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ฟวส HiFi-Tuning Supreme-Copper มีอะไรแตกตางไปจาก Supreme รุนแรกหลายประการ โดยเฉพาะ
ตัวนำภายในไดเปลี่ยนจากเงินมาเปนทองแดงชนิด low eddy คาความเหนี่ยวนำ flux แมเหล็กไฟฟาต่ำ  
ที่คารดาสผลิตขึ้นมาเปนพิเศษ สวนขั้วฟวสที่หัวและทายใชวัสดุเกี่ยวกับตัวไสฟวส และมีสัญลักษณหอยเจาเสนห
ปมอยูใหรูวา ฉันคารดาสนะยะ 

ตะกั่วที่บัดกรีเปนชนิดเนื้อผสมกันระหวางเงินและทอง ฟวสทุกตัวผานกระบวนการ Cryogenic หรือแชแข็ง 
และพิเศษที่เพิ่มมาอีก คือ WA - Quantum Technology หรือแปะชิพ WA - Quantum อยูดานในของขั้วฟวส 
สรรพคุณของมัน ทางผูผลิตคือ KEMPELEKTRONICS บอกวาชวยใหครื่องเสียงมีความเปนดนตรีใกลเสียงจริงตาม
ธรรมชาติมากขึ้น นับวาฟวส HiFi-Tuning Supreme-Copper ตัวเดียว รวมเอาของดีๆ เอาไวเพียบ เรียกวา
เฉพาะสวนผสมนี่ก็ขูชาวบานชาวชองใหกลัวหงอไดแลว คราวนี้เสียงจะออกมาอยางไรก็ขึ้นอยูกับฝมือของคนปรุง 
คือ HiFi-Tuning แลววา จะดึงเอาขอดีของสวนผสมทั้งหลายมาเสริมกันไดอยางไร เปรียบประดุจเหมือนกับ 
เชฟกระทะเหล็กที่ตองปรุงอาหารจากวัตถุดิบที่ถูกกำหนดใหออกมาอรอยถูกปากกรรมการมากที่สุด อืมม...  
ไมเขาใจเลย วาทำไมรายการอาหารตองมาออกทีวีตอนดึกๆ ดวย ดูแลวหิว ตองลุกไปหาอะไรกินทุกที!!! 

ผมเก็บฟวส HiFi-Tuning Supreme ไวใชงานเองอยูในอินทิเกรตแอมป Mission Cyrus I คา T 2A.  
เมื่อจะทดสอบฟวสรุนใหม จึงเปนโอกาสอันดีที่จะเปรียบมวยกันไปซะเลย เชนเดียวกับการทดสอบฟวสทุกครั้ง  
ผมเบิรนอินอยูราว 40 ชั่วโมง จึงฟงอยางจริงจัง อุปกรณที่ใชรวมวงในครั้งนี้ประกอบดวย... เครื่องเลน SACD  
ยี่หอ MARANTZ รุน KI PEARL LITE, ลำโพง AUDIO CONSULTANT รุน SAMBA CLASSIC (UPGRADED),  
สายสัญญาณ VIARD รุน SILVER HD (RCA), สายลำโพง VIARD รุน SILVER HD 12, สายไฟ C-3 รุน XOTIQ  
และ CADAS รุน CLEAR M POWER 

แผนที่ใชฟงทดสอบหลักๆ ประกอบดวย ENNIO MORRICONE; THE VERY BEST OF: VIRGIN เบอรแผน 
CKV 2929 และแผนลูกทุงไฮไฟ; รีมาสเตอร: ใบชาซอง ตอนทายๆ ไดฟงแผน THE MERRY ANGLES OPUS VI  
(เพลงไทยเดิม แตตั้งชื่ออัลบั้มเปนฝรั่งมังคาทุกชุด) ซึ่งเนนกลองตะโพน และเปงมาง มากหนอย 

การใสฟวส HiFi-Tuning Supreme-Copper ลงไปในเครื่องเสียง ควรพิจารณาคาใหตรงรุนของเครื่อง 
มากที่สุด หากจำเปนตองใชฟวสไมตรงคา ไมควรใหคลาดเคลื่อนเกิน 1 A. เด็ดขาด (มากกวาได แตหามใชฟวส 
ต่ำกวาคาที่กำหนดของเครื่อง) และตองฟงทดสอบทิศทางใหถูกตอง เพื่อใหไดประสิทธิภาพสูงสุด หูของผมบอก
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ว่าการใส่ฟิวส์ Supreme-Copper กลับทิศจะทำให้ไดนามิกตื้อๆ เสียงแหลมขุ่นมัว 
แรงปะทะไม่มี แต่เบสไม่ค่อยแตกต่าง ส่วนเวทีเสียงแบนราบไม่มีตื้นลึกอย่างที่ควรจะ
เป็น และแต่ละเครื่องนั้นอาจจะต้องใส่ฟิวส์กลับทิศกันก็เป็นได้ ดังนั้นเพื่อความ
แน่นอน จึงต้องฟังด้วยหู แล้วลองสลับทิศดูก่อนทุกครั้งไปเพื่อความแน่นอน  

 
ผลการทดสอบ  

หลังจาก 40 ชั่วโมงผ่านพ้นไป ผมฟังธงได้เลยว่าระหว่างฟิวส์ HiFi-Tuning   
รุ่น Supreme และ Supreme-Copper มีบุคลิกเสียงที่แตกต่างกันไปอย่างชนิด  
ที่ฟังออกโดยง่าย ไม่ต้องเพ่งพินิจอะไรกันมาก และดูเหมือนว่า Supreme-Copper 
จะได้รับอิทธิพลเสียงในอัตลักษณ์ของคาร์ดาสมาด้วยเต็มๆ เลยครับ (ผมหมายถึง
คาร์ดาสรุ่น Golden Reference ไม่ใช่รุ่นหลังๆ อย่าง Neutral หรือ Clear) 

โครงสร้างเสียงโดยรวม ใครที่เคยติว่า ฟิวส์ HiFi-Tuning : Supreme ค่อนข้าง
ใสสว่างในช่วงเสียงกลางตอนบน และเสียงแหลมที่เปิดโล่งไม่ประนีประนอม พอมา
เป็นรุ่น Copper มีการปรับสมดุลเสียงให้มีความสุขุมนุ่นเนียนเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น   
ในการฟังเพลงบรรเลงโดยวงออร์เครสตร้าขนาดใหญ่ หลายๆ เพลงในอัลบั้ม  
รวมเพลงของ ENNIO MORRICONE รู้สึกว่าลดความตื่นเต้นฉูดฉาดลงมานิดหนึ่ง   
ไดนามิกยังคงดีอยู่เหมือนเดิม หากแต่มันเรียกร้องความสนใจน้อยลง ซึ่งข้อดีคือ   
คุณสามารถฟังเพลงอย่างต่อเนื่องได้นานๆ โดยไม่ล้าหู ในส่วนของ marco 
dynamic นั้นไม่มีปัญหาใดๆ ดังที่ได้เรียนไปแล้ว ส่วนไดนามิกคอนทราสต์ยังอ่อนไป
สักนิด การย้ำ ค่อย เบา อ่อน แก่ ยังทำได้ไม่จะแจ้งสะใจคอซาดิสม์อย่างผู้ทดสอบ 
ส่วนการฟังเพลงที่ไดนามิกไม่รุนแรง และฮาร์มอนิคไม่สลับซับซ้อน อย่างชุดลูกทุ่ง
ไฮไฟ รีมาสเตอร์ จะรู้สึกว่า สดชื่น ลื่นหู เป็นอันมาก 

รายละเอียดที่ฟิวส์ตัวนี้ให้ออกมาต้องยอมรับว่าหมดจดไม่เหลืออะไร อมพะนำ
เอาไว้ด้วยลีลาในการนำเสนอที่ชวนติดตาม มันจะค่อยๆ ปล่อยออกมาในห้วงเวลา
และจังหวะที่ถูกต้องเหมาะสม คุณจะไม่รู้สึกว่ามันกำลัง “ชำแหละ” หรือขุดคุ้ย 
หาความผิดพลาดของอุปกรณ์ในชุดเครื่องเสียง แต่จะไม่มีอะไรที่ขาดตกบกพร่อง  
ไปเลยแม้แต่น้อย ผมลองเล่นแผ่นซีดีอัมบั้ม “เป็นตัวเอง” ของฟุตบาท แบนด์   
ซึ่งมีเสียงร้องประกอบกับเครื่องดนตรี กีตาร์ ไวโอลีน และเชลโล่ ฮาร์มอนิกของ
เครื่องสายมีความอบอวล และมีมวลอันอิ่มเอิบ ในขณะที่ timber ฟังออกว่า  
เพี้ยนนิดๆ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของแผ่นนี้ ตั้งแต่ตอนมิกซ์ดาวน์มาแล้ว แสดงว่า
ฟิวส์มีความเที่ยงตรงเป็นกลาง แบ็คกราวด์นอยส์ หรือนอยส์ฟลอร์ เงียบสนิท   
แสดงความเป็นตัวตนของอิมเมจได้อย่างมั่นคง เด่นชัด แต่ละเพลงแต่ละอัลบั้ม  
ที่ฟังมีความอบอุ่นในน้ำเสียงปรากฏสอดแทรกอยู่เสมอ ซึ่งเป็นอยู่โดยเฉพาะในย่าน  
เสียงกลาง ตรงนี้เหมาะมากกับเครื่องเสียงชนิดโซลิดสเตทที่เสียงกลางแข็งและฟีบ 
ผมคิดว่าเสียงกลางต่ำน่าจะถูกเติมปริมาณเข้าไปด้วย แต่ปรากฏว่าผิดคาดครับ   
มันไม่ได้เข้าไปยุ่งกับปริมาณ เพียงแค่เพิ่มน้ำหนักและการย้ำหัวโน้ตขึ้นอีกนิดหน่อย 

เสียงต่ำหรือเบสนั้น แสดงความเป็นคาร์ดาสออกมาชัดเจนมาก กล่าวคือ   
เป็นเบสที่นุ่มหนา ไม่เน้นจังหวะรุกเร้าสักเท่าไหร่ แต่ละลุกอัดออกมาเป็นก้อนใหญ่ๆ 
และมีช่วง extension อยู่ชั่วขณะหนึ่งก่อนที่จะ roll off หายไป 

เสียงแหลมฟังสบาย เสียงเครื่องประสมทองเหลืองไม่รู้สึกว่าเจิดจ้าจนแสบหู 
กลุ่มเครื่องเคาะโลหะรู้สึกว่าติดนุ่มอยู่สักนิด แต่กลับไม่รู้สึกว่าขาด เนื่องเพราะว่ามี
ประกายกังวานรอบๆ ตัวโน้ตหล่อเลี้ยงเอาไว้โดยตลอด 

 
สรุป   

ฟิวส์รุ่นที่ 3 จาก HiFi-Tuning นับจาก Ultra Systems, Supreme   
และ Supreme-Copper ล้วนแล้วแต่มีแนวเสียงที่ดีไปคนละรูปแบบ จากบท
ทดสอบข้างต้นคงช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่า มันเหมาะกับชุดเครื่องเสียงสุดที่รัก  
ที่ใช้อยู่หรือไม่ ย้ำอีกครั้งว่า การสลับทิศทางของฟิวส์มีผลต่อเสียงอย่างมาก ขอให้
ยอมเสียเวลากับมันสักหน่อย รับรองว่าได้ผลคุ้มค่าแน่นอนครับ. ADP
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