


ทาํไมตอ้งชั�นวางเครื�องเสียง?

# ทาํไม ฉนัถึงตอ้งลงทุนดว้ยเงินเป็นจาํนวนมากสาํหรับ 

ชั�นวางครื�องเสียงในเมื�อฉนัสามารถวาง 

อุปกรณ์เครื�องเสียงอิเลก็ทรอนิกส์ในหอ้งนั�งเล่นหรือบน

พื�นกไ็ด?้

# ทาํไม โดยเฉพาะอยา่งยิ�งแหล่งโปรแกรมสญัญาณเสียง 

(เครื�องเล่นแผนเสียงหรือเครื�องเล่นแผน่CD) 

ถึงต้องการชั�นวาง?

# ชั�นวางเครื�องเสียงทาํงานอยา่งไร?

ความแตกต่างอะไรบา้งที�ฉนัสามารถไดย้นิจากการใชก้บั

ไม่ใชช้ั�นวาง

# อะไรคือคุณสมบติัทางดา้นเทคนิคที�นิยมมากที�สุดของ 

ชั�นวาง?

# FAQ



เครื�องเล่นแผ่นเสียงทาํงานอย่างไร?



HOW A TURNTABLE WORKS?

เพื�อใหเ้ขา้ใจไดดี้ยิ�งขึ�นวา่ทาํไมเราถึงตอ้งการชั�นวางเครื�องเสียง, 

อนัดบัแรกเราตอ้งเขา้ใจเสียก่อนวา่เครื�องเล่นแผน่เสียงมีการการทาํ

งานอยา่งไร

เพื�อใหเ้ขา้ใจในฟังกช์ั�นการทาํงานที�ง่ายที�สุดเท่าที�จะเป็นไปได,้ 

ลองนึกถึงหวัเขม็ของเรากาํลงัเคลื�อนที�อยูใ่นร่องแผน่เสียง

แรงสั�นสะเทือนขนาดเลก็ที�ถูกสร้างโดยปลายเขม็ 

จะส่งผลทาํใหเ้กิดแม่เหลก็ในดา้นที�ตรงกนัขา้มกบัแรงสั�นสะเทือน  

สนามแม่เหลก็ที�ถูกสร้างขึ�นมาจะมีปฏิกิริยากบัสนามแม่เหลก็ที�ถูก

สร้างขึ�นมาโดยขดลวดในหวัเขม็, 

ซึ� งจะเปลี�ยนใหก้ารเคลื�อนไหวทางกายภาพกลายเป็นสนามไฟฟ้าที�

ส่งสญัญาณไปยงัแอมป์โดยผา่นสายเคเบิ�ล



ทีนี�ลองมาคิดกนัดูวา่จะเกิดอะไรขึ�น
ถา้อุปกรณ์ต่างๆเหล่านี� ที�มีการทาํงานโดยอาศยัการเหนี�ยวนาํที�เกิดจากการเคลื�อน
ไหวทางกลไดรั้บอิทธิพลอนั เป็นโทษจากภายนอก 
ซึ�งกคื็อแรงสั�นสะเทือนที�ไม่ไดเ้กี�ยวขอ้งอะไรกบัแรงสั�นสะเทือนที�ปลายเขม็ได ้
จากร่องแผน่เสียง



HOW A TURNTABLE WORKS

โดยปกติแลว้ เรามกัจะมีปฏิกิริยาที�เป็นโทษแตกต่างกนัอยูส่องประเภท:

# เกิดโดยเครื�องมอเตอร์ (ของเครื�องเล่นแผนเสียงหรือ CD ทรานสปอร์ต)

# เขา้สู่ชุดเครื�องเสียงจากภายนอก
(เช่น จากพื�น โดยเฉพาะอยา่งยิ�งเมื�อมีการเพิ�มระดบัความดงั)



HOW A TURNTABLE WORKS?

ดว้ยเหตนีุ� 
ระบบการป้องกันแรงสั�นสะเทือนทางกลไกที�สมบูรณ์แบบของเครื�องเล่นแผ่นเสี
ยงหรอือุปกรณ์แหล่งสัญญาณเสียงประเภทอื�นจึงกลายมาเป็นรากฐานที�สําคญัใน
การเพิ�มประสิทธิภาพสูงสุด และเพื�อหลีกเลี�ยงคณุภาพของสัญญาณเสียงที�ลดลง

ยิ�งเครื�องเล่นแผ่นเสียงมีราคาที�แพงและมีความซับซ้อนมากเท่าไหร ่(หรอืแหล่งสัญญาณเสียงอื�นๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ�งที�มีแฟรมแยก) การป้องกันแรงสั�นสะเทือนจากภายนอกก็ยิ�งมีความสําคญัมากขึ �นเท่านั�น มิเช่นนั�นแล้ว 
จะทาํให้คณุภาพเสียงที� ไดล้ดลง (บางครั �งสามารถสังเกตเุห็นไดอ้ย่างชัดเจน)



ชั �นวางเครื�องเสยีงมีการทํางานอย่างไร?



ชั�นวางเครื�องเสียงคืออุปกรณ์ที�ถา้ไดรั้บการออกแบบมาเป็นอยา่งดีแลว้ จะช่วยทาํใหอุ้ปกรณ์เครื�องเสียงอิเลก็ทรอนิกส์ 

โดยเฉพาะอยา่งยิ�งอุปกรณ์ที�เป็นแหล่งสญัญาณเสียง (เครื�องเล่นแผน่เสียง, CD ทรานสปอร์ต) 

สามารถหลีกเลี�ยงปัญหาของคุณภาพเสียงที�ลดลงอนัเนื�องมาจากแรงสั�นสะเทือนไดเ้ป็นอยา่งดี

ดว้ยเหตุที�วา่ เรากาํลงัพดูคุยเกี�ยวกบัแรงสั�นสะเทือนขนาดเลก็ บวกกบัประเดน็ที�วา่ 

เราจะทาํใหป้ระสิทธิภาพของเป้าหมายซึ�งเป็นงานอดิเรกของลูกคา้ใหเ้พิ�มขึ�นสูงสุดไดอ้ยา่งไร 

(แต่อาจจะนาํเสนอในแง่ของโอกาสทางธุรกิจใหแ้ก่ตวัแทนจาํหน่าย เพื�อใหส้ามารถจดัแสดงชุดเครื�องเสียงไดอ้ยา่งเหมาะสม) 

ถา้เราตอ้งการที�จะไดป้ระสิทธิภาพสูงสุดจากชุดเครื�องเสียงของเรา ชั�นวางเครื�องเสียงจึงกลายเป็นสิ�งที�สาํคญัที�สุด

ดงันั�น เราลองมาดูในส่วนของหลกัการที�สาํคญัทางวทิยาศาสตร์กนับา้ง วา่ชั�นวางเครื�องเสียงที�มีการออกแบบที�ดีนั�น 

ตอ้งอยูบ่นพื�นฐานของอะไรบา้ง



ชั�นวางเครื�องเสียงมีการทํางานอย่างไร?  การป้องกันแรงสั�นสะเทือนจากพื �น

โครงสร้างทั�งหมดจะตอ้งถูกแยกออกจากพื�น 

และทาํใหส้ามารถดูดซบัแรงสั�นสะเทือนส่วนใหญ่ที�เกิดขึ�นจ

ากตวัอุปกรณ์เครื�องเสียงในตลอดระยะเวลาของการฟัง 

วสัดุที�มีความคลา้ยคลึงยางจึงเป็นหนทางที�นิยมกนัใน

ปัจจุบนัและยงัเชื�อถือไดใ้นการใชแ้ยกวตัถุหนึ�งออกจากอีกวั

ตถุหนึ�ง



ชั�นวางเครื�องเสียงมีการทาํงานอยา่งไร? การแยกบอร์ดที�ใชว้างอุปกรณ์เครื�องเสียงออกจากโครงสร้าง

ชั�นวางที�ใชว้างอุปกรณ์เครื�องเสียงอิเลก็ทรอนิกส์จะตอ้งถูกกั�นดว้ย

ฉนวน(แยก)จากโครงสร้างโดยใชว้สัดุที�มีความอ่อนนุ่มและมีความ

สามารถในการดูดซบัพลงังานที�ถูกสร้างขึ�นโดยแรงสั�นสะเทือน

TECHNOGEL หรือ เจลซิลิโคน จึงเป็นวสัดุแบบ soft-solid 

ประเภทเดียวในทอ้งตลาดที�ช่วยแยกส่วนต่างๆ กนัไดอ้ยา่งเดด็ขาด 

วสัดุที�วา่นี�ประกอบไปดว้ยของเหลวกบัของแขง็ที�จาํรูปร่างของตน

เองได ้แลว้นาํมาขึ�นรูปในแบบ 3D



ชั�นวางเครื�องเสียงทาํงานอยา่งไร? การกระจายแรงสั�นสะเทือนที�เกิดขึ�นจากมอเตอร์

นี�คือประเดน็ที�อ่อนไหวที�ตอ้งมีการศึกษาเพิ�มเติม 

(รวมไปถึงวสัดุที�เกี�ยวขอ้ง เช่น คาร์บอนไฟเบอร์และโฟม PU 

ความหนาแน่นสูงที�นาํมาประกบกนัแบบแซนดว์ชิ)

โดยเฉพาะอยา่งยิ�งการใชเ้รโซเนเตอร์ที�มีการปรับแต่งอยา่งเหมาะส

มติดตั�งเอาไวด้า้นใตข้องชั�นที�ใชว้างจะช่วยลดปัญหาที�วา่นี�ลงอยา่งเ

ห็นไดช้ดั

อีกทางเลือกหนึ�งกคื็อสร้างแซนดว์ชิโดยใชว้สัดุที�เหมาะสมเพื�อใหไ้

ดผ้ลลพัทแ์บบเดียวกนั



สไปคท์าํงานอยา่งไร?



สมมุติวา่คุณไดว้างวตัถุที�มีนํ� าหนกั 40KG บนพื�น 

โดยวตัถุที�วา่นี� จะมีขาอยู ่4 ขา้ง 

(เพื�อใหว้ตัถุมีรูปร่างเป็นสี�เหลี�ยมที�ง่ายต่อการคาํนวณ) 

โดยขาแต่ละขา้งจะมีพื�นที�ผวิอยูที่� 4 ตารางเซ็นติเมตร

ขาแต่ละขา้งจะปล่อยนํ�าหนกัลงพื�นขา้งละ 10KG 

หรือพดูอีกนยัหนึ�งกคื็อ, 2.5KG 

ต่อหนึ�งตารางเซ็นติเมตรนั�นเอง



T

ความถี�เรโซแนนซ์ของวตัถุ, ไม่วา่จะเป็นวตัถุประเภทใด, มีรูปร่างและใชว้สัดุใดกต็าม 
จะแตกต่างกนัไปตามวสัดุของตวัมนัเองกบันํ�าหนกัที�กระจายลงบนพื�นที�ผวิที�รองรับวตัถุดงักล่าว

ยิ�งอตัราส่วนระหวา่งนํ�าหนกักบัพื�นที�ผวิเพิ�มมากขึ�นเท่าไหร่ ความถี�เรโซแนนซ์กย็ิ�ง 
(โดยปกติแลว้จะเป็นสองค่าแรก ซึ�งถือไดว้า่เป็นโทษมากที�สุด) เขา้ใกลค่้าศูนยม์ากเท่านั�น 
(ซึ� งแน่นอนวา่ไม่มีทางเป็นค่าศูนยไ์ดอ้ยูแ่ลว้)



HOW A SPIKE WORKS?

เนื�องจากความถี�เป็นสดัส่วนผกผนักบัพลงังาน นั�นหมายความวา่ ความถี�ต ํ�าจะสมัพนัธ์กบัพลงังานที�สูง
หรือพดูอีกนยัหนึ�งกคื็อ , ยิ�งความถี�เรโซแนนซ์ตํ�าเท่าไหร่, 
กย็ิ�งตอ้งใชพ้ลงังานในการกระตุน้โครงสร้างมากขึ�นเท่านั�น

กลบัมาที�คาํแนะนาํของเรา



ทีนี� เราลองมาวางวตัถุบนสไปคสี์�ชุดที�มีพื�นที�ผวิอยูที่� 1 ตารางเซ็นติเมตรกนัดูบา้ง
ผลลพัทที์�ได,้ 

เราจะไดน้ํ� าหนกั 10KG ที�วางบนขาที�มีพื�นที�ผวิที�นอ้ยมากในอตัราส่วนที�เขม้ขน้สูงราวกบัมีนํ�าหนกั 
1000KG บนทุกๆ พื�นที�หนึ�ตารางเซ็นติเมตร ยิ�งพื�นที�ผวินอ้ยมากเท่าไหร่ 
ความเขม้ขน้ของนํ�าหนกักย็ิ�งสูงมากขึ�นเท่านั�น ดงันั�น ความถี�เรโซแนนซ์ของวตัถุจะตํ�ามาก 
และตอ้งใชพ้ลงังานที�สูงมากถึงจะกระตุน้โครงสร้างใหเ้กิดการสั�นสะเทือนได้





FAQ

# ยิ�งชั�นวางเครื�องเสียงมีนํ�าหนกัมากเท่าไหร่ แรงสั�นสะเทือนกย็ิ�งนอ้ยมากเท่านั�นใช่หรือไม่? 

ชั�นวางเครื�องเสียงที�มีนํ� าหนกัมากจะมีการสั�นสะเทือนที�แตกต่างกบัชั�นวางเครื�องเสียงที�มีนํ� าหนกันอ้ยกวา่, แต่ต่างกมี็แรงสั�นสะเทือนกนัทั�งคู่

# โครงสร้างแบบที�ขา้งในกลวงแต่เติมดว้ยวสัดุประเภทพลาสติกฟิลเลอร์ จะดีกวา่โครงสร้างแบบตนัใช่หรือไม่? ไม่จริง - 

ไม่จาํเป็นเสมอไปที�โครงสร้างแบบตนัที�ทาํใหภ้ายในกลวงแลว้เติมวสัดุบางอยา่งลงไปจะมีคุณภาพและประสิทธิภาพที�ดีกวา่

# มีการทาสีใดที�จะช่วยลดการสั�นสะเทือนไดห้รือไม่? ผดิโดยสิ�นเชิง - นี�คือหนึ�งในเรื�องแหกตาของโลกแห่งเครื�องเสียงที�ไม่เคยจบสิ�นสกัที

# สไปคที์�ติดตั�งเขา้กบัชั�นวางเครื�องเสียง หรือวตัถุอื�นๆ (เช่น ลาํโพง) จะช่วยลดการสั�นสะเทือนไดห้รือไม่? ไม่จริง - 

หลกัทางกายภาพของสไปคไ์ดถู้กอธิบายเอาไวแ้ลว้ก่อนหนา้

# ลูกบอลกลมดีกวา่สไปคใ์ช่หรือไม่? ไม่จริง - ลูกบอลกลมทาํหนา้ที�เหมือนกบัสไปคส์องชุด

# มีชั�นวางเครื�องเสียงที�สามารถป้องกนัอุปกรณ์เครื�องเสียงอิเลก็ทรอนิกส์จากแรงสั�นสะเทือนไดอ้ยา่งสมบูรณ์แบบหรือไม่? ไม่มี, 

ชั�นวางเครื�องเสียงที�มีการออกแบบที�ดีสามารถลดโอกาสที�แรงสั�นสะเทือนจะเดินทางไปถึงเครื�องเล่นแผน่เสียงไดม้าก 

แต่ไม่สามารถที�จะกาํจดัแรงสั�นสะเทือนไดอ้ยา่งสมบูรณ์แบบ เนื�องจากเป็นไปไม่ไดใ้นทางกายภาพ

# มีโอกาสที�แรงสั�นสะเทือนจะเกิดการ "สอดประสาน" กนับนชั�นจนทาํใหเ้กิดเสียงไดห้รือไม่? ไม่มีทางเป็นไปได!้ 

ชั�นวางเครื�องเสียงตอ้งทาํหนา้ที�ในการลดผลกระทบของแรงสั�นสะเทือน ไม่ใช่การสร้างเสียง



BASSOCONTINUO KEYPOINTS

ประเดน็ที�สําคญัของ BASSOCONTINUO

นักเล่นเครื�องเสียง

# บริษทัผูผ้ลิตชั�นวางเครื�องเสียงรายเดียวที�มีการวเิคราะห์ทางเทคนิคบนผลิตภณัฑช์ั�นวางเครื�องเสียงจริงๆ 

# บริษทัผูผ้ลิตชั�นวางเครื�องเสียงรายเดียวที�มีชั�นวางเครื�องเสียงทาํมาจากคาร์บอนไฟเบอร์

# ผลิตภณัฑที์�แตกต่างกนัถึงหา้รุ่น สาํหรับความตอ้งการดา้นงบประมาณ/ประสิทธิภาพที�แตกต่างกนั

เซลส์

# ชิ�นส่วนทั�งหมดเป็นแบบโมดูล

# ผลิตในประเทศอิตาลี 100%

# บริการหลงัการขาย

# เครือข่ายตวัแทนจาํหน่ายที�ดีที�สุดในโลก (จากการเปรียบเทียบกบับริษทัผูผ้ลิตชั�นวางเครื�องเสียงรายอื�น)



อตัราส่วนระหวา่ง ราคา/ประสิทธิภาพ

ความยากในการเซ็ตอพั

ตาํแหน่งในตลาด

ประสิทธิภาพ

ความสามารถในการปรับแต่งแบบโมดูล

แผนการออกแบบผลิตภณัฑส่์วนบุคคล

แผนภูมิเพื�อใช้ ในการประเมิน
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REFERENCE LINE
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ZEN LINE
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REVOLUTION LINE
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