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>>ถ้าหากคุณเป็นคนเล่นเครื่องเสียงมือใหม่หมาด 

ไมเ่คยเลน่กบัเจา้พวกอปุกรณเ์สรมิตา่งๆ อาจงงกไ็ด้

วา่ เอ..ทำไมหนอบรรดาเซยีนเครือ่งเสยีงชอบทำตวั

ใหม้นัยุง่อะไรนกัหนา คำตอบอนัชดัเจนนีจ้ะเกดิขึน้

ได ้หลังจากที่คุณได้เล่นเครื่องเสียงไปสักระยะหนึ่ง

แล้ว เมื่อเล่นไปนานเข้า อะไรๆ เข้าที่ทาง และ

พยายามเรยีนรูท้กุวนัๆ จากหลกัของความเปน็จรงิวา่ 

เสยีงทีเ่ราชอบเริม่จะขาดโนน่ไปนดิ นีห่นอ่ย ทำนอง

หูหาเรื่อง คราวนี้ก็จะอยากเปลี่ยนเครื่องที่มันเสียง

โปร่งใสกว่า รายละเอียดดีกว่า มานึกๆ ด ูก็ราคา

เครื่องไม่ใช่จะถูกๆ ทำอย่างอื่นแล้วได้เสียงดีขึ้น 

เปลอืงเงนินอ้ย อนันีถ้อืวา่นา่สนใจ จรงิไหม?  

 อย่างไรก็ตาม แอกเซสเซอร์รี่ของเล่นเป็น

เสมอืนของเสรมิเสยีง ชว่ยรสชาตกิารฟงัดขีึน้ ลดสิง่

มวัมนใหน้อ้ยลง แตพ่ืน้ฐานเครือ่งตอ้งดพีอ อปุกรณ์

ประเภทเดอืยแหลม แทน่วางรองเครือ่ง จงึจะกอ่ผล

ให้รู้สึกว่าเปลี่ยนไป หรือดีขึ้นแบบทันหูทันตา มาก 

หรอืนอ้ยจะขึน้อยูก่บัคณุภาพพืน้ฐานของเครือ่งจรงิๆ 

เมือ่ครัง้ตอนทีผ่มไดล้องอปุกรณแ์ปลกๆ หลายอยา่ง

พบว่าเจ้าทิปโท หรือเดือยแหลม โดยเฉพาะตัวรอง

แบบมลีกูปนืกลมแบน นีม่อีะไรทีน่า่สนใจอยูไ่มน่อ้ย 

“เร่ืองบางเร่ืองดเูหมือนลึกลบั

ทั้งๆ ที่ก็คือหลักการทางวิทยาศาสตร์ที ่ 

เรามองข้ามไปเท่านั้นเอง ดังเช่น 

Revolution ลูกปืนกลมเล็ก และฐาน

รองเคร่ืองเลน่เพลเยอรท์ีส่รา้งข้ึนมาใหไ้ด้

ฟังความน่าอัศจรรย์ของกลศาสตร ์ไม่

ตอ้งรา่ยมนตรา ไมต่อ้งทำพิธไีสยศาสตร์

ใดๆ ทั้งส้ิน แค่เอาไปรองใต้ฐานเคร่ือง

เลน่ซดีเีพลเยอรส์กัสามจดุ คณุจะไดส่ิ้ง

แปลกใหม่เกิดขึ้นอย่างชนิดงงไม่หาย 

เพราะนี่เป็นเร่ืองของการลดการสั่น

สะเทือนไวเบรชั่นจากการขับหมุนของ

ระบบกลไก และการจดัสมดลุทีด่ขีองการ

วางเคร่ืองอนัมผีลตอ่คณุภาพเสยีงอยา่ง

นึกไมถึ่ง” 
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ผลที่ได้จากการนำมารองซีดีเพลเยอร ์ทำให้เสียงนิ่ง 

หรอือมิเมจดขีึน้มาก แนน่อน พลงัแหง่การเปลีย่นแปลง

เป็นไปตามความสามารถหรือศักยภาพของซีดีเพล

เยอรป์ระกอบกนัดว้ย มาจนถงึเจา้ Revolution นี ่เปน็

อุปกรณ์น่าสนใจมาก เพราะเป็นชิ้นงานที่มีความ

ประณตี ใหแ้นวทางของการลดระดบัความสัน่สะเทอืน

ภายในเครือ่งใหล้ดลงอยา่งมเีหตแุละผล 

 Revolution เปน็อปุกรณป์ระเภทฐานรองเครือ่ง

ที่มีฐานรองแบบอะลูมินั่มอัลลอยด ์ส่วนบนรองด้วย

ฐานที่กลิ้งหมุนไปมาได้ด้วยระบบลูกปืน เพื่อให้เกิด

ความเป็นอิสระมากที่สุด และพื้นผิวด้านบนกลึงเป็น

สว่นของผวิกลมมนั เพือ่ใชร้องลกูปนืทีจ่ะเปน็ตวัรองรบั

เครื่องเสียงที่จะนำมาวาง มีหนึ่งกล่องสามชุดด้วยกัน 

ก่อนที่จะนำไปวางรองเครื่องซีด ีจงเช็กน้ำหนัก ความ

บาลานซข์องเครือ่ง เมือ่วางรองดว้ย Revolution แลว้

ควรจะใหเ้กดิความสมดลุมากทีส่ดุ ในลกัษณะสามจดุ 

สามเหลีย่ม วางลงไปแลว้ไมเ่ผยอ หรอืเทไปดา้นหนึง่

ด้านใด ส่วนจะวางด้านหน้าสาม หลังหนึ่ง หรือหน้า

หนึง่หลงัสาม ผมไมอ่ยากกำหนดลงไป ใหฟ้งัหลงัจาก

เซต็ตำแหนง่วางจะรูด้ทีีส่ดุ วา่ไดอ้ะไรมาบา้ง การวาง

นั้นแนะนำให้ไม่ตรงกับขารองเดิมของเครื่อง หรือถ้า

ทำได ้ถอดขารองเดมิออก แลว้หาจดุรองใตฐ้านเครือ่ง

จะทำใหไ้ดผ้ลดทีีส่ดุ การถอดฐานรองเครือ่งเดมิทีจ่รงิก็

ทำไดด้ว้ยตนเองอยา่งงา่ยๆ อยูแ่ลว้ 

 ผูผ้ลิตแนะนำวา่สามารถวางรองไดท้ัง้ดวีดี ีและ

ซดีเีพลเยอร ์ซ่ึงผลตอ่ภาพและเสยีงทีจ่ะได ้บางทมีนั

กย็ากจะบอกวา่ใหผ้ลดา้นใดมากกวา่กนั แตจ่ากการ

ทดสอบของเรา ยืนยนัวา่มผีลลพัธอ์ยา่งแนน่อน 

 เครื่องเล่นซีดีที่เรานำมาใช้ในการทดสอบคือ 

Dynaco CDV-1 Pro, Marantz CD17MKII, 

Micromega Stage 2 และดวีดีเีพลเยอร ์Pioneer DV 989AVi การดภูาพหรอื

ความเปลี่ยนแปลงภาพผ่านจอที่รับสัญญาณ 1080i ด้วยพลาสม่าทีวีของ 

Pioneer PDP 507XG สว่นระบบเสยีงทีจ่ะใหเ้ปน็ตวัหลกัในการบง่ชีอ้อกมาใน

ความเปลี่ยนแปลงด้วยอินทิเกรเต็ดแอมป ์Creek 5350SE ลำโพง KEF iQ9 

ทัง้หมดนีใ้หผ้ลอออกมาไดอ้ยา่งนา่สนใจหลายๆ ประการ จนเรารูส้กึวา่ หลกัใน

การลดจดุสมัผสัประการหนึง่ การลดอาการสัน่คา้งหรอืไวเบรชัน่นัน้จะมผีลอยา่ง

มาก มฉิะนัน้แลว้ยอ่มไมเ่กดิความรูส้กึทีเ่ปลีย่นแปลงไดฉ้บัไวขนาดนี ้

 การเปลีย่นเครือ่งแตล่ะชิน้ สายสญัญาณ สายลำโพง แตล่ะชดุกวา่จะเหน็ผล

การเปลีย่นแปลง เรากต็อ้งเบริน์กนันานพอด ูแตอ่ปุกรณท์ีม่ผีลตอ่การหมนุ การ

สั่นไหวแบบ Revolution ใช้เวลาเพียงสองสามนาทีก็ทำให้เราต้องแปลกใจได้

แลว้ 

 ผลการทดสอบ กอ่นทีจ่ะวางรองRevolution ผมตอ้งทดลองฟงัเพลงจากชดุ

ทีเ่ราฟงัจนรูส้กึเคยชนินีไ้ปสกัสีห่า้เพลงกอ่น หลงัจากนัน้กห็ยบิเอา Revolution 

ออกมาใชง้าน หลงัจากการรองใตฐ้านเครือ่งซดีผีา่นไปเรยีบรอ้ย พเิคราะหจ์นได้

รบัความสมดลุเปน็อยา่งดแีลว้ การทดลองฟงักต็ดิตามมาในทนัท ีแทบรอ้งออมา
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วา่อะไรกนันัน่... เสยีงทีไ่ดย้นิไมใ่ชห่ฝูาดฟัน่เฟอืนแน่ๆ  เพราะลำโพงเสยีงโปรง่

ขึน้ ทำใชเ้รนจห์รอืชว่งเสยีงกลางออกกวา้งมากขึน้ สะอาด เสยีงหลดุลอยออก

จากตู้มากขึ้นแบบว่าเห็นๆ จะจะกันเสียอย่างนั้นเลย เสียงเบสไม่ลาดลงอย่าง

รวดเร็วจนเกินไป และให้ความรู้สึกถึงเสียงเบสที่แน่นเป็นลูกๆ ไม่มีความรู้สึก

กระดา้งของมดิเบสแตอ่ยา่งใด สิง่ทีเ่ราไดร้บัจากตวัรองฐานชดุนี ้แนน่อนคอืเวที

เสยีงกวา้ง เสยีงกลางสะอาด และการทอดหางเสยีงแหลมไปไดส้ดุมากขึน้จรงิๆ 

เสยีดว้ย ฟงักีค่รัง้ๆ กใ็หผ้ลทีแ่ตกตา่งจากการไมว่างรอง  

 คอืยกฐานรอง Revolution ออก แลว้เอากลบัเขา้ไปรองดา้นใตเ้ครือ่งใหม ่

ในเพลงเดยีวกนันัน้มนัชา่งแตกตา่งกนัมากมายเหลอืเกนิทัง้อมิเมจ ซาวนดส์เตจ 

และความสะอาดของเสยีงกลางคนละเรือ่งราวกนั 

 สิง่ทีผ่มเกรงแตแ่รกคอืการใชอ้ปุกรณบ์างอยา่งรองใตฐ้านเครือ่งซดี ีเคยเจอ

ประสบการณท์ีว่า่เสยีงสดพลิว้ขึน้ แตม่กัทำใหเ้บสบางไป อปุกรณบ์างประเภทไม่

ไดแ้คล่ดความผดิเพีย้น แตย่งัดนักอ่ความเพีย้นแบบใหมข่ึน้มาแทน กอ่ปญัหา

เสยีงเพีย้น เบีย่งเบนออกไปจากบคุลกิเดมิ แต ่Revolution ชดุนีถ้อืวา่ “ทเีดด็” 

ครับ ความสะอาดเสียงได้เพิ่มขึ้นมาขนาดนี ้ก็แสดงว่าผลเอฟ 

เฟกตข์องมนัใหใ้นเชงิบวก ไมม่ผีลเสยีใดๆ เชงิลบ คอืไมก่อ่ผล

กระทบอืน่ๆตามมา อยากไดเ้วทเีสยีงเพิม่ขึน้ รายละเอยีดและ

ความสะอาดดีขึ้น บอกได้เลยว่า Revolution ชุดนี้ให้คุณได้

แนน่อน แบบวา่ลกูกลมๆเลก็ๆนีแ่หละ ราคาคา่ตวักไ็มม่ากไม่

มายอะไร แตใ่หผ้ลความรูส้กึตอ่ชดุเครือ่งเสยีงเปลีย่นไปในทาง

ทีด่ขีึน้มากจนรูส้กึนา่ทึง่เลยทเีดยีว  

 จากแผน่ซดีทีีฟ่งัอยูเ่กอืบทกุวนั อยา่ง The Hunter ฟงัแลว้

บอกไดง้า่ยๆ คลา้ยกบัวา่คณุ Jennifer Warnes นัน้ไดเ้ปลีย่น

ไมโครโฟนชดุใหมท่ีด่กีวา่ หรอืเปลีย่นหอ้งบนัทกึทีใ่หเ้สยีงสงดั

กวา่กย็งัได ้

 สว่นการวางรองเครือ่งดวีดีนีัน้ ผลทีต่ามมาคอืภาพดจูะลด 

Noise ไดไ้มน่อ้ย ภาพโดยรวมจะมอีตัราความกระจา่งขึน้ อตัรา

คอนทราสตด์ใูหผ้ลดมีากขึน้ดว้ย ผลทางดา้นภาพมกีารอมิพรฟู

ขึน้จรงิ แตค่วามนา่สนใจไปอยูท่ีก่ารอมิพรฟูดา้นเสยีงทีผ่มยอม

รบัวา่นา่พอใจ และไดค้ณุภาพเสยีงทีส่มควรจะไดจ้ากชดุเครือ่ง

เสยีงของเรามากขึน้ดงันี ้ดว้ยการขจดัปญัหาการสัน่ไหวสว่นเกนิ

ออกไปให้หมดจด ซึ่งก็ทำได้ง่ายมากกับ ฐานลูกปืนกลมเล็ก

สามลกูของ Revolution นี ้ เสยีงเครือ่งของเราทีจ่รงิมนัควรให้

คณุภาพไดด้ขีนาดนีอ้ยูแ่ลว้ เพยีงแตว่า่ไปสญูเสยีกบัการสัน่ไหว

ทีเ่รามองขา้มจากตวัเครือ่งและซสิเตม็ ดงันัน้ Revolution จงึ

ไปทวงกลับคืนมาให้เราแบบง่ายดายเสียอย่างนี้เอง ราคาที่

จำหน่ายเปรียบเทียบกับคุณประโยชน ์คุณค่าที่ได ้คุ้มเหลือจะ

คุม้ครบั 

CLEF AUDIO CO., LTD. 

TEL. 0-2932-5981-2   

ราคา 3,900 บาท... 3 
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