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º¡∑√“∫¡“π“π·≈â««à“  “¬ —≠≠“≥·≈– “¬≈”‚æß¬’ËÀâÕ ANTI CABLES ‡ªìπ∑’Ëπ‘¬¡„™â°—π„πÀ¡Ÿàπ—°‡≈àπ·Õ¡ªáÀ≈Õ¥ À√◊Õ‰¡à°Á·Õ¡ªá
∑√“π´‘ ‡µÕ√å«ß®√´‘ß‡°‘È≈‡ÕÁπ¥å«—µµåµË”Ê ‡π◊ËÕß®“°‚§√ß √â“ß¢Õß “¬∑’Ë‡ªìπ∑Õß·¥ß solid core ‡π◊ÈÕ∑Õß·¥ß™π‘¥ª≈Õ¥ÕÕ°´‘‡®π  “¬¬’ËÀâÕπ’È
¥—ß¡“°Õ¬Ÿàæ—°„À≠à Õ—π‡π◊ËÕß¥â«¬®ÿ¥¢“¬§◊Õ ¢Õß¥’√“§“∂Ÿ° ·∂¡‰¥â√—∫√“ß«—≈®“°π‘µ¬ “√‡§√◊ËÕß‡ ’¬ß√–¥—∫‚≈°  ”À√—∫„πª√–‡∑»‰∑¬ HiFi Part 
‡ªìπºŸâπ”‡¢â“·≈–®—¥®”Àπà“¬ ≈à“ ÿ¥ ANTI CABLES ÕÕ° “¬‰ø À√◊Õ‡æ“‡«Õ√å§Õ√å¥¡“„Àâπ—°‡≈àπ‡§√◊ËÕß‡ ’¬ß‰¥âæ‘®“√≥“°—π 3 √ÿàπ §◊Õ LEVEL 
1, 2, 3 ‚¥¬∑’Ë LEVEL 3 ‡ªìπ√ÿàπ Ÿß ÿ¥ ∑“ß∫√‘…—∑∫Õ°«à“„™â‡«≈“∑¥ Õ∫«‘®—¬Õ¬Ÿà 3 ªï °«à“®– ”‡√Á®ÕÕ°¡“‡ªìπ “¬‰ø∑’Ë „Àâ‡ ’¬ß‰¥â≈ßµ—«πà“æÕ„® 

ANTI CABLES

‡§√◊ËÕß°√Õß‰øøÑ“ ACCESSORIES

GEAR

¥√. ™ÿ¡æ
≈ ¡ÿ ‘°“ππ∑

å

สายไฟ ANTI CABLES LEVEL 3 ยังคงใชตัวนำทองแดงบริสุทธิ์ โครงสราง
เปนแกนเด่ียว ขนาดหนาตัด 8 Awg ตอเสน หุมฉนวนเทฟลอนดานในสุด และ
สวมฉนวนกระดูกงูดานนอก ถักเปยหลวมๆ ตลอดสายดวยกัน 3 เสน มาเขา 
หัวปลั๊กและทายปลั๊ก ซ่ึงมีสวนขาทำดวยทองแดงปลอดออกซิเจนดวยเชนกัน 
การเขาหัวปลั๊กไมมีการบัดกรีดวยความรอนใดๆ ทั้งสิ้น ตัวบอดี้ของปลั๊กเปน
พลาสติกคอนขางหนาและเหนียว สีดำลวน มีสติ๊กเกอรบอกยี่หอคาดทับเอาไว 
ตัวสายไฟมีน้ำหนักไมมากนัก และดัดตัวไดดีพอสมควร รุนที่รองลงมาคือ LEVEL 
2 แตกตางจาก LEVEL 3 คือ ตัวนำมีขนาดเล็กกวานิดหนอย นอกเหนือจากนั้น
เหมือนกับ LEVEL 3 ทุกประการ คาดวาคงลดมวลเสียงและแรงปะทะลงมาบาง 
โดยที่ยังคุมดุลน้ำเสียงเอาไวได สวน LEVEL 1 น้ัน ลดขนาดของตัวนำลงมาอีก 
จนทำใหเสียงคอนขาง lean จึงตองทำการ fine tune ที่ขาปลั๊กดวยการเคลือบ
ทองท่ีข้ัว Hot และ Neutral สวนขากราวดนั้นเคลือบโรเดียม ตัวนำดานในเปน
ทองแดงเหมือนกับรุนพี่  

สายไฟที่ไดรับมาทดสอบครั้งนี้ คือ LEVEL 3 ซึ่งเปนรุน “ไมเคลือบ” ดูจาก
รูปทรงแลว สายท่ีมีการถักยาวมาตลอดเสนเชนนี้ นาจะโดดเดนไปในทางความ
วองไว และเบสกระชับหนักแนน แตพอฟงไปนานๆ พนระยะเบิรนอินไปแลว  
เสียงไมตรงกับสมมติฐานดังกลาวเสียทั้งหมด ตอนแรกที่ใชงาน ผมเสียบสายไฟไว
กับกลองภาคจายไฟของโฟโนสเตจ  พอเวลาผานไปสัก 30 ชั่วโมง ยายมาเสียบ
เขากับอินทิเกรตแอมป CEC: 3003 Red สลับกับสายไฟ MIT ชนิดตัดแบง ที่เขา
หัวทายดวยปลั๊ก WATTGATE รุนเคลอืบโรเดียม ฟงตออีก 10 ชั่วโมง เสยีงยังมี
อาการวูบๆ วาบๆ จึงตองรอคอยตอไปอีกประมาณ 10 ชั่วโมง จึงเขาที่ ไมมีการ

เปลี่ยนแปลงใดๆ อีก ซึ่งหลังจากเสียบฟงอยูกับแอมปสักพักหนึ่งแลว ผมไดยาย
ไปเสียบเขาเครื่องเลน SACD MARANTZ: KI PEARL LITE บุคลิกเสียงของสาย
ไฟเสนน้ี เบสออกแนวกระชับแนน สปดเสียงไดรวดเร็ว ไมเนนปริมาณ หรือมา
เปนลูกใหญๆ แตเปนเบสท่ีมีรายละเอียดคอนขางมาก เสียงกลางมีน้ำมีนวล 
สะอาด  ไมจัด ไมขึ้นขอบ ฟงแลวรูสึกโปรงโลงสบายๆ แบ็กกราวดนิ่งสงัด เสียง
แหลมตอนตนไมเนน ราบเรียบตอเนื่องกับยานอื่นๆ ไดดี ไมตอกย้ำหัวโนตกัน
มากมาย ผิดฟอรมสายไฟที่ถักไขวไปพอสมควร เพราะสาย ANTI CABLES 
LEVEL 3 มีบุคลิกที่เปนธรรมชาติ มีความกังวานรอบๆ ตัวโนตในยานเสียงกลาง
อยูพอสมควร ซึ่งจากประสบการณของผม สายทองแดงแกนเดี่ยวไมนาจะใหเสียง
เชนนี้ออกมาได 

เสียงแหลมเปดโปรง ทอดตัวออกไปไดไกล มวลเสียงไมถึงกับเขมขน  
หรือเนนความกังวาน เสียงโลหะที่กระทบกันยังไมเขมขนเหมือนกับสายไฟระดับ
แสน แตถาเทียบกับสายไฟระดับเดียวกัน ถือวาไมนอยหนาแตประการใด 
คุณสมบัติเกี่ยวกับมิติเวทีเสียงทำไดเกินราคาคาตัวครับ เวทีโอโถงฉีกตัวออกไปได
กวาง จัดวางตำแหนงของอิมเมจไดแมนยำ มีการจัดระยะต้ืนลึกไดอยางชัดเจน 
หากแตเรื่องของความสูงยังไมใชจุดเดน 

สิ่งที่ทำใหผมประหลาดใจคือ ตอนที่นำสาย  ANTI CABLES LEVEL 3 ไป
เสียบกับเคร่ืองเลน SACD มันเปลี่ยนเสียงที่สะอาด คอนขางบางไรความอิ่มเอิบ 
ใหกลายเปนมีน้ำมีนวล มีความตอเนื่อง ฟงสบาย ใกลเคียงความเปนอะนาล็อก
มากข้ึน ซึ่งชวนใหคิดไปวา สายไฟเสนน้ีนาจะเหมาะกับเพาเวอรแอมปคลาส D 
หรือดิจิทัลแอมปดวย หรือไมก็ DAC ยุคใหมๆ ที่เสียงบางใส ขาดเนื้อมวลและ

LEVEL 3 REFERENCE
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ราคา 11,000 บาท / 5 ฟุต 

จัดจำหนายโดย 

HiFi Part 

โทร. 087-918-0955 

ราคา 27,000 บาท / 1 เมตร 

จัดจำหนายโดย 

living sound โทร. 089-517-2222 

ความอิ่ม สายไฟเสนนี้ชวยไดมากพอสมควร สนนราคาก็ไมถึงกับโหดราย เมื่อเทียบกับสายไฟเอซียี่หออื่นๆ  
ในปจจุบัน ในอนาคต ผมอยากทดลองนำสายไฟ ANTI CABLES LEVEL 2 ที่เปลี่ยนหัวและทายปลั๊กเปนรุนชุบทอง
และโรเดียมดู คิดวานาจะเปนสายไฟที่นาใชมากๆ อีกยี่หอหนึ่ง โดยเฉพาะในระบบเครื่องเสียงดิจิทัลทั้งหลาย  
ไมวาจะเปนชุดเล็กหรือชุดใหญ สายเสนนี้พรอมที่จะยกระดับคุณภาพเสียงใหกับผูใชงานไดอยางแนนอน. ADP 

 

SILTECH
330i G7 XLR

เดี๋ยวนี้ ผูผลิตสายเคเบิลระดับสูง มักอางวาสายที่ดีคือ สายที่มี Defect 
นอยที่สุด เปลี่ยนบุคลิกเสียงนอยที่สุด ถายทอดสัญญาณไดดีที่สุด ปองกัน
สัญญาณรบกวนไดมาก แตไมมีการเหนี่ยวนำ หรือการเก็บประจุไฟฟา  
ซึ่งวิธีการจัดการของแตละเจาก็แตกตางกันออกไป เมื่อกอนสายสัญญาณ 
ราคาเมตรละ 2 - 3 รอยบาท ก็วาแพงแลว ตอมาเลนกันหลักพันยันหลักหมื่น 
มาถึงสมัยนี้ มีเงินสามแสนบาทอาจจะซื้อสายสัญญาณดีๆ ไดแคคูเดียว  
มันจำเปนขนาดนั้นเชียวหรือ? ผมตอบไมไดครับ ตองขึ้นอยูกับ “หู” และ
กิเลส+จำนวนเงินในบัญชีของคุณ ถาคุณฟงออกวาระหวางสายที่เสียบแลว 
“เสียงดัง” กับสายที่เสียบเขาไปแลว “เสียงดี” มันตางกันอยางไร จะชา 
หรือเร็ว คุณไดเสียสตางคแน แตถาคุณฟงความแตกตางไมออก นั่นถือวา 
โชคดีไป เอาเงิน 3 แสนบาทไปใหลูกเรียนหนังสือ หรือซื้อทองคำมาเก็บไว
อาจจะดีกวา 

รูปรางหนาตาของสายสัญญาณ SILTECH 330i Classic Anniversary 
ไมมีอะไรหวือหวา ตัวสายมีหนังงูสีน้ำเงินดำหุมไว หัวใชของ NEUTRIX  

SILTECH ‡ªìπ∫√‘…—∑ —≠™“µ‘ŒÕ≈·≈π¥å Õ“¬ÿÕ“π“¡ª“‡¢â“‰ª 30 ªï
·≈â« ‡®â“¢Õß™◊ËÕπ“¬ Van der Kleij ´÷Ëß‡ªìπ “¡’¢Õß‡®â“¢Õß “¬ 
CRYSTAL CABLE º¡‰¥â¬‘π°‘µµ‘»—æ∑å¢Õß∑—Èß Õß¬’ËÀâÕ¡“π“π‡µÁ¡∑’ 
¡’∑—Èß∑’Ë™¡·≈–¥à“ ·µà®π·≈â«®π√Õ¥°Á ‰¡à ‰¥âøíß®√‘ß®—ß‡ ’¬∑’ Õ’°∑—Èß ππ 
√“§“§à“µ—«¢Õß “¬·¥π°—ßÀ—π‡®â“π’È°Á®—¥«à“‰¡à∂Ÿ°‡≈¬ ·¡â ‰¡à‡§¬øíß ·µàº¡°Á
√—∫¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√«à“  “¬ SILTECH ‰¥â√—∫√“ß«—≈Õ–‰√µàÕ¡‘Õ–‰√¡“‡æ’¬∫
‰ªÀ¡¥ ¡’Õ¬Ÿà¬ÿ§Àπ÷Ëß∑’Ë°“√∑”‰§√‚Õ‡®π‘°‡ªìπ∑’Ëπ‘¬¡  “¬¬’ËÀâÕπ’È°Á‰§√‚Õ°—∫
‡¢“¥â«¬ ®π¡“∂÷ß√ÿàπ Classic Anniversary §«“¡√Ÿâ∑“ß‚≈À–«‘∑¬“§ß
µ°º≈÷°·≈â« ‡æ√“–µ—«π“¬ Van der Kleij ·°∑”ß“πÕ¬Ÿà „π·«¥«ß°“√∫‘π
·≈–‡¿ —™°√√¡Õ¬Ÿà‡ªìπÀ≈—°  “¬√ÿàπÀ≈—ß¢Õß SILTECH ®÷ß„™âµ—«π”∑’Ë‡ªìπ
‚≈À–º ¡√–À«à“ß‡ß‘π·≈–∑Õß „πÕ—µ√“ à«πæÕ¥’Ê ∑Õß¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘
ªÑÕß°—π§≈◊Ëπ RF ·≈–„Àâ‡ ’¬ß∑’Ë¡’¡«≈ ‰¡à¢÷Èπ¢Õ∫  à«π‡ß‘ππ—Èπ„Àâ§«“¡„ 
≈–¡ÿπ‡ªìπª√–°“¬ ª√–°Õ∫°—∫©π«π EPTFE Air FEP E - Silicon  

“สายสญัญาณเสยีง สดุบรรเจดิ” 

÷́Ëßº¡¢Õ “√¿“æµ“¡µ√ß«à“ ‰¡à√Ÿâ«à“¡—π§◊ÕÕ–‰√°—π ≈Õß§âπ¢âÕ¡Ÿ≈¥Ÿ  
æ∫«à“¡—π‡ªìπ “√º ¡√–À«à“ß Teflon ·≈– KEPTON ¡’Õ“°“»‡ªìπ©π«π
™—Èπ„π ·≈–µ’‡°≈’¬«°—π¡“µ≈Õ¥‡ âπ„π≈—°…≥– Dual Balance Coaxial 
¥â«¬§ÿ≥≈—°…≥–‡™àππ’È ∑”„Àâ “¬ SILTECH ≈¥ background noise 
≈ß‰¥âÀ¡¥®¥√“∫§“∫ ‚¥¬∑’Ë¬—ß∂à“¬∑Õ¥√“¬≈–‡Õ’¬¥·≈–∫√√¬“°“»ÕÕ°¡“

‰¥âÕ¬à“ßπà“æ‘»«ß §«“¡∑’Ë SILTECH 330i ¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘ ç‡ß’¬∫é + 
ç ß—¥é π’È‡Õß ®÷ß àßÕ“π‘ ß å ‰ª∂÷ß§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡°’Ë¬«°—∫Õ‘¡‡¡® 

·≈–‡ªî¥¡‘µ‘„À¡à¢Õß‰¥π“¡‘°∑√“π‡™’È¬πµå¥â«¬ º¡Õ¬“°®–
‡√’¬π«à“ π’Ë‡ªìπ “¬ —≠≠“≥∑’Ëπ” àß —≠≠“≥‰¥â‡√Á« ÿ¥Ê 
‡ âπÀπ÷Ëß‡∑à“∑’Ë‡§¬øíß¡“ ·∂¡¡—π¬—ß‡ªìπ¡‘µ√°—∫™ÿ¥‡§√◊ËÕß
‡ ’¬ßæÕ ¡§«√ ·≈–¬‘Ëß∂â“À“°π”‰ª„™â°—∫Õÿª°√≥å∑’Ë¥’

æÕ·≈â« §ÿ≥ “¡“√∂·¬°§«“¡·µ°µà “ß¢Õß 
SOURCE ∑’Ëπ”¡“øíß‰¥âßà“¬¡“° «à“·ºàπ‰Àπ‡ ’¬ß

¥’ ·ºàπ‰Àπ‡ ’¬ß·¬à  ”À√—∫º¡‡Õß ·ºàπ´’¥’
ÕÕ¥‘ ‚Õ ‰ø≈å® “°®’π∑’Ë ‡§¬øíß·≈â«√—∫ ‰¥â  

æÕ‡ ’¬∫ “¬ SILTECH ‡¢â“‰ª ¡—πøÑÕß
ÕÕ°¡“‡≈¬«à“ ¡’°“√ çæÕ°é ·≈– ç¢—¥
·µàßé ¡“¢π“¥‰Àπ ´÷ËßÀ“°π”·ºàπ∑’Ë

∫—π∑÷°‡ ’¬ß¥’®√‘ßÊ ¡“‡≈àπ °Á¬—ß®–§âπæ∫
§«“¡¡À—»®√√¬å¢Õß‡ ’¬ß‡æ‘Ë¡¢÷Èπ 
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