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Wave Test

ผลิตภัณฑที ่ไดรับการยอมรับมากที่สุดของ ATC มาจาก   
ชื่อเสียงทางดานลําโพงคุณภาพเยี่ยมในรุนตางๆ โดยเฉพาะ
ลําโพงระดับมอนิเตอรและสตูดิโอมอนิเตอร บริษัทผู ผลิต

ลําโพงและระบบอิเล็กทรอนิกสที่ขึ้นชื่อวาจะทําแตของดีๆ มีคุณภาพ
เทานั้น เรื่องการตลาดเปนเรื่องรองๆ เพราะลองถาของดีแลวไซร    
ในที่สุดมันก็จะขจรกระจายชื่อเสียงออกไปไกลแสนไกลไดเอง ถาคุณ
ยังเปนมือใหมในวงการก็อยากบอกวา ATC นั้นมีประวัติความเปน
มายาวนานมาก บริษัทจากสหราชอาณาจักร ถือกําเนิดมาตั้งแตป 
ค.ศ. 1974 มีพัฒนาการทางดานไดรเวอรที่เนนคุณภาพอยางสูงสุด 
และในฐานะของผูผลิตลําโพงและอุปกรณเครื่องเสียงที่มุงมั่นสูจุดสูงสุด
ของผลิตภัณฑโดยใชหลักของวิศวกรรมยุคใหมเขามาเปนเครื่องมือ 
ในหลักปรัชญานี้ จึงไมเพียงหมายถึงการแขงขันกับคูแขงในตลาด   
แตสําหรับ ATC มันหมายถึง การพยายามอยางเต็มที่ ในการทําให
ลําโพงและเครื่องเสียงใกลเคียงกับคําวา “สมบูรณแบบ” มากที่สุด 
เทาที่จะเปนไดในเชิงวิศวกรรม ดังนั้น ผลิตภัณฑลําโพง และอุปกรณ
เครื่องเสียงภายใตชื่อ ATC จึงสามารถเปนแบบอยางในระดับอางอิง
ไดทุกรุน

ATC
CA2 Preamplifier
P1 Power Amplifier
ความเปนที่สุดของเสียงธรรมชาติในดนตรี
>s t o r y :w i j i t  b o o n c h o o
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 สําหรับเราแลวเคยทดสอบลําโพงของ ATC หลายโมเดล ไดผล
สรุปวามันชางเปนลําโพงที่ใหเสียงดนตรีเสมือนจริงจนยากจะเชื่อไดวา
มีผลิตภัณฑระดับนีอ้ยู คนที่เลือก ATC คือผูที่เคยฟงชุดเครื่องเสียง
และลําโพงมานักตอนักแลว เจอกับสิ่งที่ขาด พบกับสิ่งที่เกิน ซึ่งนาจะ
ถูกจริตในการฟงเพลงแบบ “เอาใจคนฟง” เปนหลัก แตนานไปเขา 
คุณจะรูวา อะไรเลา จะมาสูความจริงได นี่คือ ATC ที่กําเนิดมาเพื่อ
ปอนเสียงดนตรีที่ดีที่สุดเทาที่จะเปนไปได และคนที่เลือก ATC กลา
พูดไดเลยวาคุณคือคนที่มั ่นใจในความจริงและธรรมชาติของเสียง 
ไมใชคนที่ออนโอนไปตามแฟชั่นหรือแบรนดแตอยางใด อยางไรก็ตาม
ความขึ้นชื่อในลําโพงนี้เองที่ทําใหผูคนจํานวนมากอาจยังไมทราบคือ 
บริษัท ATC ยังมีประสบการณในการผลิตแอมปลิไฟเออรมาชานาน 
ไมเพียงแตเพาเวอรแอมปเทานั้น ยังมีอินทิเกรเต็ดแอมป รุน SIA2-150 
เวอรชั่นลาสุด ซึ่งปจจุบันนี้ไดมาถึงรุนใหม CA-2/P1 ซึ่งเปนปรีแอมป
และเพาเวอรแอมปที่กําลังไดรับการตอบรับอยางดีมากจากทั่วโลก
 แมวาจะมีอินทิเกรเต็ดแอมปออกมาในคราวเดียวกัน แตนักเลน
หลายตอหลายคนกลับใหความสนใจชุดปรี เพาเวอรเปนพิเศษ คาที่วา
มันก็ไมไดแพงเกินไปเมื่อเปรียบเทียบวานี่เปนเครื่องแยกชิ้น ในขณะที่
อินทิเกรเต็ดแอมปมีราคาไมหางกันนักเทาไร
 สิ่งที่ ATC มุงมั่นกับปรี เพาเวอรชุดนี้คือเสียงดีที่สุดเทาที่เคย
ไดยิน การออกแบบวงจรใชดีไซเนอรมือหนึ่งที่มีความเขาใจทั้งวงจร
เครื่องเสียงและดนตรี ชุดเครื่องเสียงที่มีองคประกอบสําคัญทุกชิ้นสวน 
ตั้งแตภายนอกจรดภายใน อุปกรณคัดเกรดไฮเอนดทั ้งหมดทั้งสิ ้น    
ดังนัน้ จึงกลาพูดไดวาทุกสิ่งในเครื่องเสียงของ ATC มาตรฐานสูงสุด
เทาที่จะมองหากันไดในเครื ่องเสียงระดับไฮเอนด จากนี้ไปเรามา
พิเคราะหในองคประกอบภายนอกกันดู ปรี เพาเวอรที่ดานหนาเรียบ
งายแทบไมมีอะไรใหตองมา “บิด หมุน เลน” ปุมเลือกแหลงโปรแกรม
และโวลุมของปรีแอมปที่เห็นอยูนั้นออกแบบแทบจะราบไปกับหนา
เครื่อง ขณะที่ไฟแอลอีดีหนึ่งจุดแสดงผลการทํางานวาอยูในสภาพ 
Standby หรือกําลังทํางานขยายอยู แถบดานขางสีดําอาจจะแคชวย
ขับใหหนาปดเรียบๆ สีเงินดูมีเสนหมากขึ้น 

 ดานหลังของปรีแอมป CA-2 นั้น มีชองตอทั้งหมดมากพอเพียงการใชงานแหลง
โปรแกรมทั่วๆ ไป ในสวนของภาคไลนและที่สําคัญมี Phono มาใหดวย โดยเปน
ชองควบกันระหวาง Aux2 และ Phono ภาคขยายหัวเข็มที่ใหมานั้นเปนแบบพิเศษ
ใชไดกับหัวเข็มที่คอนขางกวางจากคาความไวสูงจนถึงความไวตํ่า มันสามารถที่จะ
ปรับคาเกนของภาค RIAA ไดดวย เพื่อใหเหมาะสมกับคาความแรงเอาตพุตของแตละ
หัวเข็มนั้น แตในการทดสอบครั้งนี้ผมใชหัวเข็ม MC High Output ของ Sumiko 
Blue Point Special และ Shure V15 Type ที่สูอุตสาหเก็บไวนับสิบป นานๆ จะ
นําออกมาโชวลีลาเสียงสักครั้ง และไมจําเปนตองปรับใดๆ เนื่องจากทางโรงงานจะ
ตั้งคากลางๆ มาใหเหมาะสมคาความไวของหัวเข็มอยูแลว นี่เปนสิ่งที่ทาทายนักฟง
อยางยิ่งเพราะเดี๋ยวนี้แมแตเครื่องเสียงไฮเอนดอื่นๆ ก็แทบไมมีการใหภาคขยาย       
โฟโนมาใหแตอยางใด เรียกวามีนอยตอนอย ในสวนของภาค Line ขาออกนั้นมี  
ชอง Balanced มาดวย ซึ่งก็จะเหมาะกับการตอเขากับเพาเวอรแอมป P1 โดยตรง
 ดังนั้นการเลือกใชสายแบบบาลานซจะไดคุณภาพเสียงที่แมนยําและไรเสียง
รบกวนไดเปนอยางดี
 เพาเวอรแอมป P1 นั้นมีขนาดความยาวความลึกเทากับปรีแอมป แตมันจะ
หนากวา ปุมไฟแสดงผลการทํางานมีแค LED จุดเล็กจุดเดียว หนาตาไปดวยกันได 
เรียกวาเกิดมาคูกันโดยแท สีออกเงินอมเทาๆ แบบนี้ดูคลาสสิกไมจืดตา ใหกําลังขับ
ที่ความตานทาน 8 โอหมคือ 150 วัตตตอชองเสียง หากวัดที่คาความตานทาน        
4 โอหมจะไดพลังขับสูงถึง 200 วัตตตอชองเสียงเลยทีเดียว ดีไซนแบบดูอัลโมโน 
เฉกเชนเดียวกับปรีแอมป เพื่อการแยกแชนแนลที่เด็ดขาด การทํางานนั้นจะสามารถ
ควบคูไปกับปรีแอมปได เนื่องจากระบบไดถูกออกแบบเพื่อสั่งการดวยรีโมตคอนโทรล
นั่นเอง เพาเวอรแอมปรุน P1 นี้จะมีคาความผิดเพี้ยนที่ตํ่ามาก เพียง 0.002 เทานั้นเอง 
คาอัตราการสวิงสัญญาณเฉียบพลังเด็ดขาดมาก  

Reference
Rega Saturn CD Player

Cardars Cross Balanced Interconnect Cable

Cardars Cross RCA Interconnect Cable

ATC SCM 11 Speaker

Focus Audio FS 68 SE Speaker

KEF LS 3/5a Speaker

AR Turntable Turntable
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 ดวยการออกแบบที่ดีเลิศ และมุงหวังใหไดฟงเสียงที่บริสุทธิ์จริงๆ เทคนิคของ
วงจรจะควบคูไปกับคุณภาพการประกอบตัวเครือ่งก็มีความพิถีพิถันดีมาก ทุกอยาง
ประณีตลงตัวและแข็งแรง เชนเดียวกับดานคุณภาพเสียง เมื่อเจาะลึกลงไสในตัว
เครื่องปรีแอมปและเพาเวอรแอมปแลว คุณจะพบวาอุปกรณแตละชิ้นจะแยกทาง
นาํสญัญาณออกจากกนัอยางสิ้นเชงิ แทนที่จะใชเปนวงจรรวม และตวัเพาเวอรซพัพลาย
ก็ไดรับการออกแบบและจัดทําอยางประณีตดวยความเอาใจใสเปนอยางยิ่ง เราอาจ
จะแปลกใจบางที่เพาเวอรแอมปมีปุมกดดานหลังสําหรับการสงพลังไฟเขาเครื่องหรือ
การ ON ขึ้นมา ซึ ่งถาจะใหสะดวกที่สุดคือการตอเขากับปลั๊กรางไฟชั ้นดีที ่เปด       
ปดสวิตชได ก็จะยิ่งใหความสะดวกในการใชงานมากขึ้น นับตั้งแตไดเห็นโฆษณา 
หรือหนาตาของ ATC แอมปลิไฟเออรแลว ผมอยากฟงมันมาตลอด แตก็ตอง         
รอคอยเนือ่งจากเหตุผลทางดานการตรวจสอบมาตรฐานของทาง สมอ. และในที่สุด          
ไมชานานจนเกินไป ก็ไดเครื่องมาลองฟงจนได เปนประสบการณอีกครั้งที่ผมถือวา
เดือนธันวาคมที่เต็มไปดวยบรรยากาศหนาว รอน ฟาฝนที่พิลึกกึกกือนี้ กลับทําให
ดรรชนีความสุขพุงขึ้นมาพรวดพราดอยางไมเคยเปนมากอน

The Wave Test
 อยางที่เรียนวาการทดสอบฟงแอมปลิไฟรครั้งนี้อยูในชวงเวลา
ที่อากาศฝนฟาพิลึกพิลั่น เดี๋ยวฝนตก แดดออก รอนหนาวสลับกันไป
นาพิศวง พอๆ กับสภาพรอบดานของสังคม การเมือง เศรษฐกิจ    
บานเราผันผวนเลอะเทอะอยางไมเคยเปนมากอน หากนี่คือการ
ทํางาน ผมอาจจะรูสึกวามันนาเครียดที่จะมานั่งฟงเพื่อจับสังเกตเสียง
จากแอมปลิไฟรและลําโพง แตเชื่อไหมวา เอาเขาจริงแลวทุกอยาง   
กลับตาลปตรไปหมด เพราะความตั้งใจบวกกับความอยากฟงเปน
อยางมากมาแตไหนแตไร ทําใหลืมอะไรตอมิอะไรที่เปนสภาพแวดลอม
ไปไดทั้งหมดทั้งสิ้น พอไดยินเสียงแรกๆ จากแอมปลิไฟรชุดนี้ เหมือน
กับมีคนมาบอกทางสวางจริงๆ เสียงที่ออนโยนละเมียดละไม สะอาด
สุดขั้วที่ไดยิน คือสัมผัสแรกที่ประทับใจชนิดไมมีวันลืมแนนอน มันเปน
ชวงเวลาความสุขในการฟงแบบลนเหลือ ผมไมคอยไดประสบการณ
แบบนี้บอยครั้งนัก จึงถือวา ATC CA2/P1 มาชวยใหหองฟงมีชีวิต
ชีวานาประหลาดใจ นี่คืออีกโลกหนึ่งของความไพเราะที่ไมเกี่ยวของ
กับอะไรที่นอกเหนือไปจาก “ดนตรี”
 ผมคอนขางเห็นดวยกับนักทดสอบฝรั่งชื ่อดัง ที่เขาไดทดลอง  
ชุดปรี เพาเวอรชุดนี้ก็คือ ATC CA2 กับ P1 ความตองการเบิรนอิน 
นั้นมันไมมีอะไรเลยที่เรียกไดวาใหเสียงตางกัน ในชวงแรกของการฟง
และชวงที่ฟงผานไปแลวนับสิบนับรอยชั่วโมง การเบิรนอินไมใชเรื่อง
สําคัญเลยสําหรับเครื่องชุดนี้ มันทํางานไดดีตลอดชวงเวลาที่เราได
ทดสอบฟง และแมจะฟงยาวนานเกือบแปดชั่วโมงในวันแรกของผม 
ผมก็ยังบอกไดวา ยาวนานขนาดนี้ไดโดยไมมีปญหาเรื ่องคุณภาพ
ตกลงมาก หรอืเสยีงเสยีดแทงระคายใจใดๆ เมื่อมนัตองขบัพลงัเนิ่นนาน 
ทุกเสียงชางนิ่ง Stable อยางที่วานี้จริงๆ เปนประสบการณที่จะไม
พบเจอกับการฟงชุดเครื่องเสียงแบบ “ธรรมดา” เลยสักครั้ง ขอบอก
วาความเปนดนตรีของ ATC ชางสูงมากๆ จนแทบจะเรียกวาเปน
บุคลิกอยางหนึ่งอยางใดไมไดเลย เสียงที่บงชี้ถึงรายละเอียดของดนตรี
แบบไมขาดตกบกพรอง ความสวยงามของการสงผานเสียงดนตรีที่
ออนหวานละมุนของเพลงไลทมิวสิกไปจนถึงเพลงพ็อพที่สนุกมีชีวิต
ชีวา เบสที่แนนลึกอยางสมดุล เสียงแหลมสะอาดสะอานละมุนได   
รูปแบบของเพลงประเภทนั้นอยางตรงไปตรงมา ไรการบิดเบือน 

…เสียงทีอ่อนโยนละเมียดละไม สะอาดสุดขัว้ทีไ่ดยิน     

คือสัมผสัแรกท่ีประทับใจชนิดไมมีวนัลืมแนนอน มันเปน

ชวงเวลาความสุขในการฟงแบบลนเหลือ ผมไมคอยได

ประสบการณแบบนี้บอยครั้งนัก…

66 The              mgz   JANUARY 2011                                                                      



67The              mgz   มกราคม 2554 67The              mgz   มกราคม 2554                 

 คือความบริสุทธิ์สะอาดเทาที่เราจะพึงไดยินจากการถายทอด
ยานความถี่ออกมาอยางครบถวนนั้นๆ
 ความสะอาดสดใสและความเรียบของเสียง ที่หมายถึงความ
เปนจริง อยากจะบอกวาในเรื่องสําเนียงของปรี เพาเวอรคูนี้ หาก
จําเปนจะตองกลาวถึงบุคลิก ขอตอกยํ้าวา “ไมเชิงนักวาจะบุคลิก
ไปทางหนึง่ทางใด” แตใหบุคลิกแบบเที่ยงตรง เปนไปตามสําเนียง
เฉพาะของดนตรีที่บันทึกมาจากสตูดิโอหรือแผนใดๆ ก็ตาม มันจะ
ถายทอดออกมาอยางถี่ถวนทุกนํ้าคํา นํ้าเสียง ทุกลีลา ทุกปลายเสียง 
จังหวะจะโคน ที่ไมมีคําวาพลาดแตประการใด ความออนโยน และ
ความทรงพลังที่มาพรอมกันอยางจริงจัง ในแผน Concert Event 
ของ Yanni ใหปลายเสียงของเครื่องดนตรีแบบอะคูสติกและเครื่อง
ดนตรีไฟฟาไดอยางถนัดถนี่ การสอดประสานอยางลงตัวแตบงชี้
วิถีทางของดนตรีแตละชิ้นไดอยางสมจริง เราสามารถเปรียบเทียบ
เสยีงจากแผนประเภทตางๆ ไดอยางชดัแจง เพราะซาวนดเอนจิเนยีร
ตีความหมายของเวทีเสียง อิมเมจ ความสามารถในการสอดแทรก
กันของชิ้นดนตรี แตกตางกันไปในแตละคายอยูแลว 
 ซึ่งนาประทับใจวา เราไดฟงเสียงเดิมๆ แทๆ จากตนสังกัด
แผนไดอยางสมจริง เชน แผนของคาย Opus 3 แผนจาก Clarity 
Records Sheffield Lab หรือแผนของ GRP ปะทะกับ Narada 
Lotus ที่ใหความเชื่อมโยงที่ทั้งคลายและแตกตางกนัในรายละเอยีด
 ผมชอบความนุ มละมุนของเสียงตํ ่าลึกจากแผนคลาสสิก    
ซึ่งฟงครั้งใดไดความหมายกับจิตใจเสมอ ซึ่งในการถายทอดของ 
ATC CA2/P1 ใหความรูสึกรอยเรียงอยางไพเราะเหลือจะกลาว
ได Beethoven: Symphonies 5 & 7 ที่ควบคุมอํานวยเพลง
โดย Carlos Kleiber โดยที่บทเพลงซิมโฟนีหมายเลข 5 ใน 
บันไดเสียง ซี ไมเนอร (Symphony No. 5 in C Minor) จัดวา
เปนผลงานที่นักฟงจะตองคุนเคยเสมอมา เพลงที่แสนเกาแก  
ซึ่งคีตกวีบีโธเฟนประพันธไวเมื่อราว ค.ศ. 1804-1808 เปนงาน
ดนตรีคลาสสิกที่ไดรับความนิยมสูงสุดมีการแพรหลาย และการ
บรรเลงนับไมถวน แตสําหรับแผนที่ฟงนี้ ไดถูกขยายเสียงออก
จากปรี เพาเวอรคูนีไ้ดอยางลํ้าลึก บทเพลงขึ้นตนดวยตัวโนต
หลักเพียง 4 พยางคแลวคอยๆ กลอมเกลาเราจนรูสึกเคลิบเคลิม้
หลุดไปในภวังค ผมคงไมสามารถจินตนาการไดวาหากเปรียบ
เทียบกับการแสดงครั้งแรกที ่บีโธเฟนคุมวงเองในวันที ่ 22 
ธันวาคม ค.ศ. 1808 กับการควบคุมวงครั้งนี้จะตางกันหรือไม
อยางไร (เกิดไมทันอยูแลว) แตอารมณที่ไดจากการขับเสียง
ของปรี เพาเวอร ATC มันทําใหจินตนาการยอนยุคไปไกล
อยางเหลือเชื่อ อะไรจะสวยงามสมบูรณปานนั้น ทั้งพลังและ
อารมณในการรับฟง…สุดยอดครับ

 หากเลนกับเพลงคลาสสิกไดขนาดนี้ไมตองสงสัยวาเพลงพื้นฐาน Pop Jazz จะ
ปานไหน เสียงแหงความละเมียดละไมตลอดระยะเวลาของการฟง โดยเฉพาะเมื่อ
ไดนามิกแรงขึ้นและลดลงตํ่ามากๆ ลงไปจนถึงเสียงแผวเบา ATC CA2/P1 ยังคงเก็บ
รายละเอียดมาครบครันอยางไมขาดตกบกพรอง คุณจะไดฟงเสียงรองของนักรอง
คนโปรดไดครบอรรถรส เสียงที่เปนเอกลักษณของนักรองแตละทาน ความออนหวาน 
ความใส และสิ ่งที ่ลึกเรนลงไปในลําคอ หรือแมแตการขยับปากที ่ใกลหรือไกล
ไมโครโฟนบันทึกเสียง ก็เรียกเอารายละเอียดออกมาไดอยางดีเยี่ยม ในตอนแรก คุณ
อาจจะยังไมรูหรอกวาปรี เพาเวอรคูนี้เขาจะพาคุณไปแนวไหน อาจจะจัดการยากสัก
นิดสําหรับการเรียกเอาบุคลิกเสียงของมันออกมา “ทันที” แบบที่เคยฟงในแอมปลิ
ไฟรชุดอื่นๆ ยิ่งฟงไปเรื่อยๆ แอมปลิไฟรจะใหบทเรียนที่ลํ้าคามากขึ้น    วาอันเสียง
ดนตรีที่มีศักยภาพของแผนและเพลงแตละแผนนั้นเปน เชนไร ไมใช “เครื่องมีเสียง
แบบใด” ดวยเสียงที่ฟงสบายรื่นหูอันเปนตัวตนของมันเปน “ธรรมชาติ” นาประทับ
ใจเสมอ ไมวาจะเปนเสียงเพลงบรรเลงหรือ เสียงรองก็ตามลวนใหความตรงไปตรง
มาไรการแตงแตมใดๆ เขาถึงความบริสุทธิ์จริงไดอยางที่ควรจะเปน คือ มันขาวใส
แบบไรความขุนมัวโดยแท

 ประการสําคัญที่มองขามไมไดคือสําเนียงที่ยอดเยี่ยมที่เราไดฟงนั้น แมจะถูก
เรงใหคอนขางดังเต็มหองขนาด 30 ตารางเมตรก็ยังใหเสียงที่คงเสนคงวาควบคุม
ดานไดนามิกและจังหวะลีลาอยางสมดุลถึงที่สุด แมแตเพลงคลาสสิกที่มีความซับซอน
อยางสูง ก็สามารถถายทอดทุกรายละเอียดออกมาไดครบครัน ATC สามารถควบคุม
ตามตองการได ไมวาซับซอนแคไหน หรืออุปกรณลักษณะไหนก็ตาม ในการทดสอบ
ของผมในแงของการควบคุมลําโพงใหแสดงผลของเสียง “สเตอริโอโฟกัส” ที่ดี หรือ
การใหคาความชัดเจนของชิ้นดนตรี นักรองในทามกลางการบรรเลงดนตรีมีมากชิ้น
เปนพิเศษ ตองยอมรับวาเสียงที่เดนคือเสียงรองไมถูกกลบใหพราเลือนยังคงเดนเสมอ
ในการฟงจากลําโพง จุดตําแหนงดนตรีของลําโพงจะยิ่งแมนยําขึ้นเมื่อไดขับดวย   
ปรีพาเวอรของ ATC เหมือนกับวาหากเคยใชใชชุดเครื่องเสียงเดิมๆ แลวเปลี่ยนมา
เปนชุด ATC CA2 และ P1 จะไดความรูสึกโออา สมจริง ดนตรี เสียงรอง ถูกแสดง
โฟกัสชัดเจนขึ้นทันที เสียงไมมีการกราวแกรงเลยแมแตนอย 
 คุณอาจจะเคยรู สึกเหนื่อยใจกับเสียงแตกพรานิดๆ เมื ่อฟงเพลง LAB29     
Sheffield Lab กับปรี เพาเวอรชุดอื่น เพราะนั่นคือสิ่งที่แสดงวาแอมปขยายไปไมถึง 
สําหรับ P1 ถือวาโลดแลนเหนือความคาดหมาย ยังคงแสดงความอุนหวานบนความใส
และจริงจังหรือดุดันนิดๆ ของเพลงไดโดยไมพราเลือน หรือแตกปลายใดๆ เยี่ยมครับ 
บอกไดสั้นๆ อยางนี้ มันบอกตัวเองวาเปนซิสเต็มที่ยิ่งใหญแนนอนที่สุด อีกประการ
หนึ่งผมมีความเห็นตั้งแตแรกฟงวา ถาหากใครก็ตามที่ตองการฟงเสียงที่ไมมีการ  
ปรุงแตงแลวละก็ คงมีตัวเลือกนอยมากสําหรับปรี เพาเวอรระดับราคานี้ 
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 ATC CA2 และ P1 นั้นไดแสดงผลลัพธใหเราไดเห็นตลอดระยะเวลาที่เปยมสุข
อยูกับมันไดเปนอยางดี การแยกเสียงดนตรี การแสดงถึงความชัดเจนที่ไรการแตงแตม
ของเสียง แตละยานความถี่คือความสะอาดบริสุทธิ์ยากจะลืมเลือน การแผกวางของ
เสียงที่ฟงทีไรตองยอมรับเต็มหัวใจวาทําไดดีมากๆ มันเปนเสียงแบบที่เขาเรียกวา 
นํา้กลั่นบริสุทธิ์จริงๆ ในความหมายนี้ และเชื่อเหลือเกินวาการแยกแชนแนลที่ฟงดู 
Clear สะอาดถึงขั้นนี้ เปนเพราะการออกแบบเนนความเปนดูอัล โมโน (Dual Mono) 
ทั้งปรี เพาเวอร ดวยหมอแปลงที่แยกสําหรับแตละแชนแนล อีกทั้งเพาเวอรแอมป
และปรีแอมป ไดออกแบบใหมีความกลมกลืนสอดคลองซึ่งกันและกัน เพื่อลดเสียง
รบกวนใหนอยที่สุด ดวยการตอแบบ Balanced ตลอดวงจร สนองตอบตอความกวาง
ของแบนดวธิไดอยางเปนเลศิอกีตางหาก ทกุสาํเนยีงสามารถสมัผสัไดถงึความแตกตาง
จากธรรมดา ฟง ATC CA2 และ P1 ทีไรก็จะรูสึกวาเปนอิสระของเสียงที่…ไรกําแพง
ขวางกั้น
 ความเปนอิสระของเสียงและความเปนธรรมชาติสูงของการฟงเพลงจาก     
แผนเสียงนัน้ สามารถพิสูจนฟงไดไมยากเลย แผนเสียงที่ผมสะสมไวจํานวนมากได
ถูกนําออกมาเปดฟงอีกครั้งหลังจากรางลาไปหลายเดือน แผนของ Mobile Fidelity 
ที่รักหวงแหนเหมือนลูกของผม ในหลายแผนไดรับการลงเข็มแผนเสียงเปดฟงผาน
ภาคปรีโฟโนของ CA2 ซึ่งเสียงที่ไดเรียบสะอาด และอยากจะอธิบายวาเสียงของ
ดนตรีทุกชิ้น “เกลี้ยงเกลา” เหลือเชื่อ เสียงรองสะอาดพรอมกับฮารโมนิกในแบบ
อนาล็อกที่นารักที่สุดเลยละครับ เสียงชองไฟของดนตรีแตละชิ้นนาประทับใจมาก 
แยกแยะแมนยําและเรียบรอย ตรงนี ้กระมังที ่นักฟงระดับออดิโอไฟลรุ นดั ้งเดิม      
มักจะพูดวาแผนเสียงดีกวาซีดี เพลงรองที่ออกออนหวานไดอารมณแบบคันทรีสาว
ลึกซึ้งทุกสําเนียง (Crystal Gayle : We Must Believe In Magic) หรือเพลงนํารอง
ของวงดนตรี Hiroshima ที่สะทานในความรูสึกนั่นคือฮารโมนิกและโอเวอรโทน  
ของเสียงรองและเครื่องดนตรีที่ออนละมุนและสะอาดไปพรอมกัน เปนภาคโฟโน   
ที่สะอาดสะอานแบบวาไดฟงแลวคุณจะรักการเลนไวนีลอีกเทาตัว เสียงของ CA2 
นาจะถือวาเปน “ครู” ของภาค Phono จริงๆ

…ที่สะทานในความรูสึกนั่นคือฮารโมนิกและ

โอเวอรโทนของเสียงรองและเครือ่งดนตรี    

ทีอ่อนละมุนและสะอาดไปพรอมกัน เปนภาคโฟโนที่

สะอาดสะอานแบบวาไดฟงแลวคุณจะรักการเลนไวนีล

อีกเทาตัว เสียงของ CA2 นาจะถือวาเปน 

“ครู” ของภาค Phono จริงๆ…

 คือผมอยากขอบอกวาเสียงทุกเสียงแบบตรงไปตรงมานั ้น
ประกอบไปดวยลีลาที่อิ่มเอม กลมกลืน ออนหวานอบอุน หรือสดใส
สมจริงยากที่จะอธิบายเปนตัวอักษร ปรี เพาเวอรคูนี้ แทบแยกไมออก
เลยวาสมรรถนะแตละดานของมันมาจากปรี หรือเพาเวอร แตทวา
เสียงทุกเสียงเปนความจริงและสวยงามโออานาทึ่งมาก ใหความสุข
ในการไดเสพเสียงตนฉบับที ่ไมเบีย่งเบนจะทําใหรู คุณเปนนักฟง   
“อีกขั้นหนึ่ง” แลว 
 ในภาคขยายทั่วไปของปรแีละเพาเวอรที่ไดจบัคูกนัอยางเหมาะสม 
ดวยความบริสุทธิ์ในการสงผานเสียงทุกยานความถี่ ทําใหเราไดรับรู
เสียงที่ลึกเรนของเสียงรองที่มีคําจํากัดความเฉพาะเอาไวในหมูของ
นักฟงนักดนตรีอาชีพไดถนัดชัดเจนยิ่งขึ้น รวมไปจนถึงการฟงเพลง
คลาสสิกทั้งสี่ระดับความถี่ ที่ผมถือวาไดเขาไปยังจุดกลางใจของเพลง
ไดมากขึ้น การขับรองของนักรองเสียงโซปราโนสูงสุด อัลโต เสียงที่
รองลงมาแสดงถึงของเขตเสียงกลาง หรือเพลงจากนักรองเทนเนอร
จากแผนเสียงแผนซีดี นานครั้งก็ไดฟงเสียงโทนเบสโผลพนออกมา
จากบทอุปรากร อยางซาบซึ้งทั้งๆ ที่ผมไมใชนักฟงเพลงคลาสสิกแต
ประการใด บางทีเสียงที่เที่ยงตรงเหลานี้สามารถสอนใหเราเขาถึงได
อยางนาทึ่ง เพลงจากนักรองคนโปรดบางคนยิ่งฟง ยิ่งไดความชัดเจน
ขึ้นจากคุณภาพของภาคขยายของปรี เพาเวอรชุดนี้ เก็บเกี่ยวความ
ไพเราะ กังวานหวานใส ในเสียงรองที่เปนเอกลักษณของแตละศิลปน
ไดเต็มอิ ่มแมแตเสียงแผวเครือในลําคอลึกๆ เหมือนเสลดติดคอ         
ที่สรางความรูสึกเหมือนผูรองนั้นอยูตรงหนา อิมเมจชัดแจว (What 
a Wonderful World : Louis Armstrong) ผมวาไมงายนักที่จะ
ไดยินจากแอมปลิไฟรชุดอื่นในระดับราคาเดียวกัน
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Full Specifications
P1 Specification

Output Power 150 watts, 8 ohms  

 200 watts, 4 ohms

Frequency Response 2Hz-400kHz

Signal to Noise >–110dB

Distortion >–0.002% (-95dB)

Dimensions (H x W x D)  135 x 435 x 350 mm.

CA2 Specifications

Input Sensitivity 300mV

Input Impedance 12 kohms

Dimensions (H x W x D)  90 x 445 x 330 mm.

Product By ATC England

Product Rating
STRUCTURE 9 
โครงสราง ความแข็งแรง ความสวยงาม

PERFORMANCE 10 
ศักยภาพ

EASY TO USE 8 
ความงายตอการใชงาน

VALUE 9 
คุณคาเมื่อเปรียบเทียบราคา

OVERALL 9 
คุณภาพโดยรวม

 เปนชุดเครื่องเสียงที่นาทึ่งเพราะสามารถนําพาเราเขาสูโลก
ของดนตรีไดอยางเต็มอิ่ม ไมมีบุคลิกเชิญชวนใหเราตองคลอยตาม
วาสีสันของเสียงเปนอยางนั้นอยางนี้ แตมันคือเสียงที่มีศักยภาพ
ของความจริง เปนหลักปรัชญาการทําลําโพงของ ATC ก็ดูจะ     
ไมตางกัน หากขาดซึ่งความเที่ยงตรงของเสียงแลวไซร ก็ยากที่เรา
จะฟงเพลงแตละประเภทไดอยางถูกตอง เสียงที่ดีตองเที่ยงตรง
แบบนี้และตองไมออนดอยในดานใดดานหนึ่งดวย ซึ่ง ATC สามารถ
ทําใหเราเชื่อวา การผลิตเครื่องเสียงเพื่อการสงมอบเสียงดนตรี
แบบตรงไปตรงมาก็ใหไดรูสึกสัมผัสถึงความไพเราะได เปนความ
เพราะหรือไพเราะแบบลึกซึ้งดวย ไมใชเรื่องการฟงเอาแตเพียง
ผิวเผินหรือเปลือกกะพี้เพียงผานไปแตอยางใด หากความจริงเปน
เชนไร ตองสามารถถายทอดออกมาหมดจด ถึงจะเรียกวากาวไปยัง 
“อุดมคติ” คือหลังจากทดสอบแลวผมไมตองคิดถามตัวเองเลยวา 
มันเปนชุดเครื่องเสียงที่เหมาะกับเพลงประเภทใดมากที่สุด ขอ 
บอกวา นีค่ือทุกอยางที่เปนดนตรีนั่นแหละครับ

 การออกแบบทุกอยางดูเรียบสงาลงตัว หมดจด จะมีสะกิดใจ
บางก็ตรงตัวรีโมตคอนโทรลดูเรียบๆ ธรรมดาไปนิดหนึ่ง แตให
ความรูสึกเบามือและสั่งการไดงาย สิ่งที่ผมรูสึกแปลกๆ ก็คือการ
ออกแบบชองหูฟงของปรีแอมปไปไวดานหลัง นาจะทําใหไมสะดวก
ตอการใชงาน แตมีขอดีตรงที่ ในเมื่อไมมีรูเสียบดานหนา ปรีแอมป
จึงดูดีไซนเรียบสะอาดตา มันคงไมสามารถที่จะทําใหเราไดทุกอยาง
หรอก สําหรับเรื่องโครงสรางที่ตองการความเรียบหรูหราขนาดนี้ 
ความคุมคาของมันมีอยูเต็มรอย ทัง้รูปแบบการดีไซน คุณภาพเสียง 
ความสามารถในการใหพลังอยางตอเนื่องเหมือนรอยเรียงบทเพลง
ดวยภาษาของกวีที่แสนออนโยนและรุกเราไดในทุกอารมณ นี่คือ
ความเที่ยงตรงที่สวยงาม ในฐานะ ปรี-เพาเวอรแอมป โดดเดนที่สุด
ในรอบปชุดหนึ่งที่เคยไดทดลองฟงมา ผมไมอยากใหคุณพลาดฟง
จริงๆ 
 มันเปนสัมผัส “มหัศจรรย” ที่จะหาฟงในชุดเครื่องเสียง
ธรรมดาไมไดอยางแนนอน คุณจะหลงรักในความเที่ยงตรง      
ที่แสนจะเปนธรรมชาติของมันในที่สุด ถาไดฟง…แมเพียงแค 
ไมกี่นาทีก็ตาม…

Distributor: Bangkok Acoustic Co.,Ltd. 
 Tel. 0-2392-4522

Price:  P1   115,000 Baht

 CA2   79,500 Baht
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