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MANLEY
STINGRAY® II

กระเบนธงผู้สง่างาม

ในคู่มือของอินทิเกรตแอมป์หลอด Manley Stingray II ในหน้า
เกือบสุดท้ายที่ผมบังเอิญเปิดไปเจอ พบว่ามีสตอรี่เก่ียวกับอินทิเกรต
แอมป์รุ่นนี้ จริงๆ จะบอกว่าเป็นท่ีมาของช่ือรุ่น “Stingray” ก็ว่าได้  
เรือ่งของเรือ่งมีอยูว่่า ในช่วงงาน Hi-Fi Show ปี 1997 ณ บาร์แห่งหนึง่ 
J. Gordon Holt (ผู้ก่อตั้งนิตยสาร Stereophile) ไปนั่งดื่มมาร์ตินี่  
ขณะที ่Eve Anna Manley ก็ไปนัง่ดืม่กาแฟ เธอก็คุยกบั Holt ว่าก�าลัง
จะออกอนิทเิกรตแอมป์หลอดตวัใหม่ แล้วกว็าดภาพร่างของอนิทเิกรต
แอมป์บนกระดาษเชด็ปาก Holt ก็บอกว่า “มันดเูหมอืนปลากระเบนธง  
(Stingray) นะ” ดังนั้นเพื่อเป็นการให้เกียรติกับ Holt ทาง Manley  
จึงเรียกอินทิเกรตแอมป์นี้ว่า “Stingray” 

เวลาท่ีดูสารคดีเก่ียวกับปลากระเบนธง ผมรู้สึกถึงความสง่างามและความนุ่มนวล 
เวลาที่มันขยับครีบอกเคลื่อนตัวล่องลอยไปในน�้า เหมือนกับว่าไม่มีแรงต้านใดๆ จากน�้า
มากระทบต่อการเคล่ือนไหวเลย เปรียบไปแล้วก็เหมือนกับท่ีได้ฟังเสียงจากอินทิเกรต
แอมป์ Manley Stingray II ท่ีให้น�้าเสียงนุ่มนวลล่ืนไหล พาให้เพลินไปกับเสียงดนตรีท่ี
ล่องลอยอยู่ในห้องฟัง

แต่อะไรก็ไม่เท่ากับประโยคต่อมาท่ีบอกว่า... Now, in 2008… 
and we truly hope the Stingray II brings you as much enjoy-
ment as possible. ถ้านบัระยะเวลาตัง้แต่เริม่เกดิโปรเจกต์ประมาณปี 
1997 จนถึง 2008 ก็ราวๆ 11 ปี ถึงจะปรับปรุงเป็น Stingray II และ
เมื่อนับถึงปีนี้ 2019 ก็จะครบรอบ 11 ปี นับว่าเป็นเครื่องเสียงที่มีอายุ
ยืนนานโดยที่ไม่มีการเปลี่ยนรุ่นหรือปรับเปลี่ยนอะไรบ่อยๆ คือถ้ามอง
ในแง่หนึ่งก็อาจจะเป็นว่า อินทิเกรตแอมป์รุ่นน้ีออกแบบมาดีพอแล้ว 
จึงแทบไม่ต้องไม่แตะต้องอะไรมาก ซึ่งส�าหรับคนที่ซ้ือ 11 ปีท่ีแล้ว  
กับคนที่ซื้อปีนี้ เสียงที่ได้ก็คงไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ (ผมคิดว่าอาจจะ
มีการปรับอะไรเล็กๆ น้อยๆ บ้าง แต่ไม่ใช่จุดใหญ่จนต้องถึงกับเปลี่ยน
เป็น Stingray III) ใครที่เป็นเจ้าของก็น่าภูมิใจนะครับ ได้ครอบครอง 
เครื่องเสียงที่มีช่วงชีวิตยืนยาวเช่นนี้

ถ้าถามผมว่า ในบรรดาเครือ่งเสยีงทีเ่คยพบเหน็มา ชอบการดไีซน์
ของเครื่องไหนบ้าง หนึ่งในค�าตอบของผมก็ต้องมี Manley Stingray 
รวมอยู่ด้วยแน่นอนครับ นี่เป็นการออกแบบเครื่องเสียงที่มีเอกลักษณ์ 
สวยงาม และสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกจริงๆ บางเครื่องออกแบบ
สวยงาม แต่ไม่เป็นมิตรในการใช้งาน ก็ไม่ค่อยน่าคบเท่าไหร่ แต่  
Stingray II ตอบโจทย์ในทุกด้าน ถือว่าหาได้ยากครับ นอกจากนั้น  
งานผลติกเ็ช่ือถอืได้ ไม่กระป๋อง วสัดทุีใ่ช้อยูใ่นระดบัดมีาก เวลายกต้อง
ระวงั เพราะหนกัมาก คอืหนกัทัง้ตวัแท่นเคร่ือง และหนกัทัง้หม้อแปลง 
เพราะฉะน้ัน ถ้าจะต้องยกย้ายไปไหน ต้องเตรียมท่าทางการยกให้
เหมาะสม ไม่งั้นหลังเดี้ยง แล้วจะหาว่าไม่เตือนกันก่อนนะครับ และ
ไม่เฉพาะแต่ตัวเครื่องนะครับ รีโมทคอนโทรลก็ผลิตมาอย่างดี ขนาด 
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Super tweeter เพิ่มการ์ดป้องกันโดมเพื่อความปลอดภัย

รีโมตขนาดใหญ่

ผลิตอย่างดี

เต็มมือ เป็นโลหะ ไม่ใช่พลาสติกดาดๆ ท่ีเครื่องท่ัวๆ ไปชอบใช้กัน  
เห็นแบบนี้ท�าให้รู้สึกไม่เสียดายเงินที่จ่ายไปเลยครับ เพราะส่ิงที่ได ้
มานั้น เป็นเนื้อเป็นหนังจับต้องได้ครับ

ทนีีก็้มาดกูนัทีเ่รือ่งของหลอดทีใ่ช้ Stingray II เป็นอนิทเิกรตแอมป์
หลอดท่ีมีก�าลังขับ 18 วัตต์ x 2 เม่ือเลือกใช้งานใน Triode mode  
(5 โอห์ม) และ 32 วัตต์ x 2 ในโหมด Ultra Linear (5 โอห์ม) 
โดยที่ด้านหลังเครื่องจะมีสวิตช์ให้เลือกว่าจะใช้งานในโหมดไหน  
แยกเป็นข้างซ้ายและข้างขวา สวิตช์จะอยู่เหนือขั้วต่ออินพุตของแต่ละ 
แชนเนลครบั ส�าหรบัหลอดทีใ่ช้... หลอดเอาต์พตุ เบอร์ EL84 ใช้ทัง้หมด 
8 หลอด, หลอดไดรฟ์ เบอร์ 6414 จ�านวน 2 หลอด และหลอดอินพุต 
เบอร์ 12AT7EH จ�านวน 2 หลอด สกรีนยี่ห้อ Electro-Harmonix 
หลักๆ เรื่องหลอดก็มีประมาณนี้ครับ ซึ่งอินทิเกรตแอมป์ที่ใช้หลอด 
ที่ยังมีผลิตจ�าหน่าย หรือยังพอหาหลอด NOS ได้ ก็ไม่ต้องท�าให้ 
ปวดหัวเวลาจะหาหลอดมาเปลี่ยน เมื่ออายุการใช้งานลดลง แต่ว่าก็
ว่าเถอะครับ กว่าจะฟังกันจนหลอดเสื่อม บางทีก็นานจนลืม แต่ที่เห็น 
ส่วนใหญ่จะหาหลอดที่ว่ากันว่าดีในหมู่นักเล่นเครื่องเสียงหลอดมา
เปลีย่นก่อนทีห่ลอดตดิเครือ่งจะหมดอายกุนัทุกราย แต่กบั Stingray II  
ผมว่าเล่นแบบ Standard ดีกว่าครับ เพราะเหตุผลท่ีเราซื้อมาใช้  

ก็เพราะความเป็น Stingray II ไม่ใช่เหรอครับ
ต่อไปก็เป็นเรื่องอื่นๆ อาทิ ผู้ผลิตแถมอุปกรณ์ส�าหรับปรับไบอัส

หลอดมาให้ด้วย รวมถึงมิเตอร์เพื่อวัดค่าไบอัสหลอด, การเปิดเครื่อง
ต้องเปิดสวติช์เมนด้านหลงัเครือ่งก่อน จากนัน้ก็มากดปุม่ด้าหน้าเครือ่ง 
รอให้เครื่องพร้อมแป๊บเดียวก็เริ่มใช้งานได้, วอลลุ่มจะมีไฟสีฟ้าว่ิง
รอบๆ เวลาเร่งเสียงดังขึ้น ไฟสีฟ้าก็จะเพิ่มจ�านวนมากขึ้น ดีสวยดีครับ,  
มีช่องต่อส�าหรับใช้งานหูฟัง ซึ่งตอบโจทย์กับการฟังในทุกยุคทุกสมัย 
โดยเฉพาะสมัยท่ีเฮดโฟนกลับมาได้รับความนิยมมากขึ้น, แล้วยังมี
ช่องอินพุตแบบมินิ ส�าหรับต่อใช้งานกับอุปกรณ์เล่นเพลงแบบพกพา 
ได้ด้วย อ้อ... แล้วก็ยังมีช่องต่อ Subwoofer out ส�าหรับใช้งานระบบ 
2.1 แชนเนล ได้ด้วย ฯลฯ จริงๆ ยังมีฟังก์ชั่นอีกหลายอย่างครับ  
แต่ขอกล่าวโดยรวมประมาณนี้ เนื่องจากผมต้ังใจยืมมาฟังจริงๆ เลย 
ไม่ได้สนใจกับฟังก์ชั่นอื่นๆ นัก ก็อย่าว่ากันเลยนะครับ

ในการใช้งาน แนะน�าให้อ่านคู่มือก่อน เพราะผู้ผลิตอธิบายไว้
ละเอียดดีมาก แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจกับผลิตภัณฑ์ของตัวเอง  
น่าชื่นชมครับ

คุณภาพเสียง

ก่อนอืน่ ผมขอย้อนกลับไปจดุเริม่ต้นทีย่มือินทเิกรตแอมป์ Manley 
Stingray II มาฟัง เรือ่งของเรือ่งกค็อื วนัหนึง่ผมไปร่วมกิจกรรมฟังเพลง
จากซาวด์แทร็ก Bohemian Rhapsody ที่ร้าน Prestige Hi-Fi ซึ่งอยู่
ที ่CDC พอจบงาน ผมกแ็ว้บไปทีร้่าน Discovery HiFi ของคุณกติตคุิณ 
ปริณายก ประจวบเหมาะกับที่ร้านก็ได้เซ็ตอัพ Manray Stingray II  
ไว้โชว์ ผมก็ขอฟังกับล�าโพง Voxativ แล้วก็เกิดติดลม เพราะถูกใจใน 
น�้าเสียงมาก เลยขออนุญาตยืมมาฟังต่อที่ออฟฟิศ หลังจากนั้นไม่กี่วัน 
ทั้ง Manley Stingray II กับ Voxativ รุ่น Zeth (ไม่รวมซับวูฟเฟอร์) 
ก็ส่งมาถึงห้องฟังที่ส�านักงานของออดิโอไฟล์

มาถึงก็จัดการต่อฟัง โดยใช้อุปกรณ์ระดับมาตรฐาน ไม่ถึงกับ 
ไฮเอ็นด์สุดหรู แต่ก็ม่ันใจว่าจะไม่ไปลดทอนคุณภาพเสียงของทั้ง 
อินทิเกรตแอมป์และล�าโพง อย่างแน่นอน แล้วก็เปิดฟัง ฟัง ๆ ๆ ๆ ๆ 
อย่างเดียว โดยไม่สนใจเรื่องอื่น เพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาของการไม่ได้
อธิบายอะไรเกี่ยวกับตัวเครื่องเท่าไหร่นัก เพราะผมอยากฟังมากกว่า
อยากเล่าครับ

ช่องต่ออินพุตและขั้วต่อสายล�าโพง และสวิตช์ปรับโหมด Triode กับ Ultra Linear แยกซ้าย-ขวา คนละฝั่ง
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MANLEY STINGRAY II

Manley Stingray II เลือกใช้งานได้ 2 โหมด คือ Triode กับ 
Ultra Linear อันที่จริงสองโหมดนี้ให้น�้าเสียงใกล้เคียงกัน ต่างกัน
ตรงที่ Triode มีความแช่มช้อยในด้านลีลาการถ่ายทอดมากกว่า 
ขณะที่ Ultra Linear แน่นอนว่าย่อมให้พลังเสียงที่ดีกว่า ดังนั้น
การใช้งานจึงขึ้นอยู่กับแนวเพลงที่เราฟัง แต่จริงๆ ชอบแบบไหน 
ก็ฟังแบบนั้น ไม่มีสูตรตายตัวว่าต้องแบบน้ันแบบน้ี เอาที่ชอบ 
และสบายใจเป็นหลักครับ

ในการฟังนี้ ผมใช้แผ่นซีดีทั้งหมด เพราะเครื่องเล่นแผ่นเสียง
อยูใ่นระหว่างโมดฟิายด์ตามความอยากทีไ่ม่จบสิน้ของผม และผม
กเ็ชือ่อยูล่กึๆ ว่า เมือ่ฟังกบัแผ่นเสยีงกจ็ะได้เสยีงทีม่เีสน่ห์ขึน้ไปอกี  

ฟังเพลงจากอัลบั้ม “ดอกไม้ใต้หญ้า” ของ น้าหว่อง มงคล 
อุทก เสียงมีความดิบท่ีได้จากการบันทึกเสียง ฟังแล้วเหมือน 
นั่งฟังอยู่ขณะท่ีเขาเล่นกันจริงๆ รายละเอียดของเสียงมีให้ได้ยิน
ครบถ้วน บางทีก็นึกโมโหตัวเองนะครับ ฟังเพลงทีไรก็มัวแต่มา
นั่งสนใจรายละเอียดเสียงโน้นเสียงน้ี มันแก้ไม่หายจริงๆ ก็เลย
ปล่อยเลยตามเลย อยากได้ยินก็ฟังไป ทีนี้มันก็ได้ยินเยอะแยะไป 
หมดสิครับ ถือว่าเป็นเสน่ห์ท่ีท�าให้การฟังเพลงมีความครบถ้วน  
ทั้งเสียงร้อง เสียงดนตรี และบรรยากาศของเสียงโดยรวม  
ความทีเ่ป็นหลอดกท็�าให้พลอยรืน่รมย์มากยิง่ขึน้ คอืดงีามจรงิๆ ครบั

กับอัลบั้ม “beyond the Missouri Sky” งานดนตรีร่วมกัน 
ของ Charlie Haden กับ Pat Metheny อัลบั้มโปรดของผม  
ตัวเพลงทั้งหมดดีเยี่ยม บันทึกเสียงไม่ถึงกับดีนัก แต่ฟังแล้วมี 
ความสุขที่สุด เสียงอะคูสติกีตาร์กับเสียงอะคูสติกเบส มีน�้าหนัก 
พองาม เสริมให้เสียงด้านบนๆ มีเน้ือมีหนัง ฟังแล้วอ่ิมเอม  
โดยเฉพาะแทร็กประกอบภาพยนตร์เรื่อง Cinema Paradiso  
ทั้ง Love Theme และ Main Theme ไพเราะมาก ฟังแล้วฟังอีก 
คือลืมเรื่องเสียงไปเลย ฟังแต่เพลงครับ

ส่วนอลับัม้อืน่ๆ กม็ท้ัีง “ลกูทุง่ออดโิอไฟล์” หรอือลับัม้ “Lee 
Morgan – Vol. 3” แผ่นดังของสายแจ๊สบีบ็อบ และอัลบั้ม “Kind 
of Blue” ของ Miles Davis ต่างกใ็ห้ผลลพัธ์ไม่แตกต่างกนัในเรือ่ง

ช่องเสียบเฮดโฟน
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เรามีสังคม Tidal Thailand #ฟังเพลงหนักมาก “ติ่ง Tidal”
โดยมีสมาชิก 4 พันคนแล้ว แต่ละคนท�าตัวเป็นนักล่าขุมทรัพย์ดนตรี
สุดขอบจักรวาลอันไกลโพ้น โดยมีการคุยและแชร์ Album, Playlist ในหมู่
สมาชิก ท�าให้หลายต่อหลายท่านเรียนรู้เรื่องผลงานเพลงได้ลึกขึ้นกว่าเดิม 

MQA (MASTER QUALITY
AUTHENTICATED)
MUSIC SUPPORTED

Bluesound เป็นพันธมิตรล�าดับต้นๆ ของ MQA (Master Quality 
Authenticated) ฟอร์แมตมาตรฐานใหม่ของไฟล์เพลงทีใ่ช้วธิ ี“พับแล้วคล่ี”
โดยที่คุณภาพเสียงยังคงเป็นเช่น Studio Master ที่ได้รับอานิสงส์เต็มๆ
กน่็าจะเป็น Streaming Cloud service อย่าง Tidal น่ีแหละ เพราะสามารถ
สตรีมไฟล์ Hi-res ได้ง่ายขึ้น รองรับการเติบโตของธุรกิจ Cloud Service 
อย่างง่ายดาย ขณะนี้ Tidal Master ถือเป็นทีเด็ดที่มาก่อนใคร ที่น�าเสนอ
ไฟล์ไฮเรสโดยวิธีสตรีมจากฐานปฏิบัติการในนอร์เวย์ ซึ่ง Bluesound
จัดให้แล้ว ก็เล่นได้สบายใจไป ให้เสียงเปิด มีไดนามิก ทะลุทะลวงเกินกว่า
ซีดีไปไกล เรียกว่าล�้าสุดๆ อัลบั้มที่รอคอย มาเร็วกว่าสั่งซื้อแผ่นเสียอีก

SHOWTIME

คณุบุม๋ ผูบ้รหิารสาวสวยแห่ง บรษัิท Conice ส่งล�าโพงสดี�าทัง้สองมา
ให้เล่น ผมจัดการวาง Bluesound Wireless Speaker PULSE 2 ไว้บน
ชั้นวางหนังสือในห้องท�างาน + ในห้องนอนขนาด 4x8 เมตร ส่วนอีกตัว
เอาไว้อีกห้อง ก็ได้ยินเสียงที่แตกต่างกัน

PULSE 2 ให้เสียงสเตริโอแบบไตรแอมป์ 80 วัตต์ สามารถน�าไปไว้
ที่ห้องใดก็ได้ ระบบอะคูสติกส์อัจฉริยะจะปรับสมดุล โดยใช้ DSP แบบ
สุดยอด ช่วยเพิ่มพลังเสียงเบส และความคมชัด วูฟเฟอร์ขนาด 5.25 นิ้ว 
ประสิทธิภาพสูง  เข้ากับห้องใดก็ได้ ให้เสียงเต็มห้องขนาดใหญ่สบายๆ

ในห้องนอนขนาดเล็ก 3 x 3 เมตรของไอ้ตัวเล็กหลานแม่ยาย
ใช้ PULSE FLEX สมาชกิขนาดเลก็สดี�า ราคาย่อมเยาทีส่ดุในกลุม่ผลติภณัฑ์
Bluesound PULSE เพ่ือทดสอบการท�างานระบบมัลติรูม ซ่ึงจะเติมเต็ม
เสียงเพลงให้กับทุกห้อง ด้วยชื่อเสียงของผลิตภัณฑ์ระดับห้าดาวของ
ครอบครวั PULSE และนีค่อืค�าบอกเล่าจากเธอ “ให้ความรูส้กึทีเ่หนอืความ
คาดหวัง โดยการน�าเสนอฟีเจอร์อันดีเริด ทึ่งในเสียงจากล�าโพงตัวจ๋ิวตัวนี้
วางตรงไหนก็ได้ ใช้งานง่าย แม้ไม่มี Apple Music ติดตั้งมาก็ไม่มีปัญหา 
ใช้ Bluetooth ในการเชื่อมต่อ บางครั้งก็เสียบหูฟังสบายไป”

BLUESOUND
PULSE 2 + PULSE FLEX
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THE LISTENER: LISTENING EXPERIENCE

ของความไพเราะ คือพอมาถึงการฟังระดับน้ีแล้ว เรื่ององค์ประกอบ 
ของเสียง ผมว่าเป็นรองกว่าเรื่องอรรถรสในการถ่ายทอดดนตรีครับ 

 
สรุป

ครั้งแรกที่ผมรู ้จักอินทิเกรตแอมป์หลอด Manley Stingray  
ผมก็หมายม่ันปั ้นมือว่าจะต้องขอฟังอย่างเต็มอิ่มสักครั้งให้ได้ใน 
ชีวิตนี้ ซึ่งวันนี้ ผมก็สมใจอยากแล้วครับ ได้สัมผัสกับสิ่งที่เฝ้ารอมานาน 
ในความเห็นส่วนตัวของผม ใครก็ได้ที่อยากได้อินทิเกรตแอมป์หลอด
ที่ใช้ไปนานๆ โดยไม่ต้องห่วงเรื่องตกรุ่น และมีความเป็นตัวของตัวเอง  
ชอบงานออกแบบที่มีเอกลกัษณ์ Manley Stingray II คือค�าตอบ 
นั้นครับ ขอบอกว่า... ผมไม่ได้เชียร์ ไม่ได้อวย เพราะ Stingray II  
มีคุณงามความดีอยู่ในตัว โดยไม่ต้องไปใส่ไข่อะไรอีก อีกทั้งระยะเวลา 
ที่ยืนอยู่ในตลาดเครื่องเสียงมาอย่างยาวนานก็เป็นข้อพิสูจน์ได้เป็น 
อย่างดีแล้ว ผมแค่จะมาส�าทับว่า... ใครเล็ง Stingray II ซื้อเลยครับ  
แล้วมันจะอยู่กับคุณไปจนกว่าจะตายจากกันครับ. ADP 

ราคา 199,000 บาท

น�าเข้าและจัดจ�าหน่ายโดย

Discovery HiFi

โทร. 0-2102-2610, 0-2747-6710

Specifications 

All-Vacuum Tube Lo-feedback Stereo Integrated 
Design
Output Tubes: 8 x EL84 Ships with Russian NOS 
EL84M (aka 6Pi14Pi-EB)
Driver Tubes: 2 x 6414 Ships with GE or RAYTHEON 
JAN NOS USA or 6414W
Input Tubes: 2 x 12AT7EH Ships with: 12AT7EH large 
plate Electro-Harmonix Russian
Maximum Output Power UL mode: 32 Watts x 2 chan-
nels 1.5% THD @ 1kHz into 5 Ohms
Maximum Output Power TRIODE mode: 18 Watts x 2 
channels 1.5% THD @ 1kHz into 5 Ohms
Frequency Response: 15 Hz - 58 kHz, -1dB
Gain: 35 dB at max Volume
Crosstalk: -72dB See Chart
S/N Ratio: typically 72 dB A-WGT, 1W output, 20dB 
gain, Source Z = shorted input
THD+N Ratio: typically 64 db at 1W output, Bandwidth 
22Hz-22kHz, Source = 1kHz Sine wave
Input Impedance: 12 kOhm nominal
Optimum Speaker Load: 5 Ohms
Damping Factor: 2.4
Headphone Jack Output Impedance: 53 Ohms
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