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“เรือ่ งบางเรือ่ งดูเหมือนลึกลับ

ทั้งๆ ที่ก็คือหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่
เรามองข้ า มไปเท่ า นั้ น เอง ดั ง เช่ น
Revolution ลูกปืนกลมเล็ก และฐาน
รองเครือ่ งเล่นเพลเยอร์ทสี่ ร้างขึน
้ มาให้ได้
ฟังความน่าอัศจรรย์ของกลศาสตร์ ไม่
ต้องร่ายมนตรา ไม่ตอ้ งทำพิธไี สยศาสตร์
ใดๆ ทั้งสิ้น แค่เอาไปรองใต้ฐานเครื่อง
เล่นซีดเี พลเยอร์สกั สามจุด คุณจะได้สงิ่
แปลกใหม่เกิดขึ้นอย่างชนิดงงไม่หาย
เพราะนี่ เ ป็ น เรื่ อ งของการลดการสั่ น
สะเทือนไวเบรชั่นจากการขับหมุนของ
ระบบกลไก และการจัดสมดุลทีด่ ขี องการ
วางเครือ่ งอันมีผลต่อคุณภาพเสียงอย่าง
นึกไม่ถงึ ”

>>ถ้าหากคุณเป็นคนเล่นเครื่องเสียงมือใหม่หมาด
ไม่เคยเล่นกับเจ้าพวกอุปกรณ์เสริมต่างๆ อาจงงก็ได้
ว่า เอ..ทำไมหนอบรรดาเซียนเครือ่ งเสียงชอบทำตัว
ให้มนั ยุง่ อะไรนักหนา คำตอบอันชัดเจนนีจ้ ะเกิดขึน้
ได้ หลังจากที่คุณได้เล่นเครื่องเสียงไปสักระยะหนึ่ง
แล้ ว เมื่ อ เล่ นไปนานเข้ า อะไรๆ เข้ า ที่ ท าง และ
พยายามเรียนรูท้ กุ วันๆ จากหลักของความเป็นจริงว่า
เสียงทีเ่ ราชอบเริม่ จะขาดโน่นไปนิด นีห่ น่อย ทำนอง
หูหาเรื่อง คราวนี้ก็จะอยากเปลี่ยนเครื่องที่มันเสียง
โปร่งใสกว่า รายละเอียดดีกว่า มานึกๆ ดู ก็ราคา
เครื่ อ งไม่ ใ ช่ จ ะถู ก ๆ ทำอย่ า งอื่ น แล้ วได้ เ สี ย งดี ขึ้ น
เปลืองเงินน้อย อันนีถ้ อื ว่าน่าสนใจ จริงไหม?
อย่ า งไรก็ ต าม แอกเซสเซอร์ รี่ ข องเล่ น เป็ น
เสมือนของเสริมเสียง ช่วยรสชาติการฟังดีขนึ้ ลดสิง่
มัวมนให้นอ้ ยลง แต่พนื้ ฐานเครือ่ งต้องดีพอ อุปกรณ์
ประเภทเดือยแหลม แท่นวางรองเครือ่ ง จึงจะก่อผล
ให้รู้สึกว่าเปลี่ยนไป หรือดีขึ้นแบบทันหูทันตา มาก
หรือน้อยจะขึน้ อยูก่ บั คุณภาพพืน้ ฐานของเครือ่ งจริงๆ
เมือ่ ครัง้ ตอนทีผ่ มได้ลองอุปกรณ์แปลกๆ หลายอย่าง
พบว่าเจ้าทิปโท หรือเดือยแหลม โดยเฉพาะตัวรอง
แบบมีลกู ปืนกลมแบน นีม่ อี ะไรทีน่ า่ สนใจอยูไ่ ม่นอ้ ย
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ผลที่ได้จากการนำมารองซีดีเพลเยอร์ ทำให้เสียงนิ่ง
หรืออิมเมจดีขนึ้ มาก แน่นอน พลังแห่งการเปลีย่ นแปลง
เป็นไปตามความสามารถหรือศักยภาพของซีดีเพล
เยอร์ประกอบกันด้วย มาจนถึงเจ้า Revolution นี่ เป็น
อุ ป กรณ์ น่ า สนใจมาก เพราะเป็ น ชิ้ น งานที่ มี ค วาม
ประณีต ให้แนวทางของการลดระดับความสัน่ สะเทือน
ภายในเครือ่ งให้ลดลงอย่างมีเหตุและผล
Revolution เป็นอุปกรณ์ประเภทฐานรองเครือ่ ง
ที่มีฐานรองแบบอะลูมินั่มอัลลอยด์ ส่วนบนรองด้วย
ฐานที่กลิ้งหมุนไปมาได้ด้วยระบบลูกปืน เพื่อให้เกิด
ความเป็นอิสระมากที่สุด และพื้นผิวด้านบนกลึงเป็น
ส่วนของผิวกลมมัน เพือ่ ใช้รองลูกปืนทีจ่ ะเป็นตัวรองรับ
เครื่องเสียงที่จะนำมาวาง มีหนึ่งกล่องสามชุดด้วยกัน
ก่อนที่จะนำไปวางรองเครื่องซีดี จงเช็กน้ำหนัก ความ
บาลานซ์ของเครือ่ ง เมือ่ วางรองด้วย Revolution แล้ว
ควรจะให้เกิดความสมดุลมากทีส่ ดุ ในลักษณะสามจุด
สามเหลีย่ ม วางลงไปแล้วไม่เผยอ หรือเทไปด้านหนึง่
ด้านใด ส่วนจะวางด้านหน้าสาม หลังหนึ่ง หรือหน้า
หนึง่ หลังสาม ผมไม่อยากกำหนดลงไป ให้ฟงั หลังจาก
เซ็ตตำแหน่งวางจะรูด้ ที สี่ ดุ ว่าได้อะไรมาบ้าง การวาง
นั้นแนะนำให้ไม่ตรงกับขารองเดิมของเครื่อง หรือถ้า
ทำได้ ถอดขารองเดิมออก แล้วหาจุดรองใต้ฐานเครือ่ ง
จะทำให้ได้ผลดีทสี่ ดุ การถอดฐานรองเครือ่ งเดิมทีจ่ ริงก็
ทำได้ดว้ ยตนเองอย่างง่ายๆ อยูแ่ ล้ว
ผูผ้ ลิตแนะนำว่าสามารถวางรองได้ทงั้ ดีวดี ี และ
ซีดเี พลเยอร์ ซึง่ ผลต่อภาพและเสียงทีจ่ ะได้ บางทีมน
ั
ก็ยากจะบอกว่าให้ผลด้านใดมากกว่ากัน แต่จากการ
ทดสอบของเรา ยืนยันว่ามีผลลัพธ์อย่างแน่นอน
เครื่ อ งเล่ น ซี ดี ที่ เ รานำมาใช้ ใ นการทดสอบคื อ
Dynaco CDV-1 Pro, Marantz CD17MKII,

Micromega Stage 2 และดีวดี เี พลเยอร์ Pioneer DV 989AVi การดูภาพหรือ
ความเปลี่ ย นแปลงภาพผ่ า นจอที่ รั บ สั ญ ญาณ 1080i ด้ ว ยพลาสม่ า ที วี ข อง
Pioneer PDP 507XG ส่วนระบบเสียงทีจ่ ะให้เป็นตัวหลักในการบ่งชีอ้ อกมาใน
ความเปลี่ยนแปลงด้วยอินทิเกรเต็ดแอมป์ Creek 5350SE ลำโพง KEF iQ9
ทัง้ หมดนีใ้ ห้ผลอออกมาได้อย่างน่าสนใจหลายๆ ประการ จนเรารูส้ กึ ว่า หลักใน
การลดจุดสัมผัสประการหนึง่ การลดอาการสัน่ ค้างหรือไวเบรชัน่ นัน้ จะมีผลอย่าง
มาก มิฉะนัน้ แล้วย่อมไม่เกิดความรูส้ กึ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงได้ฉบั ไวขนาดนี้
การเปลีย่ นเครือ่ งแต่ละชิน้ สายสัญญาณ สายลำโพง แต่ละชุดกว่าจะเห็นผล
การเปลีย่ นแปลง เราก็ตอ้ งเบิรน์ กันนานพอดู แต่อปุ กรณ์ทมี่ ผี ลต่อการหมุน การ
สั่นไหวแบบ Revolution ใช้เวลาเพียงสองสามนาทีก็ทำให้เราต้องแปลกใจได้
แล้ว
ผลการทดสอบ ก่อนทีจ่ ะวางรองRevolution ผมต้องทดลองฟังเพลงจากชุด
ทีเ่ ราฟังจนรูส้ กึ เคยชินนีไ้ ปสักสีห่ า้ เพลงก่อน หลังจากนัน้ ก็หยิบเอา Revolution
ออกมาใช้งาน หลังจากการรองใต้ฐานเครือ่ งซีดผี า่ นไปเรียบร้อย พิเคราะห์จนได้
รับความสมดุลเป็นอย่างดีแล้ว การทดลองฟังก็ตดิ ตามมาในทันที แทบร้องออมา
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ว่าอะไรกันนัน่ ... เสียงทีไ่ ด้ยนิ ไม่ใช่หฝู าดฟัน่ เฟือนแน่ๆ เพราะลำโพงเสียงโปร่ง
ขึน้ ทำใช้เรนจ์หรือช่วงเสียงกลางออกกว้างมากขึน้ สะอาด เสียงหลุดลอยออก
จากตู้มากขึ้นแบบว่าเห็นๆ จะจะกันเสียอย่างนั้นเลย เสียงเบสไม่ลาดลงอย่าง
รวดเร็วจนเกินไป และให้ความรู้สึกถึงเสียงเบสที่แน่นเป็นลูกๆ ไม่มีความรู้สึก
กระด้างของมิดเบสแต่อย่างใด สิง่ ทีเ่ ราได้รบั จากตัวรองฐานชุดนี้ แน่นอนคือเวที
เสียงกว้าง เสียงกลางสะอาด และการทอดหางเสียงแหลมไปได้สดุ มากขึน้ จริงๆ
เสียด้วย ฟังกีค่ รัง้ ๆ ก็ให้ผลทีแ่ ตกต่างจากการไม่วางรอง
คือยกฐานรอง Revolution ออก แล้วเอากลับเข้าไปรองด้านใต้เครือ่ งใหม่
ในเพลงเดียวกันนัน้ มันช่างแตกต่างกันมากมายเหลือเกินทัง้ อิมเมจ ซาวนด์สเตจ
และความสะอาดของเสียงกลางคนละเรือ่ งราวกัน
สิง่ ทีผ่ มเกรงแต่แรกคือการใช้อปุ กรณ์บางอย่างรองใต้ฐานเครือ่ งซีดี เคยเจอ
ประสบการณ์ทวี่ า่ เสียงสดพลิว้ ขึน้ แต่มกั ทำให้เบสบางไป อุปกรณ์บางประเภทไม่
ได้แค่ลดความผิดเพีย้ น แต่ยงั ดันก่อความเพีย้ นแบบใหม่ขนึ้ มาแทน ก่อปัญหา
เสียงเพีย้ น เบีย่ งเบนออกไปจากบุคลิกเดิม แต่ Revolution ชุดนีถ้ อื ว่า “ทีเด็ด”

ครับ ความสะอาดเสียงได้เพิ่มขึ้นมาขนาดนี้ ก็แสดงว่าผลเอฟ
เฟกต์ของมันให้ในเชิงบวก ไม่มผี ลเสียใดๆ เชิงลบ คือไม่กอ่ ผล
กระทบอืน่ ๆตามมา อยากได้เวทีเสียงเพิม่ ขึน้ รายละเอียดและ
ความสะอาดดีขึ้น บอกได้เลยว่า Revolution ชุดนี้ให้คุณได้
แน่นอน แบบว่าลูกกลมๆเล็กๆนีแ่ หละ ราคาค่าตัวก็ไม่มากไม่
มายอะไร แต่ให้ผลความรูส้ กึ ต่อชุดเครือ่ งเสียงเปลีย่ นไปในทาง
ทีด่ ขี นึ้ มากจนรูส้ กึ น่าทึง่ เลยทีเดียว
จากแผ่นซีดที ฟี่ งั อยูเ่ กือบทุกวัน อย่าง The Hunter ฟังแล้ว
บอกได้งา่ ยๆ คล้ายกับว่าคุณ Jennifer Warnes นัน้ ได้เปลีย่ น
ไมโครโฟนชุดใหม่ทดี่ กี ว่า หรือเปลีย่ นห้องบันทึกทีใ่ ห้เสียงสงัด
กว่าก็ยงั ได้
ส่วนการวางรองเครือ่ งดีวดี นี นั้ ผลทีต่ ามมาคือภาพดูจะลด
Noise ได้ไม่นอ้ ย ภาพโดยรวมจะมีอตั ราความกระจ่างขึน้ อัตรา
คอนทราสต์ดใู ห้ผลดีมากขึน้ ด้วย ผลทางด้านภาพมีการอิมพรูฟ
ขึน้ จริง แต่ความน่าสนใจไปอยูท่ กี่ ารอิมพรูฟด้านเสียงทีผ่ มยอม
รับว่าน่าพอใจ และได้คณ
ุ ภาพเสียงทีส่ มควรจะได้จากชุดเครือ่ ง
เสียงของเรามากขึน้ ดังนี้ ด้วยการขจัดปัญหาการสัน่ ไหวส่วนเกิน
ออกไปให้หมดจด ซึ่งก็ทำได้ง่ายมากกับ ฐานลูกปืนกลมเล็ก
สามลูกของ Revolution นี้ เสียงเครือ่ งของเราทีจ่ ริงมันควรให้
คุณภาพได้ดขี นาดนีอ้ ยูแ่ ล้ว เพียงแต่วา่ ไปสูญเสียกับการสัน่ ไหว
ทีเ่ รามองข้ามจากตัวเครือ่ งและซิสเต็ม ดังนัน้ Revolution จึง
ไปทวงกลับคืนมาให้เราแบบง่ายดายเสียอย่างนี้เอง ราคาที่
จำหน่ายเปรียบเทียบกับคุณประโยชน์ คุณค่าที่ได้ คุ้มเหลือจะ
คุม้ ครับ
CLEF AUDIO CO., LTD.
TEL. 0-2932-5981-2
ราคา 3,900 บาท... 3
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