
ต่อ XA160.5 ทั้งคู่ เข้ากับ
เต้าเสียบไฟฟ้าบนผนัง โดยใช้
สายไฟฟ้าเข้าเครื่องที่ Pass 
Labs ได้จัดเตรียมให้มา สภาพ
เวที เสี ยง ให้ความเปิด โปร่ ง   
โล่งกระจ่างเลยทีเดียว พร้อม
ด้ ว ยพลั ง ค ว ามฉั บพลั นอั น  
ไหลลื่น ใช่เลย สายไฟฟ้าเข้า
เครื่องที่ Pass Labs มอบให้มา
พร้อมเครื่ องนั้ นนับว่ า ใช้ ได้  
ดีเชียวแหละ แต่พอได้เปลี่ยน  
มาใช้สายไฟฟ้าเข้าเครื่องที่ทำ
ออกมาขาย ผลลัพธ์ที่ได้กลับ  
ล้ำเลิศยิ่งขึ้นไปอีก เสมือนมอง
ผ่านบานหน้าต่างที่ใสสะอาด  
ยิ่งกว่าเดิมกระนั้น 

 
สุดแสนอิ่มเอม เปรมใจ 

เนื่องจากการทำงานแบบ 
Class A XA160.5 จึงปลด
ปล่อยความร้อนออกมามาก  
ในขณะใช้งาน และเฉกเช่น  
เดียวกับแอมป์หลอด XA160.5 ต้องการเวลาในการวอร์มอัพตัวเองราวๆ   
1 ชั่วโมง กระนั้นทันที ที่เปิดการทำงานขึ้นมา XA160.5 ก็สามารถให้คุณภาพเสียง
ที่ดีเยี่ยมอยู่แล้ว ส่วนเจ้าปรีแอมป์ ARC REF5 และปรี โฟโน REF Phono2   
ก็ต้องใช้เวลาร่วมๆ ชั่วโมงเช่นกัน ดังนั้นก็จึงถือว่า ทุกเครื่องพร้อมเข้าสู่สถานะ
การใช้งานได้อย่างเต็มที่พร้อมๆ กัน 

ซึ่งในช่วงต้นๆ ของการรับฟัง ผมใช้ไฟล์เพลงดิจิทัลรายละเอียดสูงเป็นต้น
สัญญาณ ...ผมถึงกับผงะกับน้ำหนักเสียงและความลึกล้ำ ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดา  
อยู่แล้วที่แอมป์ Class A มักจะให้ความอิ่มเอิบในน้ำเสียงยิ่งกว่าแอมป์โซลิดสเตท
ธรรมดา XA160.5 ยังให้ความฉับไว รุกเร้าใจ และเสียงสูงที่ไม่ทิ้งตัวเร็วจนทู่ห้วน 
ฟังเสียงกีต้าร์แล้วรู้สึกชื่นมื่นหัวใจ XA160.5 นี่แฝงไว้ด้วยความสุดพิเศษจริงๆ 

การออกแบบเป็นโมโน บล็อกทำให้สามารถใส่ภาคจ่ายไฟขนาดใหญ่  
ลงไปได้ในแต่ละเครื่อง ซึ่ง Pass Labs ก็ระบุว่า ภาคจ่ายไฟใน XA160.5   
นั้นใหญ่โตกว่าใน XA160 เดิม จึงสามารถส่งมอบการรับรู้ได้ถึงสภาพเวทีเสียง  
อันโอฬาร โดดเด่นทั้งความกว้าง ความสูง และความลึกราวเป็น 3 มิติ ยิ่งได้ฟัง
จากบทเพลงคลาสสิกแล้วละก้อ ราวกับยกวงซิมโฟนีเข้ามาในห้องฟังเลยทีเดียว 
...แผ่กว้างล้นห้องจริงๆ ราวกับผนังห้องฟังของผมขยับเลื่อนออกไปข้างละ 6 ฟุต
กระนั้น แตกต่างจากช่วงก่อนหน้าที่ผมยังไม่ได้ XA160.5 เข้ามาลองฟัง 

ในเพลง “Stimela (The Cool Train)” จากผลงานชุด Hope ของ Hugh 
Masekela ที่บันทึกเสียงแบบแสดงสด และเปี่ยมด้วยแอมเบี้ยนต์รายรอบ  
โดยการตัดแผ่นแบบสปีด 45 ของ Analogue Productions ให้เสียง  
อันเยี่ยมยอดสุดๆ เมื่อรับฟังจาก XA160.5 แม้ในขณะรับฟังด้วยระดับเสียง  
ที่ดังมากๆ เข็มชี้ของมิเตอร์สีฟ้าเข้มบนแผงหน้าเครื่องก็ไม่เคยกระดิกเลย  

ตมาให้เลือกใช้งานได้ทั้งแบบ balanced และ single-ended กระนั้นการ  
ใช้งาน XA160.5 ในโหมด single-ended ก็พิสูจน์ให้ประจักษ์ได้ในคุณภาพ
เสียงอันเยี่ยมยอด ทว่าเมื่อปรับไปใช้งานในโหมด balanced ความหยาบกร้าน-
สากเสี้ยนต่างๆ (grain) จักมลายหายไปจนสิ้น ซึ่งไม่ว่าคุณจะใช้ปรีแอมป์ของ 
Pass Labs อยู่ หรือว่าจะเป็นของบริษัทอื่นใดก็ตาม ขอแนะนำว่าให้ใช้งานอยู่ใน
โหมด balanced อย่างสมบูรณ์เท่านั้น 

 
เข้าสู่วงรอบอย่างสมบูรณ ์

ผมเองนำเอาปรีแอมป์เท่าที่มีอยู่มาเสียบต่อใช้งานกับ XA160.5 ทว่า 
REF5 ของ Audio Research นั้นเหมาะเจาะอย่างที่สุด และราวกับสวรรค์ทรง
ประทานเมื่อได้นำเอา REF Phono2 มาใช้งานร่วมด้วยกัน Desmond 
Harington ประธานของ Pass Labs บอกกับผมว่า ลูกค้าหลายต่อหลายคนที่
นำเพาเวอร์ แอมป์ของ Pass Labs ไปใช้งานร่วมกับปรีแอมป์หลอด ซึ่งนั่นแสดง
ว่า พวกเขายอมรับในน้ำเสียงแบบหลอดที่ออกมาจากแอมป์ของเรา  

สำหรับใครบางคนที่ได้ซื้อหาเพาเวอร์ แอมป์หลอดมาใช้งาน ผมขอบอก  
ไว้เลยว่า คุณไม่จำเป็นต้องคอยเปลี่ยนหลอดใหม่ในแต่ละปี ทั้งนี้เพื่อรักษา
สมรรถนะการทำงานไว้ให้คงเส้นคงวาเช่นเดิม XA160.5 จักทำงานได้อย่าง  
ยอดเยี่ยมตลอดไป ไม่ต้องคอยมานั่งกังวลใจต่อคุณภาพเสียงที่ลดน้อยถอยลง  
ไปเรื่อยๆ เมื่อผ่านอายุการใช้งานมานานๆ ของหลอดสุญญากาศ 

 
เพียงแค่แวบแรกแห่งการพบพาน 

ในคู่มือการใช้งานของ Pass Labs ระบุไว้ ไม่เห็นด้วยกับการใช้งาน 
XA160.5 ผ่านเครื่องกรองไฟทั้งหลาย (power conditioners) ผมจึงเสียบ  

เรียบง่ายจริงๆ เชียวละ 
Nelson Pass มีแนวคิดในความเรียบง่ายของการออกแบบวงจรมา  

โดยตลอด สูงสุดคืนสู่สามัญให้มากเท่าที่จะเป็นไปได้ ในขณะเดียวกันเมื่อ  
เพ่งมองมาที่ความเป็นโมโนบล็อกขนาดมหึมา คุณเองอาจจะตั้งคำถามขึ้นมา  
ในใจถึงความใหญ่โตของเครื่องว่า เขายังคงยึดถือหลักปรัชญาความเรียบง่าย  
ในการออกแบบอยู่เหมือนเดิมหรือ ซึ่งต้องขอขอบคุณต่อ Pass ที่ได้ออกแบบ 
SuperSymmetry ซึ่งมีลิขสิทธิ์คุ้มครองนี้ขึ้นมา ทำให้ภายในเครื่องนี้มีวงจร  
ภาคขยายสัญญาณอยู่แค่เพียง 2 stages เท่านั้น  

ในความเสี่ยงต่อความเรียบง่ายอย่างเหลือเกินนี้ แนวคิดวิธีการทำงาน  
ของ SuperSymmetry ได้บรรลุสู่ค่าความผิดเพี้ยนที่ต่ำมากๆ (น้ำเสียง  
อันบริสุทธิ์ผุดผ่อง) โดยการทำแต่ละซีกของวงจร balanced amplifier   
ให้เหมือนกันอย่างที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ จึงส่งผลให้ความผิดเพี้ยนที่เกิดขึ้นใน

แต่ละซีกของวงจรได้รับการหัก
ล้างจนหมดสิ้นไปในโหมดการ
ทำงานแบบ balanced 

 ซึ่งในอันที่จะบรรลุสู่
ผลลัพธ์แห่งสมรรถนะสูงที่สุดนี้
จำ เป็นจะต้องใช้ งานในแบบ 
balanced อย่างสมบูรณ์ควบคู่
กัน แน่นอนคุณต้องใช้ปรีแอมป์ที่
ทำงานในแบบ balanced อย่าง
สมบูรณ์ด้วยเช่นกัน ซึ่งโชคดีที่ 
ARC REF5 มีช่องเสียบเอาต์พุ

จากตำแหน่งตรงกลางเลย แสดงถึงว่า XA160.5 ไม่เคยหลุดออกจาก  
สภาพการทำงานในแบบ Class A จริงๆ ซึ่งเมื่อรับฟังจากแผ่นเสียงของ Bruce 
Springsteen ชุด The Wild The Innocent และ E-Street Shuffle   
ตัดแผ่นในญี่ปุ่น รวมถึงชุด Aladdin Sane ของ David Bowie บอกตรงๆ   
ว่า ผมไม่เคยฟังได้ดีเช่นนี้มาก่อน  

ฟังเพลง Penny Lane จากชุด Magical Mystery Tour ของ   
The Beatles แล้วน่าทึ่งจริงๆ ฝีมือรัวกลองชุดของ และการเล่นเบส  
ของ ให้ความรู้สึกอันสมจริงเคลิบเคลิ้มอยู่ในซาวด์สเคป เมื่อมาพิจารณา  
ในแง่ความถูกต้อง-แม่นยำ รวมทั้งเท็กซ์เจอร์ของน้ำเสียงแล้วไซร้ ...ถูกต้อง   
เป็นธรรมชาติ ไม่ว่าจะรับฟังจากเสียงเครื่องลมไม้ เครื่องสาย หรือว่าเครื่องเคาะ
จังหวะทั้งหลาย ล้วนให้ไดนามิค คอนทราสต์ที่ยอดเยี่ยมอย่างที่สุดเท่าที่  
ผมได้เคยฟังมา เสียงร้องเพลงก็เช่นกัน รับรู้ได้ถึงทรวดทรงและตัวตนของเสียง   
รวมทั้งรายละเอียดต่างๆ ในน้ำเสียงของศิลปิน ราวกับกำลังรับฟังจากแอมป์
ซิงเกิลเอ็นด์ (SET)  

รายละเอียดเสียงแผ่วเบาต่างๆ ก็ทำได้ดีมาก จากการรับฟังอัลบั้ม   
Talk is Cheap ของ Keith Richard, XA160.5 ช่างเย้ายวนใจให้หลงเสน่ห์  
ในสุ้มเสียงเสียนี่กระไร ...ความอิ่มเอิบ ความมีตัวตน ความเป็นธรรมชาติของ
สรรพเสียงล้วนทำให้ผมลุ่มหลงราวต้องมนต์ เสียงเบสที่ XA160.5 ส่งมอบ  
ออกมานั้นเที่ยงตรง-แม่นยำ เปี่ยมในพลังและให้ความกระแทกกระทั้น   
ทั้งยังมีรายละเอียดและเท็กซ์เจอร์ของเสียงที่ดีมาก ซึ่งมีแอมปลิฟายเออร์  
เพียงไม่กี่เครื่องเท่านั้นที่ทำได้เยี่ยงนี้ในประสบการณ์การรับฟังที่ผ่านมาของผม 
“XA160.5” นี่แหละพระเอกตัวจริง... 

พื้ นที่ ป ร ะชาสั มพั นธ์ 

Monstrous
Simply

 ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเล่นเครื่องเสียงในแนวใดก็ตาม ยากนักที่คุณจะหยุดอยู่กับที่ได้นานนัก ไม่ช้าก็เร็วที่คุณต้องเข้าสู่  
การแสวงหารอบใหม่ เลือกสรรให้มีสมรรถนะดียิ่งขึ้นกว่าเดิม อย่างเช่นในประสบการณ์ประทับใจที่ผมมีต่อ Pass Labs XA160.5   
อีกหนึ่งผลงานล่าสุดจากฝีมือของ Nelson Pass บุคคลที่เรียบง่าย ทว่าเก่งฉกาจ และฉลาดล้ำ แต่ก็แฝงไว้ด้วย อารมณ์ขัน เขาออก
แบบแอมปลิฟายเออร์ขึ้นมามากมาย และบางทีเขานี่แหละเป็นผู้ที่มีลิขสิทธิ์คุ้มครองการออกแบบวงจรต่างๆ มากกว่าใครในวงการ  
ออดิโอด้วยกัน 
 ในคู่มือการใช้งานของ XA160.5 ได้อรรถาธิบายไว้ในบางส่วนว่า “ค่อนข้างจะร้อนและหนักอึ้ง ทว่าได้นำพาไปสู่สมรรถนะ  
ที่เชื่อมั่นได้ในระดับสูงจากวงจรต่างๆ อันแสนเรียบง่าย” XA160.5 มีน้ำหนักตัวมากถึง 130 ปอนด์ ด้วยราคา 24,000 ดอลล่าร์ต่อคู่ 
นับว่าไม่ใช่เบาๆ สำหรับกระเป๋าสตางค์ ด้วยอัตรากำลังขับ 160 วัตต์ต่อข้างที่ 8 โอห์ม และพุ่งขึ้น เป็น 2 เท่าที่ 4 โอห์ม ซึ่งก็นับว่า  
มิได้มากมายอะไรนัก เมื่อเทียบกับอัตราบริโภคพลังงานที่ไม่ว่าจะเปิดการทำงานเครื่องไว้เฉยๆ หรือว่ากำลังใช้งานอย่างเต็มที่ก็จะอยู่  
ที่ระดับ 600 วัตต์คงที่ ซึ่งเมื่อแตะสัมผัสบนตัวเครื่องจะรู้สึกอุ่นๆ ...แน่นอน นี่เป็นเรื่องปกติสำหรับความเป็นแอมป์ Class A  

Pass Labs XA160.5 Monoblock Power Amplifier 

บทความพิเศษ
Pass Labs XA160.5 MONOBLOCK POWER AMPLIFIER แปลและเรียบเรียงจากนิตยสารTONEAudio / August 2011โดยJeff Dorgay 


