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Air bearing

เมือ่ ปลายปกอ นไดทราบขาวจาก พีก่ ติ ติคณ
ุ
หลังจากทีแ่ กไปงานเครือ
่ งเสียงตางประเทศวา จะ
มีการนําเขาเครื่องเลนแผนเสียงรุนใหมท่ีนาสนใจ
จากยุ โ รปเข า มาจํ า หน า ย แน น อนว า ด ว ย
ประสบการณ อั น ยาวนานของพี่ กิ ต ติ คุ ณ แห ง
Discovery HiFi การสรรหาผลิตภัณฑเขามาเปน
ตั ว แทนจํ า หน า ยย อ มต อ งไม ธ รรมดาแน น อน
ถาไมเปนระดับไฮเอ็นดเชนผลิตภัณฑทาง digital
ที่แกจําหนายอยู ก็ตองเปนของที่คุมคาคุมราคา
หรือมี design ที่โดดเดนสักอยาง และสิ่งที่อยูใน
กลองที่สงมาใหผมรีวิวนั่นก็คือ เครื่องเลนแผน
เสียงในระบบ air suspension ในราคาที่จับตองได

Introducing holbo turntable
เครือ่ งเลนแผนเสียงตัวทีไ่ ดรบั มารีววิ นีช้ อื่ holbo ตอนแรกฟงชือ่ ผมนึกวาเปนเครือ่ งทีผ่ ลิตจาก
ประเทศจีนเสียอีก แตไมใชฮะ มันเปนเครือ่ งทีผ่ ลิตในยุโรปทัง้ ตัวจากประเทศ Slovania (บานเดียวกัน
กับ Kuzma) เปนการนําอักษรตัวหนาของชือ่ และนามสกุลของผูผ ลิต (Bostjan Holc) มาเปนชือ่
ผลิตภัณฑ holbo ถือไดวา เปนแบรนดนอ งใหมในวงการเครือ่ งแลนแผนเสียง เช็คจากเว็บไซต (www.
holbo.si) พบวาผลิตภัณฑของบริษทั ตอนนีก้ ม็ แี ตเครือ่ งเลนแผนเสียงนีต้ วั เดียว ในอนาคตนาจะมี
เครือ่ ง หรือ accessories อยางอืน่ ตามออกมาแนๆ
Bostjan Holc เขาเริม่ สรางเครือ่ งเลนแผนเสียงเลนเองมารวม 20 ปแลว เครือ่ งทีเ่ ขาสราง
ก็ไมไดแตกตางจากเครือ่ งทีผ่ มทดสอบเทาใดนัก เปนระบบ air bearing และ linear arm แตตวั ที่
ผลิตเพือ่ จําหนายไดมกี ารปรับปรุงสวนฐาน air bearing ใหม คอนเซ็ปตของ holbo คือ ตองเปน
เครือ่ งเลนแผนเสียงทีใ่ ชงานงาย plug and play (จริงๆ มันจะเปนแบบนัน้ หรือเปลา โปรดติดตาม

ครับ) เขาชอบฟังเพลงคลาสสิกและโอเปร่ามาก
และเชื่อว่าการฟังด้วย analog source จะให้
เสียงทีด่ ที สี่ ดุ เครือ่ งเล่นแผ่นเสียงจะต้องมี micro
vibration ทีต่ า�่ มากๆ และส่วนที่ movement parts
จะต้องมีแรงเสียดทานต�า่ ทีส่ ดุ นัน่ คือ เขาจึงเชือ่ มัน่
ในระบบ air bearing suspension และระบบ linear
air tracking arm
เพือ่ ให้เครือ่ งเล่นแผ่นเสียงของ holbo ใช้งาน
ง่ายนัน้ การปรับค่าต่างๆ ของปัม๊ ลมจะถูกเซ็ตมาจาก
โรงงาน ทัง้ flow ของลมทีไ่ ปส่วนใต้ platter และ
flow ส่วนทีแ่ ยกไปเลีย้ งอาร์ม แต่เบือ้ งหลังความง่าย
นัน้ ก็ยอ่ มมาจากความไม่งา่ ยอาทิ Air suspension
ทีจ่ ะ support ตัว main platter ต้องมีการค�านวณ
แรงดันลมทีใ่ ช้ น�า้ หนักของตัว platter ทีก่ ดลงมา
ว่าจะมีการลดหรือดูดซับ vibration frequency
ที่เหมาะสมหรือไม่ ตัวของ linear arm เช่นกัน
การที่ท�าให้เรียบง่ายก็ต้องแลกกับข้อจ�ากัดบาง
ประการเช่นกัน ซึง่ จะกล่าวต่อไป

Shipping package ของ holbo มาเป็นกล่อง
เดียวสองชัน้ ยกคนเดียวได้สบาย มีตวั แท่นเครือ่ ง
(รวม dc power supply ตัวเล็กๆ ด้วย) และตัวปัม๊
ลมพร้อมท่อลม สายพาน อุปกรณ์ในการ setup
ก็ไม่มอี ะไรมากมาย มีตวั ตัง้ แนว linear ของหัวเข็ม
บนอาร์ม การตัง้ ค่าต่างๆ ของอาร์มใช้หกเหลีย่ มสอง
ตัวเท่านัน้

เส้นกลมรอบขอบล่างของ platter เวลาเราดูว่า
มอเตอร์ทเี่ ขาใช้วา่ ดีหรือไม่ดนี นั้ ให้ดเู วลาเราเปิดให้
มอเตอร์หมุน แล้วมองดูแกน pulley ว่า มันหมุนแล้ว
นิ่งสนิท ไม่มีการแกว่งตัวในแนวดิ่ง อันนี้ถือว่า
มอเตอร์และการติดตัง้ ท�าได้ดี แต่ถา้ มีการแกว่งตัว
หรือมีสะบัดเล็กๆ ย่อมส่งผลให้แรงสัน่ สะเทือนไปยัน
สายพานให้มแี รงตึงไม่สม�า่ เสมอ ย่อมมีผลต่อเสียงบ้าง

ตัวเครื่องเล่นแผ่นเสียงมีน�้าหนักประมาณ
12 กิโลกรัม มีขาสามขาเป็นเดือยแหลมมาก (ระวัง
เวลาลากไปบนชัน้ วางเครือ่ งเสียงจะท�าให้เป็นรอย
ได้งา่ ยๆ) สามารถปรับระดับสูงต�า่ ได้โดยการหมุน
ถัดขึน้ มาเป็นตัวแท่น (plinth) มีความหนา 3 ซม.
ท�าจากไม้ mdf เคาะๆ ดูมคี วามหนาแน่นสูงพอควร
เลยทีเดียว ตรงใต้ platter เป็นส่วนของ air bearing
มีนา�้ หนัก 2.16 กิโลกรัม เป็นส่วนทีท่ อ่ อากาศมาเปิด
เพือ่ เป่าลมให้เป็น thin film ยกตัว main platter ให้
ลอยขึน้ ตัว platter ท�าจาก aluminum alloy 6082
น�า้ หนัก 5 กิโลกรัม สวยเรียบลืน่ ดีมาก ด้านหลังของ
เครือ่ งมีจดุ ต่อต่างๆ เริม่ จากขวาสุดเป็นจุดเชือ่ มต่อ
กับ dc power supply ถัดมาเป็น trim pod ปรับ
สปีด 33 กับ 45 (ต้องใข้แผ่น strobe disc จับรอบ
แล้วปรับด้วยไขควงปากแบนเล็กๆ (การปรับสปีด 33
ไม่ทา� ให้สปีด 45 เคลือ่ น และในท�านองกลับกัน)
ถัดมาก็เป็นสวิตช์โยกเลือกสปีด 33/45 ถัดมา
ค่อนกลางเครือ่ งเป็นจุดต่อท่อลมจากเครือ่ งปัม๊ ลม
ลมเมือ่ เข้าจุดนีจ้ ะมีจดุ แยกท่อเล็กๆ ไปจ่ายลมใน
อาร์มลิเนียร์ ส่วนด้านหลังฝัง่ ซ้ายก็เป็นจุดต่อสาย
phono พร้อม ground จากโทนอาร์ม
มอเตอร์วางอยู่บนตัวแท่นเครื่องใช้ไฟ dc
ท�าจากญีป่ นุ่ มี pulley คล้องกับ belt drive แบบ

ไม่มากก็นอ้ ย เมือ่ เทียบกับมอเตอร์ทหี่ มุนได้นงิ่ กว่า
ตัว air pump unit มีนา�้ หนักประมาณ 1 กิโลกรัม
มีแต่สวิตช์ปดิ เปิด และท่อลม (ให้มายาวมากๆ) ไปยัง
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ตัวแท่น เราไม่สามารถปรับ flow ของลมได้ เป็นค่า
ทีต่ งั้ จากโรงงาน ปัม๊ ลมท�างานได้เงียบมาก ไม่มเี สียง
รบกวนเลย

น็อตหกเหลีย่ มเล็กทีย่ ดึ ก้านอาร์มคาร์บอน แล้วเลือ่ น
ปรับระยะ arm wand เอา พร้อมกันนัน้ เราสามารถ
หมุนก้านอาร์มซ้ายขวาเพือ่ ปรับ azimuth ได้

การ setup หัวเข็ม
เมือ่ เราท�าการปรับแท่นสามขาเพือ่ ปรับระนาบ
ของทัง้ ระบบได้เรียบร้อยดีแล้ว โดยไล่ตงั้ แต่ระนาบ
ของ plinth และระนาบของ platter (พยายามเช็ค
ระนาบหลายๆ แนวแกนด้วยนะครับ) ขั้นตอนที่
ส�าคัญจะได้เสียงทีด่ หี รือไม่ดกี อ็ ยูท่ กี่ าร setup หัวเข็ม
กับอาร์มลิเนียร์นแี่ หละครับ

มาในส่วนส�าคัญของ holbo นี้ครับ อาร์ม
ลิ เ นี ย ร์ ตั ว ก้ า นอาร์ ม ท� า จากคาร์ บ อนไฟเบอร์
ส่วนแกนทีร่ องรับท�าจากอะลูมนิ มั
มี effective arm mass 7.5 กรัม อาร์ม
สามารถปรับ parameter ได้ทกุ อย่าง เช่น ปรับสูงต�า่
(VTA) ด้วยการคลายน็อตหกเหลี่ยมประมาณ
ครึง่ รอบ แล้วหมุนปุม่ ตรงหัวเสา

ค่า tracking force ท�าโดยหมุนตุ้มหลัง
ทองเหลือง แล้วเลื่อนเข้าออก จะปรับให้เป๊ะที่
ทศนิ ย มต� า แหน่ ง ที่ ส องนั้ น จะค่ อ นข้ า งใช้ เวลา
สักหน่อย การปรับ zero overhang จะต้องคลาย

หลักการส�าคัญของการตัง้ อาร์มลิเนียร์กค็ อื
• Zero overhang เราต้องปรับให้แนวทาง
เดินของ stylus เป็นเส้นตรงเป๊ะวิง่ เข้า spindle
center
• Zero offset angle ตัวก้านเข็มจะต้อง
อยู่ในแนวฉากเป๊ะกับแนวทางเดินหัวเข็ม นั่นคือ
ถ้าก้านเข็มเราไม่เอียง เราต้องตัง้ body ของหัวเข็ม
ให้ตงั้ ฉากกับแนวทางเดินลิเนียร์
• Floating arm at zero tracking force

ในการตัง้ แบบอุดมคติ เมือ่ เราปรับ balance arm
ให้กา้ นอาร์มลอยขนานกับ platter แล้ว ถ้าทุกอย่าง
ถูกต้อง ก้านอาร์มจะต้องลอยนิง่ ไม่เป๋เข้าในหรือออก
นอก ในทางปฏิบตั นิ นั้ เรามักพยายามปรับให้ตวั
ก้านอาร์ม (และหัวเข็ม) ลอยเข้าหา spindle ช้าๆ ที่
zero tracking force การจะปรับแบบนีไ้ ด้นนั่ คือ
อาร์มลิเนียร์จะต้องมีกลไกในการปรับ horizontal
bar ให้สามารถเทเข้า หรือเทออกได้ ถ้าเราปรับได้ดี
อาร์มลมจะเดินได้ไม่สะดุด ไม่มกี ารตกร่องขณะเล่น
อีกปัจจัยหนึง่ ทีม่ ผี ลต่อการลอยของอาร์มคือน�า้ หนัก
หัวเข็ม ถ้าหัวเข็มมีนา�้ หนักมากก็จะ load การใช้ลม
เพือ่ ให้ไร้แรงเสียดทาน ดังนัน้ ในอาร์มแพงๆ บางรุน่
ทีไ่ ม่เกีย่ งน�า้ หนักหัวเข็มจะสามารถปรับ flow ของ
ลมได้วา่ ให้เป่าแรงหรือเบา แต่สว่ นใหญ่ถา้ เรารักจะ
เล่นอาร์มลม เราจะเลือกหัวเข็มทีน่ า�้ หนักไม่มากมา
เล่นกับมัน มักจะมีค่าน�้าหนักตัวหัวเข็มอยู่ในช่วง
5 - 9 กรัมจะเหมาะสมทีส่ ดุ
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เครื่องที่ส่งมารีวิวนี้ได้ติดตั้งหัวเข็ม Hana
รุน่ SL มาจากทางร้าน Hana SL เป็นหัวเข็ม mc low
output ก่อนทีจ่ ะติดตัง้ หัวเข็มอืน่ ทีผ่ มมีกท็ ดลอง
เช็คค่าการติดตัง้ และฟังเสียงก่อน ลองเช็คระยะ zero
overhang ด้วยแผ่น Telarc omnidisc หน้า A
จะมีแนว linear track ให้เราเซ็ต ลองหมุนแผ่นบน
platter แล้วลากอาร์มให้วงิ่ ขนานกับเส้นตลอดนอก
ถึงใน จากนัน้ ก็ตรึงแผ่นไว้ไม่ให้ขยับ แล้วก้มลงเล็งว่า
ปลายเข็มแตะเส้นและเกาะแนวเส้นไปตลอดทาง
หรือไม่ สเปกของหัวเข็มนีจ้ ริงๆ น่าจะเล่นกับซิสเต็ม
ผมได้ดี แต่เสียงทีฟ่ งั ผ่านล�าโพงแล้วยังรูส้ กึ เรียบๆ
ไม่มอี ะไรน่าสนใจ เลยท�าการเปลีย่ นหัวเข็มเป็นหัว
EMT TSD15-N ทีม่ นี า�้ หนักเบา และผมก็มหี วั EMT
รุน่ นีอ้ กี หัว (จริงๆ มีสองหัว) ทีม่ ี headshell พร้อม
ติดกับอาร์มและแท่น EMT930 เพือ่ ทีว่ า่ เราจะได้
เทียบเสียงได้แบบ AB test กันเลยว่า แท่น holbo
กับแท่น EMT เมือ่ เล่นด้วยหัวเข็มรุน่ เดียวกันแล้ว
เสียงดีดอ้ ยกว่ากันอย่างไร

1. ติดตัง้ หัวเข็ม EMT บนอาร์ม ตัว headshell
ของ Hobo เป็นรูสกรูไม่ได้เป็นรางสไลด์ เมือ่ ยึดหัว
เข็มแล้วก็ตอ่ สาย lead wire คิดว่าเขาน่าจะใช้ของ
Cardas เพราะตัว pin clip มันเป็นแบบปากเป็ดของ
Cardas (ตอนติดตั้งควรจะเปิดปั้มลมไว้นะครับ
เพราะไม่ งั้ น อาร์ ม ขยั บ ไปมา รางเลื่ อ นที่ เ ป็ น
อะลูมเิ นียมจะเป็นรอยได้ เพราะไม่มี air cushion)
headshell ของ holbo ไม่ได้เป็นรางสไลด์ มีแค่จดุ
สกรูสองจุด แต่ถึงกระนั้นมันก็ยังมีการให้ตัวที่
สามารถบิดหัวให้หันไปทางซ้ายหรือขวาเล็กน้อย
ตอนติดตัง้ เลยต้องเล็งดีๆ ให้ตวั บอดีข้ องเข็มตรงกับ
ก้านอาร์มให้มากทีส่ ดุ
2. ตัง้ tracking force ตามสเปกของหัวเข็ม
ด้วยการหมุน counterweight คลายล็อก แล้วเลือ่ น
เข้าออกให้ได้ tracking force ที่ 2.4 กรัม จริงๆ ก่อน
ตัง้ tracking force ผมได้ลองพยายาม balance arm
เพือ่ ดูวา่ อาร์มสามารถลอยนิง่ หรือเลือ่ นเข้าใน (ไป
ทางซ้าย) อย่างช้าๆ หรือไม่ พบว่าอาร์มวิง่ เข้าในเร็ว
เกินไปหน่อย ในคูม่ อื บอกไว้วา่ ถ้าเป็นแบบนัน้ ให้ลด
ระดับความสูงของแท่นด้วยการหมุนขาทางขวาลง
(ค่อยๆ ปรับทีละนิด) เพือ่ ให้อาร์มนิง่ หรือเลือ่ นตัวช้า
ทีส่ ดุ ในภาวะ zero VTF ผมก็พยายามได้ในระดับหนึง่
ถ้าเป็นอาร์มลมยีห่ อ้ อืน่ จะมีกลไกต่างหากของอาร์ม
ในการ tilt ระนาบอาร์มในแนวซ้ายขวา ผมคิดว่าต่อ
ไปอาร์มของ holbo คงต้องมีทา� ออกมาเช่นกัน
3. ตัง้ ระยะ zero overhang ให้ปลายเข็มแตะ
แนวเส้น linear ตรงนีต้ อ้ งใช้ความอดทนสักหน่อย
เมือ่ เปลีย่ นหัวจาก Hana เป็น EMT แล้วระยะ overhang เปลีย่ น ต้องคลายน้อตหกเหลีย่ มเพือ่ เลือ่ นก้าน
อาร์มให้ปลายเข็มอยู่พอดีเส้น ทีนี้พอขยับปั๊บ
ค่า azimuth ก็จะเปลีย่ นไปด้วย (จากความกลมของ
ก้านอาร์ม) รวมถึงค่า tracking force ทีจ่ ะเปลีย่ นไป
ต้องใช้เวลากับความอดทนในการเซ็ตตรงนีพ้ อควร
แต่ผลทีไ่ ด้คมุ้ ค่ามาก
4. เช็คค่า VTA ส่วนใหญ่ผมไม่ถงึ กับตัง้ ก้าน
อาร์มแบบขนานเป๊ะๆ มักจะให้มมุ VTA เงยเล็กน้อย
เพือ่ ให้ได้เสียงทีม่ ี body

Equipments
ผมใช้หวั เข็ม EMT TSD15-N และหัวเข็ม ZYX
R100 เป็นตัวทดสอบ (เนื่องจากมีน�้าหนักเบา
เหมาะกับอาร์มลม) สัญญาณผ่านไปยัง step-up
transformer ของ Soundaries Audio 618B ไปเข้า
MM tube interstage phono ของพีแ่ ปะ สาทร
เมืองนนท์ ตัวแท่นทีเ่ ปรียบเทียบก็จะเป็น EMT930
กับหัวเข็ม TSD 15 เช่นกัน และในตอนท้ายของการ
ทดสอบก็เปลีย่ นหัวเข็มบน holbo เป็น ZYX R100

Software
แผ่นเสียงทีใ่ ช้ทดสอบส่วนใหญ่กห็ ยิบใกล้มอื
ครับ แต่ละแผ่นจะใช้ประเมินต่างๆ กัน แต่ทตี่ อ้ งเด่น
ในทุกแผ่นคือ เสียงย่านเสียงกลาง เสียงร้อง ต้องมี
ความอิม่ โฟกัสชัดเจน 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)
เพลงตัวอย่างทีจ่ ะกล่าวถึงต่อไป ได้รปิ จากแผ่น
เสียงข้างต้นออกมาเป็นไฟล์ 24/96 wav ด้วยเครือ่ ง
Tascam DV RA1000HD ผูอ้ า่ นสามารถ download
ไปเล่นกับเครือ่ งเสียงของท่านได้ที่ QR code link ต่อ
ไปนี้

1. holbo +
EMT TSD15-N

เนือ่ งด้วยเวลาทดสอบ
มีจา� กัด ผมก็จดั การถอดหัว
เข็ม Hana ออก แล้วจัดการติดตัง้ หัวเข็ม naked EMT
ตามขัน้ ตอนทีก่ ล่าวข้างบน ใช้เวลาในการเช็คส่วนของ
หัวเข็มกับอาร์มนานพอสมควรทีเดียว เนือ่ งจากต้อง
recheck ไปมาจนแน่ใจว่าทุกอย่าง perfect จากนัน้
ก็นา� แผ่นเสียงทีค่ นุ้ ๆ หูขา้ งต้นมาลองฟัง ผมเริม่ ด้วย
แผ่น The very best of Fleetwoods เพลงที่
เพราะๆ อย่าง Come Softly to Me เสียงแรกทีไ่ ด้
ฟังท�าให้ผมหายเหนือ่ ยเลยทีเดียว เสียงทีไ่ ด้นบั ว่า
เหนือความคาดหมายของอาร์ม linear ระบบ air
bearing ทีผ่ มมักจะนึกว่า เสียงมันคงจะบางๆ เน้น
ไปทางรายละเอียด แต่นไี่ ม่ใข่ เสียงร้องเต็ม อิม่ ใหญ่
สมจริงเหมือนยืนร้องหน้าล�าโพงทั้งสองข้างเลย
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ทีเดียว เพลงนีผ้ มจะฟังเสียงร้อง นักร้องชายจะอยู่
ซ้ายสุดของเวทีเสียง ส่วนนักร้องหญิงฉีกไปอยูส่ ดุ
ล�าโพงขวา เพลง Graduation Here ของอัลบัม้ นี้
ก็เช่นกัน เสียงร้องใหญ่สมจริง และ close mike
ส่วนเสียงกีตาร์โปร่งกับเบสจะเดินอยูต่ รงกลางลึกไป
ด้านหลังเวทีเสียงค่อนทางขวา แต่เนือ่ งจากว่าเป็น
แผ่นคอมเมอร์เชียลทัว่ ไป เนือ้ แผ่นไม่ใช่ virgin vinyl
แบบแผ่น Audiophile ถ้าท่านฟังเพลงทีร่ ปิ ไปให้
ก่อนเข้าเพลงจะได้ยินเสียงรบกวนจากเนื้อแผ่น
อย่าเข้าใจว่าเป็น rumble ของแท่นนะครับ แท่นนี้
ยืนยันว่า background noise ต�า่ มากๆ
แผ่น Wonderful Sound of Female Vocal
ผมเลือกแทร็กที่สี่ เพลงแรก Ballad of The
Runaway Horse เป็นแทร็กทีม่ าจากแผ่นเสียงของ
Rob Wasserman ชุด Duets แทร็กนีผ้ มว่าเสียงดี
กว่าแผ่น original MCA Records เสียอีก เมือ่ ทุก
อย่างถูกต้อง เสียงร้องของ Jennifer Warnes จะโดด
เด่นเป็นตัวตนอยูต่ รงกลางล�าโพง เสียงจะอิม่ หนา
และเสียงเดิน acoustic bass ของ Rob Wasserman
นั้นชัดเจนทุกตัวโน้ต ลุ่มลึก เบสทิ้งตัวดีมากๆ
แท่น holbo กับหัวเข็ม EMT นัน้ แมทช์กนั อย่างยิง่
เสียงอิม่ แต่วา่ รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ไม่ขาดหาย
อันเป็นข้อดีจากความสงัดของแท่น air bearing
ทีข่ จัดเสียงรบกวนของระบบขับเคลือ่ นผ่าน main
bearing ได้หมดจด
แผ่นทีเ่ ป็นจุดสลบของการทดสอบย่านเสียง
กลางของผมคือ แผ่น Diana Krall : Live in Paris
แผ่นเวอร์ชนั่ ORG (เสียงดีกว่าแผ่น commercial
ทีผ่ ลิตตามออกมาทีหลังมาก) เพลง A Case of You
เป็นแทร็กที่ Diana Krall เล่นปิดท้ายคอนเสิร์ต
เสียงเปียโนของแทร็กนีอ้ ดั มาดีมาก เสียงหัวค้อนเคาะ
ของคียเ์ ปียโน ในรีววิ ต่างประเทศจะใช้คา� ว่า attack
กับ decay แทร็กนี้ชัดเจน ร่วมกับเสียงร้องของ
Diana Krall ทีโ่ ผล่ขนึ้ มาหลังจากอินโทรเปียโนนี่
สมจริงมาก เสียงลมหายใจของนักร้อง เสียงราย
ละเอียดของการกระแอมเบาๆ ของผูเ้ ข้าชม ตัวเครือ่ ง
holbo สามารถถ่ายทอดได้อย่างครบถ้วนไม่ตกหล่น
เลย เสียงคียเ์ ปียโนโน้ตสุดท้ายของเพลงคียต์ า�่ มาก
เพราะมากๆ ถ้าผูอ้ า่ นมีโอกาส ขอแนะน�าให้ซอื้ แผ่น
เสียงชุดนีเ้ วอร์ชนั่ ORG แผ่นคูส่ ปีด 45 นะครับ
ลองเล่นกับชุดของท่านดู เทียบกับคลิปเสียงเพลงที่
ผมริปไว้ให้ใน google drive เป็น 24/96 wav file
แล้วท่านจะเข้าใจทีผ่ มพยายามจะบอกครับ
มาถึงแทร็กเปรียบเทียบกัน ผมเลือกเพลง
Cocktail for Two จากแผ่นเสียงชุด Ray Charles
and Betty Carter แผ่นท�าใหม่โดยสังกัด Analogue
Production ซึ่งเสียงดีมากๆ ผมบันทึกเพลงนี้
สองครัง้ อุปกรณ์ทกุ อย่างเหมือนกัน เว้นแต่แท่นและ
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อาร์ม ระหว่าง EMT930 กับ holbo เพลงจากแผ่น
นีจ้ ะให้เนือ้ เสียงทีเ่ ป็นธรรมชาติและผ่อนคลายมาก
สนามเสียงจะกว้าง บางแทร็กเสียงนักร้องชายและ
หญิงจะฉีกไปอยูค่ นละข้าง บางแทร็กก็อยูร่ วมกัน
ตรงกลาง แล้วให้ chorus ฉีกออกข้างแทน แทร็กนี้
ทั้งสองแท่น ผมว่าให้เนื้อเสียงที่ใกล้เคียงกันมาก
เสียงอิม่ เสียงนักร้องและชิน้ ดนตรีตา่ งๆ มีขอบเขต
ชั ด เจน ผมว่ า แท่ น holbo ให้ ก ารแยกแยะ
รายละเอียดของเสียงได้ดกี ว่าแท่น EMT เล็กน้อย
แต่ความไหลลื่นนั้นแท่น EMT ฟังดีกว่าเล็กน้อย
เช่นกัน โดยรวมแล้วผมว่าสูสีกันมากๆ ท่านที่ฟัง
คลิปเสียงกรุณาปรับระดับเสียงของทัง้ สองแทร็กให้
ใกล้เคียงกันนะครับ (holbo จะดังกว่า EMT นิดหนึง่ )
แผ่นอืน่ อีกหลากหลายแนวได้มาทดลองฟังและ
ริปไว้เป็นตัวอย่าง กับ holbo + หัวเข็ม EMT เช่น
แนว acoustic blues ทีผ่ มชอบอย่าง Lightnin’
Hopkins ชุด Goin’ Away (pressing แรกของ
Analogue Production ทีม่ าสเตอร์โดย Doug Sax)
ให้สงั เกตความฉับพลันของเสียง ไม่วา่ จะเป็นการดีด
สายกีตาร์ การโหนเสียง และหัวไม้สแนร์กระทบหนัง
กลอง ที่ holbo ถ่ายทอดได้ดมี ากๆ เพลงคลาสสิก
showpiece อย่างเพลง La Ronde des Lutins
(Dance of The Goblins) ก็ทา� ได้ไม่เลว อย่างเสียง
ไวโอลินของ Leonidas Kavakos เล่นคูก่ บั เปียโน
การแยกแยะโน้ตแต่ละตัวที่เล่นเร็วจี๋ไม่มีปัญหา
แผ่นนีฟ้ อ้ งการตัง้ หัวเข็มผมว่ายังไม่สมบูรณ์ เพราะ
ในวินาทีที่ 41 ยังมีเสียงแตก distortion ของเสียง
เปียโนอยู่ (ค่ายแผ่นเสียงซีรสี่ น์ ขี้ องค่าย Top Music
เอางานของค่าย Delos มาท�า ไดนามิกรุนแรงมาก)
แต่กเ็ ป็นจุดนีจ้ ดุ เดียว ช่วงอืน่ ของเพลงก็ปกติหมด
holbo ขุดเนือ้ เสียงในร่องแผ่นเสียงออกมาได้หมดจด
กระทัง่ เสียงลมหายใจของ Kovakos ก็ได้ยนิ ชัดเจน
(ทีเ่ วลา 2:34) อย่าลืมตามไปฟัง wav file ใน google
drive นะครับ

2. holbo + ZYX R100
ผมได้เอาหัวเข็มในกรุทคี่ าดว่าน่าจะเข้ากันได้
กับอาร์มลมอย่าง holbo มาลองคือ Zyx R100
ซึง่ เป็นหัวเข็ม MC low output ทีม่ นี า�้ หนักหัวเข็ม
เบา อยูท่ ปี่ ระมาณ 5 กรัมกว่า คราวนีก้ ไ็ ด้ตงั้ ใจเซ็ต
ทุก parameter ให้ได้อย่างดีทสี่ ดุ แล้วลองฟังดู
เสียงที่ได้แปรเปลี่ยนไปตามหัวเข็มที่ใช้ เสียงจาก
หัว Zyx มีความด้อยกว่าหัว EMT พอควร แสดงว่า
holbo นัน้ แทบไม่มี character ของตัวเองเท่าใดนัก
เมือ่ เราใส่หวั เข็มทีเ่ ข้ากับมัน และคุณภาพ หรือระดับ
เสียงทีด่ ขี นึ้ มันก็จะดีขนึ้ ตามมากขึน้ เช่นกัน หัว Zyx
ด้อยกว่า EMT ตรงทีค่ วามใหญ่ ความหวานของเสียง

กลางไม่เท่าหัว EMT รวมถึงเบสทีห่ วั EMT ท�าได้
ดีกว่า ซึง่ แท่น holbo ก็แยกความแตกต่างของทัง้ สอง
หัวได้อย่างชัดเจน แต่กไ็ ม่ใช่ถงึ กับว่าจะฟังหัว Zyx
ไม่ได้เลย ลองฟังเพลงดังของ Elvis อย่าง Are You
Lonesome Tonight (แผ่นสปีด 45 ของสังกัด ORG)
การแยกแยะของเสียงต่างๆ ยังท�าได้ยอดเยี่ยม
เหมือนเดิม เพียงแต่ความอิม่ ใหญ่ของเสียง Elvis
ยังไม่ได้เท่ากับเมือ่ ฟังด้วยหัว EMT เลยไปลองหยิบ
แผ่นนีอ้ อกมาฟัง Johnny Hartman ชุด Once In
Every Life กับเพลง Easy Living แผ่นนีถ้ า้ เสียงของ
Johnny เรียวเล็กละก็ ไม่ใช่แน่ละ ต้องมีอะไร
ผิดแน่นอน จากทีฟ่ งั กับหัว Zyx ก็ยงั คง ok นะครับ
ถ้าไม่ได้เทียบกับ holbo + EMT นีผ่ มรับได้เลย
ท่านลองฟังเองดูนะครับ

บทสรุป
ขออนุญาตสรุปประเด็นเป็นข้อๆ นะครับ
จากการเล่น holbo มาตลอดสองอาทิตย์นี้
1. เป็นแท่นอาร์มลม และ air bearing
suspension ที่ อ ยู ่ ใ นระดั บ ราคาที่ จั บ ต้ อ งได้
เมือ่ เทียบกับเครือ่ งรุน่ พีๆ่ ในวงการ
2. การสร้าง การประกอบ วัสดุ อยูใ่ นระดับ
ทีด่ มี าก เรียบๆ ดูหรู ปัม๊ ลมท�างานได้เงียบ และไม่มี
ปัญหาตลอดการทดสอบ
3. ถึงแม้วา่ คอนเซ็ปต์ของผูส้ ร้างคือ simply,
plug and play ก็ตาม แต่เวลาเซ็ตจริงต้องใส่ใจ
และให้เวลากับมันพอสมควร ถึงจะได้เสียงทีด่ ี
4. มีความเป็น monitor สูง มันรายงานเสียง
จากอุปกรณ์ทใี่ ช้รว่ มกับมัน และแผ่นเสียงได้อย่าง
เทีย่ งตรง ตรงไปตรงมามาก
5. การ matching กับหัวเข็ม ต้องเลือกสรร
พอสมควร ผมฟังแล้วมันแมทช์กบั หัวเข็ม EMT ทีเ่ ป็น
naked body มากทีส่ ดุ แต่เสียดายหัวเข็มรุน่ นีท้ าง
EMT ไม่ทา� ออกมาแล้ว หัวทีผ่ มคิดว่าเสียงใกล้เคียง
และน่าจะแมตช์กบั holbo คือ Benz Micro Glider
(น�้าหนักหัว 6.8 gram) หรือไม่ก็ Gullwing
(หนักมากเกินไปหน่อยครับ 12 กรัม) ถ้าเป็นหัวทีม่ ี
output สูงๆ เหมาะกับ MM phono ผมอยากลอง
หัวค่าย Decca/London อย่างรุน่ Super Gold
น่าจะแมตช์กบั อาร์มลมของ holbo
6. สุดท้ายคือ ต้องลองไปนัง่ ฟังของจริงดูครับ
ทางพีก่ ติ ติคณ
ุ แห่ง Discovery HiFi ยินดีตอ้ นรับ
ทุกท่านอยูแ่ ล้วแน่นอน
ราคา 250,000 บาท
นำาเข้าและจัดจำาหน่ายโดย Discovery HiFi
โทร. 0-2102-2610, 0-2747-6710

