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ดร. ชุมพล มุสิกานนท์
เผลอแผล็บๆ โดนทวงต้นฉบับ Best of The Year อีกแล้ว ในปีนี้ ผมทดสอบทั้งเครื่องหลักและเครื่องเคียงหลากหลายพอสมควร
แต่จะหนักไปทางอุปกรณ์เสริมเสียจะมากตามระเบียบ หลังๆ นี่ ชักจะมีอุปกรณ์เสริมประเภท D.I.Y. ไทยท�า ที่จัดว่ามีคุณภาพสูง
ออกมาให้เล่นกันหลายเจ้า โดยเฉพาะพวกสายเคเบิลทีม่ ีให้เห็นเยอะมาก นอกนั้นก็มอี ุปกรณ์เกีย่ วกับฟนไฟจากประเทศจีนที่เข้ามาเป็น...
ให้เลือกซือ้ เลือกใช้กนั พอเขียนถึงจีนนี่ ผมต้องยกให้วา่ ท�าหูฟงั ออกมาได้ดวี นั ดีคนื จริงๆ โดยเฉพาะพวก In Ear ทีม่ ไี ดรเวอร์มากกว่า 3 ตัวนี่
จีนท�าออกมาขายก่อนฝรั่งอีกครับ แต่เจ้าพวกนี้น่ะ ถ้าหากเอาไปเสียบโทรศัพท์ แล้วฟังเพลงจากไฟล์ MP3 ยังไงก็ไม่ไพเราะ เนื่องจากมันขี้ฟองมาก ดังนั้น
จึงเหมาะที่จะเอาไปเสียบกับเครื่องเล่นไฟล์ HD ที่มีก�าลังขับสูงๆ สักหน่อย.
VIVID AUDIO V1.5 SE

ราคา 298,000 บาท

WEISS DAC502

ราคา 420,000 บาท

“Weiss: DAC502 เป็น DSP D/A Converter ที่ออกแบบมาสุดล�้า จัดมา
ให้ครบ คุ้มค่าของการรอคอยถึงห้าปีกันเลยทีเดียว มีความโดดเด่นมาก
ถูกบรรจุอยูใ่ นท�าเนียบมิตใิ หม่ของเครือ่ งเสียงดิจทิ ลั ฟรอนต์เอ็นด์ระดับไฮเอ็นด์
ที่ Weiss จัดมาให้เหนือจินตนาการจริง ต้องแสดงความยินดีกบั Daniel Weiss
อีกครั้ง กับความส�าเร็จของ DAC501 / DAC502 ยากที่จะหาตัวเทียบได้
อ้าปากค้างไปกับฟังก์ชนั่ ทีช่ า่ งคิดได้ลกึ ล�า้ น่าทึง่ ไปกับ XTC และ Vinyl Simulation เปิดโลกดิจิทัลออดิโอพาให้จินตนาการเตลิดไปไกลเกินฝันจริงๆ”

“Vivid V1.5SE ‘เสียดายจริงๆ ที่ฉัน
มีแจกันเพียงหนึ่งใบ แล้วก็มีดอกไม้
ประดับไว้อยู่ในนั้น ฉันคงไม่อาจฝน
คว้าเจ้ามาปักไว้ดว้ ยกัน เพียงแค่ทกุ วัน
ขอดอมดมแค่เพียงห่างๆ’ น่าเสียดาย
ที่ห้องฟังหลักมีชุดอ้างอิงเดิมประจ�าการณ์อยู่แล้ว และไม่มีพื้นที่อื่นจะ
วางแล้ว เป็นล�าโพงโพงทีข่ ดี มาตรฐาน
เสี ย งไว้ สู ง มากจนเหตุ ผ ลเดี ย วที่ จ ะ
มองข้าม V1.5SE ไป ก็คือ... มีชื่อของ
ล�าโพง Vivid รุ่นใหญ่กว่านี้อยู่ในลิสต์
ที่จะไปฟังอยู่แล้ว”
ทดสอบโดย: วุฒิศักดิ์ ชื่นมีเชาว /
No.250 / ธันวาคม 2560

ทดสอบโดย: ธรรมนูญ ประทีปจินดา / No.249 / พฤศจิกายน 2560

TRIANGLE

SIGNATURE DELTA
ราคา 275,000 บาท

NAT AUDIO

SYMMETRICAL NEW PRE-AMPLIFIER
ราคา 350,000 บาท
“State of the Art performance ในราคาที่จับต้องได้ ปรีแอมปที่ก้าวพ้น
ค�าจ�ากัดความของ “เสียงดี” ไปสู่ “ความน่าฟัง” ความมีเสน่ห์ของน�้าเสียง
ทีว่ า่ คงจะกระโดดกระทบปรีแอมปราคาทีแ่ พงกว่าสามเท่าตัวอย่างสบายๆ”
ทดสอบโดย: วิศัลย เอกธรรมกุล / No.241 / มีนาคม 2560

“เนื่ อ งจากเป็ น ล� า โพงที่ มี ค วาม
แตกต่างจากล�าโพงอื่นในท้องตลาด
อย่างชัดเจนมาก กล่าวคือ... มันขับง่าย
แหลมขึ้นสุด เบสใหญ่หนักสะใจและ
สปีดไม่ชา้ ทีด่ มี ากคือ... แอมปทนี่ า� มา
ใช้งานร่วมด้วยไม่ต้องการแอมปใหญ่
ยักษ์กา� ลังขับสูงมาก แค่ Single Ended
Class A 30 วัตต์ นีก่ ไ็ ด้เสียงอันไพเราะ
เพราะพริง้ แล้ว การประกอบดูประณีต
สวยงาม ตั้ ง ไว้ ใ ห้ ห ้ อ งดู ส บายตา
ไปอีกแบบ ราคาอาจจะไม่ถูกนัก แต่
ประหยัดแอมปไปได้มาก ถ้าคุณสนใจจะเล่นล�าโพงคู่นี้ แถมสายล�าโพงที่ใช้
ก็ไม่ต้องการขนาดใหญ่โตมโหฬารด้วย เพราะพอใช้แอมปเล็ก สายล�าโพงก็
ควรจะเลือกใช้ให้เหมาะสมกับแอมปด้วย เรียกว่าประหยัด 2 เด้งกันเลย”
ทดสอบโดย: ดร. ชุมพล มุสิกานนท / No.246 / สิงหาคม 2560

GOOD

ระดับราคา 1,000,000 – 5,000,000 บาทขึ้นไป

TELLURIUM Q

SILVER 2
ราคา 31,000 บาท
“สายล� า โพงอั ง กฤษแท้ ๆ รุ ่ น
อัพเลเวลที่ตีแผ่สนามเสียง 3 มิติ
ให้ความโอ่อ่าบ่าไหล พาคุณเข้า
ใกล้ขอบเวทีอย่างน่าตื่นเต้น ตอบสนองต่อไดนามิกและอิมแพ็คใน
ทุกย่านเสียง โดยมีมติ โิ ฟกัสนิง่ และ
เที่ยงตรงเป็นจุดสนับสนุน”

SOULUTION 760

ราคา 1,800,000 บาท

“Soulution 760 DAC/Network Player ผลที่เกิดจากความ
ทุม่ เท เลือกเฟนแต่สงิ่ ดีๆ ตัง้ แต่โครงสร้างเครือ่ ง, เทคโนโลยีทใี่ ช้,
ภาคจ่ายไฟ, Clock, Zero-Phase-Technology, upsampling
module เน้นๆ D/A conversion ท�างานได้สมบูรณ์แบบที่สุด
จนถึง Output Stage ที่จะท�าให้ได้สมบูรณ์แบบที่สุดในทุกมิติ
มาพร้อมกับ DLNA card ที่เป็นการเปิดประตูสู่โลกกว้าง
ท่านที่ก�าลังมองหาฟรอนต์เอ็นด์เทพๆ ที่จะเล่นเป็นตัวสุดท้าย
ไม่คิดเปลี่ยนใจขยับอีกแล้ว อยากแนะน�า Soulution 760
DAC/Network Player เป็นตัวเลือก ...ถ้าปัจจัยไม่ใช่ปัญหา”
ทดสอบโดย: ธรรมนูญ ประทีปจินดา / No.241 / มีนาคม 2560

ทดสอบโดย: ภมรเดช หัสเนตร /
No.244 / มิถุนายน 2560

BERGMANN

GALDER + ODIN TONE ARM
ราคา 1,050,000 บาท

“เป็นเครื่องเล่นแผ่นเสียงจากเดนมาร์กที่ออกแบบได้สวยงาม
ถูกใจผมมาก การท�างานด้วยระบบปัมลมทั้ง air bearing
platter และ linear air tone arm เครื่องท�างานได้เสถียรมาก
ไม่มีความจุกจิกยุ่งยากที่เคยกลัวกันมาแต่เก่าก่อน ต้องการ
ความตั้งใจในการเซ็ตอัพสักนิดเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่สูงสุด”
ทดสอบโดย: นพ. ไกรฤกษ สินธวานุรักษ / No.243 / พฤษภาคม 2560

ระดับราคา 500,000 – 1,000,000 บาท

TOMBO AUDIO

KHUNPOL
• INTERCONNECT
CABLE (RCA)
8,000 บาท / 1.2 ม.
• INTERCONNECT CABLE
(BALANCED)
14,000 บาท / 1.5 ม.
• SPEAKER CABLE
15,000 บาท / 2.5 ม.
• JUMPER 7,500 บาท
“สายขุนพลคือสายเปาหมายที่
นักเล่นฯ ตามหามานาน มันตอบ
ทุกปัญหาคาใจโดยไม่ตอ้ งใช้ตวั ช่วย
เป็นสายทีฟ่ งั ง่าย ให้โทนบาลานซ์ดี
สงัด มิตโิ ฟกัสแพรวพราว บรรยากาศ
ดนตรีเป็นธรรมชาติ ฟังแล้วสบาย
อารมณ์ บ่มเพาะความเป็นออดิโอ
ไฟล์”
ทดสอบโดย: ภมรเดช หัสเนตร /
No.249 พฤศจิกายน 2560 /
No.251 มกราคม 2561

MARK LEVINSON

No.519 ราคา 550,000 บาท

FOCAL SOPRA NO.3

PMC MB-2SE

ราคา 999,000 บาท

ราคา 890,000 บาท

“Focal Sopra No.3 เป็นล�าโพง
ตั้งพื้นขนาดสันทัด ไม่เล็ก ไม่ใหญ่
ขับง่าย ไม่กนิ ก�าลังขับจากแอมป ให้
เสียงที่มีความอิ่มหนาน่าฟัง เสียง
แหลมพัฒนาให้มีความกลมกล่อม
ขึ้นกว่ารุ่นเก่าๆ อย่างชัดเจน”

“PMC: MB-2SE ล� า โพงระดั บ
ต� า นานที่ อ ยู ่ คู ่ ว งการมาอย่ า ง
ยาวนาน กับมนต์เสน่หข์ องเสียงเบส
ทีย่ ากจะลืมเลือนจากตู้ Transmission Line รวมเข้ากับเสียงกลาง
โดมซาลาเปาได้อย่างลงตัว”

ทดสอบโดย: วุฒิศักดิ์ ชื่นมีเชาว /
No.242 / เมษายน 2560

ทดสอบโดย: วุฒิศักดิ์ ชื่นมีเชาว /
No.249 / พฤศจิกายน 2560

“ด้วยชื่อชั้นของ ML คุณลักษณะ
เป็นเครือ่ งเสียงไฮเอ็นด์ทอี่ อกแบบ
มาระดับ State of the Art ออกแบบ
สุดล�า้ ใช้อปุ กรณ์ military graded
ใช้กนั ยาวๆ ให้คาแร็กเตอร์เสียงเช่น
รุน่ พี่ ติดตัง้ ไว้ดว้ ยสลอตใส่แผ่นซีดี
ทัง้ ยังสตรีมได้สดุ จินตนาการ จะจาก
คลังแสงส่วนตัว หรือ USB Drive
หรือ NAS รวมถึงรองรับบริการ
Cloud Services สตรีมมิง่ เหมาจ่าย
รายเดือนหลากหลายค่าย แถมยังมี
internet radio stations รวมถึง
podcasts ก็ยังได้”
ทดสอบโดย: ธรรมนูญ ประทีปจินดา /
No.250 / ธันวาคม 2560

