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“เคยฟังเพลงแล้วเคลิ้ม...หรือเปล่า”
“เคยฟังเพลงแล้วเคลิ้มเหมือนโดน...มนต์
หรือเปล่า”
โดนมนต์ มี อ าการเหนื อ กว่ า ต้ อ งมนต์ ค รั บ
ต้องมนต์แค่ถากๆ ผิวเผิน แต่โดนมนต์นนั้ กระท�าลึก
ลงไปในผิว เรียกว่าเข้าตัวกันเลย เพลงบางชุดหรือ
นักร้องบางคนท�าให้คนฟังโดนมนต์และต้องมนต์
ต่างกันไป ขึน้ อยูว่ า่ ใช้มนต์อะไรและท�าอย่างไร มนต์
ของส�านักเพลงต่างๆ จึงมีอานิสงค์ปัจจุบันทันใช้
ไม่เหมือนกัน มนต์จากผู้ผลิตเครื่องเสียงแต่ละค่าย
จึงให้ฤทธิ์เดชไม่เท่ากัน และมนต์แห่งไฟล์เพลง
ระดับ HD จากต่างแหล่งโหลดก็ให้คณ
ุ ภาพไฟล์และ
น�า้ เสียงไม่เท่ากัน ปลายทางของมนต์จงึ พุง่ ตรงไปยัง
“คนฟัง” ที่ยอมซื้อฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เพราะ
โดนสะกดด้วยเหตุผลต่างๆ ทั้งไสยขาวและไสยด�า
“ความเงียบท�าให้เราผ่อนคลายและสบายหู
เช่นไร” เสียงเพลงซึ่งแทรกตัวในผืนอากาศที่นิ่งนั้น
ก็ท�าให้เราสบายใจเช่นกัน ไม่ว่าเพลงนั้นเกิดขึ้น
ด้วยกรรมวิธีใดทางอะนาล็อกหรือดิจิทัล เมื่อท�าให้
ระเบียบของความเงียบหมดไป มันก็มักมาพร้อม
“มนต์สะกด” ให้ใจเราอ่อนไหวไปกับคลื่นเสียง
ทุกครั้งไป นี่คือความรู้สึกเหนือค�าอธิบายที่ใครๆ
ล้วนอยากมี อยากได้ และอยากครอบครองให้นาน
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กันทั้งนั้น (ทางพระท่านเรียกว่ากิเลสจู่โจมผัสสะ
จนเกิดอุปาทาน) ไม่วา่ เป็นผูผ้ ลิต ผูฟ้ งั ผูจ้ ดั จ�าหน่าย
แม้แต่ผู้หญิงซึ่งเป็นเพศไม่พิถีพิถันเล่นเครื่องเสียง
มากเท่าผู้ชาย (สาวบางคนเป็นนักฟังเพลงตัวยง)
อาการเคลิ้มที่ผมว่าข้างต้นมีบางอย่างคล้ายผู้ชาย
เคลิ้ ม ผู ้ ห ญิ ง ในบรรยากาศโรแมนติ ก ใครเคยมี
อารมณ์อย่างนั้นและจดจ�าแม่นย�าล่ะก็ คุณกับผม
เราคงคุยกันออกรสตามประสา “คอเดียวกัน” ที่
ดืม่ ด�า่ ก�าซาบในรสชาติดนตรีเหมือนกัน และหากใคร
ลืมอารมณ์โรแมนติกกับสาวเจ้าไปหมดแล้ว แต่ไปมี
อารมณ์แบบเดียวกันกับเครื่องเสียงแทน รสชาติ
ดนตรีที่คุณรู้สึกก็คงไม่หนีจากผมเท่าใดนัก (โชคดีที่
ผมจ�าอารมณ์ทั้งสองขึ้นใจ 555)
เหตุนี้ การทดสอบเครือ่ งเสียงของผมจึงไม่เน้น
ฮาร์ ด แวร์ ม ากไปกว่ า ซอฟต์ แวร์ ไม่ เ น้ น สภาพ
แวดล้อมสวยๆ จนบดบังความงามของดนตรี ทว่า
แบ่งสองสามอย่างนี้ให้เท่ากันและน�าอย่างหนึ่งมา
ก�ากับอีกอย่าง สลับไปมาจน “คลุกเคล้าเข้ากัน”
ด้วยความรูส้ กึ จับต้องอันมีประสบการณ์ จินตนาการ
และการรับรู้ส่วนตนเป็นตัวผสาน ด้วยวิธีนี้ท�าให้ผม
คลายมนต์ที่แฝงอยู่ในฮาร์ดและซอฟต์แวร์ได้หมด
ของแพงของเทพก็ใช้วิธีเดียวกับของย่อมเยาว์และ
ของสามัญครับ

“เคยฟังเพลงแล้วเคลิ้มเหมือนโดน...มนต์
หรื อ เปล่ า ” อ่ า นค� า ตอบจากซี ดี เ พลเยอร์ แ ละ
อินทิเกรตจากเมืองแห่งหอไอเฟลสองตัวนี้ได้เลย
มั น ถู ก เสกด้ ว ยวิ ธี เ ฉพาะจากผู ้ ผ ลิ ต ด้ ว ยมนต์
ที่ ไร้ พิ ษ ภั ย ไร้ ไ สยด� า จึ ง ไม่ ท� า ให้ ค นฟั ง ร้ อ นรน
ผมพิสูจน์มาแล้วครับ

เคย...เคลิ้ม

ครัง้ แรกทีพ่ สิ จู น์คอื ในงาน BAV Hi-End Show
2013 ปลายเดือนมกราคมที่ผ่านไป เสี่ยโจ้แห่ง
ร้ า นซาวน์ บ็ อ คน� า ซี ดี ท รานสปอร์ ต CD450+
ปรี Pre550DAC+เพาเวอร์โมโนบล็อค A650 รุ่น
Passion ของ YBA มาเซ็ตอัพร่วมกับล�าโพงหุน่ ชะลูด
Fischer & Fischer #SN/SL770 โดยพ่วงทั้งหมด
ด้วยสตูดิโอเคเบิ้ลของ VanDamm (ภาพประกอบ)
หลายคนนั่งฟังแล้วเหมือนโดนสะกด ลุกขึ้นถามไถ่
จนแกตอบไม่ทัน สาย VanDamm นี่ไม่ใช่ขี้ไก่ เมื่อ
เห็นราคาเลยตัง้ ค�าถามเป็นการใหญ่ ผมเคยทดสอบ
สายสัญญาณ สายล�าโพง และสายเอซีไป บอกได้ว่า
คุ้มสุดใช้-ง่ายสุดติ่ง ท�าให้ต้องจัดระเบียบเคเบิ้ล
ซิ ส เต็ ม ในบ้ า นและในรถใหม่ ห ลายจุ ด (ไม่ ไ ด้ รื้ อ
เส้นเก่าทิ้งนะ แค่น�า VanDamm ไปผสมให้ได้
เสียงสมบูรณ์มากขึ้น) ก่อนหน้านี้สายล�าโพง LFD

YBA #DEsign

CD Player WM202 / Integrated Amplifier WA202
ดั ง เงี ย บๆ ในกลุ ่ ม นั ก เล่ น ฯ ที่ ใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่
ซาวน์บ็อคสั่งเข้ามา อาทิ Acoustic Systems,
Epos, Audio Analogue, Harbeth, Symphonic
Line ฯลฯ (หลายตัวเคยถูกผมวิจารณ์ว่าเล่นได้+
เล่ น ดี ) Acoustic Systems, Harbeth และ
Symphonic Line คือตัวอย่างทีร่ า้ นซาวน์บอ็ คเฟ้น
มาจนสร้างชื่อให้ร้านดังเปรี้ยงพร้อมกับชื่อชั้นของ
แบรนด์ มันท�ำให้นกั วิจารณ์หลายท่านรวมทัง้ ผมต้อง
มนต์ พอรู้ตัวพบว่าต่างเป็นแบรนด์โด่งดังในยุโรป
เล่นได้ยาวแม้ราคาไม่สูงลิ่วเพราะฟังแล้วสุขใจและ
คุ้มค่า ล่าสุดเสี่ยโจ้น�ำ Livingvoice, Fischer &
Fischer และอีกหลาย แบรนด์ซึ่งมีความเป็นดนตรี
ในทุกกระเบียดเสียงมาบริการนักเล่นฯ ด้วยประโยค
เด็ ด ที่ แ กบอกกั บ ผมว่ า “ไม่ ห ยุ ด ยั้ ง เพื่ อ ลู ก ค้ า
คนฟัง” (นักวิจารณ์อย่างผมเจอตัวแทนฯ แบบนี้
แล้ว น�้ำตาซึมครับ)(1)
ประโยคเด็ดของโจ้พอ้ งกับแนวคิดผูก้ อ่ ตัง้ YBA
ต้นสังกัดซีดีและอินทิเกรตชุดนี้พอดี ความขยันไม่
ยอมแพ้คือหนทางของผู้ชนะฉันใด แบรนด์อมตะก็
ต้องอาศัยความอุตสาหะผ่านกาลเวลาฉันนัน้ แบรนด์
ฝรัง่ เศสเจ้านีผ้ า่ นร้อนผ่านหนาวมาเยอะตัง้ แต่ยคุ 80
ปัจจุบนั แชร์หนุ้ ส่วนคนละครึง่ กับ Shanling โรงงาน
ใหญ่ที่เมืองจีน ผลิตเครื่องเสียงแบบจัดเต็ม การเข้า
มาเมืองไทยของ YBA ครัง้ นีจ้ งึ เป็นการกลับมาพร้อม

รูปลักษณ์ใหม่อันเป็นสไตล์แบรนด์แต่เดิม (ใครจ�ำ
ภาพเก่าของ YBA ที่เคเอสเคยเป็นตัวแทนจ�ำหน่าย
ได้ จะรู้ว่าอลังการงานสร้างและราคาแพงแค่ไหน)
YBA ปีนี้มีผลิตภัณฑ์หลากหลายไม่น้อยกว่า 27 รุ่น
ใน 4 ซีรี่ส์คือ 1. Design (มี Reciever/CD
Player/Ext D), 2. Heritage (มี Integrated/
CD Player/Media Streamer), 3. Passion (มี
Pre/Power/Integrated/CD Transport) และ
4. Signature (มี Pre/Power/CD Player) ซึ่ง
เป็นรุ่นใหญ่สุด ทั้งหมดของ YBA มาจากมันสมอง
ของ Yves Bernard Andre เจ้ า ของและ
ผูอ้ อกแบบทีน่ ำ� อักษรหน้าชือ่ ตัวเองมาตัง้ ชือ่ แบรนด์
กับเพื่อนซี้ Jacki Pugh
ทั้ ง 4 รุ ่ น แตกต่ า งกั น ตามก� ำ ลั ง ขั บ แอมป์
และลักษณะเฉพาะของเพลเยอร์ บางรุ่นเป็น Ext
DAC บางรุ่นเป็นทรานสปอร์ต รุ่นที่มีแด็คสตรีมเมอร์คือ Heritage ใช้ชิพเสียงดี Wolfson เบอร์
WM8740 และชิ พ เบอร์ เ ดี ย วกั น นี้ ถู ก ติ ด ตั้ ง ใน
ซีดีเพลเยอร์ด้วย ใครรู้จัก WM8740 คงรู้ว่าน�้ำเสียง
ไม่ ธ รรมดาถึ งขนาดท� ำ ให้ CD100 ได้ รับรางวั ล
Recommended จากนิตยสาร Hi-Fi Choice ใน
ฐานะซีดีเพลเยอร์แจ่มแจ๋วเข้าตากรรมการในเรท
ราคา 999 เหรียญมาแล้ว เพลเยอร์ในอีกสองรุ่นที่
ใหญ่กว่าคือ Passion และ Signature นั้นไม่ระบุ

ยีห่ อ้ ชิพ ทว่ารองรับ 24/192 สบายบรือ๋ หน้าตาและ
โครงสร้างทั้ง 4 รุ่นล้วนสะกดให้อึ้ง โดยเฉพาะ
ดิสเพลย์ทรงนัยน์ตาในรุ่นใหญ่นั้นเท่ไม่เหมือนใคร
แบรนด์นี้ออกแบบวงจรเป็นปัจเจกครับ ท�ำให้เรา
ไม่รู้สึกว่าก�ำลังฟังเครื่องเสียงที่ีมีหน้าตาคล้ายกัน
แต่ ลึ ก กว่ า ประหนึ่ ง ฟั ง ดนตรี รุ ่ ม รวยจากเครื่ อ ง
ที่สวยงามไม่ต่างจากเฟอร์นิเจอร์ชิ้นพิเศษ
นี่คืออานิสงค์หนึ่งของมนต์สะกด ท�ำให้เรา
จินตนาการลึกซึง้ กว่าทีเ่ คย เครือ่ งเสียงจากยุโรปมัก
มี จุ ด เด่ น แบบนี้ ใ ห้ เรารู ้ สึ ก เสมอโดยเฉพาะจาก
แบรนด์ที่มีประวัติยาวนานและผู้ผลิตที่มีแนวทาง
ออกแบบและจู น เสี ย งเป็ น เอกเทศ หน้ า ตาซี ดี
WM202 และแอมป์ WA202 จึงสวยอย่างทีบ่ อกครับ
Yves Bernard ออกแบบตัวถังซีรี่ส์นี้ซึ่งมี 3 รุ่นคือ
ซี ดี / รี ซีฟ เวอร์ / เพาเวอร์ แ อมป์ ใ ห้ มี ไซส์ เ ท่ า กั น
คือ ยาว 28 ซม. ลึก 28 ซม. และหนา 11 ซม. ด้วย
“เฟรมอะลูมิเนียมชิ้นเดียว” เนื้อหนาและให้มวล
แน่นน�ำมาครอบวงจรและภาคจ่ายไฟไว้ พร้อมขัดสี
ฉวีวรรณและชุบสีด�ำมัน รายรอบเครื่องจึงไร้รอย
น็อต (ยกเว้นด้านล่าง) ลูบมือเนียนๆ ได้เลย ลองเคาะ
ทัว่ พบว่าไร้เสียงก้อง แม้แต่ดา้ นบนทีเ่ ซาะร่องลึกยาว
ตลอดเครือ่ งก็ให้เสียงทึบ เนือ้ งานเนีย้ บและทนทาน
ยาวนานแน่นอนครับ (ดีไซน์แบบนี้เวลาเซอร์วิส
จึงต้องหงายเครือ่ งขึน้ และขันน็อตหกเหลีย่ มออกให้

Tips for WA202>> Just easy connect AND listen
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1. WA202 และ WM202 วางซ้อนกันได้พอดิบพอดี โดยให้ฐาน 3 จุดด้านล่างทีอ่ อกแบบเป็นชิน้ เดียวกับตัวถังเป็นจุดสัมผัส หากวางเรียงกัน สัดส่วนทีเ่ ท่ากันของทัง้ สอง จะท�ำให้เกิด
ดีไซน์แปลกตาต่างจากเครือ่ งทัว่ ไป (กรณีวางซ้อนกัน แนะน�ำให้วางแอมป์เหนือซีดี เพราะแอมป์จะร้อนกว่า) 2. ทัง้ คูม่ จี อ Dot Matrix สีฟา้ ในสัดส่วนเท่ากันและต�ำแหน่งเดียวกัน
แถมปุม่ กดทีแ่ ผงหน้ายังเหมือนกัน(วางในห้องแสงสลัวๆ อาจกดผิดเครือ่ งได้ ผมเจอมาแล้ว) 3. รีโมตคอนโทรลหุน่ บึกบึนด้วยอะลูมเิ นียมหนา หน้าตาเหมือนกันทัง้ ของแอมป์และซีดี
ใช้อนั ไหนก็ได้ 4. ฐานรองเครือ่ งทีอ่ อกแบบให้เป็นชิน้ เดียวกับตัวถัง พร้อมติดยางรองกันรอยมาให้เสร็จสรรพ “ดีไซน์+แกร่ง+มัน่ คง+เท่”
(1) ผมในฐานะนักวิจารณ์และนักเล่นเครื่องเสียงคนหนึ่ง อยากเห็นตัวแทนจ�ำหน่ายฯ พิถีพิถันและใส่ใจบริการลูกค้า หลายเจ้าท�ำเรื่องนี้มานานจนได้รับค�ำชมและมีชื่อเป็นที่ยอมรับ ทว่าอีกหลาย
แห่งก�ำลังก้าวสู่แนวทางพิชิตใจลูกค้าแบบนี้ สิ่งส�ำคัญคือควรฝึกปรือเทคนิคเซ็ตอัพ+แม็ตชิ่งซิสเต็มเพื่อแนะแนวลูกค้าได้อย่างถูกต้อง นอกเหนือจากความช�่ำชองในผลิตภัณฑ์ที่จ�ำหน่าย
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หมด) เมื่อเปิดชมเนื้อในพบว่าวางไลน์วงจรละเอียด
ประณีตสมกับเป็น YBA บางจุดจูนเสียงโดยอาศัย
“อุปกรณ์ไฟฟ้าและไม่ใช้ไฟฟ้าร่วมกัน” อุปกรณ์
ไฟฟ้าคือการใช้อปุ กรณ์ C/L/R อันเอือ้ เฟือ้ เหมาะสม
ต่อกระแสเสียง ส่วนอุปกรณ์ไม่ใช้ไฟฟ้านั้นใช้วัสดุ
แดมป์เพื่อลดการสั่นสะเทือนเฉพาะจุดหรือก�ำหนด
กระแสเสียงในจุดทีผ่ ผู้ ลิตต้องการ วิธจี นู เสียงแบบนี้
พบไม่ บ ่ อ ยในเครื่ อ งเสี ย งทั่ ว ไป โดยมากเจอใน
เครื่องไฮเอ็นด์ที่พิถีพิถันผลิตหรือผลิตแบบ Made
to Order
อย่าเพิง่ ตกใจว่าเขาท�ำขนาดนีเ้ ลยหรือ ใช่ครับ
นี่ คื อ เทคนิ ค ผสมผสานหยิ น และหยางอิ ง หลั ก
ธรรมชาติเพือ่ “จัดสมดุล” ให้คา่ ทางไฟฟ้าทีเ่ กิดขึน้
เพื่ อ เปลี่ ย นเป็ น คลื่ น เสี ย งออดิ โ ออย่ า งสมบู ร ณ์
กลมกล่อมต่อการรับฟังดนตรี (คล้ายวิธีจูนสาย
Acoustic Systems ของ Franck Tchang และ
Viola Audio) จะเรี ย กว่ า เป็ น ทริ ค จู น เสี ย งที่
นั ก ดี ไ อวายปฏิ บั ติ กั น ก็ ไ ด้ ค รั บ ใครเป็ น นั ก ฟั ง +
นักเล่นที่นิยมแม็ตชิ่ง+ปรับจูนอุปกรณ์ไฟฟ้าและ
ไม่ใช้ไฟฟ้าร่วมกัน เมือ่ ได้ยนิ อย่างนี้ ผมยุให้รบี ไปฟัง
YBA ให้ได้ ไม่วา่ รุน่ ใดก็ตามที เพราะบางทริคนัน้ คุณ
อาจไม่เคยรู้มาก่อน (ใครฟังใน BAV แล้วไม่หน�ำใจ
คงต้องไปฟังที่ร้าน Sound Box ในสภาพอะคูสติก
ที่เนี้ยบ ซ�้ำอีกทีล่ะครับ)

สะกดหนึ่ง

ซีดีเพลเยอร์รุ่นนี้มีรหัสว่า WM202 แผงหน้า
วางเลย์เอาต์เรียบร้อยดูดีด้วยปุ่มกดเล็กๆ ที่ไม่ยื่น
ออกมา (ให้ออกแรงกดนิดๆ) มี 4 ปุ่มจ�ำเป็นต่อ
การใช้งานคือ ปุ่ม Stop/Eject, Play, Rewind,
Forward (Rew หรือ For แบบเลือ่ นแทร็คแล้วเล่น)
อีกปุม่ หนึง่ แยกตัวมาทางซ้ายในต�ำแหน่งตรงกับภาค
จ่ายไฟ (ตรงกับเอซีอินเล็ท) คือปุ่มเปิดปิดเครื่องที่
ต้องออกแรงกดมากกว่าปุ่มอื่น ทว่าแข็งแรงทนมือ
(แนะน�ำให้กดตรงๆ เบาๆ หากกดเร็ว ปุ่มจะไม่

หดตัว เครือ่ งจะไม่ตอบสนอง) ผูผ้ ลิตเลือกใช้วธิ โี หลด
แผ่ น เข้ า ออกแบบ Slot จึ ง ประหยั ด เนื้ อ ที่ แ ละ
สามารถออกแบบเครื่ อ งให้ มี ข นาดเล็ ก ได้ โดย
เซาะร่ อ งรั บ แผ่ น ไว้ ก ลางเครื่ อ ง บางคนเรี ย กว่ า
“ถาดดูด” ถ้าใส่แผ่นไหนแล้วไม่ดูดเข้า (คายออก)
แปลว่าแผ่นนั้นห่วยจริง อาจสกรีนหรือปั๊มแผ่น
ไม่ได้มาตรฐาน ตลอดการทดสอบผมไม่เจออาการ
คายแผ่นออก แม้แต่ CDR ยี่ห้อโนเนมแผ่นละ 7-8
บาท มันก็อ่านสบายบรื๋อ
WM202 มีจอดิสเพลย์ใหญ่ได้สัดส่วนพอดี
กับร่องใส่แผ่น (จอ Dot Matrix สีฟ้าให้ความสว่าง
พอดี ไม่จ้าเกินไปและปรับความสว่างไม่ได้) ชุด
ทรานสปอร์ตให้เสียงกลไกเงียบเวลาอ่านแผ่นและ
อ่านแทร็ครวดเร็วทันใจดีแท้ (น่าจะใช้ Philips CD
PRO เหมือนในรุ่นใหญ่) ฟังก์ช่ันอื่นๆ อย่างเช่น
View (ดูเวลาแต่ละแทร็ค), Ran (Random สุ่มเล่น
เพลงอัตโนมัติ), FCT (เล่นเพลงซ�้ำทีละเพลงและ
ซ�ำ้ ทัง้ หมด), Mute (ลดความดังแค่ได้ยนิ เบาๆ) และ
4 ค�ำสัง่ ข้างต้น ต้องกดจากรีโมตแท่งยาวครับ พูดถึง
รีโมตรุ่นนี้ท�ำได้ไฮเอ็นด์ ใช้อะลูมิเนียมปะกบกับ
พลาสติกหนา ปุ่มกดเป็นยางนิ่ม พิสัยสั่งงานต้องจ่อ
ตรงเครือ่ งครับ ทีพ่ เิ ศษคือ “รีโมตซีดแี ละรีซฟี เวอร์
เหมือนกันทุกประการ” ใช้อนั เดียวแล้วเลือกสัง่ งาน
ที่ปุ่ม AMP, CD, AUX ได้ อาทิเมื่อต้องการสั่งซีดี
ให้กดที่ CD อยากปรับวอลลุ่มให้กดที่ Amp ใช้งาน
สักพักแล้วจะคุ้นเคยไปเอง
ฟังก์ชั่นน่าสนใจ (อยู่บนรีโมต) คือ Audio
ใช้ ป รั บ เกนเอาต์ พุ ต ให้ ม ากหรื อ น้ อ ยตามความ
ต้องการ เพื่อแม็ตชิ่งกับเกนอินพุตของปรีแอมป์
หรืออินทิเกรตที่ใช้งานร่วมกัน ท�ำให้ WM202 เป็น
เพลเยอร์ที่เลือกปล่อยเกนเอาต์พุตมากหรือน้อย
ตั้งแต่ 0 ถึง -60 ดีบีได้ เรื่องนี้ Yves Bernard ให้
แนวคิดไว้ว่า “0” dB เป็นเรื่องสามัญแต่ท�ำให้
คนเข้าใจผิดเยอะ ด้วยว่าเลขวอลลุ่มที่โชว์ไม่ตรงกับ
อัตราหน่วยความดัง (ดีบี) ที่แท้จริง ซึ่งแต่ละหน่วย

นั้ น มี เ กนสั ม พั น ธ์ กั บ อั ต ราการป้ อ นกลั บ เชิ ง ลบ
ของสัญญาณด้วย บางเครื่องมีเกนหยาบแค่ 1-10
บางเครื่องละเอียด 1-100 เมื่อเร่งหรือลดวอลลุ่ม
ตามตัวเลขเหล่านั้นแล้ว จึงไม่เจอจุดเสถียรภาพ
ในการจ่ายเอาต์พุต Yves จึงออกแบบให้เลือกตั้ง
กระแสเสียงเอาต์พตุ ของเพลเยอร์ได้เป็นค่าดีบี (รวม
ถึง WM202) ค่าสูงสุดคือ 0 dB และต�่ำสุดคือ -80
dB (WM202 มีค่าต�่ำสุด -60 dB)
วิ ธี ตั้ ง ค่ า เพื่ อ ให้ ไ ด้ ก ระแสเสี ย งสั ม พั น ธ์ กั บ
ก� ำ ลั ง ขั บ แอมป์ แ ละล� ำ โพงต่ า งๆ ให้ เ ลื อ กค� ำ สั่ ง
Audio บนรีโมตโดยกดปุ่มค้างไว้จนจอโชว์ว่า Vol
Control : OFF เอาต์พุตถูกก�ำหนดให้จ่ายกระแส
เสียง 0 ดีบี (คู่มือระบุว่าจ่ายด้วยเกน 2V RMS และ
>107 ดีบี ซึง่ ไม่แรงนัก ผมชอบเกนประมาณนีเ้ พราะ
จับคูแ่ อมป์ได้เยอะโดยเฉพาะแอมป์กำ� ลังน้อยทีเ่ สียง
เนียนๆ หนึ่งในนั้นคือ WA202: อ่านรายละเอียด
ต่อไป) จากนั้นให้กดปุ่ม Audio ซ�้ำจนจอโชว์ Vol
Control: ON ให้เลื่อนนิ้วไปกดวอลลุ่มเพิ่มหรือ
ลดเพื่อเลือกอัตราดีบี (ปกติเครื่องตั้งค่าที่ -39 dB
ซึ่งให้ความดังไม่มาก) ตัวเลขลบยิ่งน้อย เสียงยิ่งดัง
มากขึ้นแบบราบเรียบคือค่อยๆ ดังทีละนิดโดยไม่
รูส้ กึ ถึงอาการเสียงพุง่ สาดเหมือนเราเร่งวอลลุม่ ทีเ่ ป็น
ค่าตัวเลขปกติ สามารถกดเลือกได้ถึง 0 dB ซึ่งเป็น
อัตราสูงสุด แต่ควรระวังว่าเกนดีบีสูง (ตัวเลขติดลบ
น้อย) มักมีความเพี้ยนออดิโอจากทางเดินสัญญาณ
ปะปนมา (จากสายสัญญาณ/ระบบไฟ/น้อยส์ตา่ งๆ)
และน�ำ้ เสียงอาจเพรียวและใสแจ๋วเกินไป กรณีนหี้ าก
ตัง้ วอลลุม่ แอมป์ไว้สงู ให้แม็ตกับเกนดีบตี ำ�่ ทีค่ ณ
ุ ชอบ
(Audio ON) แล้วเผลอไปกดปุม่ Audio OFF (0 dB)
เสียงอาจพรวดดังจนคุณตกใจ (ลามไปเสียหายยัง
ไดรเวอร์ได้) อ่านเพิ่มเติมคอนแม็ตชิ่งกับ WA202
และแอมป์อื่นในย่อหน้า “สะกิดโสต”
WM202 จ่ายเอาต์พุต 2 แบบคืออะนาล็อก
ทางขัว้ RCA ชุบทองและดิจติ อลทางขัว้ โคแอ็กเชีย่ ล
75 โอห์ม (แผงหลังทางซ้าย) ในขณะทีร่ องรับอินพุต

Tips for WM202>> Just insert CD AND Relax....
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1. ใส่แผ่นง่ายดายแค่ใช้นวิ้ ชีห้ รือนิว้ กลาง (ตามถนัด) สวมรูกลางแผ่นซีดี แล้วจ่อเข้าไปให้โดนเซ็นเซอร์ เครือ่ งจะดูดแผ่นโดยอัตโนมัติ (ไม่ตอ้ งออกแรงดัน) กรณีโหลดแผ่นออกก็ใช้วธิ ี
เดียวกัน (ในภาพเครือ่ งคายแผ่นคืนราว 1 ใน 2 ให้เราใช้นวิ้ หรือมือดึงแผ่นออกมา) 2. มองตรงเข้าไปในช่องรับแผ่น เห็นเซ็นเซอร์และตัวประกับแผ่นเพือ่ ดึงแผ่นเข้าทรานสปอร์ต
3. ขณะเสียบสายเอซี Vandamm Shotgun (หากเต้าเสียบไม่ตรึงกับขัว้ เอซี ควรหาวัสดุเนือ้ แข็งมา รอง) ลองฟังไฟล์เพลงจากคอมฯ ส่งเข้า USB Input ด้วยสาย Supra 2.0 เพือ่ ใช้
ภาคแด็คใน WM202)
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YBA #DESIGN

Specifications: YBA #WM202
Outouts: RCA/Coaxial Outout Level: 2V (RMS) SNR: >107dB
Inputs: Optical/USB D/A Converter: 24 Bit/192 KHz. Texa
Instruments #PCM1796 Frequency Response: 20Hz.-20kHz.
Dimensions: LxWxH: 32x28x11 cm. Weight: 8 kg.
Specifications: YBA #WA202
Outouts: Speaker/Preout (RCA) Power Output: 50W/8Ohms
SNR: >90dB Inputs: 4 RCA (CD/Video/AUX/iPOD) Frequency
Response: 20Hz.-20kHz. Tuner Band: AM/FM USB Power
Supply: Type B, 5V 600mA Max Dimensions: LxWxH: 32x28x11
cm. Weight: 10 kg.

ล�ำแสง Optical และ USB ได้อย่างละช่อง (ช่องแจ๊คเดี่ยวอีก 3 ช่องคือช่องใช้
งานรีโมตร่วมกันและพอร์ตอัพเกรดซอฟต์แวร์) มันจึงท�ำตัวเป็นทรานสปอร์ตแบบ
ถาดดูดและเป็น Ext DAC ได้ อีกต่ างหาก ใครมี Ext DAC 24/96/192
ที่ติดชิพตัวที่คุณชอบมากกว่าชิพ Texas Instruments PCM1796 ที่ Yves
ติดตั้งในซีดีตัวนี้ล่ะก็ อย่างเช่น Wolfson WM8740 ใน PopPulse 8740 ที่เคย
ทดสอบ จะลองน�ำมาแจมกับมันก็ได้ (หรือจะเล่นไฟล์เพลงจากคอมฯ ส่งเข้า
อินพุต USB ก็ท�ำได้) ในช่วงที่ผมเก็บรายละเอียดเสียงโดยเทียบ PCM1796 กับ
WM8740 พบว่า PCM1796 และวงจรร่วมใน WM202 ไม่ได้ดอ้ ยกว่า WM8740
ใน PopPulse ทว่ามีจดุ เด่น “เวทีเสียงถอยหลังและสร้างสนามเสียงโอบล้อม”
ท� ำ ให้ อ รรถรสการฟั ง เต็ ม อิ่ ม และสมจริ ง ขณะที่ ก ารแจกแจงชิ้ น ดนตรี ข อง
WM8740 ดีกว่า หากแต่ลดหลั่นซาวด์สเตจโอบล้อมที่โค้งกลมลงไป (ตามปกติ
ของชิพสมรรถนะสูงที่เน้นความชัดเจนของชิ้นดนตรีเป็นหลัก) การฟังเทียบชิพ
ทั้งสองในห้องใหญ่ที่วางล�ำโพงห่างกันเกิน 2 ม. ขึ้นไปจึงช่วยให้ผมได้ยินจุดเด่น
ที่ซ่อนในบุคลิกเสียงทั่วไปของชิพ การออกแบบชิพร่วมกับจูนเสียงด้่วยอุปกรณ์
C/L/R โดยค�ำนึงถึงความน่าฟังและสมจริงของรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ถึงขั้น
บรรยากาศร่วมจึงเป็นสิ่งที่ผู้ผลิตต้องเข้าถึงกัน นี่เองที่ท�ำให้ผมชอบ WM202
นอกเหนือจากดีไซน์ของมัน
ข้อมูลบอกว่าปอดเหล็กที่ท�ำให้ WM202 หายใจโล่งคือทรานสฟอร์เมอร์
R-Core คุณภาพสูงที่จ่ายกระแสเลี้ยงวงจรทั้งหมด ภาคไฟเข้ามีเอซีซ็อกเก็ต
ติดตั้งฟิวส์ 1.25A เมื่อผมลองดึงสลักฟิวส์ออกมา เจอฟิวส์อะไหล่อีกหนึ่งอัน
การสลับขัว้ ฟิวส์ฟงั เป็นสิง่ ส�ำคัญทีค่ วรท�ำตัง้ แต่รนั อินเครือ่ ง เพราะสลับแล้วได้ยนิ
บรรยากาศและรูปวงต่างกันชัดเจนมาก มีด้านหนึ่งเท่านั้นที่ให้เสียงสมบูรณ์กว่า
อีกด้านครับ และแต่ละรุ่น Yves ยังจัดฟิวส์มาไม่เหมือนกันซะด้วย (จูนกระทั่ง
ฟิวส์นะพ่อคู๊น) WM202 กินไฟราว 25VA จึงไม่ก่อความร้อนที่ตัวถัง เปิดได้ทั้ง
วันครับท่าน

เคลิ้มอีกหนึ่ง

WA202 จัดเป็นแอมป์สัดส่วนสวยใน “เนื้องานรีซีฟเวอร์” ที่มีภาคปรี+
เพาเวอร์+ภาครับคลื่นวิทยุ AM/FM ในเครื่องเดียวกัน เรียกว่าซื้อหนึ่งได้ถึงสาม
ด้วยว่าผู้ผลิตออกแบบให้มันจ่ายปรีเอาต์พุต เพื่อต่อกับเพาเวอร์ก�ำลังขับสูงๆ ได้
(หรือเพาเวอร์แอมป์ W.202 ของ YBA) เนื้องานตลอดตัวเหมือนกับ WM202
แม้แต่ต�ำแหน่งปุ่มกดและดิสเพลย์แผงหน้าตลอดจนตัวถังอะลูมิเนียมแบบ
ชิ้นเดียวไปจนถึงขารองเครื่องก็เหมือนเป๊ะ (ต่างแค่ไม่มีช่องใส่แผ่นซีดี) แผงหลัง
เป็นจุดเดียวที่บ่งว่านี่คือรีซีฟเวอร์ท่ีรองรับอนาคตโดยไม่ลืมอดีต ไม่น่าเชื่อว่ายัง
มีผผู้ ลิตจากยุโรปทีใ่ ส่จนู เนอร์ให้แอมป์กนั อยู่ ช่องเสียบสายอากาศ FM 75 โอห์ม
และ AM ถูกติดตั้งด้านบนสุด โดยจะใช้สายฝอยขั้วเสียบส�ำเร็จที่แถมมาในกล่อง
หรือสายโคแอ็ก 75 โอห์มแกนเดี่ยวมีฉนวนตาข่ายก็ได้ทั้งนั้น (สายโคแอ็กแท้ๆ
ให้เสียงสดและชัดกว่า) แอมป์ตัวนี้จัดระเบียบกระแสให้เที่ยงตรงตั้งแต่ต้นทาง
ด้วยเอซีซอ็ กเก็ตแบบเดียวกับในซีดี (ควรดึงสลักเพือ่ เลือกทิศทางฟิวส์ให้พอ้ งกับ
ทิศทางกระแสไฟซะก่อน) ต่อเนื่องไปถึงภาคเพาเวอร์ซัพพลายขนาดใหญ่ติดตั้ง
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equipment reviews
ทรานสฟอเมอร์ แ กนอี ไ อ 160VA จ่ า ยกระแส
เหลือเฟือ (WA202 กินไฟราว 120VA) ใกล้กันเป็น
ภาคขยายซิงเกิ้ลไวร์ 1 ชุด (ขั้วไบดิ้งโพสต์ชุบทอง
แบบหมุนสีด�ำแดง)
วงจรอินพุตและเอาต์พุตแยกตัวมาอยู่อีกด้าน
รองรับ 4 อินพุตคือ CD/Video/AUX/iPod และ 1
ปรีเอาต์พตุ ทุกช่องใช้ขวั้ อาร์ซเี อซิงเกิล้ เอ็นด์ชบุ ทอง
จัดระยะห่างค่อนข้างมากจึงใส่สายสัญญาณหัวแจ๊ค
ใหญ่ได้สบายๆ ใกล้กันมีช่อง iPod Power ใช้ชาร์จ
ไฟเข้าสมาร์ทโฟนทัง้ iPhone, Galaxy รุน่ ต่างๆ ของ
Samsung และอื่นๆ ที่รองรับขั้ว USB (ขั้วType B,
5V 600mA Max) ถัดไปคือช่องแจ๊คเดี่ยวอีก 3 ช่อง
คื อ ช่ อ งใช้ ง านรี โ มตร่ ว มกั น และพอร์ ต อั พ เกรด
ซอฟต์แวร์เหมือนใน WM202)
WA202 ให้ก�ำลังขับราว 50 วัตต์ที่โหลด
ความต้านทาน 8 โอห์ม ค่า SNR ท�ำได้มากกว่า
90dB เป็นสเป็คคร่าวๆ ที่ผู้ผลิตไม่ได้บอกอะไร
มากกว่านี้ คงเพราะอยากให้ฟังด้วยหูตัวเองแทน
การอ่านตัวเลขสวยๆ ทีอ่ า่ นไปก็ไม่เข้าใจนัน่ เอง (อัน
นี้ผมคิดเอง ซึ่งคงจริงตามนั้น) 50 วัตต์จึงไม่ใช่เลข
ตัง้ ขู่ เมือ่ ใช้งานสักพักในสภาพอากาศปกติ เครือ่ งจะ
ถ่ายเทความร้อนรอบด้านผ่านอะลูมิเนียมรอบตัว
(อุน่ ๆ ถึงร้อน) ส่วนในห้องแอร์ ตัวเครือ่ งจะดูดความ
เย็นไว้ จับแล้วเย็นมือ อะลูมิเนียมมีข้อดีตรงนี้แหละ
มันช่วยให้การถ่ายทอดเสียงเป็นไปโดยต่อเนือ่ งตาม
การถ่ายเทความร้อนของมันแม้เปิดฟังนานๆ ทว่า
ต้องเป็นอะลูมิเนียมพิเศษที่หนาแกร่ง เคาะแล้วให้
เสียงทึบๆ ยิ่งทึบยิ่งดีครับ
ผมรันอิน WA202 พร้อมกับ WM202 โดยใช้
เวลาเท่ากับเครื่องอื่นคือ 24 ชม. พ้นไปแล้วค่อยว่า
กั น โดยฟั ง งานเพลงฝรั่ ง เศสให้ ส มกั บ สายพั น ธุ ์
ของแบรนด์ในชุด C’est L’amour Romantic
French Classics (BMG) แผ่นนี้บรรเลงด้วย
ออเคสตร้ า และเครื่ อ งสายทรี โ อจึ ง ให้ ว งกว้ า ง
ประกอบกับท�ำนองอิตาเลี่ยนที่ฟังสนุก จึงท�ำให้

Tips for
Matching>>

สุ้มเสียงในชม. ที่ฟันธงอะไรไม่ได้นั้นลื่นไหลและ
เพลินหู น่าแปลกว่า “ทั้งคู่ให้เสียงน่าฟัง (แง่ +
มากกว่า -) ที่ยอมรับได้ในช่วงรันอิน” คือเสียงไม่
พุ่ง ไม่หลบใน รูปวงไม่ตีบ ชิ้นดนตรีไม่ลีบแบนและ
ขยายผลเสียงในแง่ + ข้างต้นด้วยการเพิ่ม + ขึ้นไป
ท่ามกลางมิตแิ ละซาวด์สเตจทีเ่ หมือนฟังดนตรีจริงๆ
บรรเลงมากกว่าฟังจากแผ่นเพลง เมื่อผ่านไปสัก
12 ชม. ผมใส่แผ่นแจ๊สฟิวชั่น Salute Audiophile
ของค่าย MapleShade Records ทีด่ าวน์โหลดจาก
เว็บ MapleShade เมื่อหลายปีมาแล้ว (เสียงเจ๋ง
มาก) เพื่อเก็บเกี่ยวรายละเอียดของการอิมโพรไวซ์
เพราะทั้งสองเริ่มส่ออาการ ++ ให้ได้ยินด้วยรูปวง
นิ่งและกลม เสียงที่ได้ยินไม่ท�ำให้ผมผิดหวังมากขึ้น
เรื่อยๆ เมื่อล่วงพ้น 24 ชม. โดยปกติแล้วเครื่องเสียง
ใดก็ตามให้น�้ำเสียงสม�่ำเสมอและคงเส้นคงวาใน
ลักษณะ + มากขึ้นโดยไม่ติด - ทั้งช่วงรันอินและพ้น
ระยะแปลว่ า ถู ก ออกแบบมาอย่ า งแยบคายตาม
อุตสาหกรรมการผลิตที่ไม่เน้น MASS (ไม่เน้นใช้
เครือ่ งจักรและแรงคนท�ำเร็ว+ท�ำมากโดยไม่คำ� นึงถึง
ประสิทธิภาพในจุดซ่อนเร้น) YBA มีโรงงานผลิตเป็น
ของตัวเองที่ Shanling ท�ำให้ Yves นั่งจูนเครื่องได้
โดยไม่ต้องเร่งรีบ ส่งผลให้บุคลิกเสียงของ YBA ทุก
รุ่นอุดมด้วยความเป็นดนตรีในจุดซ่อนเร้นที่คนท�ำ
อยากให้คนฟังได้สัมผัส (ในรุ่นใหญ่ขึ้นไปมีจุดซ่อน
เร้นมากขึ้น ลึกขึ้นโดยไม่ทิ้งจุดที่รุ่นเล็กลงมามีให้)
น้อยคนจะใส่ใจจูนเสียงซึง่ เป็นเทคนิคสร้างเสียงตาม
สไตล์คนออกแบบทีล่ อกเลียนกันไม่ได้ นีค่ อื ทีม่ าของ
ความไม่ธรรมดาของ Design Series ชุดนีท้ ผี่ มได้ยนิ
เต็มสองหูแล้วไม่อยากเก็บไว้คนเดียว พับผ่าซิ

สะกิดสองโสต

ตามความชอบส่วนตัวหลังจากทดสอบทัง้ สอง
เครื่องนี้ร่วมกันและแจมกับเครื่องอื่น จนท้ายสุด
เพราะทั้งสองเกิดมาคู่กัน การฟัง+ใช้งานให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดจึงต้องจัดคู่ซึ่งนั่นคือเป้าหมาย

ของการทดสอบครั้งนี้ครับ การจับคู่ซีดีเพลเยอร์กับ
แอมป์ทั่วไปที่ไม่ใช่แบรนด์และซีรี่ส์เดียวกันไม่เพียง
ก่อปัญหาไม่เข้าขาให้เราเสมอ ซ�้ำเป็นเรื่องยากที่จะ
หาคู่ให้เข้ากัน ตัวช่วยจึงไม่พ้นสายสัญญาณซึ่งไม่ใช่
การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ “Design ชุดนี้คือตัวอย่าง
เพียวๆ” ที่สนับสนุนความข้างต้นว่าการจับคู่แอมป์
กับเพลเยอร์ที่ออกแบบ+จูนเสียงอย่างพิถีพิถันเพื่อ
ใช้งานคู่กันนั้น ส่งผลให้การถ่ายทอดดนตรีสะดวก
ลื่นไหลและครบถ้วนน่าฟังเพียงใด เมื่อผม “ตั้งเกน
ดีบแี บบหาค่าเฉลีย่ ” กับแอมป์หลายๆ ตัว (WA202,
Viola #TL1-S/SE-3 หลอด, Onix #OA30 โซลิดสเตจ) พบว่าเราสามารถเค้นเนื้อหนังและน�้ำหวาน
จากเอาต์พุตได้มาก ขณะที่สูญเสียมากเช่นกันจาก
เอาต์พุตที่ถูกจ่ายเยอะเกินไป ไม่ว่าจับคู่ WM202
กับแอมป์ข้างต้นตัวใดเกนที่ผมชอบและให้น�้ำนวล
มวลดนตรี+มีความเพี้ยนปะปนน้อยที่สุด (ฟังความ
เพี้ ย นจากเสี ย งสู ง ขาดน�้ ำ หนั ก ใสจนมี โ น้ ต เสี ย ง
แปลกๆ ทุม้ หนาแข็งจนขาดรายละเอียดภายใน) คือ
-24 dB (อาจเพิม่ หรือลดได้ แต่ควรสังเกตช่องไฟของ
ชิ้นดนตรีไม่ให้เบียดเกินไปรวมทั้งปลายเสียงกลาง
และสูงไม่ให้พุ่ง) การเพิ่มขึ้นเป็น -25 dB และมาก
ขึ้ น ที ล ะหน่ ว ย เสี ย งจะชั ด และสว่ า งใสมากขึ้ น
ตรงข้ามกับเมื่อลดลง -24 dB และลดลงทีละหน่วย
เสียงจะขุ่นขึ้นเป็นล�ำดับ) เมื่อจับคู่กับ WA202
วอลลุ่มที่ให้เสียงเต็มห้อง 4x9 ม. ของผมคือ 24
ซึ่งตรงกับอัตราดีบี -24 พอดี เมื่อผมเร่งวอลลุ่มเพิ่ม
เพื่อฟังโน้ตละเอียดของกีตาร์อะคูสติกและเสียง
หวานเจี๊ยบของ Keren Ann ในเพลง Not Going
Anywhere, Polly, End of May จากชุด Not
Going Anywhere (Capital) จาก 24/25/26 เกน
บันทึกแผ่นนี้สว่างแต่ไม่แรง จึงต้องเร่งวอลลุ่มเพิ่ม
เพื่อฟังบรรยากาศด้านข้างที่โอบล้อมเสียงกีตาร์
และเสียงร้องกลางเวที จากนั้นเปลี่ยนไปฟังแกรนด์
เปียโนกับดับเบิ้ลเบสในเพลง ‘Round Midnight,
502 Blues จากชุด One to One 2 (DMP) ของ

With...
My Reference
Systems

Just play....

With My Reference Systems and
Albums ท�ำให้ไม่วา่ ฟังชุดนีเ้ มือ่ ใด เมือ่ นัน้
น�้ำเสียงจะอุดมด้วยรู้สึกตามอัลบั้มที่ฟัง
ต่างกันไป เมือ่ พันรันอินให้สงั เกตความนิง่
ของชิน้ ดนตรีและรูปวงทีส่ ยายตืน้ ลึกด้วย
น�้ำนวลอะนาล็อก ที่ฟังแล้วสบายถึงขั้น
เคลิ้ ม ...(ในภาพ YBA #Design
Set+Vandamm Set+Yamaha
#NS10M สลับกับ WM202+ภาคปรี
WA202 ใช้สายและล�ำโพงเดิม)

With...
My Reference
Albums
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อุ ป ก ร ณ์ ร่ ว ม ท ด ส อ บ ใ น ห้ อ ง
4x9 ม. : เวิ ร์ ค สเตชั่ น Apple
#PowerPC G4 (1.25GHz.),
แล็ ป ท็ อ ป Apple #MacBook
Pro (2.16 GHz. Intel CoreDuo)
ป รี ห ล อ ด V i o l a # T L 1 S E
เพาเวอร์แอมป์หลอด Viola #SA15 ซิงเกิ้ลเอนด์ Viola
#SE-3 อินทิเกรต Onix #OA30, Pop Pulse #2024,
2070, Firestone Audio #Big Joe 3 ซีดีเพลเยอ
ร์ NAD502 เอสดีการ์ดเวฟเพลเยอร์ QLS #QA550
ลำ�โพง Yamaha #NS-10M, Coral 12CX-50 สาย
สัญญาณ AudioPlus #SNR700T/Cantus06, Vandamm #Shotgun, Black Rhodium #Phantom
DCT++ สายสัญญาณ 75 โอห์ม AudioPlus #Parabola 1010, Apogee #WydeEye สายลำ�โพง LFD
(Bi-Wire/Single), Vandamm, Black Cable #Rhein/
Neckar, Nordost Flatline สายยูเอสบี Supra USB2.0,
Audioquest #Forest สายเอซี Vandamm, Supra
#Lorad+Hubbell Plug, Oyaide l L/i50 Exs, Viola
AC+Pass&Seymore Plug, Thai Wonderful AC
อุปกรณ์ ไฟฟ้า Viola #Enhanced Noise Filter &
Isolation, MRZ SurgeGuard #MZ-8 อุปกรณ์ปรับ
อะคู ส ติ ก Roomtune, Diffusor, Wall Diffuse,
Sandbase, Quartz Crystal

YBA #DESIGN

Tips for WA202>> Just Tune your Tuner

ภาครับวิทยุที่ติดตั้งมาท�ำให้รีซีฟเวอร์ตัวนี้โดดเด่น
ด้ ว ยเสี ย งเพลงกั ง วานน่ า ฟั ง แม้ แ ต่ เ สี ย งโฆษก
ผูป้ ระกาศข่าว และสปอตโฆษณา เจ้านีใ่ ห้เสียงเด้งลอย
ในผืนอากาศต่างจากเสียงจูนเนอร์ทวั่ ไป (ในต่างประเทศ
เสียงจากภาคส่งวิทยุมีคุณภาพชัดเจนเทียบเท่า
แผ่นซีดีซึ่งต่างจากบ้านเราที่บางสถานีส่งสัญญาณ
สเตอริโอเทียม) ในภาพ เสียบสายที่ให้มาในกล่อง
ที่ช่อง FM 75 โอห์ม อย่าลืมคลี่สายเป็นเส้นตรง
อาจพาดผนังเพือ่ หาจุดรับคลืน่ วิทยุทชี่ ดั ทีส่ ดุ

Bill Mays & Ray Drummond ที่บันทึกเสียงเรียบจืดแต่เล่นสนุก เกนความ
ดังของแผ่นนี้ไม่แรงนัก ผมจึงเพิ่มวอลลุ่มเป็น 27 (ตัวเลขดีบีคงเดิม -24 dB) โน้ต
จากท่อนอิมโพรไวซ์จึงเด็ดขาดชัดเจนท่ามกลางบรรยากาศไม่โอบล้อมนักตาม
สไตล์ของค่าย DMP ทว่า WA202 ชีช้ ดั ต�ำแหน่งเปียโนอย่างแม่นย�ำว่าตัง้ ตระหง่าน
ด้านขวาโดยมีดับเบิ้ลเบสยืนเล่นข้างๆ
การกระจายคลื่นเสียงไปยังแชนแนลซ้ายจึงจ�ำเป็นเพราะช่วยสร้างสเกล
เสียงดนตรีที่ ห้องใหญ่หรือล�ำโพงที่วางห่างกันมากจึงส่งผลให้สเกลสมจริง ซึ่งทั้ง
แอมป์และซีดีท�ำได้ดีอยู่แล้ว เพียงแต่เราต้องเข้าไปช่วย
การเซ็ตอัพล�ำโพง+ตัง้ อัตราดีบขี อง WM202+เลือกวอลลุม่ ของ WA202 จึง
เป็นลูกขยัน+ลูกละเอียดทีใ่ ครท�ำมากก็ได้มาก โดยผมมีวธิ ฟี งั อย่างนีค้ อื “ใช้รโี มต
เดียวและกดปุ่มเลือก AMP เมื่อต้องการปรับวอลลุ่ม และเลือก CD เมื่ออยาก
เพิ่มหรือลดอัตราดีบี” หลักจากเลือกอัตราดีบีได้แล้ว (ผมเลือกค่า -24) เวลาฟัง
ก็แค่เร่งหรือลดวอลลุ่มแอมป์ตามปกติ ใครน�ำซีดีรุ่นนี้ไปใช้กับปรีหลอดหรือ
อินทิเกรตเสียงดีแต่กำ� ลังขับไม่มาก แนะให้เร่งวอลลุม่ แอมป์ให้มาก (ไม่นา่ เกินจุด
กึ่งกลางวอลลุ่มทั้งหมด) เพื่อให้ภาคขยายจ่ายเอาต์พุตเต็มที่ (ความดัง+บุคลิก
เสียงที่เข้ากัน) และไม่ควรเพิ่มตัวเลขดีบีให้มากเกิน -16 dB) โดยใช้การตั้งวาง
ล�ำโพงให้ได้ต�ำแหน่งเสียงดีที่สุดในห้องเข้าช่วยอีกแรง

ต�ำแหน่งเป็นเอก

“ต�ำแหน่งชิ้นดนตรี” สัมพันธ์กับ “ความฉับพลัน” ของการตอบสนอง
เสียงทีพ่ อดี ท�ำให้เกิดบรรยากาศการฟังอันสงบ ลุม่ ลึก และรืน่ รมย์ ไม่วา่ ฟังเพลง
ใด ร้อนหรือเย็น เมื่อแอมป์ตรึงต�ำแหน่งจากการออกแบบวงจรและโครงสร้าง
พ้องกับซีดีเพลเยอร์ที่ถ่ายทอดเสียงอย่างครบถ้วนในระดับไฮเรสด้วยโครงสร้าง
การออกแบบที่ไม่ยิ่งหย่อนกันแล้ว สิ่งส�ำคัญที่เราต้องการและสมควรได้ยิน มัน
จะถูกล�ำโพงพรัง่ พรูออกมาตรงหน้าแบบทีเ่ ราไม่ตอ้ งเค้นอะไร จึงไม่เกิดการผิดรูป
ของคลื่นเสียงเนื่องจากตัวแอมป์และซีดีเองเป็นเหตุ หรือใช้สายเคเบิ้ลและ
แอคเซสเซอรี่เสริมที่ไม่เข้าทางกัน หากแต่ยิ่งเลือกเกรดดีๆ มาใช้ ก็ยิ่งเพิ่ม
ประสิทธิภาพในด้านดังกล่าวให้มากขึ้น นี่คือส่วนหนึ่งจาก WA202+WM202 ที่
ผมจับต้องได้หลังจากพ้นรันอิน สายเคเบิล้ ทีล่ องแล้วเข้าขากันจนเกิดสมดุลดนตรี
ที่น่าฟังและลื่นไหลคือ VanDamm เมื่อใช้ครบเซ็ตทั้งสายสัญญาณ+สายล�ำโพง
+สายเอซีแล้ว ท�ำให้ชุดนี้ส่งมอบอารมณ์ต่อเนื่องหรือ Smooth Emotion ออก
มา ซึง่ เป็นอารมณ์ทหี่ าฟังยากจากซิสเต็มทัว่ ไป (โอกาสต่อไป ผมจะเล่าถึงอารมณ์
แบบนี้ให้อ่านกัน)
YBA :Transport CD 450+Pre550+PowerAmp A650 +
Fischer & Fischer #770 from BAV Hi-End Show 2013

13 Samsen Album

ฟั ง 13 Samsen
อัลบัม้ เสียงดี+ดนตรี
เยี่ย มของดุ ล ยสิ ท ธิ์
สระบั ว และ Bert
Deivert กับซิสเต็ม
ใหญ่ ได้ ยิ น สภาวะ
ดนตรี ไ ร้ พ รมแดน
ที่ แ ข็ ง แ ร ง + เ ต็ ม
ปริมณฑล เมือ่ นำ�มา
ฟังกับซิสเต็มในห้อง
ผมสิง่ ทีไ่ ด้ยนิ ในงานก็
ยังคงครบถ้วน “YBA
ให้เสียงดนตรีเที่ยงตรงทีเดียว”
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equipment reviews
ถ ้ า ไ ม ่ ค บ กั บ V a n D a m m เ ซ็ ต
WA 2 0 2 + W M 2 0 2 นี้ ล ้ ว น ไ ป กั น ไ ด ้ ดี กั บ
สายอื่นๆ อาทิ Black Rhodium #Phantom
DCT++, Black Cable #Rhein/Neckar, Nordost
ขอเพียงว่าสายล�ำโพงที่เหมาะสมควรมีหน้าตัดไม่
ใหญ่นกั จะว่ามันชอบเล็กเพือ่ ให้อเิ ล็กตรอนอิสระใน
ตัวน�ำวิ่งเร็วๆ ก็ได้ครับ (อยากได้เนียนๆ ต้องเล็กๆ)
ส่วนสายเอซีที่ต้องใจกับมันนั้น ไม่ควรเน้นตัวน�ำให้
น�ำกระแสเร็วยิ่งยวดเกินไป ถ้าเป็นตัวน�ำผสมที่วาง
บุคลิกเสียงไว้เนิบเนียนซักหน่อยนีเ่ ข้าทางครับ กรณี
สายสัญญาณก็เข้าข่ายเดียวกับสายเอซีครับ ง่ายๆ
ว่าถ้าคิดน�ำสายทั้งระบบแบบเน้นชัดเป็นตัวๆ มาใช้
งานกับชุดนี้ล่ะก็ ต้องพิจารณายาวถึงล�ำโพงด้วยว่า
ให้เสียงสดคมแล้วหรือยัง ถ้าสดคมเป็นทุนเดิม คง
ต้องพิจาณาสายชุดใหม่ครับ อย่างนี้เป็นต้น
เพลง โปรดเถิดดวงใจและรอยรักในอารมณ์
จากชุ ด ยอดรั ก สลั ก ใจ ชุ ด อาลั ย ทู ล ทองใจ
(CD World) เป็ น อี ก แผ่ น หายากทว่ า ให้ เ สี ย ง
เป็นธรรมชาติทั้งร้องและดนตรี เมื่ อฟั ง กั บ ชุ ดนี้
หลายต่อหลายครัง้ ผมเชือ่ ว่า 9 ใน 10 คนต้องสัมผัส
สิ่งหนึ่งที่น้อยซิสเต็มนักจะมีให้ นั่นคือ “ความผ่อน
คลายแบบแจกแจง” มันคืออะไรกัน (ของแพงบาง
ชุดยังมีน้อยมาก) และแผ่นอื่นอีกมากก็มีให้ได้ยิน
ตอบว่า มันคือสิ่งที่ท�ำให้เรานั่งฟังเพลงอะไรก็ได้ใน
โลกนี้ด้วยแผ่นหรือไฟล์ใดๆ อย่างสบายหู+สบาย
อารมณ์ แทนที่จะพะวงว่าเสียงพุ่งไป หุบไป หนา
หรือบางไป เพราะถูกแทนทีด่ ว้ ยรายละเอียดยิบย่อย
ซึ่งไม่เคยได้ยินมาก่อน เรียกรวมๆ ว่า “ความเป็น
ดนตรี ” ครั บ สิ่ ง นี้ ไ ม่ ไ ด้ ถู ก เพิ่ ม ด้ ว ยแผ่ น หรื อ
ไฟล์ไฮเรส หากแต่ถูก WA202+WM202 ขยาย
ออกมาให้ได้ยินต่างหาก เพลง Here There and
Everywhere และเพลง กาล จากชุด Time+กาล
อ. วิ นั ย โสตถิ พั น ธุ ์ (12Bars) เป็ น อี ก อั ล บั้ ม
ที่ฟังแล้วเข้าถึงชีวิตจิตใจของ อ. วินัย ว่าแกเป็น
มื อ เปี ย โนระดั บ แถวหน้ า จริ ง ๆ ส� ำ เนี ย งและ
สเบี้ ย นส์ ที่ WA202+WM202 มี ใ ห้ นั้ น เหมื อ น
เล่นสดโชว์ฟลี ลิง่ ตรงหน้า ชัดจนผนังห้องอันตรธาน!!
(ชุดนี้บันทึกเสียงอะนาล็อกสุดขั้วมาก)
“เป็น 50 วัตต์ที่ท�ำลายผนังห้องรอบด้าน”
งานนี้หากใครใช้ล�ำโพงใหญ่ที่ไม่กินวัตต์มากและให้
สนามเสียงกว้าง (หรือเซ็ตล�ำโพงห่างกันในห้องใหญ่)
ล่ะก็ รับรองได้เสพสนามเสียงวงนอกและรายละเอียด
วงในทีส่ มจริงแน่นอน เป็นความสมจริงทีไ่ ม่ตอ้ งจ่าย
แพงเกินไปซะด้วย (อันนี้แปลกแต่จริง) เสียงกลอง

YBA #DESIGN

โคโดในเพลง Sake in the jar ที่ร้องโดย Akiko
Yano ในอัลบั้ม The Chieftains: Tears of
Stone พิสูจน์ได้ว่าหนังกลองโดโดนุ่มตึงแค่ไหน
จังหวะการตีนนั้ สอดรับกับเวลาทีเ่ สียงเดินทางมาถึง
หูผมพอดีเป๊ะ (แม้ว่าจะจับความเร็วของเวลาไม่ทัน
แต่หูเราจับความต่างของความเร็วนั้นได้) ในคาบ
เวลาเดียวกันนัน้ ผมคงตืน่ เต้นเสียงมีพลังของ Akiko
Yano อยูพ่ อดี งานชุดอืน่ ทีน่ ำ� มาฟังกับชุดนีต้ า่ งก็โชว์
รายละเอียดเครือ่ งดนตรีตา่ งๆ โดยมีหว้ งเวลาเป็นตัว
ก�ำหนดและส่งผ่านมายังหูเรา นั่นแปลว่าทั้งแอมป์
และซีดีเพลเยอร์จักต้องมีการเข้าออกของสัญญาณ
อินพุตและเอาต์พุตที่เที่ยงตรงแม่นย�ำอย่างเป็น
ธรรมชาติด้วย เราจึงได้ยินสรรพเสียงดนตรีที่น่าฟัง
และสบายอารมณ์ ซ ้ อ นทั บ อยู ่ กั บ ความชั ด และ
รายละเอียดเช่นนั้น
พูดได้ว่า “สมดุลหยินและหยางของเซ็ตนี้
กลมกล่อมและกลมกลืนกัน” จากวันแรกทีผ่ มได้ยนิ
เสียงจนถึงวันที่ปิดส�ำนวน นับเป็นปริมาณ + จนถึง
+++ อีกไม่รู้ว่ากี่ตัว นับจนเคลิ้มทีเดียวเชียว

เคลิ้มส่งท้าย

นอกจากเซ็ตนี้จะให้สมดุลร้อนและเย็นอย่าง
เป็นกลางแล้ว ทั้งสองยังให้ผู้เป็นเจ้าของปรับสมดุล

ดังกล่าวให้เหมาะต่อกับการรับรู้อีกด้วย เพราะ
บางคนต้องการหยินมากกว่าหยาง บางคนจึงชอบ
เสียงเย็นมากกว่าร้อนแค่นดิ เดียว นิดเดียวนีม่ นั ระบุ
ยากครับ ทว่าหากเป็นการปรับเกนเอาต์พุตแบบ
แปรผันตามอัตราดีบีกับก�ำลังขับของแอมป์ล่ะก็
อย่างนี้จะเข้าใจง่ายกว่า การปรับอัตราดีบีให้เหมาะ
กับวอลลุม่ ทีใ่ ช้ขบั ล�ำโพงภายในห้องฟังของแต่ละคน
จึงเสมือนเป็นการปรับหยินและหยางเพือ่ สร้างสมดุล
เพื่อเติมเต็มในสิ่งที่ทุกคนต้องการไม่เท่ากัน โดยมี
เป้าหมายสูงสุดคือความเป็นธรรมชาติของดนตรี
ซึ่งผมว่าทุกคนคงตั้งไว้เหมือนกัน แต่ก็มีรูปธรรม
ไม่เหมือนกันสักที
Technology is not an end in itself,
the pleasure found in listening must be
only guide. เราคนฟังคงต้องใช้ความประทับใจที่
ไม่สิ้นสุด (ของใครของมัน) น�ำทางเทคโนโลยีซึ่งไม่มี
จุดจบล่ะครับ อย่าเผลอให้เทคโนโลยีนำ� ทางเรา ทว่า
เราต่างหากที่ต้องเลือกและใช้มันให้มีความสุขที่สุด
และเหมาะสมที่สุด
นี่คือคู่แอมป์+ซีดีเพลเยอร์ที่น่าจดจ�ำและ
น่ า มี ไว้ ป ระดั บ ภู มิ ข องนั ก เล่ น เครื่ อ งเสี ย งที่ ผ ม
ขอแนะน�ำเป็นอย่างยิ่ง แม้ว่าเป็นรุ่นเล็ก ทว่า
เล็กล้มยักษ์ก็มีให้เห็นบ่อยไป / ADP.

Fuse upgraded !!!

ฟิวส์น...
ี้ มีดตี รงไหน (มีฟวิ ส์อพ
ั เกรดซะด้วย)Feeling

1
2

is different... ซีดแี ละแอมป์ YBA ใส่ใจรายละเอียดทุกจุด แม้แต่
ซ็อกเก็ตฟิวส์-อินพุท 3 ขาในแต่ละรุ่นยังติดตั้งฟิวส์ต่างชนิดและ
ต่างค่ากัน เพื่อให้เหมาะสมกับคาแรคเตอร์เสียงที่ผู้ผลิตต้องการ
ภาพ 1-ผมลองกลับฟิวส์ของ Heritage CD 100 (ตัวบน) และ
WM202 (ตัวล่าง) เพื่อหาฟิวส์ด้านให้น�้ำเสียงดีท่ีสุด ภาพ 2-ดึง
ซ็อกเก็ตออก พบฟิวส์สแปร์ 1 ตัวและฟิวส์เมนติดกับขัว้ รับ ดึงออก
แล้วกลับขัว้ เสียบเข้าทีเ่ ดิม เช็คฟังเสียงได้เลย ภาพ 3-SB Fuse
ฟิวส์อพั เกรดทีค่ ณ
ุ โจ้แห่งซาวน์บอ็ คสัง่ ท�ำเป็นพิเศษจากเยอรมันเพือ่
มาอัพเกรดเสียงให้ YBA เมือ่ เปลีย่ นแทนตัวเดิม ปรากฎว่าแจ่มจริง
“เวทีเสียงเนียน โอบล้อม ระนาบชั้นและต�ำแหน่งชิ้นดนตรีกลม
เกลี้ยง” เสียงร้องมีชีวิตชีวา สมส่วนและมีความเป็นอะนาล็อก
ทีน่ า่ ฟังกว่าฟิวส์ทตี่ ดิ เครือ่ ง (ผมชอบเสียง
อัพเกรดแบบนี้ มันต่างจากการเปลีย่ นฟิวส์
ที่ผมเคยเล่นมา) รออ่านบททดสอบฟิวส์
เต็มๆ ในฉบับต่อๆไป

Fuse Upgraded from SoundBox
ราคา: ............ บาท
น�ำเข้าและจัดจ�ำหน่ายโดย: Soundbox
โทร. 0-2539-0090, 089-920-8297
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SB Fuse

“รูจ้ กั หยินและหยาง คือ รูจ้ กั ธรรมชาติ
รูจ้ กั ธรรมชาติ ต้องรูม้ ากกว่าหยินและหยาง” (ภมรเดช)
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