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"น้ำหนักเสียงอวบอิ่ม แน่น
ไดนามิกดีมากๆ เนื้อเสียงเข้มข้น"

เมื่อสักประมาณสองปีก่อน Mr. Robert Suchy, CEO ของบริษัท Clearaudio 

เยอรมน ี ได้มาเยี่ยม คุณวรเทพ ศรีชวาลา แห่ง KS Sonsgroup และเปิดตัวเครื่องเล่น  

แผ่นเสียงตัวท็อปของ Clearaudio คือ รุ่น Statement และ หัวเข็ม รุ่น Goldfinger   

ที่คอยล์ทำจากทองคำแท ้ ผมก็ทำหน้าที่เป็นผู้ร่วมอภิปรายสัมภาษณ ์ และเปิดแผ่นเสียง  

ในงาน วันนั้นทางบริษัทเซ็ตเครื่องเล่นแผ่นเสียงไว้หลายตัวมาก แต่มีตัวหนึ่งที่ผมปิ๊งมากๆ   

เมือ่แรกเหน็ คอื เจา้ Clearaudio (ตอ่ไปขอใชต้วัยอ่นะครบัวา่ CA) Ovation  
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Clearaudio เป็นแบรนด์ไฮเอ็นด์จากเยอรมน ี ที่ผมมองว่ามีความมุ่งมั่นในด้าน analog LP playback มาก มีผลิตภัณฑ ์ 

ดา้นเครือ่งเลน่แผน่เสยีงเรยีกวา่ครบวงจรมากทีส่ดุ (เมือ่เทยีบกบับรษิทัอืน่) คอืมคีรบหมด ไมว่า่เครือ่งเลน่แผน่เสยีงระดบัเริม่ตน้ ยนั ultra   

hi-end, โทนอารม์ (ทัง้ linear และ pivot, หวัเขม็แผน่เสยีง, เครือ่งลา้งแผน่เสยีง, โฟโนสเตจ, accessories ของเครือ่งเลน่แผน่เสยีงทัง้หมด 

ไปจนถงึแผน่เสยีงสงักดั Clearaudio   

ในส่วนของ turntable มีคำถามหนึ่งที่ผมถามคุณโรเบิร์ต ในงานนั้นว่า เครื่องเล่นแผ่นเสียง ของ CA มีหลากหลายรุ่นมาก   

ไม่ทราบว่าแบ่งรุ่นกันอย่างไร ว่ารุ่นไหนเล็ก รุ่นไหนใหญ ่ แกก็เฉลยว่า แบ่งโดยคร่าวๆ จากรูปร่างก่อน คือแบบเป็นแท่นสี่เหลี่ยมปกต ิ  

และแบบแทน่เปน็แฉก 

ในแบบแทน่เปน็แฉก (star) นัน้ รุน่ทอ็ปสดุ กค็อื Statement สว่นแบบรุน่แทน่สีเ่หลีย่ม ตวัทอ็ปสดุเปน็รุน่ Ovation ดงันัน้ ตวัแทน่ทีผ่ม

หมายตาอยากไดม้ารวีวินัน้ กค็อืรุน่ทอ็ปสดุของแบบ rectangular เลยทเีดยีวเชยีว 

CLEARAUDIO OVATION

Construction 
ล่วงเลยจากงานวันนั้น ผมก็หมายตา รอคอยที่จะได้สัมผัสตัวเป็นๆ   

ของ Ovation และแล้วท่านบอสใหญ่ก็โทรมาบอกว่าให้มารับเจ้า Ovation   
ไปรีวิวได้แล้ว ผมก็จัดการบึ่งไปรับที่ KS Sons สาขาสยามพารากอนในทันที 
ตอนแรกนึกว่าตัวเครื่องจะเล็กๆ แต่พอเจอตัวจริงนี่ ใหญ่มากทีเดียว นอนนิ่ง
อยู่ในกล่องขนาดเขื่อง packing อย่างดี หลังจากแกะทุกอย่างออกมา เราก็มาดู
กันครับ ว่ามันมี feature อะไรที่น่าสนใจบ้าง 

แท่นเทิร์นของ CA ทุกรุ่น มีแนวคอนเซ็ปต์ในการทำแท่นแบบ non 
suspension มาทุกรุ่น และเชื่อมั่นในเรื่องของ material ที่นำมาใช้เพื่อ  
สลายแรงสั่นสะเทือนที่เกิดจากภายนอก หรือภายในตัวเครื่องเอง (เช่น 
มอเตอร์) ซึ่งตัว Ovation นี้ ได้เอา feature ต่างๆ ของรุ่นใหญ่อย่าง Master 
Innovation มาใช้เกือบทั้งหมด เรียกว่าเหมือนกับเราได้เล่นรุ่นใหญ่ในขนาด  
ที่ compact และราคาที่จับต้องได้ 

เริ่มจากส่วนล่างก่อน ตัวแท่นวางอยู่บนขารองสามขา เป็นสไปก์แหลม  
จิกพื้น สามารถหมุนปรับระดับได้ ทางบริษัทได้ให้จานรองสไปก์มาด้วยเพื่อ  
ไม่ให้พื้นผิวของแท่นวางเป็นรอย 
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ตัวแท่นหลัก (plinth) นั้น ทำจากไม้อัดซ้อน สวยงามมาก ไม้นี้ไม่ใช่ไม้อัดธรรมดาๆ   
นะครับ ทาง CA เขาใช้ไม้อัดพิเศษเรียกว่า Panzerholz ในสมัยก่อน ตัวแท่น CA รุ่นก่อนๆ 
มักใช้ทั้งแท่นและ platter ที่ทำจากอะคริลิก ซึ่งทุกครั้งที่ได้ฟัง รู้สึกว่าเสียงมันออกจะ
กระเดียดไปทางฝั่งดิจิทัลค่อนข้างมาก   

ต่อมาทาง CA เลยเปลี่ยน material หลายๆ อย่างออกไป สำหรับแท่น Ovation นี้ 
เขาใช้แผ่นอะลูมิเนียมประกบไม้ Panzerholz เป็นแท่นเครื่อง 

Panzerholz นี้เป็นไม้อัดเกรดพิเศษ นำมาอบ และบีบอัดด้วยความร้อน จนมีขนาด
เล็กลงกว่าตอนก่อน process ครึ่งหนึ่งเลยทีเดียว ผลที่ได้คือ มีความแกร่งสูงมาก (ว่ากันว่า
สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง นำมาทำเป็นตัวถังบางส่วนของรถถัง แข็งแกร่งขนาดสามารถกัน
กระสุนได้) ทีนี้ นอกจากแข็งแกร่งแล้ว มันยังสลายแรงสั่นสะเทือนได้ดีมากด้วย มีการทดลอง
ดังนี้คือ นำแผ่นอะลูมิเนียมเกรดอากาศยาน กับ Panzerholz wood ขนาดเท่าๆ กัน   
มาทุบด้วยค้อน (first strike ด้วยระดับความดังที่ 0dB เท่าๆ กัน) แล้ววัดเสียงด้วย
ไมโครโฟนความไวสูง ว่าวัสดุไหนมี resonance ต่ำกว่ากัน ผลเป็นดังนี้ครับ (จริงๆ ยังมี  
การทดสอบอีกหลายอย่างมากกว่านี้ ตามไปอ่านได้ครับที่ http://www.lessloss.com/
page.html?id=80) 

 
 
 
นอกจากใช้ Panzerholz แล้ว ภายในแท่นไม้  

ยังขุดไส้ใน ใส่เม็ดลูกปืนอัดแน่นนับแสนเม็ดไว้ข้างใน 
เพื่อช่วยสลายแรงสั่นสะเทือนที่มาจากด้านล่างอีก เชื่อว่าอัดได้แน่นและเรียงตัวพอดีครับ 
เพราะผมลองเขย่าดู ไม่มีเสียงอะไรออกมาเลย จึงยิ่งทำให้ตัวแท่นที่ดูเหมือนไม่ใหญ่นัก   
มีน้ำหนักและความหนาแน่นสูงกว่าที่กะด้วยสายตามาก 

ถัดจากแท่นขึ้นมาก็เป็นส่วนของ motor และ แกน platter bearing ครับ 
ตัวมอเตอร์นั้นฝังอยู่ในแท่นเลย แกน pulley มอเตอร์เป็นแบบร่องเดียว เป็น DC 

motor ชนิด high torque การหมุนจะทำงานร่วมกับ sensor คุมรอบ นอกจากนี้ ด้านหลัง
ยังมี pod ให้เรา fine tune รอบได้อีก แต่ตัวที่ผมได้มานี้รอบตรงเป๊ะ ไม่ต้องปรับอะไรเลย 
มี outboard AC adaptor ชั้นดี ทำในเยอรมนีแท้ๆ (ต่างจากยี่ห้ออื่นๆ ที่ชอบใช้ของจีนกัน) 

ตัว main platter bearing เป็นแบบ invert bearing คือมีแกน bearing shaft   
ทำจาก ceramic แทนที่จะเป็นโลหะ ที่อาจให้เสียงรบกวนได้ ขณะที่ ceramic ร่วมกับ
น้ำมันหล่อลื่น มีความแข็งแกร่งและไร้เสียงรบกวนขณะหมุน นอกจากนี้ยังใช้ระบบแม่เหล็ก
เป็นตัวรองรับน้ำหนัก sub platter และ main platter ด้วย (CMB : Ceramic Magnetic 
Bearing)  

 

ตัวแท่นหลักทำจากไม้อัดชนิดพิเศษ Panzerholz  

ขารองสามขาเป็น spike 

แกน platter 

AC adaptor made in Germany 
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ในรูปนี้ ตัวรองรับ platter จะถูกแรงแม่เหล็กผลักขึ้นสูง เมื่อเราวางน้ำหนัก

ของ sub platter และ main platter จะเกิดแรงกดที่ได้ระดับความสูง ความลึก
ของแกน ceramaic shaft ที่พอดี 

ตรงตำแหน่งหกนาฬิกาของแกน platter เป็น
ระบบเซ็นเซอร์ควบคุมความเร็วรอบ optical sensor 
control ที่จะตรวจจับการหมุนของ sub platter และ
ส่งสัญญาณไปคุมรอบมอเตอร์ให้เป๊ะตามสปีดที่เรา
เลือกใช้งาน 

ห ลั ง จ า ก ที่ ว า ง
ส่วนของ ceramic 
bearing ไปแล้ว เรา  
ก็ เ อ า ส่ ว น ข อ ง 
aluminum CNC sub 
platter ที่ เป็นส่วน
คล้องสายพานใส่ลง  
ไป ตามด้วย platter 
ขนาดใหญ่ แรงกดของ
น้ ำหนั กทั้ ง สอ งส่ วน 
ทำให้ ระดับความสู ง 
และ gap ของ mag- 
netic bearing อยู่ใน

ระดับที่พอดีกับอาร์มที่จะทำงานร่วมกัน 
ตัว main platter นี้ ผมว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดส่วนหนึ่งที่ทำให้เสียง  

ของ CA turntable รุ่นใหม่ๆ มีความนุ่มนวลน่าฟังมากกว่ารุ่นก่อนๆ ที่ใช้  
อะคริลิก วัสดุ Ovation platter นี้มีความหนาถึง 38 มม. และทำจากวัสดุ
สังเคราะห์เรียกว่า POM (Polyoxymethelene) เป็นวัสดุที่มีความยืดหยุ่น   
สลายแรงสั่นสะเทือนได้ดีมาก เรียกว่ามีความกลมกลืนกับเนื้อแผ่นไวนิลที่วาง  
อยู่บนตัวมันเป็นอย่างดี ตัวแท่นรุ่นสูงๆ ของ CA นั้น ปัจจุบันนี้จึงเปลี่ยนมาใช้เป็น 
POM platter กันหมดแล้วครับ  

สปีดของแผ่นเสียงที่ใช้เล่นกับมัน เลือกได้ถึง 3 
สปีด คือ... 33.3, 45 และ 78 rpm คือสามารถเล่น
แผ่นครั่งได้!!  ถ้าท่านมีหัวเข็มสำหรับเล่นแผ่นครั่ง 
(ปัจจุบันก็ยังมีทำขายอยู่นะครับ เช่นของ Audio 
Technical หรือ Miyajima) ก็สามารถเล่นบนแท่นนี้
ได้เลย 

 

Clarify Tonearm 

เป็นโทนอาร์มทำงานในลักษณะ pivot ขนาดเก้านิ้วกว่าๆ ตัว arm 
tube ทำจากคาร์บอนไฟเบอร์ เคลือบเงาอย่างดี สวยงามมาก   
การออกแบบก็เป็นแนวล้ำสมัยของทาง CA จุดเด่นของมันคือ magnetic 
bearing อาร์มปกติทั่วไป ถ้าไม่เป็นแบบ uni pivot คือวางบน  
จุดหมุนเดือยแหลม ก็เป็นแบบ pivot ที่ส่วนจุดหมุนใช้ลูกปืน bearing 
ABEC เกรด 7 ขึ้นไป แต่ทาง CA นั้นล้ำกว่า คือใช้การลดแรงเสียดทาน 
โดยใช้แรงผลักแม่เหล็ก เป็นตัวดันให้ arm tube ลอย ไม่ติดกับฐานอาร์ม
ส่วนล่าง ซึ่งมีข้อดีคือ ไม่มีการ direct contact กับฐานอาร์มและ plinth เลย  

ตัวอาร์มสเป๊กนั้น ใช้การคำนวณค่า null point ของ Loefgren A / 
IEC ให้ค่า null radius ที่ 66 / 120 mm จากแกนกลาง platter,   
ค่า effective arm mass ไม่ได้ระบุไว้ แต่น่าจะอยู่ระหว่าง 9.5 - 10.5 
กรัม (เทียบเคียงกับอาร์มของ CA รุ่นเล็กกว่าและใหญ่กว่า) สามารถ
รองรับการเล่นหัวเข็มที่มีน้ำหนักหลากหลายได้ในท้องตลาดแทบทั้งหมด 

การปรับค่า set up parameter ของอาร์มสามารถทำได้ทุกค่า   
ไม่ว่าจะ tracking force, VTA (โดยการคลายน็อตหกเหลี่ยมที่ฐาน  
แล้วยกขึ้นลง), Azimuth จะปรับที่ส่วนถัดจาก headshell ด้านล่างด้วย
ไขควงหกเหลี่ยม 
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ดังนั้น สิ่งที่สำคัญมากๆ ในการเล่นอาร์มตัวนี้ คือ...  
1. แท่นวางที่ใช้วางเครื่อง ต้องเป็นแท่นที่มีความมั่นคง

แข็งแรง ไม่โยกคลอน เนื่องจากแรงสั่นสะเทือนสามารถขึ้นไป
ถึง magnetic bearing ของแกนอาร์มได้ 

2. การวางแท่นควรได้ระนาบมากที่สุด   
3. การยกเข็มมาวางเหนือแทร็กที่ต้องการเล่น ควรรอ  

ให้อาร์มหยุดนิ่งก่อน แล้วจึงหย่อนอาร์มลงด้วย arm cue 
ต้องใจเย็นนิดหนึ่งนะครับ 

4. การปรับค่า antiskating knob ใต้ฐานอาร์ม มีความ
สำคัญอย่างมาก ต้องใส่ใจ 

5. ควรเช็คค่า vertical tracking force เป็นระยะๆ 
เนื่องจากค่านี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อเล่นๆ ไปสักพักหนึ่ง  
เพราะแรงดึงของแม่เหล็กตรงแกน pivot อาจทำให้ค่า 
tracking force เปลี่ยนแปลง 

 
เริ่มแรก ผมจัดการเอาหัวเข็มของ CA เอง มาเล่นก่อน 

อยากฟังเสียงของ CA ทั้งชุดว่าเป็นอย่างไร จริงๆ หัวเข็ม  
ที่สมน้ำสมเนื้อกับแท่นรุ่นนี้ ถ้าเป็น MM ต้องเป็น Virtuoso 
Wood หรือถ้าเป็น MC ต้องเป็นรุ่น Talismann แต่ว่าทั้งเนื้อ

ทั้งตัว ผมมีแต่หัวรุ่น Aurum Beta S 
Wood เลยเอามาฟังไปก่อน เนื่องจากว่า 
หัว Aurum Beta S มีน้ำหนักค่อนข้างเบา
มาก จึงเอาแผ่นตะกั่วที่แถมมากับหัวเข็มนี้ 
มาแปะเพิ่มน้ำหนักบน headshell ของ 
Clarify arm หลังจากเซ็ตตามขั้นตอนแล้ว 
ก็มาเริ่มฟังกัน 

เครื่องเคียงที่ใช้ทดสอบได้แก่... ภาค
โฟโน MM ของ Lounge Audio: LCR 
mark 3 phono stage (เป็น MM Phono 
Solid State วงจรแบบ LCR ที่คุ้มค่า  

มากที่สุด) ความแรงหัวเข็ม 
3.5 mV เหมาะเจาะพอดี
กับเกนขยาย 40dB หลัง

จาก setup อย่างละเอียด   
โดยเฉพาะเรื่องของการตั้งค่า 

tracking force, antiskating 
force และระนาบแท่นเทิร์น

แล้ว ก็เลือกแผ่นมาลงเข็มเลย 
แผ่นแรก เลือกแผ่นที่คุ้นหู

มากที่สุด ตั้งแต่เริ่มเล่นแผ่นเสียงมาเลยครับ คือแผ่น Janis 
Ian ในเพลงชื่อเดียวกับอัลบั้ม คือ Breaking Silence  

แทร็กสุดท้ายของอัลบั้มนี้ เป็นการบันทึกเสียงที่ยอดเยี่ยม
มาก เสียงกีตาร์โปร่งทางซ้าย กีตาร์ไฟฟ้าทางขวา แรงปะทะ
ของเบส กลอง น้ำหนักเสียงทำได้อย่างดีมาก เสียงจาก 
Clearaudio แท้ๆ ทั้งชุดเป็นอย่างนี้นี่ เอง มันอิ่ม แน่น   
ไดนามิกดีมากๆ เนื้อเสียงเข้มข้นต่างไปจาก Clearaudio   
รุ่นเก่าก่อนที่ เคยฟังมา (ที่มักมีเสียงบ่นกันว่าเสียงแข็ง   

ส่วนการปรับค่า antiskating force นั้นค่อนข้างยุ่งยากเล็กน้อย คือ
ต้องเอื้อมมือไปหมุนใต้ฐานอาร์มด้านล่าง ดังภาพ 

ค่าตำแหน่งมาตรฐานที่มาจากโรงงานจะ correspond กับค่า 
tracking force ที่ 2.4 gram ถ้าเราต้องการเพิ่มค่า antiskating force 
(คือเพิ่มแรงดึงหนีศูนย์กลาง) ให้หมุนปุ่มตามเข็มนาฬิกา 

 
Part 1: เริ่มทดลองฟังกัน... 
 

CA Ovation เป็นเครื่องที่ ไม่มีความ  
ยุ่งยากในการ setup เลย ทุกอย่างตรงไป  
ตรงมา อุปกรณ์ทุกชิ้นส่วนทำมาอย่างเนี้ยบ
มาก ไม่มีแน่นไป หลวมไป ไม่เป๊ะ สิ่งที่เป็น
เหมือนจุดแข็งของแท่นจุดหนึ่ง คือ magnetic 
bearing ของแกนอาร์ม กลับเป็นจุดที่เราควร
เอาใจใส่ในการเซ็ตอัพส่วนอื่นๆ ของแท่นที่อาจ
มีผลต่อจุดนี้ด้วย ตัว magnetic bearing ที่
เรียกได้ว่า frictionless นั้น จะทำงานได้อย่าง 
smooth เมื่อไม่มีการ “ดิ้น” หรือ “สะบัด” 
ของ arm tube เพราะเมื่อมีการเหวี่ยงจากแรง
สั่นสะเทือนภายนอก แท่งแม่เหล็กจะดึงให้
แกน bearing กลับมาที่เดิม ดังนั้นจะเห็น
อาการสะบัด หรือดิ้น ของ arm tube ได้  
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บางเหมือนดิจิทัล) ตรงนี้ผมว่าเป็นความดีความชอบของการเลือกใช้
วัสดุใหม่แทนที่อะคริลิก เช่น ตัว platter 

และแน่นอน สำหรับมาตรฐานการรีวิวของผม อยากให้ท่านได้  
ฟังเสียงจริงๆ จากแท่นเครื่องที่ผ่านการ convert สัญญาณเป็น  
ดิจิทัลด้วยเครื่อง RME Fireface 400 sound interface ลองไปฟัง
แทร็กที่ผมริปตรงๆ จากแท่นนี้ได้ครับ ที่ https://soundcloud. 
com/emt930/breaking-silence 

แผ่นต่อไปที่ผมเอามาลองฟังกะ setting หัวเข็ม MM รุ่นกลางๆ 
ตัวนี้ คือแผ่นเสียง the Vulture  

เป็นการนำเอางานเพลงชุดดังในอดีตที่มีออกมาแต่ซีดีของ Joe 
Weed มาทำเป็นแผ่นเสียง ตัวมาสเตอร์น่าจะเป็น digital recording 
อย่างแน่นอน พอสังกัด Top Music นำมาทำเป็นแผ่นเสียง จึงเป็นที่
น่าสนใจว่า เสียงจะได้ความเป็นอะนาล็อกเพิ่มมากขึ้นไหม หรือถ้า  
ลดความคมของดิจิทัลลงไป แล้วเสียงมันจะเนือยเฉื่อยลงไปหรือเปล่า 
ผลการรับฟังผ่านแท่น CA Ovation นับว่าดีมากครับ หัวเข็มแค่ MM 
แต่ให้รายละเอียดต่างๆ ได้ดี ยังมีความคมแบบดิจิทัลแฝงอยู่ แต่เนื้อ
เสียงอวบอิ่มมากขึ้น แทร็กที่สองหน้าหนึ่ง Apache เสียงเครื่องเคาะ
บางอย่าง เช่น พวกลูกแซ็กที่เขย่าๆ เสียงเคาะไม้แบบโก๊ะที่เคาะ
กังวานอยู่ข้างหลังลึกๆ ตัวแท่นและหัวเข็มสามารถรายงานได้อย่าง
ครบถ้วนครับ แทร็กเพลงช้าๆ หวานๆ อย่าง Sleep Walk ก็ได้จัด
เตรียมเป็นไฟล์ให้ผู้อ่านสามารถฟังและ download ไปฟังได้เลยครับ 
ว่าถ้าฟังจากแผ่นเสียงผ่านแท่น Ovation แล้วเสียงจะเป็นอย่างไร 

https://soundcloud.com/emt930/apache 
https://soundcloud.com/emt930/vulture-sleep-walk 
 
Part 2: MC Low… 
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ทางท่าน บก. ได้จัดหัวเข็ม MC low ระดับกลาง  
ค่อนข้างสูงของ Ortofon มาให้ทดลองฟังด้วยครับ เป็น  
รุ่น Cadenza Blue เป็นหัว MC low output มีค่า 
compliance ของก้านเข็มระดับกลางๆ คือ 12 dyne   
แต่ต้องการแรงกดปลายเข็มค่อนข้างสูงทีเดียว คือ 2.5 
gram  มีค่า output อยู่ที่ 0.5 mV ผมจัดการติดตั้ง  
หัวเข็มลงบนอาร์ม และตั้งค่าต่างๆ ตามสเป๊กอย่างไม่ได้
ยากเย็นอะไรนัก และเช่นเดิมคือ เน้นเรื่องการตั้งค่า 
tracking force และ antiskating force อย่างละเอียด
หน่อย ส่วนเครื่องเคียงที่ ใช้ร่วมกันได้แก่ step up 
transformer ของ Western Electric 618B และ MM 
tube phono stage ของ ซือแป๋- ลุงแปะ เมืองนนท์ 
(Keen Audio - Interstage Phono)  

แผ่นแรกที่ เอามา  
ฟังทดสอบอย่างจริงจัง
สำหรับ setting นี้ คือ 
แผ่นยุคเก่า Rob Was- 
serman – Duet (Alto 
Analogue 180 กรัม) 
แทร็ กที่ หนึ่ งหน้ าสอง 
เ สี ย ง ร้ อ ง ข อ ง ป้ า 
Jennifer Warnes กับ

เพลง Ballad of the runaway horse https://
soundcloud.com/emt930/ballad-of-runaway-
horse เสียงร้องของป้าเป็นตัวเป็นตนอย่างมาก เสียงเดินเบสลงลึกดีมาก  
ทีเดียว ตรงนี้ในคลิปเสียงที่ริป มีสิ่งที่ฟ้องการ setup ของผมที่ไม่สมบูรณ์ 
คือ ในจังหวะที่โน้ตเบสลงลึกและเน้น จะมีปลายเสียงแตกๆ อันเนื่องมาจาก
การตั้งค่า antiskating ยังไม่ดีพอ ตรงนี้ยอมรับครับ ว่าการเซ็ตอัพหัวเข็ม 
MC ที่ปลายเล็กมากๆ กับอาร์มระบบ magnetic bearing นี้ยากมากๆ   
ผมคิดว่า ถ้าเราใช้หัวเข็ม MC ของทาง  CA รุ่นสูงๆ เอง น่าจะ matching 
กันได้ง่ายกว่านี้ครับ 

อีกแผ่นเพลงที่ เอามาทดสอบคือ 
เพลงคลาสสิกวงใหญ่จากแผ่นนี้ครับ 

แผ่นนี้ขออธิบายเล็กน้อย เป็นการ
นำเอาเพลง Carmen ของ George 
Bizet ที่เดิมใช้บรรเลง และมีร้อง (เนื่อง- 
จากเป็น Opera) มาแปลงเป็นเพลง  
ประกอบบัลเล่ต์ โดยการเรียบเรียงใหม่
ของ Rodion Shehedrin (คีตกวีชาว  
รัสเซีย) สำหรับบรรเลงโดยวงออร์เคสตร้า

เครื่องสาย และ percussion 47 ชิ้น เป็นแผ่นเสียงที่มีเสียง percussion 
ต่างๆ ที่น่าตื่นตาตื่นใจมาก แผ่นนี้เป็นแผ่นที่บันทึกในรัสเซีย และสังกัด   
EMI นำมาตัดเป็นแผ่นเสียงดังกล่าว นอกจากนี้มีเวอร์ชั่น Alto Analogue 
180 กรัมด้วย 

อยากให้คุณผู้อ่านได้ลองฟังแทร็กเริ่มต้นของหน้าแรกแผ่นนี้ครับ   
เล่นด้วยแท่น Ovation และหัวเข็ม Cadenza Blue https://sound 
cloud.com/emt930/carmen-shchedrin การลากเสียงไต่ระดับความ

ดังในช่วงนาทีที่ 1.17 เป็นสิ่งที่ท้าทายการ tracking ของ
หัวเข็มได้เป็นอย่างดี setting ดังกล่าวสามารถเล่นผ่านได้
อย่างไม่มีปัญหาครับ   

Ovation+Cadenza Blue สามารถให้ความโอ่อ่า
ของวง ความ vivid, live ของเครื่องสายได้เป็นอย่างดี  
soundstage ต่างๆ อยู่ในระดับระนาบลำโพง ไม่เดินหน้า
หรือถอยหลังมากเกินไป เนื้อเสียงมีมวลที่ดี ไม่มีอาการ
แข็งกระด้างแบบ CA รุ่นเก่าๆ  

กับงานแผ่นเสียง
รี อิ ช ชู ใ ห ม่ ข อ ง ค่ า ย 
Impex  อัลบั้ม Time 
Further Out ของ 
Dave Brubeck อยาก
ให้ท่านได้ลองฟังแทร็ก
ที่สาม หน้าสองครับ 
เพลง Unsquare 
Dance เสียงที่ได้เมื่อ

เล่นผ่าน CA Ovation + Cadenza นี้ ถ้าเราใช้ลำโพง  
ที่มีขนาดวูฟเฟอร์ที่ใหญ่พอควร จะรับรู้ได้ถึงแรงปะทะ  
ของเสียง ในจังหวะที่เสียงปรบมือและเสียงเบสมาพร้อม
กัน ผนวกกับเสียง percussion ที่วิ่ งไปมาซ้ายขวา   
น่าทึ่งมากครับที่ Ovation ทำได้ดีมากๆ ในความฉับพลัน
ของเสียงเปียโนที่ผุดขึ้นมาระหว่างลำโพงค่อนมาทางขวา
เล็กน้อย ขณะที่เสียงปรบมือและเบสยังเดินอย่างเมามัน  
ไปลองคลิกเข้าไปฟังเลยครับที่นี่ https://soundcloud. 
com/emt930/unsquare-dance-1 

 
บทสรุป 
Clearaudio Ovation มันคือเครื่องเล่นแผ่นเสียง  

ที่ใช้เทคโนโลยีของรุ่นท็อปสุด มาอยู่ในแท่นสี่เหลี่ยม
ขนาดกำลังดีเครื่องนี้ โครงสร้างและวัสดุทุกชิ้นส่วน  
ทำอย่างประณีตตามมาตรฐานเยอรมัน มีความแข็งแรง 
สวยงาม และแม่นยำ เป็นแท่นที่ท่านสามารถวางใจ  
ในการใช้งานอย่างยาวนานได้ ที่สำคัญคือ มันให้เสียง  
ที่ดีไม่แพ้กับรุ่นพี่ในค่ายเดียวกัน หรือแท่น high end   
ยี่ห้ออื่นๆ ของยุโรปหรืออเมริกาเลย ความเอาใจใส่  
ในรายละเอียด และพยายามพัฒนาเทคโนโลยีของ 
analog playback นั้น เป็นไปตามปรัชญาของบริษัท 
โดยผู้ก่อตั้ง Peter Suchy กล่าวไว้ว่า “Take the 
best and make it better, only then is it just 
good enough”. ADP   
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