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	 การมีความสุขในการฟังเพลงจากชุดเครื่องเสียงส�าหรับบาง
ท่านนั้น	ถือเป็นเรื่องที่ง่าย	 แค่มีวิทยุหิ้วท่ีมีภาครับแบบโมโน	มี
ล�าโพงเพียงแค่ตัวเดียวก็ให้ความเพลิดเพลินและความสุขในการ
ฟังเพลงได้แล้ว	แต่กับนักเล่นเครื่องเสียงแล้วนั่นคงจะไม่ใช่ค�าตอบ
ที่สามารถตอบโจทย์ที่มีอยู่ในใจได้เพียงพอ	การจะมีความสุขจาก
การฟังเพลง	หรือการเสพอรรถรสของดนตรีจะต้องเริ่มจากการมี
ชุดเครื่องเสียงที่ดีและถูกใจ	 ต้องมีสายน�าสัญญาณ	 และสาย
ล�าโพงคุณภาพสูง	ตามมาด้วยสายไฟเอซีชั้นดี	 เพื่อให้ชุดเครื่อง
เสียงท�างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ	ต้องมีห้องฟังที่ดี	มีการปรับ
แต่งอะคูสติกเพื่อให้ได้คุณภาพที่ถูกต้อง	และมีความเที่ยงตรง	จาก
นั้นก็ต้องเสริมประสิทธิภาพด้วยอุปกรณ์เครื่องเคียงประเภทเอส
เซสซอรีที่มีให้เลือกซื้อเลือกหากันได้อย่างมากมายหลากหลาย	
ระดับราคาตามความต้องการของงบประมาณท่ีแตกต่างกันไป
ตามปัจจัยที่เกื้อหนุน					 	

	 ส�าหรับคนที่ไม่ใช่นักเล่น	หรืออยู่นอกวงการ	พอได้ยินได้ฟัง
เรื่องราวต่างๆ	ในแวดวงเครื่องเสียง	หลายคนอาจจะอึ้ง	ทึ่ง	พร้อม
กับอดสงสัยไม่ได้ว่า	 แค่การฟังเพลงนั้น	ท�าไมมันจึงมีเร่ืองราว
ต่างๆ	มากมายที่จะต้องใส่ใจพร้อมกับงบประมาณที่ต้องจับจ่าย
จนบานปลายไปมากมายอะไรขนาดนั้น	หรือว่านี่จะเป็นหนทางที่
แสดงให้เห็นถึงภูมิความรู้	หรือความลุ่มลึกในการเล่นที่เหนือไป
กว่านักฟังดนตรีโดยทั่วไป	 	ในวงการอื่นๆ	ก็อาจจะมีเร่ืองราวใน
ท�านองนี้เช่นกัน	จะจริงจะเท็จ	หรือจ�าเป็นมากน้อยแค่ไหน	กับงบ
ประมาณเท่าไหร่มากแค่ไหน	จึงจะเพียงพอก็คงจะเป็นเร่ืองท่ีเล่า
ขานตามความเชื่อและความเข้าใจที่แตกต่างกันไป	 แต่กับใน
วงการเครื่องเสียงแบบไฮไฟแล้วมันก็มีปรากฏการณ์และเรื่องราว
ต่างๆ	ทั้งที่สามารถอธิบายได้	และอธิบายไม่ได้	รวมทั้งความเชื่อที่
ยากแก่การเข้าใจถึงอุปกรณ์ที่มีผลต่อคุณภาพเสียงด้วยเช่นกัน
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	 มีนักฟังหลายท่านพยายามจะเอาเหตุผลตามหลักวิชาการ
ตามที่ได้เรียนมาเพื่อใช้ในการอธิบายถึงเหตุและท่ีมาที่ไปของ
อุปกรณ์เหล่าน้ัน	มีหลายคนท่ีรับฟัง	 และเชื่อไปตามนั้น	 ในขณะ
เดียวกันก็มีจ�านวนไม่น้อยเช่นกันท่ีไม่เชื่อ	และมองว่าเป็นเรื่องที่
เกิดจากการฟังพร้อมกับมโนจนเข้าใจหรือคิดกันไปเอง	 เมื่อน�าไป
เล่าสู่กันฟังก็ถูกน�าไปขยายความกันไปแบบเกินจริง	อันที่จริงการ
จะวิเคราะห์ว่าคุณภาพเสียงที่แตกต่างหรือดีขึ้นจากอุปกรณ์ที่ใช้
งานร่วมกันในซิสเต็มนั้น	ต้องอาศัยแนวคิดทางวิทยาศาสตร์หรือ
กฎของฟิสิกส์	 และหลักของจิตสวนศาสตร์	 (PSYCHO	ACOUSTIC)	
หรือการศึกษาเกี่ยวกับประสาทสัมผัสของมนุษย์ด้านการได้ยิน	มา
ช่วยในการอธิบายและท�าความเข้าใจก็พอจะท�าให้มองเห็นอะไร
ได้กระจ่างขึ้น	 	 แต่เวลาท่ีเปลี่ยนผ่านไปและเดินหน้าไปอย่าง
รวดเร็วนั้นก็ได้ก่อก�าเนิดความรู้ใหม่ๆ	 ท่ีก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่
หยุดยั้งด้วยเช่นกัน	 	มีการศึกษา	วิจัย	 เรียนรู้ถึงสิ่งใหม่ๆ	ความรู้
ใหม่ที่ไปไกลเกินกว่าองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิม	 จะอธิบายให้เข้าใจได้
อย่างเพียงพอ

	 บริษัท	CREAKTIV	SYSTEMS	ถือได้ว่าเป็นบริษัทแรกของโลก
ที่ตระหนักรู้ถึงหมอกควันทางอิเล็กทรอนิกส์	(ELECTRONIC	SMOG)	
ที่ก่อให้เกิดมลพิษขึ้นภายในห้องฟัง	 หรืออาคาร	 (POLLUTED	
ROOMS	AND	BUILDING)	สิ่งเหล่าน้ีเป็นอุปสรรคท่ีคอยขัดขวางให้
เหล่านักฟังผู้ที่มีดนตรีในหัวใจอย่างแรงกล้า	 ไม่สามารถฟังดนตรี
ได้อย่างเพลิดเพลินเป็นธรรมชาติ	โดยปราศจากความเพ้ียนที่แฝง
ตัวอยู่		ซึ่งนับวันจะยิ่งเพิ่มพูน	และแก้ไขได้ยากล�าบากขึ้น	ทางทีม
งาน	CREAKTIV	RESEARCH	ของบริษัท	CREAKTIV	SYSTEMS	ได้
น�าเอาปัญหาเหล่านี้มาศึกษา	และหาวิธีแก้ไข	ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่
ยากและท้าทายต่อความสามารถเป็นอย่างยิ่ง	ทางทีมงานวิจัย
ของ	CREAKTIV	 ใช้ระยะเวลากว่า	5	ปี	 ในการค้นคว้าและศึกษา
ปรากฏการณ์ของสนามแม่เหล็ก	(ELECTROMAGNETIC	PHENOME-
NA)	 อย่างลึกซึ้ง	 จนน�ามาซึ่งความเข้าใจของกระบวนการทาง
เทคโนโลยีด้านชีววิทยา	อันน�าไปสู่ประสบการณ์การฟังดนตรีใน
มิติใหม่	 ซึ่งทางทีมงานของ	CREAKTIV	 เรียกมันว่า	 “ฟิสิกส์แนว
ใหม่”	(NEW	PHYSICS)	

	 “ฟิสิกส์แนวใหม่”	 เกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์
ขั้นพื้นฐาน	 2	 อย่างน�ามาผสานเข้าด้วยกัน	หนึ่งนั้นก็คือการ
พัฒนาบนพื้นฐานของทฤษฎีส�าหรับการฟังของเส้นสนามแม่เหล็ก
ที่ปั่นป่วน	 (TURBULENCE	THEORIES)	ของนักฟิสิกส์ผู้มีพลังอย่าง
เต็มเปี่ยมนามว่า	PROFESSOR.DR.	ING.	KONSTANTIN	MEYL	ซึ่งได้
ท�าการศึกษาค้นคว้าพร้อมกับต่อยอดผลงานการทดลองของ	NI-
KOLA	TESLA	นักไฟฟ้าชาวอเมริกัน	ผู้คิดค้น	TESLA	COIL	คือขด
ลวดเพิ่มความถี่ของไฟฟ้าสลับ	ท�าให้จุดหลอดที่เรียกว่า	TESLA	
TUBE	ได้	และ	NIKOLA	TESLA	ก็เป็นผู้คิดค้นคลื่นสัญญาณไฟฟ้า
ตามยาว	 (LONGITUDINAL	WAVE)	ในปี	ค.ศ.	 1898	 ซ่ึงมีความแตก

ต่างกับคล่ืนสัญญาณไฟฟ้าสลับตามแนวตั้ง	 (TRANSVERSAL	
WAVE)	ที่ค้นพบโดย	 HEINRICH	 HERTZ	นักฟิสิกส์ชาวเยอรมัน		
กล่าวคือคล่ืนกระแสไฟฟ้าสลับตามแนวต้ังนั้น	 เมื่อถูกส่งออกไป
จากเครื่องส่ง	ตัวรับสัญญาณที่เรียกว่า	RECEIVER	จะสามารถรับ
สัญญาณแบบ	FIELD	LINES	 ได้เพียงบางส่วนเท่านั้น	 ในขณะที่
คลื่นสัญญาณไฟฟ้าสลับตามแนวนอนนั้น	เมื่อถูกส่งออกไป	ตัวรับ
สัญญาณจะสามารถรับสัญญาณได้หมดทุกเส้น	 (ALL	 FIELD	
LINES)
	 PROFESSOR	DR.	 ING.	 KONSTANTIN	MEYL	 ได้ตั้งชื่อคลื่น	
LONGITU	DINAL	WAVE	ที่	 NIKOLA	TESLA	ได้ทดลองจนปรากฏ
เป็นจริงแล้วในปี	ค.ศ.	1898	ขึ้นใหม่ว่า	SCALAR	WAVES	โดยค�านึง
จากพฤติกรรมของคลื่นในทางคณิตศาสตร์	PROFESSOR	DR.	ING.	
KONSTANTIN	MEYL	ยังได้ค้นพบอีกว่า	นอกจากคลื่นสัญญาณ
ไฟฟ้าสลับตามแนวตั้ง	TRANSVERSAL	WAVE	 (HERTZ)	 ท่ีถูกส่ง
ออกมา	มันก็มีคลื่นสัญญาณไฟฟ้าตามยาว	LONGITUDINAL	WAVE	
(TESLA)	ที่ถูกสร้างขึ้นมาแพร่กระจายหรือถูกส่งออกมาปะปนไป
ด้วยทุกครั้ง		เจ้าคลื่นสัญญาณไฟฟ้าตามยาวที่ปะปนมานี้	เมื่อถูก
ตรวจวัดก็จะพบเป็นลักษณะของสัญญาณรบกวนที่เรียกว่า	WHITE	
NOISE	ดังนั้นในการประเมินคุณภาพของสายอากาศหรือเสารับ
สัญญาณ	 (ANTENNA)	ว่าดีหรือไม่นั้นจึงอยู่ที่ประสิทธิภาพในการ
รับสัญญาณทั้ง	2	ชนิดที่ว่ามานี้
	 เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นทาง	CREAKTIV	RESEARCH	ได้ยก
ตัวอย่างของโทรศัพท์มือถือที่มีสายอากาศที่สั้นเกินไป	 แต่กลับ
สามารถรับสัญญาณไฟฟ้าตามแนวยาวได้ดีมากเป็นพิเศษ	นี่จึง
เป็นตัวอย่างที่ดีในการน�ามาเปรียบเทียบกับผลกระทบท่ีได้รับจาก
คลื่นสัญญาณไฟฟ้าในระบบการฟังดนตรีแบบไฮไฟ	 	 ไม่เพียง
เท่านั้น	PROFESSOR	DR.	 ING.	KONSTANTIN	MEYL	ยังได้ค้นพบ
ทฤษฎีใหม่อีกหลายเร่ืองด้วยกันตัวอย่างเช่น	 ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง	
OVER	UNITY	 EFFECT	จากคลื่นกระแสไฟฟ้าตามยาว	 ท่ีตัวรับ
สัญญาณนั้นกลับสามารถรับพลังงานคล่ืนได้มากกว่าปริมาณของ
พลังงานที่ถูกส่งออกมาจากเครื่องส่ง	 (TRANSMITTER)	 เสียอีก	
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เรื่องการไม่สามารถป้องกัน	 (NOT	SHIELDABLE)	สัญญาณความถี่
สูงของคล่ืนสัญญาณไฟฟ้าตามยาวได้	 ถ้าตัวน�ามีลักษณะที่เป็น
เส้นกลม	หรือเป็นโพรง	(TUNNEL)	เป็นต้น
	 ส่วนที่	2	ก็คือ	การพัฒนาของทีมวิจัยที่มีชื่อว่า	GABRIEL	RE-
SEARCH	GROUP	ที่สามารถสร้างกระบวนการในการตรวจสอบ
รวมทั้งสถานที่เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางเทคโนโลยีที่ได้รับ
มอบหมายมา	ทาง	GABRIEL	RESEARCH	ใช้อุปกรณ์ในการตรวจ
สอบที่ค่อนข้างซับซ้อน	และมีชื่อเรียกว่า	COMPLEX	XYZ	MEASUR-
ING	METHOD	ที่สามารถจะตรวจวัดขอบเขตของสนามแม่เหล็ก	
(MAGNETIC	FIELD)	 และขอบเขตของสนามไฟฟ้า	 (ELECTRICAL	
FIELD)	ได้โดยแบ่งการตรวจสอบออกเป็น	3	ระดับ	(3	LEVEL	MEA-
SUREMENT)	ด้วยกัน	ส�าหรับงบประมาณในการใช้จ่ายนั้นเป็นของ
ทีมงาน	CREAKTIV	RESEARCH	และด้วยกระบวนการตรวจวัดที่มี
ความพิเศษดังกล่าว	ทาง	CREAKTIV	RESEARCH	 ไม่เพียงแต่จะ
เรียนรู้ถึงพฤติกรรมของคลื่นจากการทดลองของ	PROFESSOR	DR.	
ING.	KONSTANTIN	MEYL	เท่านั้น	แต่ยังสามารถวิเคราะห์ลงไปถึง
เหตุผลที่สามารถรองรับกับทฤษฎีการฟังชุดเครื่องเสียง	 (HI-FI	
COMPONENTS)	ได้อย่างสมเหตุสมผล	ซึ่งเดิมเป็นปัญหาที่หาข้อยุติ
ทางวิทยาศาสตร์ได้ยาก	จนหลายคนเชื่อว่ามันเป็นเรื่องของความ
ลึกลับที่ด�ามืดคล้ายดั่งเวทมนตร์
	 การค้นคว้าดังกล่าวท�าขึ้นในห้องปฏิบัติการใน	BAD	HONNEF	
ภายใต้ความรับผิดชอบของ	NORBERT	MAURER	(RESEARCH	AND	
DEVELOPMENT)	 และต่อมาถูกน�าเสนอออกมาเป็นโครงร่างของ
ทฤษฎีที่ถูกเรียกว่า	 ‘ฟิสิกส์แนวใหม่’	 (NEW	 PHYSICS)	 นั่นเอง	
แน่นอนว่าผลในการศึกษาและวิจัยไม่เพียงแต่เพื่อให้รู้ถึงปัญหา
และที่มาที่ไปเท่านั้น	แต่ทาง	CREAKTIV	SYSTEMS	ยังได้ก้าวไกล
ไปกว่านั้น	ด้วยการวิเคราะห์พร้อมกับหาวิธีในการแก้ปัญหาดัง
กล่าวอีกด้วย	ทาง	CREAKTIV	 RESEARCH	มองว่าการพิจารณา
จากสเปคของอปุกรณ์ต่างๆ	ในชดุเครือ่งเสยีงรวมทัง้ระบบอะคสูตกิ
ภายในห้องฟังเพียงเท่าน้ียังไม่เพียงพอในการตัดสินถึงคุณภาพ
ของอุปกรณ์นั้นๆ	 แต่การค�านึงถึงสภาวะแวดล้อมและมลพิษที่มา
จากสนามแม่เหล็กก็เป็นปัญหาที่ควรน�ามาให้ความส�าคัญด้วย
เช่นกัน	 ทาง	 CREAKTIV	 RESEARCH	 จึงได้คิดค้นอุปกรณ์ที่มี
ศักยภาพในการจัดการกับปัญหาดังกล่าวอย่างได้ผล	 ซึ่งทาง	
CREAKTIV	SYSTEMS	 เรียกเทคโนโลยีนี้ว่า	Ci2P	TECHNOLOGY	
(CREAKTIV	 INTEGRATE	 INFORMATION	PROCESS)	 แน่นอนว่า
กระบวนการ	Ci2P	นั้นทาง	CREAKTIV	SYSTEMS	ไม่ได้อธิบายถึง

กรรมวิธีอย่างละเอียด	แต่ขอสงวนไว้เป็นความลับ	อธิบายแต่เพียง
ว่า	 เมื่อน�าอุปกรณ์ไปผ่านกระบวนการ	Ci2P	TECHNOLOGY	แล้ว	
อุปกรณ์ดังกล่าวจะมีความเสถียรทางกระแสไฟที่สมบูรณ์	 (PER-
FECT	ELECTRIC	STABILITY)	สามารถทนต่อการรบกวนท่ีเกิดขึ้น
ในย่านความถี่สูง	(HIGH	FREQUENCY)	ในขณะเดียวกันยังสามารถ
ลดหมอกควันทางคลื่นสัญญาณไฟฟ้าที่เข้ามารบกวนภายใน
อาณาบริเวณของห้องฟังอย่างได้ผล	ที่ส�าคัญยังสามารถเจาะลึก
เข้าไปแก้ปัญหาถึงภายในตัวเครื่อง	และในตัวล�าโพงเองด้วยเลยที
เดียว
	 ทาง	CREAKTIV	SYSTEMS	ได้รังสรรค์อุปกรณ์ต่างๆ	เพื่อใช้ใน
การแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างได้ผลออกมาด้วยกันหลายชิ้น	
หลายแบบ	และหลายขนาดด้วยกัน	ซึ่งทั้งหมดอยู่บนพื้นฐานของ
เทคโนโลยีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว	 และมีความแปลกใหม่ท่ีไม่
เหมือนใคร	 คุณจะสามารถสัมผัสถึงดนตรีที่ปลอดโปร่ง	 และ
สเตอริโออิมเมจที่ถูกถ่ายทอดออกมาอย่างที่ควรจะเป็น	ในที่สุด
คุณก็สามารถจะสนุกไปกับการฟังดนตรีที่เต็มไปด้วยอารมณ์	
ความรู้สึก	 และความกระปรี้กระเปร่าอย่างแท้จริง	 ดังที่	 ARNO	
SELKER	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	CREAKTIV	SYSTEMS	ได้กล่าว
ไว้ว่า	พวกเราเพียรพยายาม	เพื่อจุดมุ่งหมายเพียงสิ่งเดียว	นั่นคือ
ความเพลิดเพลินในการฟังดนตรี	(MUSIC	ENJOYMENT)

AIR FIELD EQUALIZER
	 ทาง	CREAKTIV	SYSTEMS	มีผลิตภัณฑ์มากมายหลายอย่าง
ด้วยกัน	 เช่น	TWISTER	STOP	LENSES,	TUNING	CHIP,	 POWER	
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PLUG	OPTIMIZER,	DISC	OPTIMIZER,	LP	OPTIMIZER	รวมทั้งชั้นวาง
แบบ	REFERENCE	PLUS	RACK,	TREND	PLUS	RACK	และ	AUDIO	
PLUS	RACK	 เป็นต้น	ซึ่งผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ	CREAKTIV	SYS-
TEMS	ถูกออกแบบและผลิตขึ้นเพื่อผู ้ที่อ่อนไหวและรู้สึกถึงการ
รบกวนทางไฟฟ้า	 รวมท้ังผู้ใส่ใจในสุขภาพแบบ	HEALTH	CARE	
เป็นส�าคัญ
		 AIR	 FIELD	EQUALIZER	 ก็เป็นหน่ึงในผลิตภัณฑ์จ�านวนนั้น	
โดย	AIR	FIELD	EQUALIZER	ถูกออกแบบมาให้จัดการลดปัญหา
ของคลื่นสนามไฟฟ้า	 (ELECTRICAL	FIELDS)	ภายในห้องฟังอย่าง
มีประสิทธิภาพถึง	 98%	สามารถใช้ภายในห้องที่มีพ้ืนที่ถึง	 100	
ตรม.	เดิมทีทาง	CREAKTIV	SYSTEMS	ได้ออก	AIR	FIELD	EQUAL-
IZER	ที่มีรูปทรงเป็นแท่งกลมออกมาก่อนหน้านี้	แต่ส�าหรับตัวที่ได้
รับมาทดสอบในครั้งนี้นั้น	 เป็นรุ่นที่พัฒนาและปรับปรุงขึ้นใหม่	
มีชื่อเรียกว่า		NEW	IMPROVED	2014	VERSION	ในรุ่นใหม่นี้	ตัวแท่ง
แก้วจะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด	9	x	9	ซม.	และมีความสูง	
26	ซม.	(10”)	ตัวแท่งแก้วมีเนื้อแก้วแบบขุ่น	(FROSTED	GLASS)	โดย
มีความหนาอยู่ที่ประมาณ	5	มม.	 ส�าหรับส่วนที่เว้าโค้งภายใน
ส่วนที่บางที่สุดจะมีความหนาอยู่ที่ประมาณ	3	มม.	ตัวแท่นจะเป็น
แก้วสีด�า	(BLACK	GLASS)	โดยจะมีขอบเป็นอะลูมิเนียมอยู่ทางด้าน
หน้า	และด้านหลัง
	 การประกอบน้ันง่ายและสะดวก	 เพราะท่ีแท่นวางนั้นทาง	
CREAKTIV	SYSTEMS	ได้ติดต้ังกาวแบบดินน�้ามันไว้ที่ฐานแบบ	4	
จุด	 การติดตั้งก็เพียงน�าแท่งแก้วไปวางบนแท่น	 เมื่อได้ระยะที่
เหมาะสมก็ออกแรงกดลงไปเท่านั้น	จากนั้นลองดูความแน่นหนา
ในการยึดติดก็เป็นอันใช้ได้	 	จากนั้นก็น�าหลอด	LED	LAMP	ขัน
เกลียวลงไปในขั้วที่อยู่ในแท่งแก้ว	พร้อมกับน�าจุกยางสีด�าสอดขั้น
ลงไประหว่างตัวหลอด	LED	กับแท่งแก้วก็เป็นอันเรียบร้อย	จาก
นั้นก็สามารถน�า	AIR	FIELD	EQUALIZER	ไปใช้งานได้ตามสะดวก
	 หัวใจส�าคัญของ	AIR	FIELD	EQU	ALIZER	ก็คือการน�าเอาแท่ง
แก้วและฐานแก้วสีด�าไปผ่านกระบวนการ	 Ci2P	 TECHNOLOGY	
TREATMENT	ตัวปลั๊กก็เป็น	 POWER	 PLUG	OPTIMIZER	ที่ทาง	
CREAKTIV	SYSTEMS	มีแยกจ�าหน่ายส�าหรับผู้ที่สนใจ	 ตัวปล๊ัก	
POWER	PLUG	OPTIMIZER	 น้ันก็ถูกน�าไปผ่านกระบวนการ	Ci2P	
TECHNOLOGY	TREATMENT	ด้วยเช่นกัน		ซึ่งทาง	CREAKTIV	SYS-
TEMS	ได้แนะน�าให้เอาปล๊ักของ	AIR	FIELD	EQUALIZER	ไปเสียบ
เข้ากับรางปลั๊ก	 (DISTRIBUTOR)	ที่เสียบต่อใช้งานกับชุดเครื่องเสียง
ทั้งระบบก็จะได้ผลที่ดีต่อคุณภาพเสียงของซิสเต็มทั้งระบบด้วยเช่น
กัน		ส�าหรับตัวหลอด	LED	LAMP	นั้นเป็นหลอดที่สามารถจะเลือก
เปลี่ยนสีได้ถึง	 16	 เฉดสีด้วยกัน	 	คุณสามารถจะเลือกเปล่ียนสีได้
ด้วยรีโมทคอนโทรลแบบ	24	ปุ่มของ	TECHNAXX	LED	นอกจากนี้
ยังสามารถส่ังงานให้	AIR	FIELD	EQUALIZER	ปรับเฉดสีได้ถึง	4	
แบบด้วยกัน	คือ	FLASH	 (เปลี่ยนสีไปทีละสี),	STROBE	 (แสงไฟจะ
กะพริบพร้อมกับเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆ),	FADE	(ค่อยๆ	เปลี่ยนสีไปอย่าง
กลมกลืน)	และ	SMOOTH	(ค่อยๆ	เปลี่ยนสีไปอย่างนุ่มนวล)

	 ตัวหลอด	LED	LAMP	จะกินไฟเพียงแค่	3	วัตต์	 เท่านั้น	และ
มีอายุการใช้งานที่ยาวนานถึง	25,000	ชั่วโมง	(ในสภาพระบบไฟ
ที่มีความเสถียรและปกติ)	ทาง	CREAKTIV	SYSTEMS	ยังได้แนะน�า
ให้ใช้แสงไฟสีฟ้า	(BLUE	LIGHT)	ท�างานร่วมกับ	Ci2P	TECHNOLO-
GY	 จึงจะส่งผลให้การควบคุมคล่ืนสนามไฟฟ้าที่สับสนอลหม่าน
ภายในห้องฟัง	โดยเฉพาะที่เกิดจากล�าโพงคู่โปรด	ให้เป็นไปอย่าง
ราบเรียบมีความสมดุล	และลดการรบกวนของคลื่นสนามไฟฟ้าได้
ถึง	98%	เลยทีเดียว	(หน่วยในการใช้วัดค่าของคลื่นสนามแม่เหล็ก
ไฟฟ้าเป็น	V/M)	ทาง	CREAKTIV	SYSTEMS	ได้ท�าแผนผังกราฟฟิก
ที่แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของคลื่นสนามไฟฟ้า	 (วัดค่าเป็น	
μV/M)	ทั้งก่อนและหลังการใช้งาน	AIR	FIELD	EQUALIZER	พร้อม
กับระบุถึงต�าแหน่งรวมทั้งค่าของคลื่นสนามไฟฟ้าที่สามารถตรวจ
วัดได้ทั้งก่อน	และหลังการใช้งานในห้องทดลองเพื่อแสดงถึงความ
สามารถและประสิทธิภาพของ	AIR	FIELD	EQUALIZER	 ท่ีสามารถ
ท�างานอย่างได้ผล	สามารถตรวจวัดค่าได้	ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นจาก
ความรู้สึกหรือความนึกคิดที่มโนไปเอง

ผลการทดลองฟัง

	 ส�าหรับซิสเต็มที่ใช้ฟังประกอบด้วย	:
เครื่องเล่นซีดี	:	 MARANTZ	CD	17	(CLOCK	II)
ปรีแอมป์	:	 ADCOM	GFP-750
เพาเวอร์แอมป์	:	 AVI	S2000	MA,	FORTE’	F5,	NAKAMICHI	PA-	
	 	 	 5E	MK	II
ล�าโพง	:	 	 XAV	SMALL	ONE	‘CLASSIC’,	VON	SCH	
	 	 	 WEIKERT	VR-4	JR
สายน�าสัญญาณ	:	VAMPIRT	AI-II
สายล�าโพง	:	 VAMPIRE	ST-II
สายเอซี	:		 XAV	XAC	#	5	(AC	POWER	CORD)
ฟิวส์	:	 	 MUSIC	MUSE	V2
	 ห้องฟังขนาด	4	x	 8	 เมตร	 ได้รับการปรับแต่งอะคูสติกมา
อย่างดี

NORBERT	MAURER



126 October 2014 ■

ปกิณกะ

	 ตามข้อมูลที่ทาง	CREAKTIV	SYSTEMS	ได้แนะน�ามาว่าตัว
เมนปลั๊กของ	AIR	FIELD	EQUALIZER	นั้นเป็นปลั๊กรุ่น	POWER	PLUG	
OPTIMIZER	ที่ได้ผ่านกระบวนการ	Ci2P	TECHNOLOGY	TREAT-
MENT	ถ้าเสียบต่อใช้งานร่วมกับชุดเครื่องเสียงทั้งระบบก็จะได้
คุณภาพเสียงที่ดีขึ้นด้วย	ดังนั้นในขั้นแรกของการฟัง	พวกเราจึง
ท�าการเสียบปลั๊กของ	AIR	FIELD	EQUALIZER	เข้ากับปลั๊ก	RECEP-
TACLE	ที่ผนัง	ซึ่งเมนไฟนั้นเชื่อมต่อกับชุดปลั๊กที่ต่อใช้งานกับชุด
เครื่องเสียงในห้องฟัง	จากนั้นก็เปิดสวิตช์ใช้งานที่ติดมากับสายไฟ
เอซีไปที่	ON		แต่ปิดการใช้งาน	AIR	FIELD	EQUALIZER	ด้วยการสั่ง
งานผ่านรีโมทคอนโทรล	 ผลท่ีได้ท�าให้พวกเรารู ้สึกแปลกใจ	
เพราะคุณภาพเสียงที่ได้ยินได้ฟังนั้นมีการเปลี่ยนแปลงในทันที	
น�้าเสียงเปิดโปร่งเป็นอิสระขึ้น	 เสียงร้องของ	WHITNEY	HOUSTON	
นั้นมีความกระจ่างและใสขึ้น	เปิดเผยให้สัมผัสฟังได้ถึงรายละเอียด
เล็กๆ	น้อยๆ	ที่มีอยู่ในดนตรีได้ดีขึ้น	 เสียงร้องมีการเอื้อนเอ่ยอย่าง
ชัดถ้อยชัดค�า	 โดยที่ไม่ได้ถูกเน้นจนเกินงาม	หางเสียงมีการ
ทอดตัวออกไปได้ดีขึ้น	 ปลายเสียงแหลมมีความกังวาน	 และ
สามารถทอดตัวออกไปได้ไกล	พร้อมกับค่อยๆ	จางหายไปอย่าง
เป็นธรรมชาติ	 (THE	BODYGUARD	:	ORIGINAL	SOUNDTRACK	AL-
BUM/USA)	 เพียงแค่การเริ่มต้นฟังเพื่อเป็นการหยั่งเชิงเท่านั้น	 	 แต่	
AIR	FIELD	EQUALIZER	 ก็สามารแสดงศักยภาพท่ีมีผลต่อคุณภาพ
เสียงออกมาได้อย่างน่าประทับใจ	และน่าสนใจได้ดีทีเดียว

	 จากนั้นจึงเปิดใช้งาน	AIR	FIELD	EQUALIZER	โดยเลือกใช้แสง
ไฟสีฟ้า	(BLUE	LIGHT)	ตามที่ทาง	CREAKTIV	SYSTEMS	ได้แนะน�า
มาว่า	การใช้แสงไฟสีฟ้าท�างานร่วมกับ	Ci2P	TECHNOLOGY	จะให้
ผลต่อคุณภาพเสียงที่ดีที่สุด	หลังจากที่เปิดการท�างานของ	AIR	
FIELD	EQUALIZER	 เพียงไม่กี่วินาที	ก็รู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นกับคุณภาพเสียง	ซึ่งดีขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเมื่อเทียบกับการ
แค่เสียบปลั๊กของ	AIR	FIELD	EQUALIZER	 ไว้เฉยๆแต่ไม่ได้เปิดใช้
งาน	
	 เสียงร้องของ	CLAIR	MARLO	มีความกระชับ	มีโฟกัสและตัวตน
ที่เด่นชัดข้ึน	ที่ส�าคัญก็คือ	AIR	FIELD	EQUALIZER	ไม่ได้เข้าไปขับ
เน้นสิ่งเหล่านั้นออกมาอย่างจงใจ	หรือเป็นการเน้นที่บางความถ่ี
เพื่อเรียกร้องความสนใจได้ในทันทีที่ฟัง	 	 แต่สิ่งที่	 AIR	 FIELD	
EQUALIZER	ท�านั้นเหมือนกับช่วยลดม่านหมอกที่ปกคลุมอยู่โดยที่
มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าออกไป	ท�าให้สามารถสัมผัสฟังได้ถึงความ
เป็นไป	 	รวมทั้งรายละเอียดต่างๆ	ที่มีอยู่ในดนตรีออกมาได้อย่าง
กระจ่างและมีความชัดเจนยิ่งขึ้น	 (CLAIR	MARLO	 :	 LET	 IT	GO/
SHEFFIELD	LABS)
	 ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอาจจะไม่มากจนสามารถสร้าง
ความต่ืนตาต่ืนใจได้ในทันทีที่ฟัง	 ไม่ใช่ในแนวที่พลิกผันจนสร้าง
ความแตกต่างแบบก้าวกระโดดอะไรประมาณนั้น	 แต่สิ่งที่	 AIR	
FIELD	EQUALIZER	ท�านั้นกลับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เรียบง่าย	 ท่ี
แฝงไว้ด้วยความลึกซึ้ง	และละเอียดอ่อน
	 ตอกย�้ากันอีกครั้งกับเสียงร้องของป้า	ELLA	FITZGERALD	ที่
ฟังสดใส	และมีชีวิตชีวากว่าที่คุ้นเคย	ตัวเสียงมีโฟกัสที่แจ่มชัด	และ
กระจ่างขึ้นอย่างโดดเด่น	เสียงร้องของป้า	ELLA	ถูกดึงออกมาจาก
ฉากหลัง	 โดยที่มีความสงัด	 ซึ่งแสดงให้รู้สึกถึงช่องว่างระหว่าง
ดนตรีที่แสดงถึงต�าแหน่งของชิ้นดนตรีต่างๆ	ที่บรรเลงออกมา
อย่างเป็นอิสระไม่มีความคลุมเครือหรือทับซ้อนกันแต่อย่างใด	
เสียงเบสนั้นมีความกระชับ	 เนื้อเสียงสะอาดขึ้น	พร้อมกับการย�้า
เน้นที่ยังคงท�าได้ดีไม่เปล่ียนแปลง	 	แต่โดยรวมแล้วน�้าเสียงกลับ
ฟังราบเรียบขึ้น	และมีความกลมกลืนต่อเนื่องที่ฟังระรื่นหูข้ึนกว่า
เดิม	(FOREVER	ELLA	:	VERVE/UK)
	 กับเสียงในย่านกลางสูงนั้น	AIR	FIELD	EQUALIZER	ยังช่วยลด
ความกระด้างรวมทั้งขอบที่คมแข็งของน�า้เสียงลง	 และให้ความ
กลมกลืนต่อเนื่องที่ดีขึ้น	เสียงไวโอลินฝีมือของ	ISAAC	STERN	นั้น
ฟังกลมกลืนต่อเนื่องให้ความเพลิดเพลินโดยที่ไม่มีอาการโด่งที่
ความถี่ใดความถี่หนึ่ง	ไม่มีอาการเกรี้ยวกราด	หยาบ	ให้ระคายต่อ
โสตสัมผัสในการฟังแต่อย่างใด	 (ISAAC	STERN	 ‘HUMORESQUE’	
FAVORITE	VIOLIN	ENCORES	:	CBS/USA)	คุณจะรู้สึกว่าระดับความ
ดังที่เคยฟังอยู่เป็นประจ�านั้น	กลับค่อยลงกว่าที่คุ้นเคย	และต้อง
ปรับระดับความดังเพ่ิมขึ้นอีกเล็กน้อย	นี่คือความราบเรียบท่ี	AIR	
FIELD	EQUALIZER	ช่วยปรับสมดุลและลดการรบกวนลงอย่างได้ผล
นั่นเอง
	 ได้ลองปรับเปล่ียนแสงไฟ	LED	ไปเป็นสีแดง	ผลที่ได้ก็คือน�้า
เสียงโดยรวมจะมีความอบอุ ่นที่ เ พ่ิมขึ้นในลักษณะเสียงแบบ	
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WARM	TONE	 	 เสียงร้องเหมือนกับจะมีมวลท่ีหนาขึ้น	 	ในขณะที่
รายละเอียดในย่านเสียงแหลมและความกังวานของหางเสียงจะ
ถูกลดทอนลง		จากนั้นได้ลองปรับเปลี่ยนแสงไฟ	LED	 เป็นสีเขียว	
ผลที่ได้จะวางตัวอยู่กลางๆ	ระหว่างแสงไฟสีฟ้าและสีแดง	 	กล่าว
คือแสงสีเขียวนั้นสามารถที่จะถ่ายทอดรายละเอียดได้ดีกว่าแสง
สีแดง	 แต่ก็ยังเป็นรองกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับตอนที่ใช้แสงสีฟ้า	
ส�าหรับมวลเสียงนั้นจะเพิ่มปริมาณขึ้นอีกเล็กน้อยแต่ก็ยังน้อยกว่า
เมื่อเปรียบเทียบกับตอนที่ใช้แสงไฟสีแดง	 เฉดสีที่อ่อนลงก็จะเป็น
ไปตามลักษณะเสียงหลักของแสงไฟสีน้ันๆ	 เพียงแต่จะลดทอน
คุณลักษณะของเสียงลงไปตามล�าดับ
	 ข้อดีอีกประการหน่ึงก็คือ	นอกจากอิมเมจของเสียงกลางที่
เด่นชัดและกระจ่างขึ้นกว่าเดิมแล้ว	AIR	 FIELD	 EQUALIZER	ยัง
ช่วยแสดงถึงการวางระดับชั ้นของชิ ้นดนตรีที ่ถอยลึกลงไปใน
ซาวด์สเตจออกมาได้ดีขึ้นอีกด้วย	นอกจากท่ีกล่าวมานี้แล้ว	AIR	
FIELD	EQUALIZER	 ก็ไม่ได้เข้าไปแต่งเติมหรือเปลี่ยนแปลงในเรื่อง
ของขนาดของอิมเมจ	รวมท้ังซาวด์สเตจให้ผิดแผกแตกต่างไปจาก
เดิมแต่อย่างใด	 	นี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องชมว่า	AIR	FIELD	EQUALIZER	
นั้น	สามารถท�าตามหน้าท่ีของตนเองตามท่ีได้รับมอบหมายมาได้
อย่างโดดเด่นและมีประสิทธิภาพยิ่ง	!
	 ส�าหรับต�าแหน่งในการจัดวางน้ัน	 ถึงแม้ว่า	 AIR	 FIELD	
EQUALIZER	นั้นจะถูกออกแบบมาเพื่อควบคุมคลื่นสนามไฟฟ้าที่
เกิดขึ้นจากล�าโพงที่ใช้งานภายในห้องฟัง	หลายคนอาจจะคิดว่า
ควรน�าเอา	AIR	FIELD	EQUALIZER	ไปวางไว้ใกล้ๆ	กับล�าโพง	เพื่อ
จัดการแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นทางเลย	น่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุด	 	 แต่ใน
ความเป็นจริงแล้ว	ผลที่ได้กลับไม่ดีอย่างที่คาดเอาไว้	เท่าที่ได้ลอง
ขยับหาต�าแหน่งต่างๆ	ภายในห้องฟัง	 	ก็พบว่าต�าแหน่งที่ดีน่าจะ
เป็นบริเวณด้านข้างของจุดที่นั่งฟัง	ซึ่งห่างออกมาจากล�าโพงพอ
สมควร	นักเล่นท่านใดที่จัดวางชุดเครื่องเสียงไว้ทางด้านข้างก็
ถือว่ามีความลงตัวอย่างพอดี	 แต่ถ้านักเล่นท่านใดนิยมจัดวางชุด
เคร่ืองเสียงไว้ตรงกึ่งกลางระหว่างล�าโพงก็อาจจะใช้เมนปลั๊กไฟ
ที่เชื่อมต่อกับชุดเครื่องเสียง	หรือจะใช้วิธีลากสายไฟพ่วงมาทาง
ด้านข้างของจุดนั่งฟังก็เป็นวิธีที่ใช้ได้เช่นกัน	ไม่น่ามีปัญหาอะไร
	 อีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องท่ีส�าคัญมากก็คือ	 ไม่ควรใช้งาน	AIR	
FIELD	 EQUALIZER	 ในห้องที่เปิดไฟหลอดฟลูออเรสเซนต์	หรือ
หลอดนีออน	รวมทั้งหลอดประหยัดไฟแบบคอมแพคต์ฟลูออ-เรส
เซนต์	ที่ให้แสงสีขาวสว่างแบบ	COOL	DAY	 LIGHT	หรือ	 COOL	
WHITE	 เพราะแสงของหลอดเหล่าน้ีจะส่งผลไปลดทอนการท�างาน
ของ	AIR	FIELD	EQUALIZER	ให้ด้อยประสิทธิภาพลงไปกว่าท่ีควร
จะเป็นอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว	ทางเลือกที่ดีก็คือในห้องฟังควรจะ
เลือกใช้หลอดไฟแบบ	HALOGEN	 ท่ีให้แสงแบบ	WARM	WHITE	
และสามารถปรับ-ลดความสว่างได้	 โดยต้ังระดับความสว่างไว้ที่
ประมาณ	30%	ถึง	40%	เท่านั้นก็ถือว่าใช้ได้

สรุป

	 ถึงแม้ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์ประเภทเอสเซสซอรีออกมา
มากมายให้เลือกใช้แต่มีเพียงน้อยรายที่จะผ่านการศึกษา	และวิจัย
อย่างจริงจัง	 ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์	 และทฤษฎีของฟิสิกส์ท่ี
สามารถท�าการทดลองและพิสูจน์ผลออกมาอย่างเป็นรูปธรรม	AIR	
FIELD	EQUALIZER	แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น	และทุ่มเทในงาน
วิจัยของ	CREAKTIV	SYSTEMS	ที่ให้ความส�าคัญในเรื่องที่ละเอียด
อ่อน	และยากต่อความเข้าใจของคนโดยทั่วไป	
	 แน่นอนว่า	AIR	FIELD	EQUALIZER	นั้นไม่เหมาะส�าหรับนัก
เล่นในระดับเริ่มต้นที่เพ่ิมเริ่มก้าวเท้าเข้าสู่วังวนของการเล่นเครื่อง
เสียง	 	แต่ส�าหรับนักเล่นที่มีประสบการณ์	ผ่านร้อนผ่านหนาวมา
เยอะ	จนมีชุดเครื่องเสียงที่ดี	มีห้องฟังเป็นสัดส่วนกับการจะเข้าถึง
รายละเอียดที่ลึกซึ้งและมีความพิเศษ	 	บางทีก็เปรียบได้กับหมอก
ควันที่บังตาอยู่	 หรือเหมือนกับเส้นผมที่ปิดบังภูเขาเอาไว้	 จน
ท�าให้การเข้าถึงความพิเศษนั้นเป็นเรื่องที่ยากยิ่ง	บางท่านลงทุน
กับเครื่องเสียงไปในระดับหลักหลายๆ	ล้าน		ก็ยังไม่สามารถสัมผัส
หรือเข้าถึงความพิเศษที่ว่ามานี้ได้	ท�าได้แค่เพียงรอคอยผู้ที่มีความ
สามารถพิเศษมาเป็นผู้ปัดเป่าความคลุมเครือเหล่านั้นออกไป		 ยัง
ต้องลองผิดลองถูกไปเรื่อยเสียทั้งทรัพย์และเวลา	ซึ่งในกรณีนี้	 AIR	
FIELD	EQUALIZER	อาจจะสามารถตอบโจทย์กับความต้องการดัง
กล่าวได้อย่างลงตัวก็เป็นได้
	 AIR	 FIELD	 EQUALIZER	จึงถือได้ว่าเป็นผลงานชิ้นโบว์แดง	
และถือว่าเป็น	 ‘หมัดเด็ด’	ของทาง	CREAKTIV	SYSTEMS	ที่ต้อง
แนะน�าให้ผู้ที่สนใจหาโอกาสทดลองสัมผัสฟังดูด้วยตนเองให้ได้
ครับ
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