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“ขั้นกว่าของเสียงสูง...ที่คุณไม่อาจปฏิเสธ”

AD
ใครเคยเจอแบบนี้บ้าง

“ไม่ชอบนักแต่มาหลงรักภายหลัง”

สำหรับผมมีไม่เยอะครับหนึ่งในนั้นคงต้อง

นับรวมเจ้าซูเปอร์ทวีตเตอร์2กล่องนี้ด้วย

ยอมรับตรงๆ ว่า “ผมเป็นนักฟังเพลงคนหนึ่งที่ไม่โหยหิวเสียงสูงมากนัก” ขอให้
พอดีๆ ไม่น้อย ไม่หาย แต่ต้องไม่เยอะ ไม่ฟุ้ง ไม่พุ่ง และ ไม่รกนะครับ และในฐานะ  
นักทดสอบเครื่องเสียง ผมก็เป็นออดิโอไฟล์คนหนึ่งในจำนวนอีกไม่น้อยที่ชอบฟังความถี่
สูงจากเครื่องดนตรีต่างๆ ที่มีพิสัยถ่ายทอดเสียง (ความถี่สูง) แบบไม่มากเกินควร   
พูดตามภาษาคนเล่นเครื่องเสียงให้เข้าใจตรงกันคือ “เสียงสูงต้องไม่คมจัด ไม่ซิบ ไม่รีบ
ด่วน” ต้องมีลักษณะการแสดงชิ้นดนตรีให้ตารับรู้และหูได้ยินแบบสามมิติ มีทรวดทรง  
ตื้นลึกหนาบางและเป็นธรรมชาติตรงตามความเป็นจริงขณะเครื่องดนตรีบรรเลงด้วย 
อ้อ... เรื่องความสมจริงเหมือนนั่งฟังอยู่หน้าเครื่องดนตรีจริงตอนบรรเลงกันจริงๆ หากมี
ให้ได้ยินด้วยล่ะก็ อย่างนี้แจ่มแจ๋วเข้าไปอีกขั้นครับ เป็นขั้นของการฟังเพลงและเสพ  
เสียงสูงที่นักเล่นเครื่องเสียงอยากได้ยินแทบทุกคน เอากับพ่อสิ เสียงสูงมีอิทธิพลไม่น้อย
ไปกว่าเสียงต่ำจริงๆ นะ 

กล่าวเช่นนี้คงไม่ผิดจากความจริงเท่าใดนัก ใช่มั้ยครับท่าน... 
เรื่องจริงที่พูดไปแล้วเกรงว่าท่านๆ จะเคือง แต่ผมจำต้องพูดคือ เสียงสูงจาก  

ซิสเต็มน้อยใหญ่ที่ว่ากันว่าเจ๋ง เพราะมีราคาค่าความเจ๋งแพงเอาเรื่อง หรือติดแบรนด์
มีชื่อให้ตะลึงนั้น เมื่อฟังเสียงสูงเหล่านั้นจริงจัง ยาวนาน ของแพงที่น่าจะเป็นของดี  
ดันกลับกลายเป็นของเสียและของถูกซะนี่ “What is it?” คำตอบที่ผมนึกได้ตอนเขียน

ถึงประโยคนี้คือ “เพราะความถี่สูงไม่ได้ถูก
ขัดเกลาและจัดขอบเขตการกระจายเสียงให้
พอดีกับลำโพง” นี่คือปัญหาหนึ่งที่ลดดีกรี  
ความน่าใช้ของลำโพงบางคู่ลงไป ทั้งที่ลำโพงนั้น
ติดแบรนด์ดีและมีราคาสูง (ยังมีอีกหลายสาเหตุ
นะ) ทว่านักเล่นเครื่องเสียง+นักฟังบางคน ไม่ได้
ฟังลำโพงที่หน้าตาหรือราคาครับ พวกเขาฟัง 
“เสียงเนื้อแท้” โดยแยกแยะทีละย่านเสียง  
กันเลย บางคนนำเอาหลักการดีไอวายหรือ  
ทวีคมาใช้พิจารณาเสียงของลำโพงอีกต่างหาก 
หลักดีไอวายหรือทวีคที่ไม่จำกัดหลักสูตรและ  
ไม่เลือกสำนัก เกิดขึ้นจากทักษะเล่นเครื่องเสียง
ที่พอกพูกจนกลายเป็นประสบการณ์สั่ งสม
นั่นเอง ใครมีเยอะ เมื่อต้องการฟันธงลำโพงหรือ
เสียงอะไรซักอย่าง จึงแค่เรียกเอาทักษะดังกล่าว
มาช่วยพิจารณาให้ตัดสินง่ายและทันทีทันใด   
ไม่ต้องให้ใครมาชี้นำ ต่างกับผู้มีทักษะและ
ประสบการณ์น้อย ดังคำกล่าวที่ว่า “Life is   
a big canvas and you should throw   
all the paint you can on it.” (ชีวิตเหมือน
ภาพเขียนขนาดใหญ่ที่ควรจะใช้สีทั้งหมดที่มี
สร้างสรรค์มันขึ้นมา) 

 

ยิ่งทำยิ่งยากหรือยิ่งง่าย
 
ว่ากันว่า การออกแบบระบบลำโพงสอง

ทางมาตรฐานที่ประกอบด้วยวูฟเฟอร์และ  
ทวีตเตอร์อย่างละหนึ่งไดรเวอร์ต่อลำโพงหนึ่ง
ข้างนั้น ถือเป็นงานหินของผู้ผลิต และเป็นงาน
ยากของผู้ซื้อลำโพง เป็นการวัดดวงผู้ผลิตว่า
ออกแบบแล้วจะรุ่งหรือร่วง สำหรับไลน์การผลิต
ขั้นต่อไปที่ใช้ไดรเวอร์จำนวนมากขึ้น และเป็น  
การวัดความเฮงของคนซื้อ ว่าจะฟังเสียงลำโพง
เหล่านั้นได้ทะลุถึงข้อผิดพลาดหรือเปล่า หลาย
แบรนด์จึงตั้งใจออกแบบลำโพงที่มีไดรเวอร์น้อย
ตัวให้ได้เสียงดีเลิศ มากกว่าเน้นทำลำโพงใหญ่ 
ติดไดรเวอร์หลายคู่ เหตุนี้เอง ซีรี่ส์แรกเริ่มจึง
ประเดิมด้วยลำโพงตู้เล็กสเป็คไดรเวอร์น้อยแทบ
ทั้งนั้น ส่งผลให้มีผู้ชื่นชอบลำโพงเล็กจำนวนมาก 
ครั้งหนึ่งลำโพงเล็กลักษณะนี้เคยทำให้วงการ
เครื่องเสียงบ้านเราตื่นเต้นตูมตามมาแล้ว ใครยัง
จำ ProAc: Response 1 ได้บ้าง ยกมือขึ้นครับ 

นอกเหนือจากไดรเวอร์ซึ่งต้องพิถีพิถัน
เลือกที่ดีที่สุดแล้ว หัวใจหลักในการเชื่อมต่อของ
วูฟเฟอร์หรือไดรเวอร์เสียงกลาง-ต่ำกับทวีตเตอร์
หรือไดรเวอร์ขับเสียงสูงคือ “ครอสโอเวอร์  

เน็ตเวิร์ก” ลำโพงสองทางมีไดรเวอร์น้อยที่สุด 
คือมีวูฟเฟอร์กับทวีตเตอร์ที่ต้องเปล่งเสียงให้
กลมกลืนกัน จึงอาศัยเน็ตเวิร์กเพื่อเป็นตัวจ่าย
ความถี่ไปยังไดรเวอร์แต่ละตัว ภายในเน็ตเวิร์ก
ประกอบด้วยอุปกรณ์ประเภท C/L/R (ตัวเก็บ
ประจุ/ตัวเหนื่ยวนำ/ตัวต้านทาน) เป็นหลักเน็ต- 
เวิร์กที่ดีจึงจำเป็นต้องเลือกเฟ้นอุปกรณ์ข้างต้น  
ที่มีค่าพิสัยต่างๆ เพื่อนำมาจัดเป็นวงจรให้
กระแสเสียงเดินทางผ่านอย่างราบรื่นและราบ-
เรียบ ก่อนเดินทางสู่ไดรเวอร์แต่ละตัว ขอเรียก
ว่าเป็นด่านสองรองจากด่านแรกก็แล้วกัน 

ด่านแรกคืออะไรล่ะ อย่าลืมว่ากระแสเสียง
เดินทางจากเอาต์พุตแอมป์ผ่านทางขั้วต่อสาย
ลำโพง เมื่อมาถึงลำโพงก็ต้องเข้าขั้วต่อสาย
ลำโพงเช่นกัน “ขั้วต่อสายลำโพงจึงกลายเป็น
ด่านแรก” Music Pulse เลือกใช้ “ขั้วต่อ

Mr.JohnYam
ผู้ออกแบบ
ซูเปอร์ทวีตเตอร์
และเจ้าของร้าน
MusicPulse
ที่สิงคโปร์
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ไบดิ้งโพสต์เกรดมาตรฐานชุบทอง” (ขั้วสี
ดำ/แดง) ที่ยึดติดเข้ากับหน้าแปลนอะคริลิค  
สีดำแน่นหนา ก่อนผนึกเข้ากับตู้ลำโพงอีกที 
จากการคาดหมายของผม ไบดิ้งโพสต์เกรด
มาตรฐานแบบนี้ไม่ไปเติมแต่งลักษณะเสียงสูง
ให้ต่างไปจากที่ผู้ผลิตต้องการมากนัก คาแร็ค-
เตอร์เสียงที่ได้ยินจึงเกิดจากคาแร็คเตอร์ทาง
ไฟฟ้าของอุปกรณ์ดังกล่าว นักดีไอวายบางคน
จึงชอบใช้อุปกรณ์พื้นฐานที่มีราคาไม่สูงเพื่อเปิด
ทางให้เชื่อมต่อกระแสในจุดต่างๆ โดยไม่มี  
คาแร็คเตอร์เสียงมาเป็นปัจจัยมากเกินไป กรณี
ของ Music Pulse ก็เช่นกันครับ เราจึงนำสาย
ลำโพงแบบต่างๆ มาต่อกับมันได้ โดยไม่ต้อง
พะวงกับน้ำเสียงจนเกินไป ในการลองเล่นของ
ผม สายลำโพงใหญ่น้อยถูกนำมาประเคนให้  
มันเต็มเหนี่ยว โดยเน้นสายหน้าตัดเล็กเป็น
พิเศษในตอนท้ายของการลองเล่นครับ 

“คุณชลิต แห่งร้าน HiFi Part”   
ผู้จัดจำหน่ายแอ็คเซสซอรี่ส์ชั้นนำที่นักเล่น
เครื่องเสียงคุ้นเคย บอกกับผมว่า แอ็คเซส-  
ซอรี่ย์ส่วนใหญ่ถูกเลือกมาทดลองเล่นและฟัง 
จนตัวเองถึงกับอึ้งในเสียงดนตรีที่มันคืนกลับมา
ให้ หลังจากนำไปใช้งานร่วมกับซิสเต็มภายใน
ร้าน บางชิ้นช่วยสร้างสภาพคล่องให้สภาพ  
อะคูสติกรายรอบห้อง บางชิ้นเสริมลาภต่อยศ
ให้ลำโพงคู่เดโมของร้าน ถึงขนาดลูกค้าขอ  
ซื้อลำโพงคู่นั้นไปเลยก็มี ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อล่ะ
ครับ สาวกดีไอวายจำนวนหนึ่งที่ชอบการทวีค  
อุปกรณ์เพื่ออัพเกรดคุณภาพเสียงของซิสเต็ม
ให้ไปไกลกว่าเดิม เมื่อได้ลองผลิตภัณฑ์ของ  
ร้าน HiFi Part เป็นต้องตะลึง และอยาก  
แบ่งปันบอกต่อทั้งสิ้น ทำให้ผู้นำเข้ายิ้มไม่หุบ 
เมื่อได้รับคำชม กระทั่งไปถึงผู้ทดสอบอุปกรณ์  
เหล่านั้นพลอยเป็นปลื้มไปด้วย 

ด้วยเหตุว่า เล่นเครื่องเสียงแนวดีไอวาย
หรือทวีคนั้น “ให้ความสุขใจและตื่นเต้น” 
ต่างจากเล่นเครื่องเสียงธรรมดาที่เน้นเครื่อง 
แบรนด์ และราคา เล่นแบบดีไอวายให้สีสัน 
สาระ และความสนุกแบบไม่ผิดกติกา การเล่น
แบบนี้มีกรอบล้อมให้ผู้เล่นฯ (คนมีเครื่องเสียง) 
ซึ่งไม่ชอบแกะเครื่อง ผ่าวงจรเพื่อเปลี่ยนโน่นนี่ 
(เพราะกลัวทำเครื่องเจ๊ง) ซึ่งวิธีเล่นแบบนี้ตรง
กับแนวทางของร้าน HiFi Part พอดี คือไม่  
สุดโต่ง และไม่เรียบง่ายจนขาดความน่าสนใจ 

เมื่อถึงวันที่ Super Tweeter ของ 
Music Pulse มาถึงมือผม ผมกำลังตื่นเต้น  
มโหฬารกับโฟกัส+ซาวด์สเตจของลำโพงเล็กดี
รสโตคู่ล่าสุด System Audio: aura 1 พอดี 
ไม่รู้ว่าเป็นโชคดีหรือร้ายของ Music Pulse ล่ะ
ครับ ที่มาอยู่ท่ามกลางมอนิเตอร์ที่ผมถือว่าให้
เสียงกลางและสูงดีเยี่ยมในความรู้สึกส่วนตัว 

(อีกหนึ่งคู่ที่ขึ้นหิ้งอมตะคือ Yamaha: NS-10M) 
หาก Music Pulse ไม่เจ๋งจริง คุณชลิตคงไม่ส่ง
มาให้ผมเชือด เอ๊ย... ฟังหรอกครับ งานนี้มีตื่น  
มีเต้นอีกแล้วสิเรา ให้เสียงสูงชอนไชขี้หูซะบ้าง... 

ว่าแต่ว่า Music Pulse จะไหวมั้ย  
เมื่อเจอกับเสียงสูงขั้นเทพของ NS-10M และ 
Aura 1 

 
MusicPulse,MusicPlus
 
Super Tweeter ยี่ห้อ Music Pulse   

คู่นี้เกิดขึ้นจากไอเดียของ “Mr. John Yam” 
นักดีไอวายที่เปิดร้านขายเครื่องเสียงของตัวเอง
ที่สิงคโปร์ โดยตั้งชื่อว่า Music Pulse (ใช้ชื่อ
ร้านเป็นชื่อแบรนด์ซะเลย) เขาลัดฟ้ามาพรีเซนต์ 
Music Pulse คู่ต้นแบบด้วยตัวเองที่โชว์รูมของ 
Hifi Part คุณชลิตได้มีส่วนร่วมปรับจูนเสียงกับ 
John ด้วย โดย “ความลับบางอย่างของ
อุปกรณ์ที่ใช้” ได้รับการปกปิดตามธรรมเนียม
ของนักดีไอวาย กล่าวคือ วงจรภายในถูกเท  
เรซิ่นราดทับทั้งหมดเพื่อป้องกันมือดีแกะแล้วนำ
ไปก็อปปี้ (ดีนะที่ผมไม่คันมือซะก่อน 55) หาก
ฟังเสียงจริง-ตัวจริงแล้ว คุณเกิดปิ๊งมันขึ้นมา 
อย่าคิดแม้แต่จะทุบด้วยค้อนนะครับ “มางจา
แหลกป่าวป่าว เสียขงหมก” ผมเตือนแล้วนะ 

รูปพรรณของ Music Pulse ไม่ต่างจาก  
ตู้ลำโพงจิ๋วที่ติดกรวย 3 นิ้วได้พอดี เป็นตู้ไม้เข้า
เหลี่ยมฉากแน่นหนา กว้าง 10 ซม. สูง 15.4 ซม. 
และลึก 9.8 ซม. ประกอบด้วยโครงตู้ด้านใน  
และไม้ประกบด้านนอกหนาราว 5 มม. (ติด  
วีเนียร์สีดำมีลายไม้) ด้านข้างทั้งสองของตู้เซาะ
ร่องทรงรี ทีแรกผมนึกว่าเป็นพอร์ตกระจาย
ความถี่ภายใน แต่คุณชลิตบอกว่ามันเป็น “ช่อง
จูนเสียง” ด้านในกรุด้วยทราย ข้อมูลทราบมา
แค่นี้ครับ เมื่อผมเขย่าทั้งตู้ในท่า Gangnam 
Style ไม่มีเสียงอะไรเล็ดออกมา แต่รู้สึกว่า
ภายในมีการเขยื้อนตัวของวัสดุลื่นไหลบางอย่าง 
ถ้าผมเดาไม่ผิด ผู้ผลิตคงใช้ประโยชน์จากการ  
ดูดซับความถี่และมวลรวมของทรายเพื่อทำให้  
ตู้แน่นและหนักขึ้นนั่นเอง เทคนิคนี้ใช้จูนเสียง
ทุ้มให้ลำโพงทาวเวอร์และขาตั้งลำโพงตามที่  
เราเข้าใจกันดี ทว่าไม่ค่อยมีใครนำมาใช้กับ  
ทวีตเตอร์ครับ 

แนวคิดของผู้ผลิตเจ้านี้ดึงเอาจุดขายของ
ลำโพงในท้องตลาดทั่วไปที่ ให้ เสียงดีและมี  
คาแร็คเตอร์เฉพาะมาแต่งองค์ทรงเครื่องให้มี
คุณภาพเสียงดีขึ้น โดยหยิบความถี่สูงมาเป็น
โจทย์ Music Pulse จึงเกิดขึ้นมาเพื่อใช้งานร่วม
กับลำโพงดั้งเดิมนั่นเอง ด้วยเหตุว่า “ความถี่สูง
เป็นย่านความถี่ออดิโอที่จับต้องง่ายและเร็ว” 
และเป็นย่านเสียงซึ่งส่งผลต่อความครบถ้วนของ

ตัวโน้ตดนตรีและบรรยากาศการบรรเลงที่สมจริง เป็นย่านจำเป็นที่คนทำ
ลำโพงต้องจูนเสียงให้ดีที่สุด และเป็นย่านเสียง “ที่ส่งผลต่อการทำงานของ
เน็ตเวิร์กโดยตรง” เสียงของลำโพงจะออกมาสมบูรณ์ครบถ้วนแค่ไหนจึงขึ้น
อยู่กับ “ทวีตเตอร์” นี่เอง วิธีสังเกตว่าทวีตเตอร์ในลำโพงคู่ใดเปล่งเสียง
หมดจดและราบรื่นสอดคล้องกับวูฟเฟอร์แค่ไหนนั้น ผมใช้การจับฟังตรง 
“รอยต่อของเสียงกลางและเสียงสูง” ครับ หากทวีตเตอร์เจ๋งพอ เสียง  
ย่านสูงที่ได้ยินต้องอุดมด้วย “รายละเอียดตัวโน้ตที่เจือด้วยความสดฉ่ำ” 
เกิดเป็นพลังงานเสียงที่ส่งต่อไปยังย่านเสียงอื่นๆ ในระบบและบรรยากาศ  
รายรอบ ซึ่งเกิดขึ้นในห้วงเวลาเดียวกันด้วย 

ทวีตเตอร์ที่เจ๋งจริงจึงไม่ใช่แค่ให้เสียงสูงที่มีเลขความถี่ออดิโอมากๆ 
(อาทิ ทำได้สูงเกิน 40-50kHz) หรือโชว์ความคมเฟี้ยวอย่างเดียว หากต้อง
ทำให้สนามเสียงย่านสูงทั้งหมด “แผ่ตัวอย่างมีชีวิตชีวา” และส่งต่อความฉ่ำ
ใสมีชีวิตชีวานั้นไปยังย่านเสียงกลางและทุ้มด้วย 

มีทวีตเตอร์สักกี่คู่กันครับที่ตอบสนองได้ขนาดนี้ ตอบได้ว่ามีครับ   
แต่ต้องจ่ายแพง 

 
ComeAlivewith2Waydesign

ช่วงรันอิน Music Pulse ผมเริ่มนับหนึ่งด้วยการต่อกับฟูลเร้นจ์ 5 นิ้ว

ของ BOSE ในตู้ปิดไซส์คิวบิคที่ผมดีไอวายเพื่อใช้เป็นมอนิเตอร์บนโต๊ะทำงาน 
(วางประกับมอนิเตอร์ Samsung ภายในตู้จูนความถี่ด้วยใยสังเคราะห์ ไวริ่ง
สายลำโพงเกรดสตูดิโอจากอังกฤษ VanDamme 2x0.75 ภายใน+สาย
ลำโพงสเป็คเดียวกันภายนอก ขับด้วยแด็คแอมป์สองตัวสลับใช้งาน คือ 
PopPulse: T2024 และ T2070 วางลำโพงหน้าตรงไม่โทอิน ความสูงพอดี
ระดับหูเมื่อนั่ง) ปกติแล้วเมื่อผมเขียนต้นฉบับหรือใช้คอมฯ ผมมักเช็คซาวด์
ของอุปกรณ์ อาทิ สายสัญญาณ สายลำโพง แอ็คเซสซอรี่ส์ ฯลฯ เพื่อนำไป
ประกอบการฟังกับซิสเต็มใหญ่ หนนี้ก็เช่นเคย (ภาพประกอบ) ผมต่อ 
VanDamme 2x0.75 เข้า Music Pulse และตู้ BOSE (อย่าลืมดูทิศทาง  
สาย เมื่อต่อกับ Music Pulse ให้ดีนะครับ ด้านต้นทางกระแสคือ ลำโพง  
เป้าหมาย ส่วนปลายประแสคือ Music Pulse ให้สังเกตตัวหนังสือบน  
ฉนวนสายนั่นแหละ หากต่อผิดทิศ เสียงสูงจะไม่เนียนใส) 

ซีดีแผ่นทองชุดล่าสุดจากสำนักใบชาซองค์ Rewind Remind by 
Leelawadee Quartet Tribute to สมาน กาญจนะผลิน ถูกนำมาประเดิม
เพื่อฟังอาการของ Music Pulse นานหลายวัน ปะปนกับงานอะคูสติก กีตาร์ 
กีตาร์คลาสสิก เปียโน ดนตรีพื้นเมืองของอินเดีย ฯลฯ เพลงที่เด่นด้วยเสียง 
“เครื่องสายที่สยายปีก” จนเกิดรูปวงกว้างขวาง และเน้นช่องเสียงที่ฟังชัด
อย่างเช่น แผ่นทริบิ้วชุดนี้ คือตัวชี้วัดการกระจายเสียงของทวีตเตอร์ได้  
ตรงเป้าที่สุด เสียงสูงของ Music Pulse เมื่อถูกเน็ตเวิร์กตัดแบ่งความถี่แล้ว
ดังออกมาไม่มากนัก หากแต่เมื่อปลดขั้วต่อลำโพงออกหนึ่งเฟสทั้งสองข้าง   
ผมรู้สึกทันทีว่าบรรยากาศห้อมล้อมและความสดที่เจืออยู่ในอณูเสียงหายไป 

เมื่อปลดออก+ใส่เข้า ฟังสลับหลายเพลง อาการที่ว่ายิ่งแจ่มแจ้ง   
เมื่อเร่งวอลลุ่มดัง (ใช้ iTunes+Amarra เล่นไฟล์เพลง 16/48, 24/96 จาก
เครื่องแมคอินทอชเป็นต้นทาง) ความสดและรายละเอียดหยุมหยิมใน  
ย่านกลางและสูงถูกชี้ชัดมากขึ้น โดยย่านต่ำพลอยได้รับอิทธิพลไปด้วย 

มันต้องการเวลารันอินพอสมควร บรรยากาศฉ่ำชื้นของเสียงสูงใน  
ช่วงแรกจึงไม่ผ่องจนกระจายเวทีให้กว้างกว่าเดิมนัก ต่อเมื่อพ้น 50 ชั่วโมง  
ไปแล้ว จึงเผยเต็มแม็ค 

ซูเปอร์ทวีตเตอร์ของ Music Pulse ผลิตขึ้นจาก “แนวคิด 2-way” 
เลียนแบบการเกิดเสียงของลำโพงสองทาง (Music Pulse มีทวีตเตอร์ข้างละ 
2 ตัว) โดยแต่ละตัวรับผิดชอบความถี่สูงต่างกัน ทั้งสองจึงเปล่งเสียงสูง  
ออกมาไม่เหมือนกันเพื่อให้การไต่ระดับเสียงสูงมีความต่อเนื่อง ไม่ขาดหาย 

1. “2 way Tweeter” ที่มีหน้าตาและสเป็คเหมือน 
กันเป๊ะ ทว่าตัดครอสโอเวอร์ภายในไม่เหมือนกัน  
ทวีตเตอร์ติดตั้งตรงกันด้านหน้าลำโพงด้วยน้อต 4 แฉก 
2. ด้านข้างตู้ทั้งสองพบร่องทรงรีที่เกิดจากการเซาะไม้
ประกับด้านข้าง ภายในมีช่องสำหรับใส่ทรายเพื่อแดมป์ตู้ 
3. ขั้วต่อไบดิ้งโพสต์ชุบทอง ขั้วสีดำ/แดงติดเข้ากับ
แผ่นอะคริลิคสีดำมัน ที่สกัดชื่อ Music Pulse พร้อม
ตัวเลขกำกับลำโพง คู่ที่ผมได้มาตีเลข S/N 661304B 
และ 661304A

นักดีไอวายบางคนจึงชอบใช้อุปกรณ์พื้นฐานที่มีราคาไม่สูงเพื่อเปิดทาง
ให้เชื่อมต่อกระแสในจุดต่างๆโดยไม่มีคาแร็คเตอร์เสียงมาเป็นปัจจัยมากเกินไป
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หน้าตัดใหญ่ (ไม่ควรเกิน 2.5 sq.mm.) เพื่อ
ชะลอกระแสเสียงสูงให้เดินทางช้าลงก่อนเข้าสู่
เน็ตเวิร์กของ Music Pulse ลองแล้วเทียบกับ
สายหน้าตัดเล็ก (ราว 0.75-1 sq.mm.) ว่า  
ชอบอย่างไหนกว่ากัน หน้าตัดใหญ่นิดหรือ  
เล็กหน่อย ไม่เป็นปัญหาต่อการเปล่งเสียงครับ   
มันช่วยเรื่องเวลากำเนิดเสียงและคาแร็คเตอร์
ของเสียงสูงต่างหาก 

 
 
 
 
 
 
 
ผู้ผลิตบอกว่า วิธีจูนเสียงด้วยการจูนค่า

อุปกรณ์ในเน็ตเวิร์กของ Music Pulse ทำให้
เสียงสูงที่ดังออกมาไม่กระทบต่อคาแร็คเตอร์
เสียงเดิมของลำโพง หากว่าเมื่อต่อกับ Music 
Pulse แล้ว จะได้ยินเสียงดั้งเดิมของลำโพง  
อย่างสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น (คอดีไอวายน่าจะ  
ชอบแบบนี้) ผู้ผลิตแนะเพิ่มอีกว่า “ควรวาง 
Music Pulse ไว้เหนือลำโพง (เป้าหมาย)” 
หากลำโพงมีทวีตเตอร์อยู่ด้านบน ให้วาง Music 
Pulse เหนือจุดนั้น โดยไม่ต้องสนว่าทวีตเตอร์
อยู่กึ่งกลางตู้หรือไม่ หากทวีตเตอร์เอียงด้าน  
ข้าง ให้วาง Music Pulse ตรงกึ่งกลางเช่นเดิม   
จากการลองของผม “ควรให้แผงหน้า Music 
Pulse เสมอกับแผงหน้าของลำโพงเป้าหมาย” 
ทวีตเตอร์ตัวบนเน้นให้รายละเอียดเสียงสูง 

อุปกรณ์ร่วมทดสอบในห้อง 4x9 เมตร : แล็บท็อป Apple #PowerPC G4 (1.25GHz), MacBook Pro (2.16 GHz Intel Core Duo) ปรีหลอด Viola #TL1SE  
เพาเวอร์แอมป์หลอด Viola #SA15 ซิงเกิ้ลเอ็นด์ Viola #SE-3 อินทิเกรตแอมป ์ Onix #OA30, Pop Pulse #2024 ซีดีเพลเยอร์ YBA #Heritage CD100  
ลำโพง System Audio #aura 1, Yamaha #NS-10M, Coral #12TX-50 สายสัญญาณ AudioPlus #SNR700T, Canare, Vandamm #Shotgun สายสัญญาณ 75 โอห์ม 
AudioPlus #Parabola 1010, Apogee #WydeEye สายลำโพง LFD (Bi-Wire/Single), Vandamm, Black Cable #Rhein/Neckar สายยูเอสบ ี Supra USB2.0  
สายเอซี Vandamm Blue Serie, Supra #Lorad+Hubbell Plug, Oyaide l L/i50 Exs, Viola AC+Pass& Seymore Plug อุปกรณ์ ไฟฟ้า Viola #Enhanced Noise 
Filter & Isolation, MRZ SurgeGuard #MZ-8 อุปกรณ์ปรับอะคูสติก Room Tune, Diffusor, Wall Diffuse, Sandbase, Quartz Crystal 

Music Pulse 
Super Tweeter

Music Pulse ไม่มีตัวปรับความถี่ ไม่มีวอลลุ่ม
เร่งลดความดัง แค่เสียบเข้ากับลำโพงก็ฟังได้เลย 
ทวีตเตอร์สองตัวนี้ถูกเลือกเฟ้นจากทวีตเตอร์
เสียงดีหลายรุ่น รวมถึงยี่ห้อดังจากญี่ปุ่น Fostex   
(ผู้ผลิตไม่เปิดเผยยี่ห้อและรุ่นครับ บอกแต่  
เพียงว่า น้ำเสียงที่จูนแล้วเสร็จ คล้าย Fostex 
มาก ทว่าจ่ายน้อยกว่า) ความถี่ตามสเป็คของ
ทวีตเตอร์รุ่นนี้ คือ 16-28kHz ส่วนครอส-  
โอเวอร์เน็ตเวิร์กซึ่งเป็นเสมือนหัวใจของ Music 
Pulse ตัดความถี่ที่ 20kHz (ใช้ความลาดชันใน
การตัดแบ่ง 12dB/oct) เมื่อแม็ตชิ่งกับเน็ตเวิร์ก
ภายในตู้ จึงเพิ่มพิสัยตอบสนองความถี่สูงให้
กว้างไกลขึ้นด้วยตัวเลข “20-41kHz” ซึ่งเป็น
พิสัยมาตรฐานของทวีตเตอร์ โลหะนั่น เอง   
พูดแบบภูมิใจแทนคนทำ คือ เลือกทวีตเตอร์
ธรรมดาที่ให้เสียงดีมาอัพเกรดเป็นทวีตเตอร์  
ที่ตอบสนองความถี่สูงมากๆ นั่นเอง  

นี่เองที่ตรงกับแนวคิดดีไอวาย เน้นของ  
ไม่แพง แต่ให้เสียงแรง ตรงตามความต้องการ 

Music Pulse คู่นี้มีอิมพีแดนซ์ 8 โอห์ม 
ความไว 89 ดีบี สองค่านี้จัดว่าขับง่าย และ  
ไม่มีแรงต้านจากอุปกรณ์เน็ตเวิร์ก จึงจับคู่กับ
ลำโพงทั่วไปที่มีอิมพีแดนซ์ระหว่าง 6-8 โอห์ม  
ได้ ถ้าอยากได้ยินเสียงใสเนียนและโทนบาลานซ์
กลมกลืนที่สุด “แนะนำให้ใช้งาน Music 
Pulse กับลำโพง 8 โอห์มครับ” ขณะที่มี  
ทริคจูนเสียงเพิ่ม สำหรับผู้มีลำโพงเป้าหมาย  
ที่ให้เสียงสูงคมชัดเป็นทุนเดิม แต่อยากลิ้มรส
บรรยากาศมากขึ้นจาก Music Pulse โดยเสียง
สูงที่เกิดขึ้นต้องไม่มากเกินไป ลองใช้สายลำโพง

มวลอากาศ แอมเบี้ยนต์ จนสัมผัสถึงฮาร์มอนิค 
ชัดเจนขึ้น ทั้งหมดส่งผลให้รูปวงแผ่ตัวกลม  
ใหญ่มากขึ้นทั้งด้านกว้างและลึก ขณะที่ทวีต-  
เตอร์อีกตัวเน้นความถี่สูงที่ต่อเนื่องราบเรียบ  
กับความถี่สูงของลำโพงเป้าหมาย นำพาให้การ  
ตอบสนองความถี่ตลอดย่านของลำโพง+Music 
Pulse เนียนเรียบ จนไม่ปรากฏรอยเหลื่อม  
ในย่านเสียงสูงแต่อย่างใด 

Comeon...ComeAlive
 
การฟังดนตรีให้เกิดฟีลลิ่งและเข้าถึงซาวด์

ที่นักร้องนักดนตรีตั้ ง ใจบรรเลงนั้นต้องพึ่ ง 
“อารมณ์ที่ไม่จับผิด” การลองเล่นและเค้นเสียง 
Music Pulse ครั้งนี้ จึงเป็นการฟังที่สนุกและ
ผ่อนคลาย เพราะผมไม่ได้คาดหวังอะไรมากไป
กว่าการได้ยินบรรยากาศย่านสูงที่สร้างความต่าง
จากเดิม เป็นความรู้สึกแบบไม่ยึดติด มีก็รู้ ไม่มี  
ก็รู้สึกครับ (คล้ายฟังดิจิทัลไฟล์ 24/96, 24/192 
ยิ่งแซมปลิ้งมาก ยิ่งรู้สึกมาก จนกลายเป็นการ
ยอมรับที่ทุกคนรู้สึกเหมือนกัน) ผมเลือกเชื่อมต่อ 
Music Pulse 3 วิธี วิธีแรก: ฟังกับฟูลเร้นจ์+
เซ็ตอัพ Close-Field หน้าจอคอมฯ+ดิจิทัล
ไฟล์+ออดิโอแอพพลิเคชั่น, วิธีที่สอง: ฟังกับ  
ลำโพงมอนิเตอร์วางขาตั้ง+เซ็ตอัพ Far-Field 
ในห้องฟัง+ซิสเต็มอะนาล็อก, วิธีที่สาม: ฟังกับ
ลำโพงทรานสมิสชั่นไลน์ Voight Pipes ฟูลเร้นจ์ 
4 นิ้ว+เซ็ตอัพ Far-Field ในห้องฟัง+ซิสเต็ม  
อะนาล็อก (วาง Music Pulse บนขาตั้ง และ
เซ็ตตำแหน่งให้เสียงกลมกลืนกับ Voight Pipes) 

และแถมท้ายสำหรับผู้มีชุดมินิคอมโบที่ชอบพอ
น้ำเสียง ผมลองจัด Music Pulse เข้าชุดกัน  

จากการลองเล่นหลายซิสเต็ม ปรับเปลี่ยน
ภาคขยายทั้งหลอด โซลิดสเตต แด็คแอมป์ ชุด
ใหญ่และชุดเล็ก พบว่า “Music Pulse ไปกัน  
ได้ดีกับลำโพงทั่วไป” (เนียนที่สุดคือ 8 โอห์ม) 
“Music Pulse ไม่เกี่ยงแอมป์” (กรณีใช้  
อินทิเกรตมีโทนคอนโทรลปรับแต่งเสียงทุ้ม/
แหลม ควรปรับเกนอยู่กึ่งกลาง คือไม่เพิ่มหรือ
ลด เพื่อหาค่าเฉลี่ย จากนั้นจึงเพิ่มหรือลดตาม
อัธยาศัย) “Music Pulse ไม่ทำให้ความถี่  
ออดิโอแปรเป็นเสียงดนตรีที่ผิดเพี้ยน” (ไม่ว่า
ฟังซาวด์อะนาล็อกหรือดิจิทัลจากอัลบั้มต่างๆ 
มันคงทำหน้าที่รายงานเสียงสูงให้สมจริงโดยมี
หัวเสียงสดฉ่ำ หางเสียงไม่ขาดหาย เป็นน้ำเสียง
ที่มีฟิลเตอร์นิดๆ คือใส่ความหวานและฉ่ำ 
เหมือนติดหลอดให้ทวีตเตอร์) และ “Music 
Pulse ไม่กลัววอลลุ่มสูง” (ยิ่งฟังดัง ยิ่งเกิด
บรรยากาศอบอวล ขณะที่เปิดฟังเบาๆ ก็ยังคง
สัมผัสบรรยากาศนั้น) 

ผมลองฟังเพลงสนุกๆ บันทึกเสียงอะคูสติก
โปร่งใสแพรวพราวในชุด Unplugged ของ
คณะ Wind Machine ต่อเนื่องสำเนียงเครื่อง
สายหวานฉ่ำของซาวด์บลูแกรสใน Common 
Chord ของ David Grisman และ Daniel 
Kobialka, ตามด้วยบรรเลงเครื่องสาย+ร้องของ 
Leelawadee Quartet ชุด Tribute to 
สมาน กาญจนะผลิน, เพลงคลาสสิกหวานๆ   
ที่ใส่เนื้อร้องไทยเนียนนุ่มในชุด Classicnova, 
ก่อนยืดเส้นยืดสายด้วยงานอิเล็คทรอนิกส์สุดฮิพ 
Discovery ของ Daft Punk ฯลฯ เมดเล่ย์
เพลงตัวอย่างแบบนี้ถูกประเคนใส่ Music Pulse 
อย่างต่อเนื่อง หลายช่วงผมนำแผ่นล้างสนาม  
แม่เหล็ก MDMS และ My Disc ของ Sheffield 
Lab มาขัดเกลาเน็ตเวิร์กและเคเบิ้ลในซิสเต็ม   
ใช้เสร็จเปิดเพลงฟัง ทำแบบนี้กับลำโพงทุกคู่ 
ผลออกมาพ้องต้องกันว่า Music Pulse โชว์
ความกระชับของประกายเสียงสูงหลังจากผ่าน
การล้างสนามแม่เหล็กเมื่อเทียบกับก่อนล้าง 

Music Pulse 
Super Tweeter

(เปิดฟังเพลงนานหลายวัน) “มันค่อนข้าง
แปรผันกับสิ่งที่ผ่านเข้ามาทางอินพุต” และ
สามารถฟ้องซาวด์ต้นทางทั้งดิจิทัลและอะนา-
ล็อก ว่ามีคุณภาพการบันทึกเสียงดีหรือไม่ด้วย 

จุดเด่นของซูเปอร์ทวีตเตอร์คู่นี้คือ “สนาม
เสียงที่ยกระดับและจังหวะให้สว่างไสว” ไม่ชัด
เคลียร์เฉพาะเสียงสูง หากแต่เสียงกลางและ
เสียงต่ำถูกแทรกตัวด้วยความฉ่ำใส ส่งผลให้
สนามเสียงตลอดย่านชุ่มชื้นและน่าฟัง คล้ายเรา
รดน้ำฝักบัวให้ไม้ดอกกระถางโปรดยังไงยังงั้น 
เมื่อฟังนานนับเดือน ผมลองปลดสายเชื่อมต่อ 
Music Pulse ออก (ฟังกับฟูลเร้นจ์หน้าจอคอม) 
บรรยากาศโอบล้อมและน้ำฉ่ำใสข้างต้นมลาย
หายไปทันที ทายสิครับ ว่าผมเสียบสายเข้าที่เดิม
หรือเปล่า 

ไม่เยอะไม่ฟุ้งไม่พุ่งไม่รก
 
ฟังไปฟังมา เสียบไปเสียบมาหลายซิสเต็ม

และหลายลำโพง ผมรู้สึกว่า “Music Pulse   
คู่นี้ไม่ได้มาก่อปัญหาให้ซิสเต็ม” ปัญหาอยู่ที่ว่า
เจ้าของซิสเต็มเซ็ตอัพลำโพงและอุปกรณ์ร่วม  
ให้เข้าที่และถูกทิศทางดีแล้วหรือยังต่างหาก 
เรียกว่าเขาทำ Music Pulse มาเพื่อแยกแยะ
ย่านเสียงสูงเป็น 2 ลักษณะแบบต่อเนื่องกัน   
โดยใช้รูปลักษณ์และโครงสร้างของทวีตเตอร์
เหมือนกัน จุดต่างจึงอยู่ที่ “การเลือกใช้อุปกรณ์
ในเน็ตเวิร์กให้ต่างกัน” เพื่อป้อนค่ากระแสเสียง
ที่ต่างกันให้ทวีตเตอร์แต่ละตัวเปล่งออกมา
นั่นเอง ไม่ได้อยู่ตรงน้ำเสียงจากการต่อเชื่อม 
Music Pulse กับลำโพง แนวคิด 2-Way 
Tweeters จึงช่วยให้การฟังเพลงเดิมๆ ที่คุ้นเคย
กลายสภาพเป็น “Live Music” อันสมจริง  
สมจังด้วยรายละเอียดหยุมหยิม บรรยากาศ  
โอบล้อม ความเนียนและหนืดของชิ้นดนตรี  
ที่แทรกตัวเคล้ากันด้วยน้ำหล่อเลี้ยง ซึ่งเราเรียก
ว่า “เสียงสดฉ่ำ” (โดยเฉพาะเสียงกีตาร์สาย
โลหะ เปียโน เครื่องเป่าทองเหลือง เพอร์คัสชั่น   
ถือว่าเป๊ะ) ทั้งนี้ความสดฉ่ำของชิ้นดนตรีและ

Suitable forFullRangeDriverand
2-waySpeakersin8Ohm

1. ลองจับคู่กับฟูลเร้นจ์ 5 นิ้วของ BOSE ในตู้ปิดไม้พาร์ติเคิ้ลที่จูน
ความถี่ภายในด้วยใยสังเคราะห์ (Acoustic Suspension) เป็นตู้ DIY 
ที่ผมทำเพื่อฟังเพลงร่วมกับแด็คแอมป์และไฟล์เพลงดิจิทัลจาก Apple 
Workstation ในภาพ ต่อสายโทรศัพท์ทองแดงแกนเดี่ยว 22AWG เข้า 
Music Pulse (วางด้านบน) ส่วน BOSE ใช้สาย VanDamme 2x2.5 
sq.mm. ทั้งคู่ขับด้วย PopPulse: T2024 สลับกับ T2070 
2. เซ็ตอัพฟูลเร้นจ์ BOSE+Music Pulse บนขาตั้งไม้สูง 26 นิ้ว ขับ
ด้วยแอมป์หลอด (เทียบเสียงสูงกับโดมผ้าเสียงดีของ Vifa ผลิตพิเศษ 
ใน Acoustic Systems: aura 1) เสียงสูงของ Music Pulse ในพิสัย
สูงกว่า 20kHz ช่วยเสริมบรรยากาศให้เพลงมีเนื้อเสียงสดฉ่ำ น่าฟัง 
ทีเดียว (ไม่เฉพาะแต่เพลงที่มีเสียงสูงเยอะเท่านั้น แต่เกิดกับทุกเพลง) 

Matchingwith
VoightPipes
4”Fullrange

1

2

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย 
HiFi Part โทร. 087-918-0955 
ราคาคู่ละ 7,900 บาท 

SPECIFICATIONS
Sensitivity: 89dB, Impedance: 8 Ohm
Crossover Frequency: 20kHz (12dB/oct)
Crossover Frequency Response: 20-41kHz 
Driver Frequency Response: 16-28kHz
Size (W x H x D): 10 x 15.4 x 9.8 cm

บรรยากาศหยุมหยิมจะมีมากน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่
กับความเจ๋งของลำโพงคู่หลักของคุณและซิสเต็ม 
โดยมีทวีตเตอร์คู่เดิมในลำโพงเป็นสะพานเชื่อม 

ช่วงที่ผมประทับใจ และไม่ปลดสายลำโพง
ออกจาก Music Pulse คือ “ช่วงต่อกับ
ฟูลเร้นจ์” มันมาเติมเต็มบรรยากาศและราย-
ละเอียดเสียงสูงที่ฟูลเร้นจ์ไปไม่ถึง ให้กลับมามี
ชีวิตชีวาอีกครั้ง ผมชอบการย้ำเน้นและคลึง-
เคล้าชิ้นดนตรีที่ทั้งสองผสมผสานกัน ใครมี
ลำโพง ฮอร์นโหลดหรือต่อฟูลเร้นจ์เล่นในตู้  
ทรานสมิสชั่นไลน์แบบต่างๆ แล้วอยากได้ยิน
เสียงสูงที่มีบรรยากาศสดฉ่ำล่ะก็ สมควรหา
โอกาสไปฟัง Music Pulse จาก Music Pulse 
ที่ร้าน Hifi Part ให้ได้ครับ 

ใครอยากทราบข้อมูลเชิงลึกที่ลึกกว่านี้ 
คงต้องไปล้วงจากคุณชลิตเองล่ะครับ ที่แน่ๆ 
คือ ซูเปอร์ทวีตเตอร์คู่นี้สร้างมาจากแนวคิดที่
ไม่ลึก ทว่าถ้ามองตื้นๆ แล้วคิดว่ามันคงตื้นนั้น 

ผมย้ำว่ามองตื้นๆ อย่างนั้นไม่ได้ครับ 
หากคุณยังไม่ได้ฟังเสียงจริงๆ ของมัน. ADP

จุดเด่นของซูเปอร์ทวีทเตอร์
คู่นี้คือสนามเสียง
ที่ยกระดับและจังหวะ

ให้สว่างไสว

“การเข้าถึงสิ่งละเอียดอ่อน
อาจต้องใช้สติที่ละเอียดยิบยิ่งกว่า”

(ภมรเดช)


