
EQUIPMENT REVIEWS
นพ. ไกรฤกษ� สินธวานุรักษ�

ON MOBILE PHONE

SC
A

N
 &

 REA
D

 IT

holbo turntable 
 Air bearing   

เมือ่ปลายป�ก�อนได�ทราบข�าวจาก พ่ีกติตคุิณ 
หลงัจากทีแ่กไปงานเคร่ืองเสยีงต�างประเทศว�า จะ
มีการนําเข�าเครื่องเล�นแผ�นเสียงรุ�นใหม�ที่น�าสนใจ
จากยุโรปเข �ามาจําหน �าย แน �นอนว �าด �วย
ประสบการณ�อันยาวนานของพ่ีกิตติคุณแห�ง 
Discovery HiFi การสรรหาผลิตภัณฑ�เข�ามาเป�น
ตัวแทนจําหน�ายย�อมต�องไม�ธรรมดาแน�นอน 
ถ�าไม�เป�นระดับไฮเอ็นด�เช�นผลิตภัณฑ�ทาง digital 
ที่แกจําหน�ายอยู� ก็ต�องเป�นของที่คุ�มค�าคุ�มราคา 
หรือมี design ที่โดดเด�นสักอย�าง และสิ่งที่อยู�ใน
กล�องที่ส�งมาให�ผมรีวิวนั่นก็คือ เคร่ืองเล�นแผ�น
เสียงในระบบ air suspension ในราคาที่จับต�องได�

Introducing holbo turntable

เคร่ืองเลนแผนเสยีงตวัทีไ่ดรบัมารวีวินีช้ือ่ holbo ตอนแรกฟงชือ่ผมนกึวาเปนเครือ่งทีผ่ลติจาก
ประเทศจนีเสยีอีก  แตไมใชฮะ มนัเปนเคร่ืองทีผ่ลติในยโุรปท้ังตวัจากประเทศ Slovania (บานเดยีวกนั
กับ Kuzma) เปนการนาํอกัษรตวัหนาของชือ่และนามสกลุของผูผลติ (Bostjan Holc) มาเปนชือ่
ผลติภณัฑ holbo ถือไดวาเปนแบรนดนองใหมในวงการเครือ่งแลนแผนเสยีง เช็คจากเวบ็ไซต (www.
holbo.si) พบวาผลติภณัฑของบรษิทัตอนนีก้ม็แีตเครือ่งเลนแผนเสียงนีต้วัเดยีว ในอนาคตนาจะมี
เครือ่ง หรอื accessories อยางอืน่ตามออกมาแนๆ

Bostjan Holc เขาเร่ิมสรางเครือ่งเลนแผนเสยีงเลนเองมารวม 20 ปแลว เครือ่งทีเ่ขาสราง
ก็ไมไดแตกตางจากเครือ่งทีผ่มทดสอบเทาใดนกั เปนระบบ air bearing และ linear arm แตตวัที่
ผลิตเพือ่จาํหนายไดมกีารปรบัปรงุสวนฐาน air bearing ใหม คอนเซป็ตของ holbo คอื ตองเปน
เครือ่งเลนแผนเสยีงทีใ่ชงานงาย plug and play (จรงิๆ มนัจะเปนแบบนัน้หรอืเปลา โปรดตดิตาม
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ครับ) เขาชอบฟังเพลงคลาสสิกและโอเปร่ามาก  
และเชื่อว่าการฟังด้วย analog source จะให้ 
เสยีงท่ีดทีีสุ่ด เครือ่งเล่นแผ่นเสยีงจะต้องม ีmicro 
vibration ทีต่�า่มากๆ และส่วนที ่movement parts 
จะต้องมแีรงเสยีดทานต�า่ทีสุ่ด นัน่คอื เขาจงึเชือ่มัน่
ในระบบ air bearing suspension และระบบ linear 
air tracking arm

เพือ่ให้เครือ่งเล่นแผ่นเสียงของ holbo ใช้งาน
ง่ายนัน้ การปรบัค่าต่างๆ ของป๊ัมลมจะถกูเซ็ตมาจาก
โรงงาน ทัง้ flow ของลมท่ีไปส่วนใต้ platter และ 
flow ส่วนทีแ่ยกไปเล้ียงอาร์ม แต่เบือ้งหลังความง่าย
นัน้ก็ย่อมมาจากความไม่ง่ายอาทิ Air suspension  
ทีจ่ะ support ตวั main platter ต้องมกีารค�านวณ
แรงดนัลมทีใ่ช้ น�า้หนกัของตัว platter ทีก่ดลงมา  
ว่าจะมกีารลดหรอืดูดซบั vibration frequency  
ที่เหมาะสมหรือไม่ ตัวของ linear arm เช่นกัน  
การท่ีท�าให้เรียบง่ายก็ต้องแลกกับข้อจ�ากัดบาง
ประการเช่นกนั ซึง่จะกล่าวต่อไป

holbo setup

Shipping package ของ holbo มาเป็นกล่อง
เดยีวสองชัน้ ยกคนเดยีวได้สบาย มตีวัแท่นเครือ่ง 
(รวม dc power supply ตวัเลก็ๆ ด้วย) และตวัป๊ัม
ลมพร้อมท่อลม สายพาน อปุกรณ์ในการ setup  
ก็ไม่มอีะไรมากมาย มตีวัตัง้แนว linear ของหวัเขม็
บนอาร์ม การตัง้ค่าต่างๆ ของอาร์มใช้หกเหลีย่มสอง
ตวัเท่านัน้ 

ไม่มากกน้็อย เมือ่เทยีบกบัมอเตอร์ทีห่มนุได้น่ิงกว่า 
ตวั air pump unit มนี�า้หนกัประมาณ 1 กโิลกรมั 
มแีต่สวติช์ปิดเปิด และท่อลม (ให้มายาวมากๆ) ไปยงั

ตัวเครื่องเล่นแผ่นเสียงมีน�้าหนักประมาณ  
12 กิโลกรมั มขีาสามขาเป็นเดอืยแหลมมาก (ระวงั
เวลาลากไปบนชัน้วางเครือ่งเสยีงจะท�าให้เป็นรอย 
ได้ง่ายๆ) สามารถปรบัระดบัสงูต�า่ได้โดยการหมนุ  
ถัดข้ึนมาเป็นตวัแท่น (plinth) มคีวามหนา 3 ซม.  
ท�าจากไม้ mdf เคาะๆ ดมูคีวามหนาแน่นสงูพอควร
เลยทเีดยีว ตรงใต้ platter เป็นส่วนของ air bearing 
มนี�า้หนกั 2.16 กโิลกรมั เป็นส่วนทีท่่ออากาศมาเปิด
เพ่ือเป่าลมให้เป็น thin film ยกตัว main platter ให้
ลอยขึน้ ตัว platter ท�าจาก aluminum alloy 6082 
น�า้หนัก 5 กโิลกรมั สวยเรยีบลืน่ดมีาก ด้านหลงัของ
เครือ่งมจีดุต่อต่างๆ เริม่จากขวาสดุเป็นจดุเชือ่มต่อ
กับ dc power supply ถดัมาเป็น trim pod ปรบั
สปีด 33 กบั 45 (ต้องใข้แผ่น strobe disc จบัรอบ 
แล้วปรบัด้วยไขควงปากแบนเลก็ๆ (การปรบัสปีด 33 
ไม่ท�าให้สปีด 45 เคลือ่น และในท�านองกลับกัน)

ถดัมากเ็ป็นสวติช์โยกเลอืกสปีด 33/45 ถดัมา
ค่อนกลางเครือ่งเป็นจดุต่อท่อลมจากเครือ่งป๊ัมลม  
ลมเมือ่เข้าจดุนีจ้ะมจุีดแยกท่อเลก็ๆ ไปจ่ายลมใน
อาร์มลเินยีร์ ส่วนด้านหลงัฝ่ังซ้ายกเ็ป็นจดุต่อสาย 
phono พร้อม ground จากโทนอาร์ม

มอเตอร์วางอยู่บนตัวแท่นเครื่องใช้ไฟ dc  
ท�าจากญีปุ่น่ ม ีpulley คล้องกบั belt drive แบบ

เส้นกลมรอบขอบล่างของ platter เวลาเราดูว่า
มอเตอร์ทีเ่ขาใช้ว่าดหีรอืไม่ดนีัน้ ให้ดเูวลาเราเปิดให้
มอเตอร์หมนุ แล้วมองดแูกน pulley ว่า มนัหมนุแล้ว
นิ่งสนิท ไม่มีการแกว่งตัวในแนวดิ่ง อันนี้ถือว่า
มอเตอร์และการตดิตัง้ท�าได้ด ี แต่ถ้ามกีารแกว่งตวั
หรอืมสีะบัดเลก็ๆ ย่อมส่งผลให้แรงส่ันสะเทอืนไปยนั
สายพานให้มแีรงตงึไม่สม�า่เสมอ ย่อมมผีลต่อเสยีงบ้าง
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ตวัแท่น เราไม่สามารถปรบั flow ของลมได้ เป็นค่า 
ทีต้ั่งจากโรงงาน ป๊ัมลมท�างานได้เงียบมาก ไม่มเีสียง
รบกวนเลย

น็อตหกเหลีย่มเลก็ท่ียดึก้านอาร์มคาร์บอน แล้วเลือ่น
ปรับระยะ arm wand เอา พร้อมกนันัน้เราสามารถ
หมนุก้านอาร์มซ้ายขวาเพ่ือปรบั azimuth ได้ 

มาในส่วนส�าคัญของ holbo น้ีครับ อาร์ม 
ลิเนียร์ตัวก้านอาร์มท�าจากคาร์บอนไฟเบอร์  
ส่วนแกนทีร่องรบัท�าจากอะลมิูนัม

มี effective arm mass 7.5 กรัม อาร์ม
สามารถปรบั parameter ได้ทุกอย่าง เช่น ปรับสูงต�า่ 
(VTA) ด้วยการคลายน็อตหกเหลี่ยมประมาณ 
คร่ึงรอบ  แล้วหมนุปุม่ตรงหวัเสา

ค่า tracking force ท�าโดยหมุนตุ้มหลัง 
ทองเหลือง แล้วเลื่อนเข้าออก จะปรับให้เป๊ะที่
ทศนิยมต�าแหน่งที่สองนั้นจะค่อนข้างใช้เวลา 
สกัหน่อย การปรบั zero overhang จะต้องคลาย

การ setup หัวเข็ม

เมือ่เราท�าการปรบัแท่นสามขาเพือ่ปรบัระนาบ
ของทัง้ระบบได้เรยีบร้อยดแีล้ว โดยไล่ตัง้แต่ระนาบ
ของ plinth และระนาบของ platter (พยายามเชค็
ระนาบหลายๆ แนวแกนด้วยนะครับ) ขั้นตอนท่ี
ส�าคญัจะได้เสยีงทีด่หีรอืไม่ดกีอ็ยูท่ีก่าร setup หัวเขม็
กับอาร์มลิเนียร์นีแ่หละครบั

หลกัการส�าคญัของการตัง้อาร์มลเินยีร์กค็อื
• Zero overhang เราต้องปรบัให้แนวทาง

เดนิของ stylus เป็นเส้นตรงเป๊ะวิง่เข้า spindle 
center 

• Zero offset angle ตวัก้านเข็มจะต้อง 
อยู่ในแนวฉากเป๊ะกับแนวทางเดินหัวเข็ม นั่นคือ  
ถ้าก้านเขม็เราไม่เอยีง เราต้องตัง้ body ของหวัเขม็
ให้ต้ังฉากกับแนวทางเดนิลเินยีร์

• Floating arm at zero tracking force 

ในการตัง้แบบอดุมคต ิ เมือ่เราปรบั balance arm 
ให้ก้านอาร์มลอยขนานกบั platter แล้ว ถ้าทกุอย่าง
ถกูต้อง ก้านอาร์มจะต้องลอยนิง่ไม่เป๋เข้าในหรอืออก
นอก ในทางปฏบิตันิัน้ เรามกัพยายามปรบัให้ตวั 
ก้านอาร์ม (และหวัเข็ม) ลอยเข้าหา spindle ช้าๆ ที่ 
zero tracking force การจะปรับแบบนีไ้ด้นัน่คอื 
อาร์มลเินยีร์จะต้องมกีลไกในการปรบั horizontal 
bar ให้สามารถเทเข้า หรอืเทออกได้ ถ้าเราปรบัได้ดี 
อาร์มลมจะเดนิได้ไม่สะดดุ ไม่มกีารตกร่องขณะเล่น  
อกีปัจจยัหนึง่ทีม่ผีลต่อการลอยของอาร์มคอืน�า้หนกั
หวัเขม็ ถ้าหวัเขม็มนี�า้หนกัมากกจ็ะ load การใช้ลม
เพือ่ให้ไร้แรงเสยีดทาน ดังนัน้ ในอาร์มแพงๆ บางรุน่
ทีไ่ม่เกีย่งน�า้หนกัหวัเขม็จะสามารถปรบั flow ของ
ลมได้ว่าให้เป่าแรงหรอืเบา แต่ส่วนใหญ่ถ้าเรารกัจะ
เล่นอาร์มลม เราจะเลอืกหัวเขม็ทีน่�า้หนกัไม่มากมา
เล่นกับมัน มักจะมีค่าน�้าหนักตัวหัวเข็มอยู่ในช่วง  
5 - 9 กรมัจะเหมาะสมทีส่ดุ

holbo arm setup

เครื่องที่ส่งมารีวิวนี้ได้ติดต้ังหัวเข็ม Hana  
รุน่ SL มาจากทางร้าน Hana SL เป็นหัวเข็ม mc low 
output ก่อนทีจ่ะตดิตัง้หวัเขม็อืน่ท่ีผมมก็ีทดลอง 
เชค็ค่าการตดิตัง้และฟังเสียงก่อน ลองเชค็ระยะ zero 
overhang ด้วยแผ่น Telarc omnidisc หน้า A  
จะมแีนว linear track ให้เราเซต็ ลองหมนุแผ่นบน 
platter แล้วลากอาร์มให้วิง่ขนานกบัเส้นตลอดนอก
ถงึใน จากนัน้กต็รงึแผ่นไว้ไม่ให้ขยบั แล้วก้มลงเลง็ว่า
ปลายเข็มแตะเส้นและเกาะแนวเส้นไปตลอดทาง 
หรอืไม่ สเปกของหวัเข็มน้ีจริงๆ น่าจะเล่นกับซสิเตม็
ผมได้ด ี แต่เสยีงทีฟั่งผ่านล�าโพงแล้วยงัรูส้กึเรยีบๆ  
ไม่มอีะไรน่าสนใจ เลยท�าการเปลีย่นหวัเขม็เป็นหวั 
EMT TSD15-N ทีม่นี�า้หนกัเบา และผมกม็หีวั EMT 
รุน่นีอ้กีหวั (จรงิๆ มสีองหวั) ทีม่ ีheadshell พร้อม
ตดิกบัอาร์มและแท่น EMT930 เพือ่ทีว่่าเราจะได้
เทยีบเสยีงได้แบบ AB test กนัเลยว่า แท่น holbo 
กบัแท่น EMT เมือ่เล่นด้วยหวัเขม็รุน่เดียวกนัแล้ว 
เสยีงดด้ีอยกว่ากนัอย่างไร
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1. ตดิตัง้หวัเขม็ EMT บนอาร์ม ตัว headshell 
ของ Hobo เป็นรสูกรไูม่ได้เป็นรางสไลด์ เมือ่ยดึหวั
เขม็แล้วก็ต่อสาย lead wire คดิว่าเขาน่าจะใช้ของ 
Cardas เพราะตวั pin clip มนัเป็นแบบปากเป็ดของ 
Cardas (ตอนติดต้ังควรจะเปิดปั้มลมไว้นะครับ 
เพราะไม่งั้นอาร์มขยับไปมา รางเลื่อนที่เป็น
อะลมูเินยีมจะเป็นรอยได้ เพราะไม่ม ีair cushion) 
headshell ของ holbo ไม่ได้เป็นรางสไลด์ มแีค่จดุ
สกรูสองจุด แต่ถึงกระนั้นมันก็ยังมีการให้ตัวที่
สามารถบิดหัวให้หันไปทางซ้ายหรือขวาเล็กน้อย 
ตอนตดิตัง้เลยต้องเล็งดีๆ  ให้ตัวบอดีข้องเขม็ตรงกับ
ก้านอาร์มให้มากทีส่ดุ

2. ตัง้ tracking force ตามสเปกของหวัเข็ม 
ด้วยการหมนุ counterweight คลายล็อก แล้วเล่ือน
เข้าออกให้ได้ tracking force ที ่2.4 กรัม จริงๆ ก่อน
ตัง้ tracking force ผมได้ลองพยายาม balance arm 
เพือ่ดวู่าอาร์มสามารถลอยนิง่ หรอืเลือ่นเข้าใน (ไป
ทางซ้าย) อย่างช้าๆ หรือไม่ พบว่าอาร์มว่ิงเข้าในเรว็
เกินไปหน่อย ในคู่มอืบอกไว้ว่า ถ้าเป็นแบบน้ันให้ลด
ระดบัความสูงของแท่นด้วยการหมนุขาทางขวาลง 
(ค่อยๆ ปรบัทลีะนดิ) เพือ่ให้อาร์มน่ิง หรือเลือ่นตวัช้า
ทีส่ดุในภาวะ zero VTF ผมกพ็ยายามได้ในระดับหน่ึง 
ถ้าเป็นอาร์มลมยีห้่ออืน่จะมกีลไกต่างหากของอาร์ม
ในการ tilt ระนาบอาร์มในแนวซ้ายขวา ผมคดิว่าต่อ
ไปอาร์มของ holbo คงต้องมที�าออกมาเช่นกัน

3. ตัง้ระยะ zero overhang ให้ปลายเขม็แตะ
แนวเส้น linear ตรงนีต้้องใช้ความอดทนสกัหน่อย 
เมือ่เปลีย่นหวัจาก Hana เป็น EMT แล้วระยะ over-
hang เปล่ียน ต้องคลายน้อตหกเหล่ียมเพือ่เลือ่นก้าน
อาร์มให้ปลายเข็มอยู่พอดีเส้น ทีนี้พอขยับปั๊บ  
ค่า azimuth กจ็ะเปลีย่นไปด้วย (จากความกลมของ
ก้านอาร์ม) รวมถงึค่า tracking force ทีจ่ะเปล่ียนไป 
ต้องใช้เวลากบัความอดทนในการเซ็ตตรงนีพ้อควร 
แต่ผลทีไ่ด้คุม้ค่ามาก

4. เช็คค่า VTA ส่วนใหญ่ผมไม่ถงึกบัตัง้ก้าน
อาร์มแบบขนานเป๊ะๆ มักจะให้มมุ VTA เงยเล็กน้อย
เพือ่ให้ได้เสยีงทีม่ ีbody 

 Equipments

ผมใช้หวัเขม็ EMT TSD15-N และหวัเขม็ ZYX 
R100 เป็นตัวทดสอบ (เนื่องจากมีน�้าหนักเบา  
เหมาะกบัอาร์มลม) สญัญาณผ่านไปยงั step-up 
transformer ของ Soundaries Audio 618B ไปเข้า 
MM tube interstage phono ของพีแ่ปะ สาทร 
เมอืงนนท์ ตวัแท่นทีเ่ปรยีบเทียบกจ็ะเป็น EMT930 
กับหวัเขม็ TSD 15 เช่นกนั และในตอนท้ายของการ
ทดสอบกเ็ปลีย่นหวัเขม็บน holbo เป็น ZYX R100 

Software

แผ่นเสยีงทีใ่ช้ทดสอบส่วนใหญ่กห็ยบิใกล้มอื
ครับ แต่ละแผ่นจะใช้ประเมนิต่างๆ กนั แต่ทีต้่องเด่น
ในทกุแผ่นคอื เสยีงย่านเสยีงกลาง เสยีงร้อง ต้องมี
ความอิม่ โฟกสัชดัเจน ได้แก่…

• The very best of Fleetwoods 
(UA-LA334-E) 
• Lightnin’ Hopkins : Goin’ away  

 (Analogue Production APB014)
• Ray Charles and Betty Carter  

 (Analogue Production APP-385)
• Johnny Hartman : once in every life  

 (Analogue Production APJ-105)
• Definitive of violin sound : Leonidas  

 Kovacos (TMLP 8005.3)
• Diana Krall : Live in Paris (ORG 003)
• Elvis Presley : golden record vol.3  

 (ORG 134)
• The wonderful sound of female  

 vocal (Analogue Production APLP-122)
เพลงตวัอย่างทีจ่ะกล่าวถึงต่อไป ได้รปิจากแผ่น

เสยีงข้างต้นออกมาเป็นไฟล์ 24/96 wav ด้วยเครือ่ง 
Tascam DV RA1000HD ผูอ่้านสามารถ download 
ไปเล่นกบัเครือ่งเสยีงของท่านได้ที ่QR code link ต่อ
ไปนี้ 

1. holbo + 
EMT TSD15-N

เนือ่งด้วยเวลาทดสอบ
มจี�ากดั ผมกจ็ดัการถอดหัว
เขม็ Hana ออก แล้วจัดการติดตัง้หวัเขม็ naked EMT 
ตามขัน้ตอนทีก่ล่าวข้างบน ใช้เวลาในการเชค็ส่วนของ
หวัเขม็กบัอาร์มนานพอสมควรทีเดียว เนือ่งจากต้อง 
recheck ไปมาจนแน่ใจว่าทกุอย่าง perfect จากนัน้
กน็�าแผ่นเสยีงทีคุ่น้ๆ หขู้างต้นมาลองฟัง ผมเริม่ด้วย
แผ่น The very best of Fleetwoods เพลงท่ี 
เพราะๆ อย่าง Come Softly to Me เสยีงแรกทีไ่ด้
ฟังท�าให้ผมหายเหนือ่ยเลยทเีดียว เสียงทีไ่ด้นบัว่า
เหนอืความคาดหมายของอาร์ม linear ระบบ air 
bearing ทีผ่มมกัจะนกึว่า เสยีงมันคงจะบางๆ เน้น
ไปทางรายละเอยีด แต่นีไ่ม่ใข่ เสยีงร้องเต็ม อิม่ ใหญ่ 
สมจริงเหมือนยืนร้องหน้าล�าโพงท้ังสองข้างเลย 
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72AUDIOPHILE VIDEOPHILE

ราคา 250,000 บาท
นำาเข้าและจัดจำาหน่ายโดย Discovery HiFi
โทร. 0-2102-2610, 0-2747-6710

EQUIPMENT REVIEWS

ทเีดยีว เพลงนีผ้มจะฟังเสยีงร้อง นกัร้องชายจะอยู่
ซ้ายสดุของเวทเีสียง ส่วนนกัร้องหญงิฉกีไปอยูสุ่ด
ล�าโพงขวา เพลง Graduation Here ของอลับัม้น้ี 
กเ็ช่นกนั เสียงร้องใหญ่สมจริง และ close mike  
ส่วนเสยีงกีตาร์โปร่งกบัเบสจะเดนิอยูต่รงกลางลกึไป
ด้านหลงัเวทีเสียงค่อนทางขวา แต่เนือ่งจากว่าเป็น
แผ่นคอมเมอร์เชยีลทัว่ไป เนือ้แผ่นไม่ใช่ virgin vinyl 
แบบแผ่น Audiophile ถ้าท่านฟังเพลงทีริ่ปไปให้ 
ก่อนเข้าเพลงจะได้ยินเสียงรบกวนจากเน้ือแผ่น  
อย่าเข้าใจว่าเป็น rumble ของแท่นนะครับ แท่นน้ี
ยืนยนัว่า background noise ต�า่มากๆ

แผ่น Wonderful Sound of Female Vocal 
ผมเลือกแทร็กท่ีส่ี เพลงแรก Ballad of The  
Runaway Horse เป็นแทรก็ทีม่าจากแผ่นเสียงของ 
Rob Wasserman ชุด Duets แทร็กน้ีผมว่าเสียงดี
กว่าแผ่น original MCA Records เสียอีก เมือ่ทกุ
อย่างถกูต้อง เสียงร้องของ Jennifer Warnes จะโดด
เด่นเป็นตวัตนอยูต่รงกลางล�าโพง เสยีงจะอิม่หนา 
และเสยีงเดนิ acoustic bass ของ Rob Wasserman 
นั้นชัดเจนทุกตัวโน้ต ลุ่มลึก เบสทิ้งตัวดีมากๆ  
แท่น holbo กับหวัเขม็ EMT น้ันแมทช์กันอย่างยิง่ 
เสยีงอ่ิม แต่ว่ารายละเอยีดเลก็ๆ น้อยๆ ไม่ขาดหาย 
อันเป็นข้อดีจากความสงัดของแท่น air bearing  
ทีข่จัดเสยีงรบกวนของระบบขบัเคลือ่นผ่าน main 
bearing ได้หมดจด 

แผ่นทีเ่ป็นจดุสลบของการทดสอบย่านเสยีง
กลางของผมคอื แผ่น Diana Krall : Live in Paris 
แผ่นเวอร์ชัน่ ORG (เสยีงดกีว่าแผ่น commercial  
ทีผ่ลติตามออกมาทหีลงัมาก) เพลง A Case of You 
เป็นแทร็กท่ี Diana Krall เล่นปิดท้ายคอนเสิร์ต  
เสยีงเปียโนของแทรก็นีอ้ดัมาดมีาก เสยีงหวัค้อนเคาะ
ของคีย์เปียโน ในรวีวิต่างประเทศจะใช้ค�าว่า attack 
กับ decay แทร็กนี้ชัดเจน ร่วมกบัเสียงร้องของ  
Diana Krall ทีโ่ผล่ขึน้มาหลงัจากอินโทรเปียโนนี่
สมจริงมาก เสียงลมหายใจของนักร้อง เสียงราย
ละเอยีดของการกระแอมเบาๆ ของผูเ้ข้าชม ตวัเคร่ือง 
holbo สามารถถ่ายทอดได้อย่างครบถ้วนไม่ตกหล่น
เลย เสยีงคย์ีเปียโนโน้ตสุดท้ายของเพลงคย์ีต�า่มาก  
เพราะมากๆ ถ้าผูอ่้านมโีอกาส ขอแนะน�าให้ซ้ือแผ่น
เสยีงชดุนีเ้วอร์ชัน่ ORG แผ่นคู่สปีด 45 นะครบั  
ลองเล่นกับชดุของท่านด ู เทยีบกับคลิปเสียงเพลงที่
ผมริปไว้ให้ใน google drive เป็น 24/96 wav file 
แล้วท่านจะเข้าใจทีผ่มพยายามจะบอกครับ

มาถึงแทร็กเปรียบเทียบกัน ผมเลือกเพลง 
Cocktail for Two จากแผ่นเสยีงชุด Ray Charles 
and Betty Carter แผ่นท�าใหม่โดยสงักัด Analogue 
Production ซึ่งเสียงดีมากๆ ผมบันทึกเพลงน้ี 
สองครัง้ อุปกรณ์ทุกอย่างเหมอืนกัน เว้นแต่แท่นและ

อาร์ม ระหว่าง EMT930 กบั holbo เพลงจากแผ่น
นีจ้ะให้เนือ้เสยีงทีเ่ป็นธรรมชาตแิละผ่อนคลายมาก 
สนามเสยีงจะกว้าง บางแทรก็เสยีงนกัร้องชายและ
หญงิจะฉกีไปอยูค่นละข้าง บางแทรก็กอ็ยูร่วมกนั 
ตรงกลาง แล้วให้ chorus ฉกีออกข้างแทน แทรก็นี้
ทั้งสองแท่น ผมว่าให้เนื้อเสียงที่ใกล้เคียงกันมาก  
เสียงอ่ิม เสียงนกัร้องและชิน้ดนตรต่ีางๆ มขีอบเขต
ชัดเจน ผมว่าแท่น holbo ให้การแยกแยะ 
รายละเอยีดของเสยีงได้ดกีว่าแท่น EMT เลก็น้อย  
แต่ความไหลลื่นนั้นแท่น EMT ฟังดีกว่าเล็กน้อย 
เช่นกัน โดยรวมแล้วผมว่าสูสีกันมากๆ ท่านที่ฟัง 
คลิปเสียงกรุณาปรบัระดบัเสยีงของทัง้สองแทรก็ให้
ใกล้เคยีงกันนะครบั (holbo จะดังกว่า EMT นิดหนึง่)

แผ่นอืน่อีกหลากหลายแนวได้มาทดลองฟังและ
ริปไว้เป็นตัวอย่าง กบั holbo + หวัเขม็ EMT เช่น 
แนว acoustic blues ทีผ่มชอบอย่าง Lightnin’ 
Hopkins ชดุ Goin’ Away (pressing แรกของ 
Analogue Production ทีม่าสเตอร์โดย Doug Sax) 
ให้สังเกตความฉบัพลนัของเสยีง ไม่ว่าจะเป็นการดดี
สายกีตาร์ การโหนเสยีง และหวัไม้สแนร์กระทบหนงั
กลอง ที ่holbo ถ่ายทอดได้ดมีากๆ เพลงคลาสสกิ 
showpiece อย่างเพลง La Ronde des Lutins 
(Dance of The Goblins) กท็�าได้ไม่เลว อย่างเสยีง
ไวโอลินของ Leonidas Kavakos เล่นคูก่บัเปียโน 
การแยกแยะโน้ตแต่ละตัวที่เล่นเร็วจี๋ไม่มีปัญหา  
แผ่นนีฟ้้องการตัง้หวัเขม็ผมว่ายงัไม่สมบรูณ์ เพราะ 
ในวนิาททีี ่ 41 ยงัมเีสยีงแตก distortion ของเสยีง 
เปียโนอยู ่(ค่ายแผ่นเสยีงซรีีส์่นีข้องค่าย Top Music 
เอางานของค่าย Delos มาท�า ไดนามกิรนุแรงมาก) 
แต่กเ็ป็นจดุนีจ้ดุเดยีว ช่วงอ่ืนของเพลงก็ปกตหิมด 
holbo ขดุเน้ือเสยีงในร่องแผ่นเสยีงออกมาได้หมดจด 
กระทัง่เสียงลมหายใจของ Kovakos กไ็ด้ยนิชดัเจน 
(ทีเ่วลา 2:34) อย่าลมืตามไปฟัง wav file ใน google 
drive นะครับ

2. holbo + ZYX R100

ผมได้เอาหัวเขม็ในกรทุีค่าดว่าน่าจะเข้ากนัได้
กบัอาร์มลมอย่าง holbo มาลองคอื Zyx R100  
ซ่ึงเป็นหวัเขม็ MC low output ท่ีมนี�า้หนกัหวัเขม็
เบา อยูท่ีป่ระมาณ 5 กรมักว่า คราวนีก้ไ็ด้ตัง้ใจเซต็
ทกุ parameter ให้ได้อย่างดทีีส่ดุ แล้วลองฟังดู  
เสียงที่ได้แปรเปลี่ยนไปตามหัวเข็มที่ใช้ เสียงจาก 
หวั Zyx มคีวามด้อยกว่าหวั EMT พอควร แสดงว่า 
holbo น้ันแทบไม่ม ีcharacter ของตัวเองเท่าใดนกั 
เมือ่เราใส่หวัเข็มทีเ่ข้ากบัมนั และคณุภาพ หรอืระดบั
เสียงทีดี่ขึน้ มนักจ็ะดขีึน้ตามมากขึน้เช่นกนั หวั Zyx 
ด้อยกว่า EMT ตรงทีค่วามใหญ่ ความหวานของเสยีง

กลางไม่เท่าหวั EMT รวมถงึเบสทีห่วั EMT ท�าได้ 
ดกีว่า ซึง่แท่น holbo กแ็ยกความแตกต่างของทัง้สอง
หวัได้อย่างชดัเจน แต่กไ็ม่ใช่ถงึกบัว่าจะฟังหวั Zyx  
ไม่ได้เลย ลองฟังเพลงดงัของ Elvis อย่าง Are You 
Lonesome Tonight (แผ่นสปีด 45 ของสงักดั ORG) 
การแยกแยะของเสียงต่างๆ ยังท�าได้ยอดเยี่ยม 
เหมอืนเดมิ เพยีงแต่ความอิม่ใหญ่ของเสยีง Elvis  
ยงัไม่ได้เท่ากบัเมือ่ฟังด้วยหวั EMT เลยไปลองหยบิ
แผ่นนีอ้อกมาฟัง Johnny Hartman ชดุ Once In 
Every Life กบัเพลง Easy Living แผ่นนีถ้้าเสยีงของ 
Johnny เรียวเล็กละก็ ไม่ใช่แน่ละ ต้องมีอะไร 
ผดิแน่นอน จากทีฟั่งกบัหวั Zyx กย็งัคง ok นะครบั 
ถ้าไม่ได้เทยีบกบั holbo + EMT นีผ่มรบัได้เลย  
ท่านลองฟังเองดนูะครบั

บทสรุป

ขออนุญาตสรุปประเด็นเป็นข้อๆ นะครับ  
จากการเล่น holbo มาตลอดสองอาทติย์นี้

1. เป็นแท่นอาร์มลม และ air bearing  
suspension ท่ีอยู่ในระดับราคาท่ีจับต้องได้  
เมือ่เทยีบกบัเครือ่งรุน่พี่ๆ  ในวงการ

2. การสร้าง การประกอบ วัสด ุ อยูใ่นระดบั 
ทีด่มีาก เรยีบๆ ดหูร ูป๊ัมลมท�างานได้เงยีบ และไม่มี
ปัญหาตลอดการทดสอบ

3. ถึงแม้ว่าคอนเซป็ต์ของผูส้ร้างคอื simply, 
plug and play กต็าม แต่เวลาเซต็จรงิต้องใส่ใจ 
และให้เวลากบัมนัพอสมควร ถงึจะได้เสยีงทีด่ี

4. มคีวามเป็น monitor สงู มนัรายงานเสยีง
จากอปุกรณ์ท่ีใช้ร่วมกบัมัน และแผ่นเสยีงได้อย่าง
เทีย่งตรง ตรงไปตรงมามาก 

5. การ matching กบัหวัเขม็ ต้องเลอืกสรร 
พอสมควร ผมฟังแล้วมนัแมทช์กบัหวัเขม็ EMT ท่ีเป็น 
naked body มากทีส่ดุ แต่เสยีดายหวัเขม็รุน่นีท้าง 
EMT ไม่ท�าออกมาแล้ว หวัทีผ่มคดิว่าเสยีงใกล้เคยีง
และน่าจะแมตช์กบั holbo คอื Benz Micro Glider 
(น�้าหนักหัว 6.8 gram) หรือไม่ก็ Gullwing  
(หนกัมากเกนิไปหน่อยครบั 12 กรมั) ถ้าเป็นหวัทีม่ี 
output สงูๆ เหมาะกบั MM phono ผมอยากลอง
หวัค่าย Decca/London อย่างรุน่ Super Gold  
น่าจะแมตช์กบัอาร์มลมของ holbo

6. สดุท้ายคอื ต้องลองไปนัง่ฟังของจรงิดคูรบั 
ทางพีก่ติตคิณุแห่ง Discovery HiFi ยนิดต้ีอนรบั 
ทกุท่านอยูแ่ล้วแน่นอน
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