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ModWright Instruments
KWI 200
Integrated Power Amplifier
เชือ่ มัย้ ครับว่า.. ความเป็นไฮ-ไฟฯ ในอนาคตจะมีแนวโน้มออกไปทาง simple solution มากขึน้ เรือ่ ยๆ
ผิดกับสมัยก่อนทีซ่ สิ เต็มจะต้องซับซ้อนยุง่ ยากถึงจะได้ความเป็นไฮ-ไฟฯ ออกมา
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ในโครงสร้างหลัก 3 ส่วนส�าคัญของชุดเครื่องเสียง “แอมปลิฟาย” อยู่ตรง
กลางระหว่าง source หรือ “แหล่งต้นทางทีใ่ ห้กา� เนิดสัญญาณ” กับ “ล�าโพง” ซึง่
เป็นด่านสุดท้าย ในอดีตนัน้ มีความนิยมแยกส่วนของ “ปรีแอมป์” กับ “เพาเวอร์
แอมป์” ออกจากกัน แต่หลังจากที่แหล่งต้นทางสัญญาณกับภาคแอมปลิฟายถูก
พัฒนาคุณภาพให้สงู ขึน้ ไปจากเดิมมาก การแยกปรีแอมป์กบั เพาเวอร์แอมป์ออก
จากกันจึงมีความจ�าเป็นน้อยลงไปเรือ่ ยๆ ส�าหรับไฮ-ไฟฯ ซิสเต็มระดับกลางลงไป
ถึงระดับล่างๆ ในขณะที่ปรีแอมป์ + เพาเวอร์แอมป์แยกชิ้นจะยังคงได้รับความ
นิยมกันอยู่ในไฮ-ไฟฯ ซิสเต็มระดับที่ต้องการความเป็นที่สุดโดยไม่มีก�าแพงของ
ต้นทุนมาขวาง หรือที่เรียกกันว่าซิสเต็มระดับ cost-no-object เท่านั้น

ModWright Instruments จากประเทศสหรัฐอเมริกา..

อินติเกรตแอมป์รนุ่ KWI 200 ของ ModWright Instrumernts ตัวนีถ้ กู ออกแบบ
มาภายใต้แนวคิดแรก คือพยายามท�าให้ KWI 200 ตัวนี้มีสถานภาพเป็น hub
หรือศูนย์กลางของชุดไฮ-ไฟฯ ที่มีความสมบูรณ์แบบมากที่สุดส�าหรับซิสเต็ม
ไฮ-ไฟฯ ระดับกลางขึ้นไปถึงกลางสูง ในขณะเดียวกัน มันได้ถูกสร้างขึ้นมาให้มี
คุณสมบัติของความง่าย (simple) มากที่สุดในการใช้เพื่อสร้างซิสเต็มไฮ-ไฟฯ ที่
มีประสิทธิภาพสูงไปพร้อมกันด้วย คือเพียงแค่เพิ่มล�าโพงหนึ่งคู่กับแหล่งต้นทาง
ที่คุณสามารถเลือกได้เข้ามาเสริมเท่านั้นคุณก็จะได้ซิสเต็มไฮ-ไฟฯ ที่ให้คุณภาพ
เสียงสูงกว่าชุดเครื่องเสียงทั่วไปแล้ว
ต้องเสียงดีด้วย และต้องมีความเป็น simple solution ด้วย ท�าได้ยังไง.?
พวกเขาเริม่ ด้วยการจับภาคปรีแอมป์กบั ภาคเพาเวอร์แอมป์เข้ามารวมไว้ในตัวถัง
เดียวกัน มันเป็นอย่างนีจ้ ริงๆ เพราะ KWI 200 เปิดโอกาสให้คณ
ุ สามารถ “แยก”
การท�างานของทั้งสองภาคออกจากกันได้ “อย่างเด็ดขาด!” จากนั้น พวกเขาจึง
เริม่ ท�าให้ KWI 200 ตัวนีม้ คี วามเป็นศูนย์กลางของซิสเต็มเป็นล�าดับต่อมา นัน่ คือ
ใส่ขวั้ ต่ออินพุตมาให้แบบครบๆ เริม่ ด้วยขัว้ ต่อ RCA จ�านวน 3 ชุดและขัว้ ต่อ XLR
อีก 1 ชุด ทั้งสี่ชุดนี้ส�าหรับรองรับสัญญาณขาเข้าที่อยู่ในรูปของสัญญาณอะนา
ลอกสเตริโอ ซึง่ จ�านวนขัว้ ต่ออินพุตทีใ่ ห้มานีก้ ถ็ อื ว่ามากพอส�าหรับคนทีม่ อี ปุ กรณ์
ต้นทางสัญญาณอยูก่ อ่ นแล้ว แต่เพือ่ ให้มคี วามเป็น simple solution มากยิง่ ขึน้
และเหมาะกับคนทีย่ งั ไม่มแี หล่งต้นทางทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงอยูก่ อ่ นเลย พวกเขาจึงเพิม่
อ๊อปชั่นพิเศษเข้ามาในตัว KWI 200 อีกอย่างหนึ่ง นั่นคือตระเตรียมพื้นที่ในการ
ติดตั้งบอร์ด DAC และบอร์ด Phono เอาไว้ให้ (ตรงต�าแหน่งที่มีแผ่นโลหะปิด
ทับอยู่บนแผงด้านลัง) ใครที่อยากเล่น USB-DAC หรืออยากเล่นแผ่นเสียง แต่ไม่
อยากจะรุงรังกับการเชือ่ มต่ออุปกรณ์อนื่ เข้ากับอินติเกรตแอมป์ตวั นีอ้ กี ก็สามารถ
สั่งให้ทางผู้ผลิตติดตั้งบอร์ด DAC และบอร์ด Phono จากโรงงานมาให้ได้เลย
ภาค Phono มีให้เลือกทั้งแบบ MM และ MC high-output ส่วนบอร์ด
DAC ที่ มี ใ ห้ เ ลื อ กนั้ น ใช้ ชิ ป DAC ของ TI/BurrBrown เบอร์ PCM 1794
เรโซลูชนั่ 24bit/192kHz โดยติดขัว้ ต่ออินพุตมาให้สองช่องคือ coaxial กับ USB
(asynchronous) รองรับการเล่นไฟล์เพลงผ่านคอมพิวเตอร์และเน็ทเวิร์คได้
นอกจากนัน้ ทีมออกแบบของ ModWright Instruments ยังได้เปิดอ๊อปชัน่
พิเศษมาให้อีกอย่างหนึ่ง อันนี้ส�าหรับคนที่ไม่จบกับก�าลังขับ 200W ต่อข้างของ
อินติเกรตแอมป์ตัวนี้ อยากจะเพิ่มก�าลังขับ พวกเขาจึงได้ติดตั้งขั้วต่อ Pre-out
มาให้ด้วยส�าหรับต่อไปเข้าเพาเวอร์แอมป์ภายนอก (ขั้วต่อแบบอันบาลานซ์
RCA) และถ้าจะน�า KWI 200 ตัวนี้ไปใช้ร่วมกับชุดดูหนังในการขับล�าโพงคู่หน้า
ของชุดดูหนังไปด้วยก็สามารถท�าได้ เพราะทางผู้ผลิตได้เผื่ออินพุตแบบ Home
Theater Bypass มาให้ด้วยแล้วอีกหนึ่งชุด หรือใครที่ไม่ได้ใช้ชุดดูหนัง แต่อยาก
เพิม่ ประสิทธิภาพของภาคปรีแอมป์ให้ดขี นึ้ ไปอีกก็สามารถอาศัยช่องอินพุต HTB
(Home Theater Bypass) ช่องนี้ท�าหน้าที่เป็นช่อง poweramp input ส�าหรับ
ปรีแอมป์ที่เพิ่มเข้ามาในระบบได้เลย

จอแสดงผลสองจอพร้อมตัวอักษร/ตัวเลขขนาดใหญ่
สามารถมองเห็นได้ชดั แม้จะนัง่ ห่างออกไปไกลถึง 3 เมตร

ส่วนการออกแบบภาคเพาเวอร์แอมป์นั้น ทางผู้ออกแบบเลือกใช้ MOSFET
ในภาคขยายก�าลัง โดยมีทรานฟอร์เมอร์ขนาดยักษ์ 1.5kVA เป็นตัวจ่ายก�าลังใน
ขณะที่มีแคปาซิเตอร์ขนาดความจุที่มากถึง 234,000 ไมโครฟารัดท�าหน้าที่คอย
แบ็คอัพกระแสไฟไว้ให้ นัน่ คือกองหนุนส�าหรับก�าลังขับที่ 200W ต่อข้างเมือ่ เทียบกับ
โหลด 8 โอห์มและสามารถเบิ้ลขึ้นไปได้ถึง 400W ต่อข้างเมื่อโหลดที่เอ๊าต์พุตลดต�่า
ลงเหลือ 4 โอห์ม เป็นตัวเลขที่รับประกันได้ถึงความ “ปึ๊ก” ของภาคเพาเวอร์แอมป์
ในอินติเกรตฯ ตัวนี้
ไม่ใช่แค่ก�าลังมากอย่างเดียวถ้าต้องการคุณภาพเสียงที่ดี รายละเอียดปลีกย่อ
ยอื่นๆ ในเส้นทางสัญญาณตั้งแต่อินพุตไปจนถึงภาคขยายของเพาเวอร์แอมป์ในส่วน
ทีเ่ ป็นเอ๊าต์พตุ ย่อมมีผลต่อคุณภาพเสียงอย่างมาก ระหว่างเอ๊าต์พตุ ของภาคปรีแอมป์
กับอินพุตของภาคเพาเวอร์แอมป์ของ KWI 200 ตัวนีถ้ กู โยงถึงกันด้วยอัตราขยายแค่
stage เดียวเท่านั้น ความหมายก็คือ ภาคเพาเวอร์แอมป์ถูกตั้งอัตราขยาย/สัญญาณ
อินพุต (จากภาคปรีแอมป์) เอาไว้ด้วยอัตราคงที่ค่าเดียวตลอด ปล่อยหน้าที่การปรับ
เปลีย่ นระดับความดังไว้ให้เป็นหน้าทีข่ องภาคปรีแอมป์ ซึง่ ระบบวอลลุม่ ทีใ่ ช้เชือ่ มโยง
กับภาคเพาเวอร์แอมป์ในตัว KWI 200 เป็นวอลลุ่มอะนาลอกร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่เพื่อ
ให้การปรับเปลีย่ นระดับความดังของเสียงเป็นไปด้วยความนุม่ นวลและแม่นย�าจริงๆ
วิศวกรของ ModWright Instruments เลือกใช้การควบคุมด้วยระบบดิจติ ลั เข้ามาท�า
หน้าทีแ่ ทน potentiometers วอลลุม่ แบบเก่าๆ ทีเ่ คยใช้กนั มา ผลคือการปรับเปลีย่ น
ระดับความดังทีไ่ ด้ทงั้ ความละเอียดและแม่นย�า ในขณะทีไ่ ม่สง่ ผลท�าให้คณ
ุ ภาพเสียง
ด้อยลงด้วยเพราะไม่มคี วามต้านทานใดๆ เข้ามาขวางอยูใ่ นเส้นทางของสัญญาณเสียง
เหมือนระบบวอลลุ่มในอดีต
ตัวถังของ KWI 200 มีความสูงประมาณหนึ่งคืบ งานประกอบชิ้นส่วนแต่ละชิ้น
มีความประณีตสูง เนื้องานเรียบร้อยมาก ใต้เครื่องมีขายางติดตั้งมา 4 มุมช่วยยกตัว
เครือ่ งให้ลอยขึน้ มาจากพืน้ ซึง่ มีผลต่อการระบายอากาศ แม้วา่ ในขณะใช้งานตัวเครือ่ ง
จะไม่ได้สร้างความร้อนขึ้นมามากก็ตาม (วงจรขยายท�างานในโหมด class AB ทีไ่ ม่มี
ความร้อนเหลือค้างมากนัก) ขัว้ ต่อสายล�าโพงใช้ของ WBT แบบซิงเกิล้ ฯ ทัง้ ดูดแี ละใช้
งานได้ผลจริง ส่วนตัวรีโมทไร้สายทีแ่ ถมมาให้กด็ ดู ี แข็งแรงและใช้งานได้ผลจริงเช่นกัน

ใช้งาน

การปรับเปลี่ยนวอลลุ่มจะถูกแสดงระดับความดังด้วยตัวเลขดิจิตัลสีฟ้าบนหน้าจอ
เล็กๆ ทางด้านขวามือของแผงหน้าปัด เริ่มต้นจาก 00 และสูงสุดอยู่ที่ 99 วิธีเพิ่ม/
ลดท�าได้ด้วยการหมุนปุ่มอันขวามือไปตามเข็มนาฬิกา (เพิ่ม) หรือทวนเข็มนาฬิกา
(ลด) หรือจะใช้วิธีกดปุ่มจากรีโมทไร้สายที่แถมมาให้ก็ได้ และเมื่อกดปุ่ม Mute บน
หน้าจอขวามือจะแสดงสัญลักษณ์ “--” แทนตัวเลขให้รู้
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แม้ว่า KWI 200 จะมีอินพุต XLR มาให้ แต่
ถ้าแหล่งต้นทางของคุณไม่มีเอ๊าต์พุต XLR มาให้
ก็ไม่ต้องไปดิ้นรนหาอะแด๊ปเตอร์มาใช้นะครับ ใช้
อินพุต RCA ก็ได้คุณภาพเสียงที่ดีมากแล้ว เผลอๆ
อาจจะดีกว่าผ่านเข้าทางช่อง XLR ก็ได้ เหตุผลก็
เพราะว่าวงจรขยายของแอมป์ตวั นีไ้ ม่ได้ออกแบบ
มาในลักษณะที่เป็นวงจรบาลานซ์แท้ๆ นั่นเอง
แนะน�าให้หาสายสัญญาณ RCA ที่มีคุณภาพดีๆ
มาใช้ก็โอเคมากแล้ว อีกหนทางหนึ่งที่สามารถ
ช่วยอัพเกรดคุณภาพเสียงของแอมป์ตัวนี้ก็คือหา
สายไฟเอซีคุณภาพสูงมาใช้แทนสายแถมที่ให้มา

ลักษณะเสียง + คุณภาพเสียง

ขัว้ ต่อสายล�าโพงทัง้ สองข้างถูกแยกห่างจากกันออกไปไว้ทดี่ า้ นข้างของแผงหลังจนเกือบจะสุดขอบของแต่ละข้าง ซึง่ ท�าให้งา่ ยต่อ
การเสียบสายล�าโพงมากเป็นพิเศษ แบบนีด้ กี ว่าเอาขัว้ ต่อสายล�าโพงทัง้ สองข้างมาติดตัง้ ไว้ชดิ กัน ซึง่ จะท�าให้ทงั้ สายล�าโพงและสาย
สัญญาณไขว้ทบั กันไป-มา

ปุ่มอันซ้ายมือมีไว้ใช้ในกรณีที่ต้องการเลือกอินพุตระหว่าง CD, L1, L2, L3 (XLR), (P1, P2 ถ้าติดตั้งบอร์ด
Phono เอาไว้) ตามด้วย D1, D2 ถ้ามีบอร์ด DAC ติดตั้งมาด้วย เมื่อต้องการใช้ช่องอินพุตที่เป็น bypass ให้กดลง
บนปุ่ม HT/BP เล็กๆ ที่อยู่ใต้จอด้านขวาหนึ่งครั้ง บนจอด้านซ้ายมือจะแสดงสัญลักษณ์ bp ให้ทราบว่าขณะนั้นช่อง
อินพุตบายพาสก�าลังถูกใช้งาน
ใต้โลโก้ที่สลักเป็นตัวอักษร MWI บนพื้นที่ตรงกลางของแผงหน้าปัดจะสว่างเป็นสีฟ้าตลอดในขณะที่ตัวเครื่องถูก
เปิดใช้งาน จะดับไม่ได้แม้ว่าคุณจะสั่งปิดจอแสดงผลเล็กๆ ทั้งสองจอก็ตาม เมื่อแรกเปิดเครื่องด้วยการกดปุ่ม Power
เล็กๆ ใต้จอแสดงผลข้างซ้าย หรือกดปุ่ม power บนรีโมทไร้สาย ระบบป้องกันภายในจะท�าการปรับตั้งประมาณ 45
วินาทีกอ่ นทีจ่ ะพร้อมใช้งาน แอมป์ตวั นีม้ รี ะบบป้องกันมาให้ 3 ระบบ คือ (1) ป้องกันไฟ DC รัว่ เข้ามาทางอินพุต อันนี้
คือป้องกันตัวเองจากความเสีย่ งภายนอก, (2) ป้องกันไฟ DC รัว่ ออกไปทางเอ๊าต์พตุ ส่วนอันนีป้ อ้ งกันคนอืน่ จากความ
ผิดปกติภายใน และ (3) ภายในมีเซ็นเซอร์ป้องกันอาการโอเว่อร์โหลดเนื่องจากความร้อนสะสมเกินจุดที่ป้องกันไว้ ซึ่ง
หากเกิดขึน้ ตัวเครือ่ งจะปิดตัวเองซึง่ เป็นขัน้ ตอนมาตรฐาน ไม่มอี ะไรน่ากลัว แค่รอให้เครือ่ งเย็นลงเท่ากับอุณหภูมหิ อ้ ง
ปกติก่อนกดปุ่ม Power เปิดเครื่องขึ้นมาใหม่เท่านั้นเอง
การใช้งาน KWI 200 เป็นไปด้วยความเรียบง่าย ไม่สลับซับซ้อนเหมือนตอนแรกที่เห็น จอแสดงผลเล็กๆ บนหน้า
ปัดถูกใช้เพื่อแสดงอินพุตและระดับความดังเท่านั้น ทริคก็เพื่อให้สามารถสังเกตได้จากระยะไกล ไม่ได้มีหน้าที่อื่น

แม็ทชิง่ + เซ็ตอัพ

ก�าลังขับที่ให้มามากถึง 200 วัตต์ต่อข้างที่โหลด 8 โอห์มกับก�าลังส�ารองอีกเท่าตัวนับว่ามากพอส�าหรับขับดันล�าโพง
ที่มีอิมพีแดนซ์ 8 โอห์มเกือบทุกคู่ในโลกนี้แล้ว และเมื่อพิจารณาจากทางด้านอินพุตก็พบว่ามีสเปคฯ บางตัวที่ช่วย
สนับสนุนให้การแม็ทชิง่ อินติเกรตแอมป์ตวั นีม้ คี วามง่ายมากยิง่ ขึน้ ด้วย ทีเ่ ห็นก็มคี วามไวทางด้านอินพุตทีต่ อ้ งการเกน
สัญญาณขาเข้าเพียงแค่ 1 โวลต์เท่านั้นเอง และยังสามารถทนต่ออัตราสวิงของสัญญาณขาเข้าได้สูงถึง 6V ทีเดียว นับ
ว่าเหมาะกับแหล่งต้นทางยุคใหม่ๆ อย่างพวก external DAC บางตัว เช่นของ MyTek ทั้งสองรุ่นที่ให้เอ๊าต์พุตสูงถึง
6V น่าจะแม็ทชิ่งกับอินติเกรตแอมป์ตัวนี้ได้ดีทีเดียว
เอ๊าต์พุตของ KWI 200 ให้แบนด์วิธที่กว้างมาก คือตั้งแต่ 10Hz – 100kHz โดยมีอัตราลดน้อยถอยลงของความ
ดังหลังความถี่ 100kHz ที่ต�่ามาก เพียงแค่อ็อกเตรปละ -1dB เท่านั้นเอง ใครที่ใช้ล�าโพงที่สามารถตอบสนองความถี่
สูงขึ้นไปได้ถึงระดับ 40-50kHz ก็สบายใจได้ว่าล�าโพงของคุณจะถูกใช้งานเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แน่ๆ และคุณมั่นใจได้
เลยว่า แบนด์วธิ ของสัญญาณอะนาลอกจากแผ่นเสียงหรือดิจติ ลั ไฟล์ไฮเรซฯ จะถูกส่งออกมาจากแอมป์ตวั นีค้ รบหมด
ทุกเฮิร์ตโดยไม่มีถูกตัดทอน
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200 วัตต์ต่อข้าง มากมั้ย.? ถ้าคุณไม่คุ้นเคยกับ
แอมป์ที่มีตัวเลขก�าลังขับประมาณนี้มาก่อน ส่วน
ใหญ่มักจะนึกถึงเบสตูมๆ พลังดีดตัวของเสียงที่
หนักหน่วงกระแทกกระทัน้ อะไรประมาณนัน้ .. ซึง่
นัน่ เป็นลักษณะทีไ่ ด้ยนิ จากแอมป์ 200 วัตต์ตอ่ ข้าง
ทีอ่ อกแบบไม่ดี ให้แบนด์วธิ ทีแ่ คบ ไม่เปิดกว้าง มัน
จึงเทก�าลังสองร้อยวัตต์ไปกับความถี่ในช่วงแคบๆ
เท่านั้น เมื่อน�าแอมป์แบบนั้นมาใช้แล้วคุณได้ยิน
ว่าเสียงกลาง-แหลมไม่ค่อยเปิด ไม่กระจ่างสมใจ
นึก จึงเร่งวอลลุ่มเพิ่ม ดุลเสียงที่ได้ออกมาเลยไป
หนักที่ทุ้มมากกว่ากลาง-แหลม เลยท�าให้เข้าใจว่า
แอมป์ที่มีก�าลังขับเยอะๆ จะต้องให้เสียงเบสตูมๆ
แน่นๆ ไปโน่นเลย
ในยุคก่อน การออกแบบแอมป์ให้มีแบนด์วิธ
กว้างๆ เป็นเรือ่ งทีท่ า� ได้ยาก ผลแทรกซ้อนมันเยอะ
ปัญหาไม่ได้อยู่ที่วงจร แต่เป็นเพราะคอมโพเน้นต์
ที่ใช้ในวงจรมันยังให้คุณภาพที่ไม่สูงพอ รองรับ
กับแบนด์วิธของสัญญาณที่มีความกว้างถึงระดับ
หลายๆ สิบเค หรือเป็นร้อยเคไม่ได้ แต่กไ็ ม่ใช่วา่ จะ
ไม่สามารถท�าได้ซะเลยทีเดียว สามารถท�าได้แต่ก็
ต้องใช้ทรัพยากรสูง ราคาขายก็เลยสูงตามไปด้วย
อีกอย่าง สัญญาณเสียงจากแหล่งต้นทางในอดีตก็
ไม่ได้กว้างขวางมากเกินกว่า 20kHz ไปสักกี่มาก
น้อย การออกแบบภาคขยายที่รองรับแบนด์วิธ
ของเสียงที่กว้างมากๆ ระดับเป็น 100kHz จึงไม่
ค่อยจ�าเป็น
ทว่า แหล่งต้นทางสัญญาณในปัจจุบันมีแนว
โน้มจะกว้างขึ้นเรื่อยๆ การออกแบบภาคขยาย
ให้มี bandwith response ที่กว้างมากๆ จึงไม่มี
ความจ�าเป็นแล้ว เพราะอีกด้านหนึ่ง ผู้ผลิตล�าโพง
ก็พยายามขยาย bandwith response ของล�าโพง
ออกไปจากมาตรฐาน 20Hz-20kHz ที่ใช้กันมา
นานหลายสิบปีเช่นกัน
ความถี่ตอบสนองของ KWI 200 ตัวนี้อยู่ที่
10Hz-100kHz ซึง่ ถือว่าเปิดกว้างมากๆ นัน่ ท�าให้
ก�าลังขับ 200 วัตต์ตอ่ ข้างทีม่ อี ยูถ่ กู เกลีย่ ไปกับความ
กว้างของแบนด์วธิ ทีม่ นั รับผิดชอบออกไป ยังผลให้

เสียงที่ได้ออกมาไม่ได้ถูกเน้นหนักไปที่ย่านความถี่ใดเป็นพิเศษ
นัน่ คือเหตุผลทีท่ �าให้ผมได้ยินเสียงทีเ่ ปิดโปร่งตลอดย่าน ได้ยนิ
หางเสียงทีท่ อดยาวออกไปทัง้ สองข้างของสเปคตรัม (ทัง้ ย่านต�า่
และย่านสูง) และเนือ่ งจากแอมป์ตวั นีใ้ ช้ MOSFET ท�างานในภาค
ขยายสุดท้าย ซึง่ เซมิคอนดักเตอร์ตวั นีใ้ ห้บคุ ลิกของเสียงทีค่ ล้าย
เสียงของหลอดสุญญากาศเบอร์ EL34 ทีเ่ ด่นในการตอบสนองต่อ
ความถีเ่ สียงทางด้านกลาง-แหลมมากเป็นพิเศษ นัน่ ท�าให้ผมได้ยนิ
เสียงกลางและแหลมทีโ่ ปร่งและติดฉ�า่ จากแอมป์ตวั นี้
ด้ ว ยก� า ลั ง ขั บ ที่ ม ากพอของมั น ช่ ว ย “ขั บ ดั น ” ความถี่
ตลอดทั้งย่านที่ล�าโพงตอบสนองได้ออกมาให้หลุดกระจ่างอยู่
ในอากาศได้อย่างหมดจด ไม่มีอาการจมค้างอยู่ในตัวตู้* เสียง
กลางที่ได้จาก KWI 200 มีจุดเด่นอยู่สองประการ อย่างแรก
คือความโปร่งโล่งของพื้นอากาศรอบๆ ตัวเสียงอย่างที่กล่าว
มาแล้ว ช่วยส่งให้ตัวเสียงชิ้นดนตรีและเสียงร้องที่อยู่ในย่าน
เสียงกลางมีลักษณะที่ “ลอยตัว” ขึ้นมาในอากาศโดยมีความ
เข้มของเนื้อเสียงอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ ประการที่สองก็คือ
“โมชั่น” ของเสียงที่เคลื่อนขยับตัวด้วยสปีดที่ตรงตามจังหวะ
ของดนตรีโดยไม่มีอาการเคร่งครัด ไม่มีอาการขมึงตึงอยู่ในน�้า
เสียง การขยับเขยือ้ นของเสียงจากโน๊ตดนตรีหนึง่ ต่อเนือ่ งไปถึง
อีกโน๊ตดนตรีหนึ่งก็เป็นไปอย่างราบรื่น ไร้รอยขยัก แม้กับโน๊ต
ดนตรีที่มีระดับสูง-ต�่าของ pitch ที่ต่างกันมากๆ ขยับเคลื่อน
ต่อเนื่องไปอย่างรวดเร็ว ก็ยังให้ความรู้สึกถึงความต่อเชื่อมที่
ผูกติดกันไปเป็นเนื้อเดียวกัน นั่นท�าให้การรับฟังเพลงโอเปร่า
ได้อารมณ์อย่างมาก
ความโปร่งโล่งของเสียงที่แอมป์ตัวนี้ให้ออกมาคือบุคลิก
ที่ท�าให้ใครๆ พูดกันว่าคล้ายเสียงของแอมป์หลอด แต่สปีด
ของเสียงในย่านทุ้มที่แอมป์ตัวนี้ให้ออกมาคือหลักฐานส�าคัญ
ที่ชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่าง MOSFET ที่แอมป์ตัวนี้ใช้
กับหลอดสุญญากาศ การย�้าเน้นหัวเสียงทุ้มด้วยสปีดที่เร็วพอ
เนื่องจากปริมาณ damping factor ที่มีมากพอในตัวมันท�าให้
สามารถควบคุมไดอะแฟรมของวูฟเฟอร์ขนาด 6.5 และ 8 นิ้ว
ได้อย่างอยู่หมัด ส่งผลให้สามารถแบ่งแยกส่วนของ impact
หรือหัวเสียงของโน๊ตหลักออกมาจากฮาร์มอนิกของมันที่แผ่
กังวานตามออกมาได้อย่างชัดเจน ไม่มีการควบกล�้าระหว่างหัว
โน๊ตกับฮาร์มอนิกของมันเองและระหว่างโน๊ตแต่ละตัวทีอ่ ยูใ่ กล้
ชิดติดกัน ผมไม่มปี ญ
ั หากับการเสพโน๊ตเบสทีเ่ ร็วสุดๆ ของ Jaco
Pastorius ในอัลบั้มชุด Word Of Mouth Revisited เลย ทุก
โน๊ตของ Jaco ทั้งเร็ว ชัด และเข้ม มาครบ!
* ในการทดลองฟัง ผมใช้ลา� โพง 3 คูจ่ บั กับแอมป์ตวั นี้ คูแ่ รก
คือ Tannoy รุน่ Revolution XT 8F (34Hz-32kHz) เป็นล�าโพง
ตั้งพื้น คู่ที่สองคือ ATC รุ่น SCM19 (54Hz-22kHz) เป็นล�าโพง
วางหิ้ง และคู่ที่สามคือ Gauder Akustik รุ่น Berlina RC 3
ตอนประเมินผลเกีย่ วกับเวทีเสียง ผมพบว่า แอมป์ตวั นีไ้ ม่ได้
พยายามขยายขนาดของรูปวงให้ใหญ่กว้างขึน้ มา แต่มนั จะเปลีย่ น
ขนาดความกว้าง-แคบของเวทีเสียงไปตามอัลบัม้ ทีเ่ ล่น ไม่ได้คงที่
อยูท่ ขี่ นาดเดียว มีอยูอ่ ย่างหนึง่ ทีผ่ มรับรูไ้ ด้จากแอมป์ตวั นีค้ อื ไม่
ว่าเวทีเสียงที่มันให้ออกมาจะกว้างหรือแคบ มันจะให้ความคม
ชัดของตัวเสียงในระดับทีไ่ ม่ตา่ งกันมาก ท�าให้ดเู หมือนว่า แอมป์
ตัวนี้พยายามรักษาความคมชัดของตัวเสียงเอาไว้มากกว่าที่จะ
พยายามยืดขยายเวทีเสียงให้กว้างออกไปอย่างเดียว

รีโมทไร้สายที่ให้มาก็มขี นาดกะทัดรัดเหมาะมือ ตัวถังท�ามาจากโลหะให้นา�้ หนักทีก่ ระชับมือ ระยะอินฟราเรดก็ยงิ ได้ ไกล

สรุป

KWI 200 เป็นอินติเกรตแอมป์ทมี่ คี ณ
ุ สมบัติ “ครบ” มากทีส่ ดุ ตัวหนึง่ มันติดอาวุธมาเต็มอัตรา ทีส่ า� คัญ
คือก�าลังทีม่ ากพอส�าหรับล�าโพงระดับกลางสูงลงไปทุกคู่ และทีส่ า� คัญมากกว่านัน้ ก็คอื น�า้ เสียงทีน่ า่ ฟัง
มาก เป็นส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างความโปร่งหวานของหลอดกับน�้าหนักและความเข้มของโซลิดสเตท
ถ้าคิดจะสร้างไฮ-ไฟ ซิสเต็มที่มีคุณภาพดีสักชุด แต่ไม่อยากจะซับซ้อนวุ่นวาย ผมแนะน�าให้เลือก
KWI 200 ตัวนี้เป็นเซ็นเตอร์ไว้ก่อน ที่เหลือก็ไม่ยากแล้ว

น�ำเข้ำและจัดจ�ำหน่ำยโดย
บริษทั เอลป้า ชอว์ จ�ากัด
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