ ล�ำโพงก็จะแป๊ก รับไม่ไหว 
เกดิควำมผดิเพีย้นทำงด้ำนโครงสร้ำงขึน้ ซึง่ผลเสียจำกกำร 
overload วอลุ่มบนล�ำโพงนอกจำกจะท�ำให้เกดิอำกำรเสยีง
อัน้ตือ้เนือ่งจำกปัญหำ dynamic compressed แล้ว ยงัจะ
ท�ำให้คณุสมบตัอิืน่ๆ ของเสียงด้อยลงทัง้หมดอีกด้วย ไม่ว่ำจะ
เป็นเนือ้เสยีง และเวทเีสยีง 
 ล�ำโพงอินฟินิต้ีคู่นี้สอบผ่ำนในแง่ของไดนำมิกสวิง 
เพรำะมนัสำมำรถรองรบัวอลุม่ของซสิเตม็ได้สงูมำก เมือ่อดั
วอลุม่เข้ำไป มนักต็อบแทนออกมำด้วยไดนำมกิสวงิทีก่ว้ำง

ขวำงมำกก่อนทีไ่ดเวอร์ฯ ทัง้สองจะถงึจดุทีม่นัรบัไม่ไหว มนั
สำมำรถผลกัดนัสรรพเสยีงทัง้หมดให้หลดุกระจำยออกไป
จำกตวัตูไ้ด้อย่ำงหมดจด และไม่ได้หลดุออกไปจำกตวัตูแ้บบ
สำดเสียเทเสีย แต่จับเอำตัวเสียงของเคร่ืองดนตรีทัง้หมด
ออกไปวำงไว้ในอำกำศโดยรอบได้อย่ำงเป็นสดัเป็นส่วน โดย
ไม่ท�ำให้สมัพนัธภำพระหว่ำงเสยีงเครือ่งดนตรทีัง้หมดในวง
เสยีหำยลงไป ยงัคงรกัษำสนำมเสยีงทีข่ึน้รปูเป็นสำมมติไิว้ได้
ครบทัง้วง มทีัง้ตืน้-ลกึ, กว้ำง-แคบ และสงู-ต�ำ่ และทีโ่ดนใจ
ผมมำกจนต้องหยบิมำรีววิกค็อืคณุสมบตัทิำงด้ำนมติสิงู-ต�ำ่ที่
มนัให้ออกมำนีแ่หละ เพรำะจุดเด่นของล�ำโพงสองทำงวำงห้ิง
ทีด่กีอ็ยูท่ีม่ติ-ิเวทเีสยีงนีเ่อง

ต�ำแหน่งของชิน้ดนตรทีัง้หมดบนเวทเีสยีงที ่P163 ถ่ำยทอด
ออกมำมคีวำมชดัเจนและแม่นย�ำมำก แม้จะเปิดดงัเพือ่รดี
ไดนำมกิสวงิออกมำให้มำกทีส่ดุ ต�ำแหน่งเสยีงกย็งัคงนิง่
สนทิได้อยู ่และโทนเสยีงกไ็ม่เปลีย่นแปลงไปมำก แสดงว่ำวู
ฟเฟอร์และทวตีเตอร์คูน่ีม้ปีระสิทธภิำพสูงมำก ทนก�ำลังได้
อย่ำงเหลอืเชือ่.! 
 คุณสมบัติที่น่ำชื่นชมอีกข้อหนึ่งของล�ำโพงคู่นี้ก็คือ 
‘เนือ้เสียง’ ทีผ่มพบว่ำ ไม่ว่ำจะเป็นเสียงของเคร่ืองดนตรี
ใดๆ ทีไ่ด้ยนิจำกล�ำโพงคูน่ีม้นัมทีัง้ควำมหนำแน่นและควำม
เนยีนละเอยีดของมวลเนือ้ทีน่่ำพอใจ เนือ้เสยีงมนัไม่ได้สกุ
สว่ำงจนเกนิไป (over bright) เหมอืนล�ำโพงทีใ่ช้วฟูเฟอร์
กรวยอะลมูเินยีมทัว่ไป และไม่ได้นุม่จนน่วม (over soft) 
เหมอืนล�ำโพงทีใ่ช้กรวยกระดำษหรือกรวยโพลีฯ่ ส่วนใหญ่
ด้วย ล�ำโพงคูน่ีใ้ห้เสยีงของเครือ่งดนตรปีระเภททีท่�ำมำจำก
วสัดุโลหะ (ไม่ว่ำจะเป็น เคร่ืองเป่ำโลหะ เคร่ืองเคำะโลหะ 
ไปจนถงึเสยีงเครือ่งดนตรไีฟฟ้ำ) ออกมำได้น่ำฟังมำก โทน
เสียงทีอ่อกมำมวีรรณะทีใ่กล้เคยีงเสียงจริงในธรรมชำติ แต่
เสยีงของเครือ่งดนตรทีีท่�ำมำจำกวสัดปุระเภทอโลหะ อำทิ 
เสยีงหนงักลอง เสยีงของกตีำร์สำยเอน็ เสยีงขลุย่ไม้ไผ่ชำกฮูำ
ช ิ(Shakuhachi) ของจอห์น เนป็จนู เสยีงแส้หำงม้ำทีร่ดูไป
บนสำยของเครือ่งดนตรตีระกลูไวโอลนิ (วโิอล่ำ เชลโล่ และ

ดบัเบิล้เบส) รวมถงึเสยีงสำยเบสของ Rob Wasserman ยงั
ให้โทนทีไ่ม่เหมอืนจรงินกั ควำมอิม่หนำและนุม่ฟขูองเนือ้
เสยีงยงัไม่ดเีท่ำกบัทีผ่มเคยได้ยนิจำกล�ำโพงทีใ่ช้วฟูเฟอร์
กรวยโพลีฯ่ คณุภำพสงู แต่นัน่กเ็ป็นจดุทีผ่มคำดอยูแ่ล้วว่ำ
ล�ำโพงคูน่ีไ้ม่น่ำจะสำมำรถท�ำได้ถงึขนำดนัน้ หำกแต่ว่ำทีน่�ำ
มำกล่ำวถงึในบทวเิครำะห์นีเ้ป็นเพรำะว่ำ P163 คูน่ีไ้ม่ได้ถงึ
กบัท�ำให้บคุลกิทีเ่ป็นลกัษณะเฉพำะของเคร่ืองดนตรีเหล่ำนี้
เสยีหำยไปมำกจนกระทบอรรถรสของเพลง และต้องขอบ
อกเลยว่ำ คณุสมบตัลิกัษณะเดยีวกนัระดบัทีม่นัให้ออกมำ
นีก็้ต้องถอืว่ำอยูใ่นเกณฑ์ทีเ่ยีย่มยอดแล้วเมือ่เทยีบกบัรำคำ
ค่ำตวัของมนั.!
 เนือ่งจำกทัง้ทวตีเตอร์ทีเ่ป็นจดุก�ำเนดิของควำมถีส่งู
และวฟูเฟอร์ทีเ่ป็นตวัสร้ำงควำมถีก่ลำงและต�ำ่ต่ำงกใ็ช้ได
อะแฟรมทีท่�ำมำจำกวสัดปุระเภทเดยีวกนั แถมยงัใช้เทคนคิ
ในกำร fine tune เรโซแนนซ์แบบเดยีวกนัซะอกี มนัจงึส่ง
ผลดต่ีอเสยีงอย่ำงหนึง่ทีผ่มได้ยนิจำกกำรทดสอบ นัน่คอื มนั
ท�ำให้โทนเสยีง (fundamental+overtone) และโครงสร้ำง
ของฮำร์มอนกิ (harmonic structure) ของทกุเสยีงทีม่ี
ควำมกลมกลืนเป็นเนือ้เดยีวกนัตลอดทัง้ย่ำนเสยีง นัน่คอื
แม้ว่ำเสยีงของเครือ่งดนตรีบำงชิน้อำจจะมตี�ำหนใินแง่ของ
โทนเสยีงทีส่ว่ำงไปกว่ำของจรงิในธรรมชำตอิยูบ้่ำงตำมทีไ่ด้
กล่ำวมำในย่อหน้ำก่อนหน้ำนี ้แต่ทัง้ตวัเสยีงหลกัและฮำร์มอ
นกิทีแ่ผ่ซ่ำนออกไปจำกนวิเคลยีสของมนัมคีวำมคล้องจอง
กนั ไม่หลอกห ูไม่เหมอืนกบัล�ำโพงสองทำงทีใ่ช้วฟูเฟอร์กบั
ทวตีเตอร์ทีท่�ำมำจำกวสัดตุ่ำงประเภทกนั ซ่ึงผลลพัธ์ทีน่่ำทึง่
นี ้นอกจำกจะเป็นมรรคผลมำจำกกำรใช้ไดเวอร์ทีท่�ำมำจำก
วสัดแุบบเดยีวกนัแล้ว กำรจดัวำงต�ำแหน่งของทัง้สองให้มี
จดุก�ำเนดิทีใ่กล้จะเป็นหนึง่เดยีวกนัและให้มมุกระจำยเสยีง
ทีส่อดคล้องกนักเ็ป็นอกีเหตผุลหนึง่ทีช่่วยส่งเสรมิกนัอยูใ่นที
 เมือ่เปิดได้ดงัมำกพอโดยไม่มปัีญหำโอเวอร์ชูต๊ รำย
ละเอยีดของเสยีงจงึออกมำครบถ้วน ระยบิระยบั พร่ำงพรำย 
และด้วยคณุสมบตัขิองวฟูเฟอร์ทีม่คีวำมแกร่งสงู แม้จะเป็น
ย่ำนเสยีงทุม้ทีห่นกัหน่วงกส็ำมำรถรบัมอืได้อย่ำงน่ำชมเชย 
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หลำยๆ ครัง้ทีท่ดลองฟังล�ำโพงคูน่ี ้ศรีษะของผมส่ำยไป-มำ
โดยไม่รูต้วั เพรำะควำมทึง่และไม่อยำกจะเชือ่เลยว่ำ ล�ำโพง
รำคำไม่ถึงหมื่นคู่นี้จะสำมำรถผลักดันเสียงกลองใหญ่ใน
เพลง Fanfare For The Commond Man ของ Copland 
จำกอลับัม้ชดุ Copland: Fanfare for the Comman 
Man/ Ives: Holidays Symphony (Donald Johanos/
Analogue Productions CAPC 004) ให้หลดุออกจำกตวั
ตูไ้ปตงึตงัอยูใ่นอำกำศด้ำนหลงัของระนำบล�ำโพงห่ำงออก
ไปเป็นเมตรได้อย่ำงชดัเจนขนำดนัน้ เสยีงกลองใหญ่ในแทร
คนีม้นัหลดุออกไปจำกตวัตูแ้บบไม่เหลอืเยือ่ใยเลย หลดุไป
ทัง้ยวง คอืไม่มส่ีวนไหนของเสยีงกลองใหญ่ตดิคำอยูบ่นตวั
ตูแ้ม้แต่น้อย.!!
 แสดงว่ำตวัตูข้อง P163 มคีวำมแกร่งสงู (จรงิๆ แล้ว
ต้องแอบชมขำตัง้ของ Tombo Audio Products ด้วยใน
คณุสมบตัทิีไ่ม่อมพลงังำน ท�ำให้เสยีงไม่อ้ือไม่ทบึ และไม่
หน่วงล�ำโพง ท�ำให้ล�ำโพงสำมำรถสวงิไปกบัไดนำมกิอย่ำง
รวดเรว็ ทนักำร) ขนำดเสยีงทุม้ยงัหลดุตูข้นำดนัน้ เสยีงร้อง
ซึ่งอยู่ในย่ำนกลำงที่มีพลังงำนน้อยกว่ำก็ยิ่งกว่ำหลุดตู้ไป
อกี พสิจูน์ได้จำกเสยีงร้องของ Tom Russell ในเพลง The 
Man Grom God Knows Where (อลับัม้ชือ่เดยีวกนั) ซึง่
ลอยออกไปโดดเด่นอยูใ่นอำกำศทีอ่ยูก่ึง่กลำงระหว่ำงล�ำโพง
ทัง้สองข้ำงอย่ำงน่ำทึง่ยงักะผหีลอก เพรำะถ้ำไม่ขยบัศรีษะ
เอยีงไปทำงล�ำโพงด้ำนใดด้ำนหนึง่ คณุจะไม่มทีำงได้ยนิเสยีง
ร้องดงัออกมำจำกล�ำโพงข้ำงนัน้เลยแม้แต่น้อย.! ในขณะที่ 
Tom Russell ก�ำลงัเปล่งเสยีงร้องอย่ำงคมเข้มและเด่นชดั
นัน้ ล�ำโพงทัง้สองข้ำงเสมอืนว่ำไม่ได้ท�ำอะไรเลย ผมมองจำก
จดุนัง่ฟังออกไป แม้จะไม่ได้นัง่ห่ำงออกมำมำก (ผมเซต็อพั
แบบ nearfield จดุนัง่ฟังอยูห่่ำงออกมำจำกล�ำโพงทัง้สอง
ประมำณ 270 ซม. ในขณะทีล่�ำโพงทัง้สองข้ำงวำงห่ำงจำก
กนั 236 ซม. ห่ำงผนงัห้องด้ำนหลงั 170 ซม.) แต่ผมกม็อง
ไม่เหน็ไดอะแฟรมของล�ำโพงขยบัตวัเลย กรวยของวฟูเฟอร์
ทัง้สองข้ำงดสูงบนิง่ ในขณะทีเ่สยีงดนตรกี�ำลงัเร่ำร้อน..                           

สรุป
P163 คูน่ีไ้ด้แสดงควำมสำมำรถอนัเป็นคณุสมบตัพิืน้ฐำนที่
ล�ำโพงเลก็วำงหิง้ (ดีๆ ) ทกุคูค่วรจะมอีอกมำได้อย่ำงชมเชย
แล้ว มนัสำมำรถท�ำให้ผมรูส้กึเอนจอยไปกบัดนตรทีีฟั่งได้
อย่ำงเพลดิเพลนิโดยไม่ถกูรบกวนจำก distortion ใดๆ แม้
จะฟังในระดบัควำมดงัทีส่งูจนล�ำโพงสำมำรถสวงิไดนำมกิ
ออกมำได้กว้ำงมำกในระดบัทีผ่มพอใจ ซ่ึงถอืว่ำยอดเยีย่ม
ทีส่ดุแล้วส�ำหรบัล�ำโพงทีม่รีำคำขำยไม่ถงึหมืน่คูน่ี.้.!
 ไม่ว่ำคณุจะเป็นใคร ไม่ว่ำคณุจะผดิหวงักบักำร ‘ปรำบ’ 
ล�ำโพงมำแล้วสกักีคู่ ่บำงท ีต้นเหตขุองปัญหำอำจจะเป็น
เพรำะคุณเลือกล�ำโพงที่มีสมรรถนะสูงเกินไป เกินกว่ำที่
แอมปลฟิำยและอปุกรณ์อืน่ๆ ในซสิเตม็ของคณุจะสำมำรถ
รบัมอืได้ ลองดมูัย้.. เอำแอมป์ฯ กบัอปุกรณ์ต้นทำงทีค่ณุ
มอียูน่ัน่แหละยนืพ้ืนเอำไว้ แล้วลองหำล�ำโพงคูน่ีไ้ปจับกบั
ซิสเตม็ของคณุด ูไม่แน่นะ.. คณุอำจจะได้บรรทดัฐำนใหม่
ในแง่คณุภำพเสยีงทีด่จีำกล�ำโพงรำคำไม่ถงึหมืน่คูน่ีก้ไ็ด้ 


