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Pass Labs INT-250 มาได้เหมาะเจาะถูกที่

ถูกเวลาจริงๆ เพราะผมรอคอยอินทิเกรตแอมป์ตัว

นี ้ซึง่ได้รับการกล่าวชืม่ชมเอาไว้มากมาย และยังตดิ

ในลิสต์ “2017 HIGH-END AUDIO BUYER’s 

GUIDE” และ “2017 THE ABSOLUTE SOUND 

EDITOR’s CHOICE AWARD” มานาน และนีแ่หละ

คือ อนิทิเกรตแอมป์ทีอ่ยากฟัง และอยากน�ามาลอง

ขับล�าโพง Paradigm Persona B มากๆ เช่นกัน
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ก่อนจะทดสอบ ผมเปิดเพลงทิง้ไว้ตลอดเวลา 5 วนั 
ต่อเนื่อง ไม่เคยปิดเครื่องหรืออะไรเลย เพื่อทดสอบ
ความคงทนของอุปกรณ์ต่างๆ ฉะนั้น เชื่อได้ครับว่า 
อุปกรณ์ทุกตัวที่ผ่านมือผมจะทดสอบแบบน้ีตลอด 
ฉะนั้น เรื่องความถึกคงทนไม่ต้องกังวลอะไรเลยครับ

ส�าหรับ Pass Labs INT-250 ทุกครั้งที ่
ปิดเครื่อง แล้วเปิดใช้งานไหม ไม่ว่าจะเล่นอินพุตไหน  
ตัวเครือ่งจะเซต็ Default ไว้ทีอ่นิพตุ 1 เสมอ และระดบั 
ความดังจะลดเหลือ 00dB ทุกครั้ง

อีกเรื่องที่ส�าคัญไม่น้อยคือ การลดสัญญาณ
รบกวนจากเสียงฮัมจากกราวด์ลูปของสายสัญญาณ 
โดย Pass Labs INT-250 มขีัว้ต่อกราวด์ของสญัญาณ
อยู่ด้านหลัง คล้ายๆ การต่อขั้วกราวด์ของปรีโฟโน 
ถามว่าลดอย่างไร โดยการให้ Pass Labs INT-250 
ท�าตัวเสมือนจุดรวมของสัญญาณกราวด์ของทางเดิน
สัญญาณทั้งหมด โดยการเชื่อมกราวด์ทุกอย่างมาที่ 
ขั้วกราวด์นี้ ใครเคยใช้อุปกรณ์เสริมพวกกราวด์ลอย
คงพอนึกภาพออก จริงๆ เรื่องแบบนี้ยังมีวิธีการต่อ
เสริมเข้าไปอีก คือ ระบบสายไฟเอซี หรืออุปกรณ์ 
ต้นทางอ่ืนๆ ที่จะใช้ ต้องไม่ได้เชื่อมต่อกราวด์ครับ  
แล้วให้กราวด์ของสญัญาณหลงั Pass Labs INT-250 
เป็นจุดส่วนรวมของกราวด์แทน เสียงก็จะยิ่งดีขึ้นไป
อีกครับ ไม่ว่าเรื่องของความนิ่ง ความสงัด เวทีเสียง 
โฟกัส อิมเมจ ก็จะดีขึ้นตามมาอีก แต่เรื่องพวกนี ้
บางครั้งก็ต้องแสดงให้เห็น ผมขอเก็บเป็นการบ้าน 
อาจจะน�าเสนอในแง่ของการบรรยายบวกการสาธิต
ให้รับรู้กันในงาน BAV HI-END SHOW 2018 นะครบั   

คุณภาพเสียง
ล�าโพงเมื่อถูกขับด้วยอินทิเกรตแอมป์ซ่ึงมี

สมรรถนะสูงขึ้น ก็จะท�าให้เห็นศักยภาพของล�าโพง
มากยิ่งขึ้น ครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน เมื่อ Paradigm  
Persona B ได้จบัคูก่บั Pass Labs INT-250 คณุภาพ
เสียงของล�าโพงถูกยกระดับขึ้นไปสู่ล�าโพง World 
Class มากยิ่งขึ้น คุณภาพเสียงทุกด้านดีข้ึนอย่าง
น่าแปลกใจ อีกทั้งยังรู้สึกเสมือนว่าแต่ละเสียงไม่ได้
ออกมาจากล�าโพงเลย แน่นอนเมื่อคุณภาพเสียงที่ได้
เปลี่ยนแปลงมากมายขนาดนี้ โดยเฉพาะโลว์เบสของ
ล�าโพงดีขึ้นอย่างมากมาย เมื่อโลว์เบสดีขึ้น ผมต้อง 
ขยับหาต�าแหน่งเหมาะสมของล�าโพงใหม่ เพราะ  
ณ ต�าแหน่งเดมิ เสยีงจะแออดัตรงกลางอยูบ้่าง เวทหีลงั 
จะแน่นๆ อยู่สักหน่อย และเสียงจากล�าโพงสามารถ
หาต�าแหน่งเพื่อให้เสียงออกมาใหญ่กว่าเดิมได้อีก  

เรือ่งตรงนี ้ผมย�า้บ่อยครัง้ช่วงหลงัๆ ทกุครัง้เมือ่
เปลี่ยนอินทิเกรตแอมป์ เพาเวอร์แอมป์ สายไฟ หรือ
เพ่ิมเติมอะไรลงไปในส่วนของระบบไฟฟ้าเข้ามาใน
ซสิเตม็ หากโลว์เบสเปลีย่น ต�าแหน่งการวางล�าโพงจะ
ต้องตรวจสอบอีกครั้ง ว่ายังคงใช่ต�าแหน่งเดิมหรือไม่  

ความประทับใจแรกที่เกิดขึ้นเมื่อทุกอย่างลงตัว
แล้วก็คือ Pass Labs INT-250 สามารถท�าให้เสียงที่

ได้ยนิออกมาจากล�าโพงเสมอืนว่าไม่ได้ดงัออกมาจาก
ล�าโพงเลย ราวกับว่าจดุก�าเนดิของเสียงเกิดจากพืน้ที่
ว่างของห้องที่เรามองเห็นอยู่ตรงหน้า ซึ่งกระจายอยู่
รอบๆ ล�าโพงนั่นเอง แต่ละโน้ตแต่ละเสียงล่องลอย 
อย่างอิสระ เสียงหลุดจากตู้จริงๆ เหมือนว่าในห้อง
ไม่ได้มีล�าโพงอยู ่เลย บางครั้งก็อดแปลกใจไม่ได้  
เบสใหญ่เกินกว่าจะเกิดจากล�าโพงวางขาตั้งขนาดนี้ 
พละก�าลังและความหนักแน่นของเบส ดังกับมีการ
ซ่อนซับวูฟเฟอร์ไว้ในห้อง

เริม่ต้นฟังอย่างจรงิจงั จากแผ่นซดีีเพลงคลาสสิก 
ของค่าย Reference Recordings (RR) นักเล่นที่
พิสมัยความโอ่อ่าของสนามเสียง บอกได้เลยว่าจะ
ต้องพงึพอใจในอินทเกรตแอมป์ Pass Labs INT-250 
เป็นอย่างมาก เพราะสนามเสียงท่ีได้นั้น กว้างและ
ลึกมาก จนไม่รู้สึกว่าผนังหลังด้านหลังและด้านข้าง
จะเป็นอุปสรรคสกัดความกว้างและลึกของเวทีเสียง 
ให้อยู ่เพียงแต่ในห้องเท่านั้น สนามเสียงแผ่กว้าง
และลึกทะลุผนังด้านหลังและด้านข้างออกไปอีก มิติ  
เวทเีสยีง สดุยอดมาก หลดุเลยออกมาวางตวัเป็นชัน้ๆ  
อย่างชัดเจนมาก ไม่ใช้เด่นเฉพาะด้านกว้างและลึก
อย่างเดียว มิติเสียงสูงต�่าก็ยังดีข้ึนกว่าเดิมอีก จาก
เสยีงดนตรซีึง่เมือ่ก่อนได้ยนิความสงูจากเสยีงระดับนี้  
แต่ Pass Labs INT-250 ท�าให้ความสูงที่เคยได้ยิน
เคยรู้สึกนั้นสูงขึ้นไปอีก

นั่นเป็นเพียงน�้าจิ้มเท่านั้น ความโดดเด่นและ
คุณภาพเสียงของ Pass Labs INT-250 ยังมีอีกเยอะ

ความโดดเด่นต่อมาก็คอื ไดนามกิของเสียงครบั 
ผมเคยเจออินทิเกรตแอมป์ที่แพงกว่า แต่น่าแปลกว่า 
ไดนามิกเรนจ์ของเสียงไม่ได้เปิดกว้างมากมายอย่าง 
Pass Labs INT-250 ต้องยอมรับว่า ยาแรงส�าหรับ 
Pass Labs INT-250 ตัวนี้คือ ไดนามิกนี่แหละครับ 
หากจะเทียบในราคาท่ีเท่าเทียมกัน บอกได้เลย  
ผมยังหาอินทิเกรตแอมป์ท่ีให้ไดนามิกของเสียงออก
มาอย่าง Pass Labs INT-250 ไม่เจอเลย ไม่ว่าอนิทเิกรต 
แอมป์คลาส D เจ๋งๆ หรอือนิทเิกรตแอมป์หลอดก็ตาม 

พูดกันตรงๆ ไม่ได้เยินยอ ณ  ตอนนี้หาคู่เทียบ Pass 
Labs INT-250 ได้ยาก และผมก็ยังเห็นว่า ปรีแอมป์ 
เพาเวอร์แอมป์ บางคู ่ราคาแพงกว่า กย็งัให้ไม่ได้อย่าง 
Pass Labs INT-250 เช่นกัน แนวคิดทีว่่า เล่นแยกช้ิน 
ปรีแอมป์-เพาเวอร์แอมป์ แล้วให้คุณภาพเสียงดีกว่า
อินทิเกรตแอมป์  ทุกวันนี้อาจใช้ไม่ได้แล้วเช่นกัน

อย่าลืมนะครบั ว่าส่ิงทีผ่มแนะน�าเอาไว้ก่อนหน้านี ้ 
คือการเลือกสายล�าโพงที่เหมาะสม และสายไฟเอซีที่
แม็ตช์กันนั้น  ยังคงเป็นปัจจัยที่ส�าคัญไม่น้อย หากใช้
ขนาดของสายล�าโพงเล็กลงกว่าที่แนะน�า บางอย่างก็
อาจจะถกูลดทอนลงไปบ้าง  ตามแต่เหตปัุจจยัทีเ่ลอืก
น�ามาใช้งานร่วมกับ Pass Labs INT-250  

แผ่นซดีี Dvorak, Symphony No.9 “From the 
New World”, London Symphony Orchestra,  
Istvan Kertesz แผ่นนีไ้ด้รบัการแนะน�าใน PENGUIN 
GUID TO CDs ด้วย แผ่นซีดีแผ่นนี้ หากอินทิเกรต
แอมป์ไม่สามารถตอบสนองไดนามกิเรนจ์ของเสียงได้
ดีแล้ว โทนเสียงก็จะออกมาเนอืยๆ ต้องมาน้ันลุน้เสยีง
ตรงนั้นตรงนี้จะออกมาหรือเปล่า พีคเสียงตรงนี้จะ 
ได้ไหม หากให้ออกมาไม่ได้ ฟังแล้วรูสึ้กว่าพีคของเสยีง
ใกล้เคียงกัน ไม่ได้แตกต่างกันมากนัก ก็จะท�าให้รู้สึก
เบื่อหน่าย ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ แต่เมื่อไดนามิก 
เรนจ์ของเสียงมันกว้าง สามารถสร้างความแตกต่าง
ของแต่ละเสียงได้อย่างชัดเจน ตรงนี้แหละที่ Pass 
Labs INT-250 ยิ่งสร้างความประทับใจอย่างมาก  

ลองนึกดูครับ ในสนามเสียงที่เราได้ยินนั้น  
เราสามารถสัมผัสถึงพีคเสียงของเครื่องดนตรีท่ี
กระจายดังข้ึนมาแตกต่างอย่างชัดเจน ไม่ได้มีโทน
เสียงที่ใกล้เคียงกัน ก็จะเกิดความไพเราะและน่าฟัง
มากยิ่งข้ึน เข้าถึงเรื่องราวทางดนตรีได้มากกว่าเก่า 
ถามว่าหากไดนามกิไม่ได้เปิด โทนเสยีงจะเป็นอย่างไร 
ก็จะออกมาโทนหม่นๆ อึมครึม ฟังแล้วอึดอัด เนือยๆ 
เสียงไม่เปิดเท่าที่ควร  อีกแผ่นหนึ่งที่ใช้ทดสอบ 
ไดนามิกเรนจ์ของเสียงคือ แผ่นของ Rickie Lee 
Jones นี่แหละ 
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ผมเห็นอินทิเกรตแอมป์ของ Pass Labs บ่อยครั้ง แต่บอกตรงๆ  
ไม่คุ้นเรื่องน�้ำหนักเลย วันท่ีอินทิเกรตแอมป์มำ ถึงเห็นกล่องก็ตกใจว่ำ 
กล่องใหญ่มำก พีท่ีม่ำส่งบอกว่ำต้องยกสองคน คนเดยีวไม่ไหวแน่ๆ ผูช้ำย
ยกกนัสองคนไม่ใช่เรือ่งใหญ่ เพรำะยงัประคองกนัมำได้ แต่พอแกะกล่อง
นีส่เิป็นภำระหน้ำทีข่องผมและแฟนสองคน ลกูยงัเลก็กค็งช่วยอะไรมำก
ไม่ได้ พอแกะกล่องยกกับแฟนครำวนี้แหละ รู้เลยว่ำ อินทิเกรตแอมป์
หนักจริงๆ หนักเกือบ 50 กิโลกรัม แฟนผมถึงกับบ่น “หนักๆ แบบนี้ 
หำกเสยีงออกมำไม่ด ีจะด่ำตัง้แต่ปำกซอยยนัท้ำยซอย” ครำวหน้ำสงสยั
ผมต้องลิมิตน�้ำหนักของเคร่ืองบ้ำงแล้ว อะไรที่หนักเกิน 40  กิโลกรัม  
คงต้องขอบำยแล้วล่ะ

Pass Labs INT-250 ตัวเครื่องใหญ่มำก กว้ำงและลึก จนผมต้อง
หันแท่นไม้มะค่ำรองเครื่องเป็นตำมแนวยำวแทน หน้ำปัดอะลูมิเนียม
พร้อมมำตรวดัเรอืงแสงสนี�ำ้เงนิขนำดใหญ่ยงัคงเป็นเอกลกัษณ์ของ Pass 
Labs มำตั้งแต่ถูกใช้ครั้งแรกในแอมป์ Point 8 ผมชอบควำมเรียบง่ำย 
ในกำรออกแบบของ Pass Labs มำกทีเดียว เพรำะมันแลดูสะอำดตำ 
เรียบง่ำย และดูมีเกรดมำกทีเดียว

หน้ำปัดเครื่องด้ำนหน้ำมีปุ่มแค่ 5 ปุ่ม คือ ปุ่มกดเปิดใช้งำนเครื่อง 
Power, ปุ่มเลือกอินพุตซึ่งมีด้วยกัน 4 อินพุต และ ปุ่ม Mute ซึ่งอยู่ 
ด้ำนขวำมือ ด้ำนหลังเครื่องจะเห็นขั้วล�ำโพงขนำดใหญ่ซึ่งใช้ของ  
Furutech ช่องเสยีบสำยไฟเอซแีละสวติช์หลกัในกำรเปิดปิดเครือ่ง ตรงนี ้
ดหีน่อย เพรำะเวลำตดักำรท�ำงำนของเครือ่งกใ็ห้ปิดสวิตช์หลักตรงนีเ้ลย 
ช่องอินพุตมี RCA ทั้งหมด 4  ช่อง แต่ส�ำหรับอินพุต 1 มีขั้วต่อ XLR  
ไว้ให้ด้วย ช่อง Pre-Out มีทั้ง RCA และ XLR ส่วนช่อง Preamp Input 
มีช่องต่อแบบ XLR อย่ำงเดียว

Pass Labs INT-250 ให้ก�ำลังขับ 250 วัตต์ ที่ 8 โอห์ม โดยใช้
มอสเฟตจ�ำนวน 8 ตวัต่อข้ำง วงจรภำยในถอดแบบมำจำกเพำเวอร์แอมป์ 
X-250.8 ซึ่งสำมำรถจ่ำยกระแสได้ถึง 20 แอมป์ พีคได้ถึง 80 แอมป์  
กำรไบอัสวงจรเป็นกำรไบอัสแบบ Class A โวลุ่มขยำยเสียงค่อนข้ำง
ละเอยีดมำก เพรำะข้ึนทลีะ 1dB อกีทัง้เกนเสยีงก็ต�ำ่อกีด้วย ท�ำให้ได้ยนิ
รำยละเอียดเรโซลูช่ันและไดนำมิกเรนจ์ของเสียงได้ละเอียดมำกยิ่งขึ้น  
มำพร้อมรีโมตคอนโทรลควบคุมกำรท�ำงำนได้ครบทุกฟังก์ชั่น 

แม็ตชิ่งซิสเต็ม
เรื่องแม็ตชิ่งอินทิเกรตแอมป์หรือเพำเวอร์แอมป์ จริงๆ มีด้วยกัน 

ไม่กี่เรื่องที่ควรใส่ใจ และส่งผลหลักต่อเสียง อย่ำงแรกที่ควรค�ำนึง
ถึง คือ ขนำดของสำยล�ำโพง กำรใช้แอมป์ที่แตกต่ำงกัน ไม่ว่ำจะเป็น 

PASS LABS
INT-250

แอมป์หลอด, แอมป์คลำส D, แอมป์คลำส A หรือ แอมป์คลำส AB  
ก็ใช่ว่ำสำยล�ำโพงหนึ่งคู่ที่มีจะเหมำะสมแม็ตช์กับแอมป์ทุกชนิด เล่นได้ 
ครอบจักรวำลทั้งหมด โดยไม่ขยับปรับเปลี่ยนอะไรเลย ท้ำยที่สุด 
พอเสียงมันไม่ใช่ก็เลยต้องเปลี่ยนโน่นเปลี่ยนนี้ ทั้งๆ ที่ต้นเหตุอำจจะ 
เกิดจำกสำยล�ำโพงก็ได้ ผมใช้ค�ำว่ำ “อำจจะเกิด” นะครับ ไม่ได้บอกว่ำ 
มันคือสำเหตุทั้งหมด

Pass Labs INT-250 ตัวนี้ให้ก�ำลังขับ 250 วัตต์ ที่ 8 โอห์ม 
และ 500 วัตต์ ที่ 4 โอห์ม หม้อแปลงมีขนำดใหญ่ นั่นก็หมำยควำมว่ำ  
อนิทเิกรตแอมป์ตวันีส้ำมำรถรองรบัล�ำโพงซ่ึงมคีวำมไวต�ำ่ๆ ได้เป็นอย่ำงดี  
สำมำรถจ่ำยกระแสออกมำได้มำก  ฉะนั้น สำยล�ำโพงที่จะแม็ตช์กับ 
อินทิเกรตแอมป์ตัวนี้ต้องมีขนำดที่เหมำะสมด้วย ขนำดหน้ำตัดของ 
สำยล�ำโพงจะส�ำคัญมำกกว่ำอย่ำงอื่น

ผมแนะน�ำว่ำ ส�ำหรับ Pass Labs INT-250 ควรใช้สำยล�ำโพงที่มี
พื้นหน้ำตัดของตัวน�ำมำกกว่ำ 4 sq.mm ขั้นต�่ำต้องมีหน้ำตัด 6 sq.mm 
เป็นอย่ำงน้อย จึงจะสัมผัสควำมยอดเยี่ยมของ Pass Labs INT-250  
ได้อย่ำงเต็มที่ ไดนำมิกเรนจ์ของเสียงจะกว้ำงมำกๆ พอบอกอย่ำงนี้  
ผมเจอบ่อยคอื นักเล่นหลำยท่ำนก็มกัเกิดค�ำถำมว่ำ ถ้ำมีสำยรำคำแพงๆ 
อยู่แล้ว แต่ขนำดตัวน�ำต�่ำกว่ำ ใช้ได้หรือเปล่ำ ในเรื่องแบบนี้ ขนำดที่
เหมำะสมจะให้คณุภำพเสยีงออกมำดกีว่ำกำรเอำรำคำเป็นท่ีต้ัง แต่ขนำด
หน้ำตัดเล็กกว่ำ สำยแพงกว่ำ ก็ไม่จ�ำเป็นต้องดีกว่ำ หำกว่ำไม่แม็ตช์กัน 
มันก็ไม่ใช่ค�ำตอบอยู่ดี พอบอกอย่ำงนี้ก็มักจะโดนค�ำถำมที่ต่อเนื่องกัน 
อีกว ่ำ ท�ำไมไม่ค ่อยเห็น หรือเจอบอกควำมเรื่องนี้จำกรีวิวของ 
ต่ำงประเทศเลย ผมก็บอกเสมอว่ำ ผมเป็นคนไทยไม่ได้เป็นฝร่ังคง
ตอบแทนกนัไม่ได้ อย่ำงทีส่องคอื เรือ่งเหล่ำน้ีคอืข้อเสนอแนะ ไม่ได้บงัคบั
ว่ำจะต้องท�ำตำม เพียงแต่เป็นข้อเสนอแนะว่ำ หำกต้องกำรให้คุณภำพ
เสียงดีขึน้ สมัผัสถงึควำมเป็น Pass Labs INT-250 ได้มำกขึน้เท่ำนัน้เอง

ส่วนเรื่องของล�ำโพง ถึงเป็นอินทิเกรตแอมป์ แต่ก็ไม่แนะน�ำให้ใช้
ล�ำโพงควำมไวสูงกับ Pass Labs INT-250 เนื่องจำกอินทิเกรตแอมป์
รุ่นนี้ออกแบบส�ำหรับล�ำโพงที่ควำมไวต�่ำกว่ำ 89dB น่ำเสียดำยที่ผม
ไม่มีล�ำโพง Wilson Benesch เพรำะคิดว่ำน่ำจะเหมำะกับ Pass Labs  
INT-250 มำกๆ เนื่องจำกรุ ่นที่ผมเคยทดสอบควำมไวค่อนข้ำงต�่ำ  
แต่ถึงอย่ำงไรล�ำโพงใกล้ตัวตอนนี้ที่แม็ตช์กับ Pass Labs INT-250 อีกคู่ 
ก็ต้องยกให้ Paradigm Persona B ซึ่งแม็ตช์ค่อนข้ำงมำกทีเดียว 

ส่วนสำยไฟเอซไีม่มปีระเด็นอะไรมำกนกั ก็ยงัคงใช้สำยไฟก้องกจิกร  
หัวท้ำย Wattgat 320EVO, 5266EVO ชุบแพลตตินัมโกลด์เช่นเดิม  
ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมำกนัก  
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PASS LABS : INT-250

ไมเพียงเทาน้ัน การแยกแยะของเสียงตางๆ 
ก็ถายทอดออกมาไดอยางเด็ดขาด ที่สําคัญคือ ความ
เขมและนํา้หนกัของเนือ้เสยีง ทกุเสยีงนัน้แขง็แรงมาก 
ไมไดรู สึกวายานความถี่เสียงใดดูออนแรงลงเลย 
แผนซีดขีอง Dvorak นี ้ผมเคยฟงจากอนิทเิกรตแอมป
หลอดมากอน เสียงจากแอมปหลอดใหสนามเสียง
กวางและเปดโลง เพียงแตนํ้าหนักของเสียงเครื่อง
ดนตรีตางๆ และความแข็งแรงของแตละเสียงที่เกิด
ขึ้นในสนามเสียงไมสามารถใหเทียบเทา Pass Labs 
INT-250 ไดเลย ไมวาจะเรื่องของนํ้าหนัก ไดนามิก
หัวเสียง และความเขมของมวลเสียง ความเขมขน

หวัโนตเสียงนัน้ Pass Labs INT-250 ใหความกระชบั 
หรือมีมวลของเสียงเขมขนมากกวา ขณะที่แอมป
หลอดฟงเหมือนเสียงหนาใหญ แตไมกระชับ และ
การดดีตวัไดนามกิของเสยีงนัน้ออกจะนุมไปดวยซํา้ไป

สวนใหญหากจะวัดวา อินทิเกรตแอมปตัวไหน
ดีกวากัน ผมมักจะชอบวัดในเรื่องนี้ เพราะอินทิเกรต
แอมปหลายตวั หรอืแมแตเพาเวอรแอมปกต็าม เมือ่เรา
ฟงเพลงคลาสกิแลวมีเสียงดนตรโีหมขึน้มาพรอมๆ กนั 
ลองสังเกตดูวา ไดนามิกหัวเสียงโนตที่เราไดยินนั้น
ออกมาในแนวฟงดนูุมนวลหรอืเปลา และพคีไดนามกิ
ของเสียงที่ออกมาเปนเชนไร

แผนซีดี Jennnifer Warnes, The Wall 
แผนนี้มีเสียงเครื่องดนตรีที่หลากหลายมากทีเดียว 
กอนหนานี้ ผมฟงแผนนี้กับอินทิเกรตแอมปหลอด 
เลยยังจําเสียงแอมปหลอดที่ ใช ร วมกับลําโพง 
Paradigm Persona B ไดอยู

เสยีงที ่Pass Labs INT-250 สรางความแตกตาง
เหนืออินทิเกรตแอมปหลอดก็คือ ความเขมแข็งของ
เสียงต้ังแตยานความถี่ต่ําไปยังยานความถี่สูงเลย
ทีเดียว มวลของเสียงแตละอยาง ไมว าจะเปน
กีตาร กลอง เบส เปยโน และ ไวโอลิน แข็งแรง 
อยางที่ควรจะเปนตามธรรมชาติของเสียงจริงๆ 
หรือความเขมของมวลเสียงซึ่งเปนความถี่เสียง

มูลฐานของเสียงดนตรีน้ัน แลว
ค อยๆ เฟดเอาตออกไปตาม
โครงสรางฮารมอนิกสของเสียง
ทาํใหเราเขาถงึความเปนธรรมชาติ
ของเสียงจริงๆ ความเขมแข็งแรง
ของเสียงเปนอะไรที่นายกยอง
อยางมาก ลองดูครับ สวนใหญ
เ มื่ อ พู ด ถึ ง ค ว า ม ถ่ี ต่ํ า แ ล  ว 
อินทิเกรตแอมปหลายตัวมักจะ
ใหความหนักแนนของความถี่
ต่ําและความถี่กลางตอนลาง
มากกวาความถี่เสียงสูง

หากนําแอมป หลอดไป
ใชกับลําโพงอ่ืนทั่วไป ซ่ึงไมใช
ลําโพงฮอรน เมื่อพูดถึงความเข มของเสียงนั้น
จะตกไปในยานความถ่ีตํ่ามากกวาย านความถี่
ดานอื่นๆ แตถาอยากใหแอมปหลอดมีเสียงใหญ 
เขม แข็งแรง ก็ตองเลนลําโพงฮอรน เพราะพื้นฐาน
ของลําโพงฮอรน โดยเฉพาะถาเปนลําโพงฮอรน
แนววินเทจจะคอนขางมีขนาดที่ใหญมากๆ เสียงจึง
ใหญกวา เขมกวา แอมปหลอดจะใหเสียงใหญ เขม
แขง็แรง จงึตองใชสวนประกอบของลาํโพงเขามาชวย

อินทิเกรตแอมป�ที่ผม
ได�ลองฟ�งมาทั้งหมด 
ไม�ว�าจะหลักหมื่นหรือ

หลักแสนต�น แสนกลางๆ 
หลายๆ ตัว ผมยัง

ไม�ได�ยินเสียงเทียบเท�า
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EQUIPMENT REVIEWS

Specifications
Class   AB
Gain (dB)   30/36
Frequency Response  -6 dB @ 80 KHz
Power Output /ch (8 ohm)  250
Distortion, (1 KHz, full power)  1%
Input Impedance (Kohms) ea Leg  45
Damping Factor  150
Dimensions (W x H x D)  19 x 21.25 x 9.1
Weight (LBS)   105

ซิสเต็มที่ใช้ทดสอบร่วม
เครื่องเล่นแผ่นเสียง	 	 Thorens:	TD240-2
เครื่องเล่นซีดี		 	 	 Icon	Audio:	CD	x	2	Valve
ลำ�โพง			 	 	 Quad:	22L,	Paradigm:	Persona	B
ส�ยลำ�โพง   D.I.Y
ส�ยนำ�สัญญ�ณ	 	 	 Acoustic	Zen:	Wow		
ส�ยไฟเอซีทั้งหมด		 	 ส�ยไฟเอซี	ก้องกิจกร	หัวท้�ย	Wattgate	320EVO,	
	 	 	 	 5266EVO	ชุบแพลตตินั่มโกลด์	และชุบแพลตินั่ม	
เต้�รับไฟฟ้�		 	 	 Oyaide	R-0	รุ่น	ปรับปรุงพิเศษ	ไม่ได้ใช้เคร่ืองกรองไฟใดๆ	ท้ังสิ้น

ร�ค�	440,000	บ�ท
นำ�เข้�และจัดจำ�หน่�ยโดย
บริษัท	KS	SONSGROUP	จำ�กัด									
โทร.	0-2276-3030

แต่ในกรณขีอง Pass Labs INT-250 ตวัประกอบ
ที่จะท�ำให้เสียงออกมำใหญ่ เข้มข้น และแข็งแรงนั้น  
ไม่ได้เกิดจำกล�ำโพงเพยีงอย่ำงเดยีว กว่ำ 70% เกดิจำก 
ศกัยภำพตวัอนิทเิกรตแอมป์ล้วนๆ ทีผ่ลกัดนัศกัยภำพ
ของล�ำโพงออกมำได้อย่ำงเต็มที่ อย่ำว่ำแต่ Pradigm 
Persona B เลย แม้แต่ Quad 22L เมื่อเล่นกับ Pass 
Labs INT-250 เสียงจำก Quad 22L ก็ใหญ่แข็งแรง
เกินกว่ำไปกว่ำที่เคยได้ยินมำกๆ ฟังแล้วหลงรักใน 
Quad 22L อีกเยอะเลย

อย่ำเข้ำใจผิดว่ำ ผมจะบอกว่ำ อินทิเกรตแอมป์ 
Pass Labs INT-250 จะท�ำให้เสียงล�ำโพงทั่วไปใหญ่
เหมือนล�ำโพงฮอร์นตัวใหญ่ๆ เพียงแต่เวลำฟังเพลง
จำกแผ่น Elvis 24 Karat Hits แล้ว รูส้กึว่ำบุคลกิของ 
เสียงกีตำร์ เสียงร้อง เสียงดนตรี ให้เสียงออกมำใหญ่ 
เข้ม และแข็งแรง เหมือนที่เคยฟังจำกซิสเต็มแอมป์
หลอดเล่นกับล�ำโพงฮอร์นวินเทจคู่ละหลำยล้ำนเลย

สไตล์เสยีงแบบนีพ้บได้จำก Pass Labs INT-250  
เท่ำนั้น ถำมว่ำจะหำอินทิเกรตแอมป์ตัวอื่นล่ะ จะให้ 
ได้หรือเปล่ำ ผมไม่แน่ใจนะครับ อินทิเกรตแอมป ์
ตวัอ่ืนจะเป็นอย่ำงไร แต่อนิทเิกรตแอมป์ทีผ่มได้ลองฟังมำ
ทัง้หมด ไม่ว่ำจะหลกัหมืน่หรอืหลกัแสนต้น แสนกลำงๆ  
หลำยๆ ตวั ผมยงัไม่ได้ยนิเสยีงเทยีบเท่ำกบั Pass Labs 
INT-250 เลย แม้กระทัง่ชดุแยกชิน้ปรแีอมป์-เพำเวอร์
แอมป์ กย็งัยำกจะให้เสยีงออกมำได้อย่ำงนี้

สไตล์เสียงแบบนี้ท�ำให้ฟังแล้วอึดอัดไปหรือ
เปล่ำ เพรำะเสียงออกมำแน่นหนักเกินไป ค�ำตอบคือ 
ไม่เลย เพรำะ Pass  Labs INT-250 ไม่ได้ท�ำให้เสียง
ฟังดูตึงแน่นหนักไปทั้งหมด เพียงแต่ควำมตึงแน่น
หนักก็เป็นลักษณะเสียงดนตรีที่ถูกบันทึกมำอยู่แล้ว 
คือเสียงที่มีอยู่แล้วจำกซอฟต์แวร์ที่ใช้งำน ไม่ได้บูสต์
หรือแต่งให้เด่นขึ้นมำเลย

เมื่อเปลี่ยนแนวเพลง เสียงก็เปลี่ยนไปตำม
ซอฟต์แวร์ที่ใช้งำน เพียงแต่ Pass Labs INT-250 
ท�ำให้เรำเข้ำใจควำมเป็นจริงของเสียงมำกยิ่งขึ้น
เท่ำนั้นเอง เข้ำใกล้ในควำมเป็นธรรมชำติของเสียง 
ทั้งควำมเงียบและควำมสงัด

ควำมโดดเด่นไม่ได้อยู่ที่โทนเสียงใดโทนเสียง
หนึ่ง ทุกเสียงของทุกเครื่องดนตรีคือควำมสมจริง 
สมจังทั้งหมด ยกตัวอย่ำงเช่น เสียงเปียโน อิมแพ็ค
ของเสียง ทรำนเชีย้นต์ เวลำกดคีย์เปียโน ควำมกงัวำน  
ฮำร์มอนิกส์ เหมือนจริงมำกๆ เวลำฟังเพลงที่มีเสียง
เปียโนบรรเลงโดดๆ แล้วเปิดโวลุ่มดังขึ้นมำสักหน่อย 
เสียงท่ีได้ยินเสมือนมีคนเล่นเปียโนจริงๆ ในห้องเลย 
เสียงเหมือนจริงมำกๆ หรือจะหันไปฟังเพลงแจ๊ส 
เอำเป็นว่ำ ผมไม่ต้องควำนหำล�ำโพงฮอร์นและแอมป์
หลอด เพยีงซสิเต็มขนำดนีก้ไ็ด้ยนิเสยีงเป่ำแซ็กโซโฟน
อย่ำงยอดเยี่ยมแล้ว หรือเสียงเคำะพวกเครื่องเคำะ
ทองเหลือง เสียงดังออกมำใสกังวำนมำกๆ

จะเห็นว่ำ เที่ยวนี้ผมไม่ได้เอ่ยถึงเสียงร้องเลย 
เพรำะยังหำสไตล์เสียงของเสียงร้องท่ีได้ยินไม่ได้  

ทีไ่ม่สำมำรถนยิำมเสยีงร้องได้กเ็พรำะว่ำ เสยีงร้องนัน้
แปรเปล่ียนไปตำมแผ่น ตำมคณุภำพของนกัร้อง Pass 
Labs INT-250 ไม่ได้แต่งเตมิหรอืดดัเสยีงของนกัร้อง
ให้แปรเปลี่ยนไปเลย สุดยอดมำกๆ

อินทิเกรตแอมป์ระดับอ้างอิง
อนิทเกรตแอมป์ Pass Labs INT-250 ท�ำให้เรำ

ลืมไปเลยว่ำ ถ้ำต้องกำรเสียงดีมีคุณภำพนั้นต้องเล่น
ชุดแยกชิ้นปรีแอมป์ เพำเวอร์แอมป์เท่ำนั้น เพรำะ 
Pass Labs INT-250 ให้เสียงไม่ได้แตกต่ำง หรือด้อย
กว่ำชุดปรีแอมป์เพำเวอร์แอมป์เลย

เมื่อกวำดสำยตำเหลือบดูลิสต ์ ในรำยชื่อ 
อินทิเกรตแอมป์ที่เคยฟังมำ ยังไม่มีตัวไหนที่ให้เสียง
ได้อย่ำง Pass Labs INT-250 ไม่ว่ำจะเป็นเรื่อง 
รำยละเอียด ควำมกว้ำง ลึก น�้ำหนักเสียง และควำม
เป็นธรรมชำติ  

โดยน�้ำหนักเสียงท่ีให้ออกมำนั้นไม่พบควำม 
หยำบกร ้ ำนของเ สียง เลย หรือแม ้แต ่ควำม 
เกรี้ยวกรำดของเสียงแหลมตอนบนก็ตำม ผมชอบ
ในฮำร์มอนิกส์ที่เป็นธรรมชำติของเสียงมำกๆ และ
เบสลึกที่ซ่อนอยู่ภำยในโครงสร้ำงของเคร่ืองดนตรีก็
สำมำรถสัมผัสถึงพลังงำนที่ซ่อนเร้นได้อย่ำงเด่นชัด    

อย่ำลืมปัจจัยที่ส�ำคัญสองเรื่อง คือ Pass Labs 
INT-250 ไม่เหมำะกับล�ำโพงควำมไวสูงๆ ไม่ควร
เล่นกับล�ำโพงที่ควำมไวเกินกว่ำ 89dB สองก็คือ  
สำยล�ำโพงควรมีหน้ำตัดตัวน�ำไม่น้อยกว่ำ 6 sq.mm 

ในแง ่ของควำมถึกคงทน เชื่อได ้ เลยครับ  
หำกเครื่องใดผ่ำนกำรทดสอบจำกผมก็เสมือนกำร
รับรองควำมถึกคงทนกลำยๆ เพรำะกำรเปิดอย่ำง 
ต่อเนือ่งเพ่ือดกูำรจดักำรในเรือ่งกำรระบำยควำมร้อน
นั้นเป็นอย่ำงไร สำมำรถบ่งบอกถึงควำมถึกคงทน
ได้เป็นอย่ำงดี Pass Labs INT-250 มีแผ่นฮีตซิงก์
ขนำดใหญ่ขนำบทั้ง 2 ข้ำง ฉะนั้นเรื่องกำรระบำย 
ควำมร้อนจำกเคร่ืองเชื่อถือได้ว่ำมีมำตรฐำน และ
สำมำรถระบำยควำมร้อนได้ดีแน่นอน ส่วนใหญ่เวลำ
ซือ้อนิทเิกรตแอมป์หรอืเพำเวอร์แอมป์ ผมจะดเูรือ่งนี้ 
ก่อนอย่ำงอื่นเลย นั่นก็ย่อมแสดงว่ำ เรื่องกำรระบำย
ควำมร้อนของเครื่องนี้ ส�ำคัญมำกพอๆ กับคุณภำพ
เสียงเลย

แต่ถ้ำเอำเฉพำะเรื่องคุณภำพเสียงเป็นที่ต้ัง  
ขอบอกว่ำ “Pass Labs INT-250 is the best of 
the best” ครับผม. ADP




