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The Ultimate3 Supreme (ตอนจบ)

ราคา 2,000 บาท (20 ม.ม.) 
ราคา 2,600 บาท (32 ม.ม.) 
HiFi Part  
โทร. 087-918-0955 

ตอนที่แล้วผมได้ร่ายถึงวัสดุที่ใช้ทำฟิวส์รุ่นนี้มาแล้ว ว่ามีอะไร
พิเศษ ๆ บ้าง ย้ำกันอีกครั้งว่า ฟิวส์ตัวเล็กแต่ใจใหญ่ตัวนี้ได้ผ่านกระบวนการ
ไครโอเจนิคจาก Cryogenic Society of America, Inc เพื่อการผ่านกระแส
ไฟได้อย่างหมดจด และมันมีตัวถังทำด้วยเซรามิคสีดำเพื่อรักษาอุณหภูมิ และ
เซรามิคยังมีเรโซแนนซ์ต่ำกว่าฟิวส์หลอดแก้วด้วย 

ปัจจุบัน HiFi-Tuning มีฟิวส์ออกมาให้เลือกเล่นเลือกใช้ด้วยกัน 3 รุ่น 
คือ The Ultimate Gold ที่ขั้วฟิวส์เป็นเงินเคลือบด้วยทองและทองแดง รุ่นที่ 
2 คือ Silver Star ขั้วฟิวส์เป็นโลหะเงินชุบโรเดียม ส่วนตัวนำเป็นเงินบริสุทธิ์
เหมือนกับรุ่น The Ultimate Gold จะเห็นว่าในรุ่น The Ultimate 
Supreme ซึ่งออกมาหลังสุด มีความแตกต่างตรงขั้วฟิวส์ที่ทำด้วยเงินผสม  
ทอง ไม่ใช่เอาเงินไปเคลือบทอง วัสดุชนิดเดียวกันนี้ยังถูกใช้ทำเป็นตัวนำ  
หรือไส้ฟิวส์ ส่วนตะกั่วบัดกรียังอุตส่าห์ใช้ที่เป็น SILVER/GOLD ของ Mundorf 
เมื่อโลหะที่ใช้เป็นอะมอร์ฟัสเช่นนี้ เวลาที่นำไปผ่านการไครโอเจนิคที่อุณหภูมิ   
-320๐ F จึงไม่มีปัญหา นับว่าหลักการสร้างถูกต้องเป๊ะ ๆ ผลจากการที่ใช้ตะกั่ว 
Mundorf ให้ตายเถอะ... ผมรู้สึกว่ามันมีบุคลิกเสียงบางประการของคาพา-  
ซิเตอร์ยี่ห้อ Mundorf มาด้วย 

มีแฟนนานุแฟนหลายท่านเพียรพยายามสอบถามมาว่าระหว่างฟิวส์ 
HiFi-Tuning รุ่นใหม่นี้ กับฟิวส์ชื่อดังจากฝรั่งเศสที่ตัวถังเป็นเซรามิคสีดำ  
เช่นเดียวกัน อะไรเจ๋งเป้งมากกว่ากัน อ้า... นั่นเหมือนกับถามผมว่า... ระหว่าง 
เป้ย-ปานวาด และ ไอซ์-อภิชญา ใครสวยกว่ากัน ตอบยากนะครับ เพราะ  
ผมชอบทั้งคู่เลย... เอื้อก (คุณวิศัลย์จะเข้าใจเรื่องนี้ได้ดีมาก) ส่วนการจะเลือก
ใช้ฟิวส์ตัวใดนั้น ขึ้นอยู่กับบุคลิกเสียงของซิสเต็มที่จะนำไปใช้งานร่วมด้วยเป็น
หลักใหญ่ใจความ ต่อไปนี้เป็นผลการทดสอบฟิวส์ The Ultimate3 Supreme  

ก่อนจะฟังจริงจังนั้น จำเป็นต้องมีการทดสอบทิศทางของฟิวส์เสียก่อน 
โดยให้จับสังเกตเสียงเบสเป็นสำคัญ ถ้าหากเสียงถูกทิศ เบสจะแน่นและ  
ตึ้บกว่า อิมเมจชัดเจนเป็นตัวเป็นตนมากกว่า การเสียบทิศตรงกันข้ามอาจจะ

ทำให้รู้สึกว่าเวทีเสียงกว้างขวาง แต่สัดส่วนของ
เวทีเสียงไม่สมดุลกันระหว่างกว้างกับลึก และ
มวลเสียงแหลมไม่ค่อยดี บางท่านบอกว่าใช้วิธี
สังเกตการณ์เว้นวรรคช่องว่างไฟระหว่างชั้น

ดนตรี ในกรณีที่เสียบถูกทิศ  
จะรู้สึกว่าลดความแออัด มี
ค ว าม เป็ น อิ ส ร ะม ากขึ้ น   
ก็ แล้ ว แต่ ค ว ามถนั ดของ
แต่ละท่านครับ ควรทราบ
ว่าเครื่องเสียงแต่ละเครื่อง  
มีทิศทางของฟิวส์กันช็อต  
ที่ ไม่ เหมือนกันเสมอไป   

ดังนั้นเพื่อให้ได้รับประโยชน์ของฟิวส์ออดิโอเกรดแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วย   
คุณควรจะฟังเช็คทิศทางก่อนใช้งานครั้งแรก 

หลังจากผ่านระยะเวลาเบิร์นอินนาน 30 ชั่วโมง ฟิวส์ The Ultimate3 
Supreme เริ่มแสดงความพิเศษที่นอกเหนือจากคุณสมบัติของเสียงแหลม  
และเบสออกมา กล่าวคือ ช่วง 16 ชั่วโมงแรกนั้น ผมพบว่าเบสลึก ๆ กระแทก
กระทั้นออกมาได้หนักกว่าเดิม ชนิดที่แอมป์ตัวเล็ก ๆ อย่าง MISSION   
CYRUS ONE ไม่น่าจะให้ออกมาได้พร้อม ๆ กัน เสียงแหลมก็สดใสเปล่ง-  
ปลั่งขึ้น เสียงเคาะโลหะมีความกังวาน เป็นประกายและทอดหางเสียงออกไป  
ไกลอย่างเป็นธรรมชาติ ผมเล่นแผ่น CD Farberman Concerto for Jazz 
Drummer, Bizet Shchedrin : Carmen Suite (BIS เบอร์แผ่น CD-382)/ 
แผ่น Twelve Star Percussion : Percussion Around The World 
คุณสมบัติ เกี่ยวกับไดนามิคถูกยกระดับขึ้นมาทั้งไมโคร แมคโคร และ  
โดยเฉพาะคอนทราสต์ ไม่ว่าจะเป็นห้วงเวลาที่หนักหน่วงหรือแผ่วเบา คุณยัง
ได้ยินรายละเอียดต่าง ๆ ได้ครบถ้วนและครบครัน เสียงเคาะไตรแองเกิล
ชัดเจน มีมวลควบแน่น และได้ยินเป็นเสียงโลหะจริง ๆ ทอดตัวอยู่ในอากาศ  
ได้นานก่อนจะค่อย ๆ จางหายไป ทรานเชี้ยนต์จากเสียงฟาดกลองหรือ  
เพอร์คัสชั่น มีแรงปะทะที่สะใจและรวดเร็ว เบสอัดออกมาเป็นลูก ๆ อย่าง
ฉับไว ค่อนข้างเก็บตัวเร็ว แต่ถือว่ามีการย้ำหัวโน้ตที่ดีมาก ผมลองเล่น  
แผ่น Lincoln Mayorga and Distinguished Colleagues ฉลอง  
ครบรอบ 40 ปี ที่รวมเพลงไว้ทั้ง 3 อัลบั้ม อยู่ในซีดี 2 แผ่น พบว่าดุลน้ำเสียง  
มีความเป็นกลาง จัดวางตำแหน่งของอิมเมจได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ระหว่างชั้นดนตรีแทรกไว้ด้วยประกายรอบ ๆ ตัวโน้ต ฟังแล้วให้ความรู้สึก
สดใส กระฉับกระเฉง เสียงกลางสะอาดสะอ้าน โฟกัสชัดเจน ไม่ได้ปรุงแต่ง  
ให้อวบอิ่มจนเสียความเป็นกลาง หรือเอาใจหูจนเกินไป คุณสมบัติเกี่ยวกับ
ซาวด์สเตจและอิมเมจ ต้องเรียนว่าเป็นเรื่องเป็นราว เวทีเสียงฉีกตัวออกไป  
ไกลกว่าเดิม ทั้งด้านกว้างและลึก เว้นช่องว่างระหว่างชิ้นดนตรีได้ชนิดที่รถเก๋ง
วิ่งได้ !!! (อืม.. เวอร์ไปนิดหนึ่ง ขออภัยด้วยครับ) และช่วยยืดระยะหน้า/หลัง 
ลึกลงไปในเวทีได้อย่างเห็นผล ผมพยายามจับผิดต่อไปอย่างเคร่งเครียด   
เพราะยังไม่พบข้อติติง จนกระทั้งหยิบแผ่น Three for Brazil : Homage   
(Leafage เบอร์แผ่น PMDI 01609) ที่เป็นเพลงบอสซา โนว่า เข้ม ๆ มาฟัง... 
เจอแล้ว จุดแรก คือ เสียงกลางต่ำค่อนข้างจะ Lean ไปนิดหน่อย ที่ความถี่
ย่าน 250 - 400 Hz คล้ายกับถูก dip ไว้ และอีกประการหนึ่ง คือ ตอนที่เบส
กระแทกตัวออกมานั้น จังหวะการเก็บตัวของมันค่อนข้างเร็ว ไม่ปล่อยให้มี  
การกระเพื่อมตามออกมาเป็นระลอก นอกเหนือจากนี้ ไม่มีอะไรให้ติได้ครับ 
คุณสมบัติอื่น ๆ แม้ไม่ถึงกับพิเศษมาก แต่ก็ไม่ใช่ข้อด้อย ข้อสรุปของ Fuse 
HiFi-Tuning The Ultimate3 Supreme คือ เป็นฟิวส์ที่ ให้ค่าเฉลี่ย  
ออกมาดีมาก และสามารถใช้ได้กับชุดเครื่องเสียงหลากหลาย อาจจะเว้นไว้
สำหรับชุดที่มีแนวเสียงสด คม อยู่แล้วเท่านั้นเอง. ADP
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