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 “Float” one pair studio monitors! 

Auralex : Mopads 
ราคา 2,400 บาท/ชุด 
ตัวแทนจำหน่าย 
Hi-Fi Part 
โทร. 087-918-0955 

วางรองใต้มอนิเตอร์ตัวเทพ Yamaha #NS-10M 
Studio 
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Auralex
Mopads Monitor Isolation PADS

อย่าเพิ่งเข้าใจผิดครับว่า ผมยกลำโพงมอนิเตอร์ที่ถูกใช้ในสตูดิโอให้ลอยขึ้นมาทำไม งานนี้จะใช้หลัก  
อาจารย์คงนั่งเป่ามนต์ โอมเพี้ยง เจ้าจงลอย ก็คงใช้ไม่ได้ผล ไม่ใช่ว่าศักดิ์สิทธิ์ไม่พอนะท่าน ทว่ามันคนละ  
เรื่องคนละกาละเทศะกัน ผู้ผลิตอุปกรณ์เชิงจัดการและปรับปรุงสภาพอะคูสติกทางเสียงสำหรับใช้ในอะคูสติก  
ระดับมืออาชีพในชื่อ Auralax เข้าใจเรื่องพวกนี้อย่างถ่องแท้จนสามารถในเทคนิคพิเศษ “ยกหน้าลำโพง  
ขึ้นหรือกดลงให้ต่ำ” ต่อหน้าต่อตาซาวด์เอ็นจิเนียร์ชั้นนำทั่วโลกมาแล้วโดยไม่แบ่งลำโพงว่าเป็นตัวยักษ์  
หรือตัวเล็กซะด้วย และการกระทำหลายอย่างเพื่อจัดระเบียบเสียงตรงและเสียงสะท้อนในสภาพอะคูสติก  
ของห้องต่าง ๆ ด้วยหลากหลายอุปกรณ์ในไลน์ผลิตของแบรนด์นี้ก็ไม่ได้ทำให้เสียงเพลง หรือซาวด์แทร็ค
ภาพยนตร์ต่าง ๆ ต้องเสียกระบวนท่าแต่อย่างใด ทุกชนิดพิสูจน์ได้ด้วยผลงานที่ผลิตของแบรนด์นี้ไม่ได้  
ทำให้เสียงเพลง หรือซาวด์แทร็คภาพยนตร์ต่าง ๆ ต้องเสียกระบวนท่าแต่อย่างใด ทุกชิ้นพิสูจน์ได้ด้วย  
ผลงานที่ผลิตจากสตูดิโอบันทึกเสียงชั้นนำทั่วโลกที่ยอมรับนับถือต่อ Auralax นอกจากนั้น ในห้องฟัง  
ระดับอ้างอิงตามบ้านของนักเล่นเครื่องเสียงมากมาย ผมก็เห็นว่าเลือกใช้บริการของ Auralax กันเยอะ เพราะ  
แบรนด์นี้ผลิตอุปกรณ์เพื่อเค้นสภาพอะคูสติกในห้องให้สอดคล้องกับเซ็ตอัพ และขนาดซิสเต็มโดยไม่จำกัด  
ว่าต้องใช้เฉพาะสตูดิโอเท่านั้น อาทิ Sustain ดิฟฟิวเซอร์ไม้ไผ่ เจาะช่องขนาดต่าง ๆ กัน / ดิฟฟิวเซอร์  
ทรงลิ่ม The Peak Pyramid / ดิสฟิวเซอร์สี่เหลี่ยมเจาะช่อง WaveLens Scatters เห็นตัวอย่างในเว็บไซต์  
แล้วน้ำลายหก อยากติดในห้องมั่งจัง 

สำนักนี้เค้าเล่นกับจุดเด่นของไม้ด้วยการคัดเลือกไม้เนื้ออ่อนที่มีช่องสะท้อนเสียงภายในเพื่อกำเนิดเสียง  
สู่ภายนอกอย่างกังวานเป็นธรรมชาติ และคิดไปถึงขั้นตอนการนำชิ้นงานไปติดตั้งในห้องให้สวยงามแปลกตา
พร้อมทั้งรีดเฟ้นประสิทธิภาพเสียงตามการออกแบบแต่ละซีรี่ส์ด้วย 

เขาทำได้ยังไง มีเทคนิคตรงไหน ผมมีทีเด็ดมาเสนอคุณโดยคัดเลือกจากซีรี่ส์ที่น่าสนใจและราคาไม่สูง  
ของ Auralax เอาแบบวางปุ๊บ ใช้ได้ปั๊บ เห็นว่าเสียงเปลี่ยนไปแบบไหนในทันที รับรองว่าถ้าคุณรู้แล้ว “ไม่โดน”   
ผมยอมให้....เลยเอ้า (หางานเข้าตัวซะแล้วซิเรา ผมเชื่อว่าหลายคนต้องชอบมัน) 

 
Tilt Up / Tilt Down 

อยู่เฉย ๆ คงไม่มีใครอยากเซ็ตหน้าลำโพงขึ้น มันอาจกระทบต่อความมั่นคงในจุดตั้งวาง หรือการกด  
หน้าให้ก้มลงก็ยิ่งน่ากลัวว่าจะหกคะเมน แม้จะมีอุปกรณ์เหนี่ยวรั้ง หรือยึดติดลำโพงกับพื้นที่วางก็ตาม  
เถอะ ถ้าไม่ใช่ลำโพงทรงเต๋าเล็กอย่างเช่น Jewel Cube ของ BOSE หรือซีรี่ส์ล่าสุด The Tube ของ Scandyna 
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MOPADS

ที่ยึดติดกำแพงด้วยขาแขวนแบบก้มหรือเงยได้นี่ ผมไม่กล้าจริง ๆ   
เสียวนะตัวเอง 

“เหตุใดต้องเปลี่ยนมุมกระจายเสียงลำโพงใหม่” ด้วยการยก  
หรือกดแผงหน้าหรือที่เรียกว่า Tilt Up / Tilt Down ด้วยล่ะ จำเป็นต้อง  
ทำด้วยหรือ และอะไรใช้แล้วเวิร์คล่ะ 

ถ้ารู้แล้วจะอึ้งในกลวิธีรวมไปถึงประสิทธิภาพทางเสียงที่เกิดขึ้น 
หลายคนที่เคยเล่นแผลง ๆ กับแผงหน้าลำโพงคงจะติดใจมุมกระจาย
เสียงที่เปลี่ยนไป แค่รองใต้แผงหน้าด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อยกแผงหน้า
ให้เอียงขึ้นทำมุมกระจายเสียงให้ลอยสู่พื้นที่สูงกว่าพื้นระนาบตามปกติ 
อย่างเช่น ทิปโทเดือยแหลมตัวเล็ก แผ่นยางเนื้อแน่นหนา บ้างใช้จุก
คอร์กเตี้ย ๆ หรือไม่ก็ใช้ตัวรองพลาสติกทรงกลมที่มักเห็นติดอยู่ด้านล่าง
เครื่องต่าง ๆ (ขนาดใหญ่หรือเล็กต่างกันตามขนาดเครื่อง) ฯลฯ 

น้ำเสียงที่เกิดขึ้นเมื่อรองใต้ลำโพงด้วยอะไรก็ตาม อธิบายง่าย ๆ   
ว่า มันจะต่างกันไปตามวัตถุที่รองครับ โดยเฉพาะส่วนสูงและส่วนกว้าง
ของวัตถุจะเป็นตัวกำหนดมุมกระจายเสียงของลำโพงให้เปลี่ยนไป   
จากการวางบนพื้นราบในระนาบปกติ อีกอย่างที่ส่งผลต่อน้ำเสียงล้วน ๆ 
โดยไม่เกี่ยวข้องกับทิศทางกระจายเสียงเลย คือส่วนประกอบของวัตถุ
รอง ขึ้นอยู่กับว่าผลิตจากอะไร แข็งหรืออ่อน หนักหรือเบา ใหญ่หรือเล็ก 
และมีการก้องสะท้อนภายในวัตถุเมื่อได้รับแรงสั่นสะเทือนมากหรือน้อย  
เยอะดีจังครับ 

มีข้อคิดหลายข้อว่า “ทำไมต้องรองใต้ลำโพงเพื่อยกแผงหน้าให้เอียง
ขึ้น หรืออยากให้ลำโพงเอียงแผงหน้าลง ก็ต้องใช้วิธีรองด้านแผงหลังให้
สูงขึ้นแทน” สืบเนื่องจากเหตุผลก็คือการยกแผงหน้าให้เชิดขึ้นหรือ  
กดให้ก้มลง เพื่อบังคับมุมกระจายเสียงลำโพงให้ตกอยู่ในพื้นที่ได้ยิน  
ของผู้ฟัง ถ้ายึดตำแหน่งหูผู้ฟังเป็นหลักก็ต้องบอกว่าเพื่อให้เสียง  
เข้าหูชัดเจนและครอบคลุมทุกอณูเสียง เพราะยังงี้ไงครับ ผู้ผลิตระดับ
โปรเฟสชั่นนัลอย่าง Auralax จึงออกแบบและไฟน์จูนผลิตภัณฑ์  
เพื่อครอบคลุมการใช้งานในแต่ละพื้นที่ห้องโดยทั่วหน้า แต่ละชิ้นมี  
อิทธิฤทธิ์ไม่ยิ่งหย่อนกัน 

 
Studio OR/AND Monitors 

ว่าแต่ว่า ลำโพงในห้องฟังของแต่ละคน ทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กนี่จัด  
เป็นลำโพงเรเฟอร์เรนซ์ได้หรือเปล่า บางคนสั่งซื้อรุ่นพิเศษ ผลิตจำนวน
จำกัดมาฟังเพื่อสะสมเป็นของล้ำค่า นั่นล่ะน่าเก็บของแท้ บ้างก็ควานหา
รุ่นเก่าสภาพแจ่มมาเป็นสมบัติส่วนตัว อย่างนี้ก็แจ๋วครับ บางคู่มีสภาพ
ครึ่ง ๆ กลาง ๆ หาอะไหล่ซ่อมไม่ได้เพราะต้นสังกัดเลิกผลิตไปนาน  
แล้ว บางคนก็เลือกสะสมแบบนี้กัน ขณะที่บางคู่ถูกดีไอวายขึ้นเองเพียง  
คู่เดียว เจ้าของเลยขอสดุดีเป็นความภาคภูมิใจส่วนตัวว่าของข้าพเจ้า  
ก็ขั้นเทพเหมือนกัน ทว่าบางซีรี่ส์ก็แสดงความเป็นหนึ่งเดียวกันอย่าง
แท้จริงในแวดวงลำโพงไฮเอ็นด์ คือมีชื่อเสียงและระดับความยากเป็น  
จริงเป็นจัง ราคาก็จริงจังตามความหายากไปด้วย ต่าง ๆ ที่ผมนึกได้นี้
ทำให้ลำโพงกลายเป็นสิ่งอ้างอิงที่สร้างความเชื่อมั่นและพอใจให้ผู้เป็น
เจ้าของตามความรู้สึกและทักษะการฟังต่างกันไป หนักสุดคือทำให้
เจ้าของรักใคร่ ลุ่มหลง และหวงห่วงไม่ต่างจากไข่ในหิน ผมเชื่อว่าลำโพง  
ที่ตกอยู่ในสภาพข้างต้นถูกเลือกให้ทำหน้าที่ของมันอย่างเต็มความ
สามารถทุกคู่ ลำโพงไม่มีชีวิตจิตใจ มันจึงไม่รู้หน้าที่ แต่เจ้าของซิที่รู้ดี  
และรู้ซึ้งว่าลำโพงคู่เลิฟของตนมีศักยภาพแค่ไหน สมควรเรียกว่าเป็น  
คู่เรเฟอร์เรนซ์ได้หรือไม่ 

ด้วยเหตุผลคร่าว ๆ บวกกับแรงยกย่องส่วนตัวทำให้ลำโพงทุกคู่
กลายร่างเป็น “มอนิเตอร์” ประจำห้องฟังแต่ละคนได้ ในทางเสริมส่งกัน 
มอนิเตอร์คู่นั้นก็อาจเจ๋งขึ้นจนถูกยกไปประจำการบนคอนโซลสตูดิโอ  
ได้เช่นกัน ขึ้นอยู่กับว่าซาวด์เอ็นจิเนียร์จะเลือกให้มันทำหน้าที่อะไร   
หากเผอิญเขาเกิดตกหลุมรักน้ำเสียงของลำโพงคอมเมอเชียลคู่หนึ่ง   
และอยากเขยิบฐานะมันขึ้นมาเทียบไหล่ลำโพงสตูดิโอ (เป็นเรื่องจริงครับ 
ซาวด์เอ็นจิเนียร์หลายคนที่ผมรู้จักเป็นแบบนี้ หยิบลำโพงฟูลเรนจ์ ดอก 
4 นิ้วในชุดมินิคอมโปมาทำเป็นมอนิเตอร์เสียงพูด เพราะชอบใจเสียง  
ราบเรียบของกรวยกระดาษ ฯลฯ) 

ถ้าเป็นอย่างที่ผมคาดคิดข้างต้น เจ้าอุปกรณ์ชิ้นพิเศษของ Auralax 
ที่ผมกำลังจะสาธยายนี้ก็นำไปใช้กับลำโพงคู่ไหนก็ได้นะซิ แจ่มซิครับ  
งานนี้ 

 
MoPADS Pack 4 in 1 

จู่ ๆ เจ้าแผ่นโฟมมหัศจรรย์ หน้าตาเหลี่ยม ๆ แบน ๆ หนาแต่ไม่
หนักก็ถูกบก.ใหญ่นำมาวางตรงหน้าพร้อมลำโพงวางขาตั้งหุ่นอวบใหญ่
นาม Castle #Knight 2 แถมมีผลิตภัณฑ์หน้าตาใกล้กัน ทว่าแผ่นใหญ่
กว่ามาก เป็นอันว่าหลังจากพิจารณาแล้ว ผมขอยกเจ้า Knight 2 และ 
MoPADS กลับบ้าน ของชิ้นเบา ๆ เนื้อวัสดุคล้ายโฟมหนาสีเทา ดูไปดูมา
ไม่ต่างจากแผ่นซับเสียงราคาไม่กี่ตังค์ที่คุ้นตากัน เมื่อแกะจากแพ็คเกจ  
ออกมาวางเฉย ๆ ดูแล้วยิ่งไม่น่าเชื่อว่าเจ้านี่จะมหัศจรรย์ได้ยังไง นั่นคือ
ครั้งแรกที่ผมจับต้องชายสี่ (ไม่ใช่หมี่เกี๊ยวนะ) พบว่าผลิตภัณฑ์รุ่นนี้จัด  
อยู่ใน ISO Series ได้รับการจดสิทธิ์บัตร U.S.Patent หมายเลข 
6,845,841 ลิขสิทธิ์ผู้คิด 2001, 2007 เป็นที่เรียบร้อยซะด้วย แม้มัน  
ทั้งสี่จะมีน้ำหนักน้อยกว่าลำโพงบิ๊ก ๆ อย่าง Knight 2 หลายสิบเท่าตัว 
และเบากว่าเจ้าเล็กพริกขี้หนู 4 นิ้วของ PSB #Image B4 แต่เมื่อนำ  
มารองใต้ลำโพงแล้ว มันจึงจะเผยเนื้องานออกมา เอกสารแนบแพ็คเกจ 
บอกว่าเจ้า MoPADS 1 แพ็คมี 4 แผ่นสำหรับใช้วางใต้ลำโพง 1 คู่   
คู่ละ 2 แผ่น แต่ละแผ่นมีขนาด 12x4 นิ้ว สองแผ่นแรกหนาเป็นสัน   
ด้านหน้าบากเฉียงและยื่นตรงขึ้นไป เพื่อรองรับแผงหน้าลำโพงพร้อม  
ทั้งแปะตรา Auralax เด่นชัด อีกสองแผ่นแบนบางกว่าสองแผ่นแรกและ
เอียงไปอีกด้านหนึ่ง อย่าคิดแผลง ๆ ใช้วางกับลำโพงข้างหนึ่งเกิน 2 ชิ้น
นะครับ  ถ้าไม่อยากให้สุ้มเสียงที่เกิดขึ้นเสียสมดุลในแต่ละแชนเนล   
พูดให้ง่ายคือ เสียงมันจะเอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง ก็ข้างที่นำไปวางเกิน   
2 แผ่นนั่นแหละครับ 

MoPADS ใช้งานได้เลยหลังแกะจากแพ็ค ไม่ต้องเบิร์นอินครับ   
ขอแค่อย่าใช้สิ่งอื่นที่หนักเกินเหตุวางทับบนตัวมันเป็นพอ ทางตัวแทน
จำหน่ายฯ อ้างว่ามันรับน้ำหนักสูงสุดได้ถึง 100 ปอนด์ทีเดียว (1 ปอนด์
เท่ากับ 0.45 กก.) และก็อย่าใช้คัตเตอร์ตัดผ่านมันให้หนาน้อยลงกว่า
ของเดิม ของเค้าทำมาดีแล้ว อ๊ะอ๊ะ อย่านะคร๊าบ 
 
Easy Set-Up & Install 

MoPADS 1 แพ็คใช้วางลำโพงได้ 5 ตำแหน่งด้วยกัน แต่ละ
ตำแหน่งจะอ้างอิงกับมุมตกกระทบของเสียงอยู่สองมุม คือมุม 4 กับ   
8 องศา และตำแหน่งปกติซึ่งไม่ทำมุมใด ๆ ทั้งมุมสูงหรือต่ำกว่ามุมปกติ
ที่ลำโพงพึงกระจายเสียง หรือเรียกว่า 0 องศาก็ได้ ตามแผนภาพบอก  
วิธีใช้ MoPADS ทั้งสี่ชิ้นใต้ลำโพงโดยละเอียด เข้าใจง่าย เรียงจากภาพ 
1-5 ดังนี้ 
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AURALEX
MOPADS

คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Apple #G5 (2x2.66 GHz. Dual-Core Intel Xeon/Ram 5 GB), G4 (Dual 867 MHz./Ram 2 GB), แล็ปท็อป Apple #MacBook Pro (2.16 GHz. Intel Core Duo/Ram 2 GB)   
ปรีแอมป์หลอด Viola #TL1SE  ปรีโฟโนหลอด Viola #PH1 S2 ปรี Firestone #Mass+Power Supply เพาเวอร์แอมป์หลอด Viola #SA15 เพาเวอร์แอมป์ Firestone #Big Joe 4 ซิงเกิ้ลเอนด ์Viola #SE-3, 
Vactech #Flute, Super Single End (DIY : 6AQ5+6DE7) อินทิเกรตแอมป ์ Onix #OA30, Pop Pulse #2024 ซีดีเพลเยอร์ Denon #DCD710AE, NAD502 เอสดีการ์ดเวฟเพลเยอร์ QLS #QA550   
ลำโพง Epos #M51, PSB #Image B4, NHT #Superone, Wharfedale #Diamond 10.1 สายสัญญาณ AudioPlus #SNR700T/Cantus06, Kimber #Hero/PBJ, Monster Cable #i400MKII/M550i,   
Apogee #WydeEye สายลำโพง Black Rhodium #Salsa, Nordost Flatline, Kimber 4TC, vdH #GoldWater, inakustik #Silver สายไฟเอซี Pangea Audio #AC-9, Supra #Lorad+Hubbell/  
Furutech #Fi15 Plug, Pirelli Cable+Huddell Plug, Oyaide #l L/i50 Exs, Viola AC+Pass&Seymore Plug, Thai Wonderful AC ขาตั้งลำโพง Sovereign #Lovan A6, Epos 3ST35, ขาตั้งไม้ตัน   
อุปกรณ์ไฟฟ้า Viola #Enhanced Noise Filter & Isolation, MRZ SurgeGuard #MZ-8 อุปกรณ์ปรับอะคูสติก Roomtune, Diffusor, Wall Diffuse, Sandbase, Quartz Crystal, Auralax #Mopad 
 
 
 

อุปกรณ์ร่วมทดสอบ : ในห้อง 4x9 เมตร / บนโต๊ะวางคอมขนาดปกติและหลังตู้ไม้ทรงยาว 

ภาพ 1-4 โชว์ตำแหน่ง 

การตั้งวางลำโพงและรอง

ด้วย MoPADS ในภาพใช้ 

Epos #M5i  

ส่วนภาพ 5 คือวิธีการใช้งาน

ทั้งสี่ชิ้นประกอบกัน เพื่อจัด

ระนาบการวางลำโพงแบบ  

เชิดหน้าหรือกดลง  

1. รองโดยวางส่วนบากเฉียงและตั้งขึ้นของ MoPADS ชิ้นใหญ่  
อยู่ด้านหลังลำโพงส่วนหนากว่าอยู่ด้านหน้าลำโพง วิธีนี้จะทำให้ตู้เชิดแผง
หน้าขึ้นจนแผงหลังทำมุมกับพื้นราบ 4 องศา (ไม่ว่าจะใช้ลำโพงตัวใหญ่
หรือเล็กกว่าชิ้น MoPADS มุมกระจายเสียงที่เกิดขึ้นก็จะเท่ากัน)    

2. ถ้าอยากเพิ่มมุมกระจายเสียงจากการเชิดแผงหน้าขึ้นอีก 4 องศา 
(รวมของเดิมที่เอียงลงเป็น 8 องศา) ให้วางชิ้นเล็กบนชิ้นใหญ่ตามข้อ 1 
ลำโพงจะเอียงไปด้านหลังมากกว่าเดิม วิธีนี้เหมาะจะใช้ในกรณีเก้าอี้นั่ง
ฟังตัวใหญ่ นั่งแล้วระดับหูอยู่สูงกว่าระนาบทวีตเตอร์มาก ๆ 

3. รองโดยวางส่วนหนาของ MoPADS ชิ้นใหญ่ไปด้านหลังลำโพง 
ส่วนบากเฉียงและตั้งขึ้นอยู่ด้านหน้า วิธีนี้จะทำให้แผงหน้าก้มลงจนทำ
มุมกับพื้นราบ 4 องศา 

4. ถ้าอยากลดมุมกระจายเสียงจากการกดแผงหน้าลงอีก 4 องศา 
(รวมของเดิมที่เอียงขึ้นเป็น 8 องศา) ให้วางชิ้นเล็กบนชิ้นใหญ่ตามข้อ 3 
ลำโพงจะเอียงไปด้านหน้ามากกว่าเดิม วิธีนี้เหมาะจะใช้ในกรณีเก้าอี้นั่ง
ฟังตัวเล็กและเตี้ย นั่งแล้วระดับหูอยู่ต่ำกว่าระนาบทวีตเตอร์มาก ๆ  

5. ระดับนี้เป็นจุดที่ได้ระนาบขนานกับพื้นห้องมากที่สุด (ถ้าพื้นที่

วางลำโพงอย่างหลังตู้หรือหลังเพลตขาตั้งนั้นขนานกับพื้นห้อง) ใช้กรณี
อยากเพิ่มความสูงของทวีตเตอร์ เพื่อให้ได้ระนาบเดียวกับหู 

ผู้ใช้งานเจ้า MoPADS ไม่ต้องกังวลว่าจะต้องเซ็ตตำแหน่งลำโพง
ใหม่หรือเปล่า เอาเป็นว่าหากตำแหน่งวางลำโพงของคุณแต่เดิมเจ๋ง  
และให้เสียงดีที่สุดเท่าที่เคยเซ็ตมา เจ้าสี่ชิ้นก็จะทำหน้าที่ของมันอย่าง  
เต็มที่เช่นกัน มันจะช่วย “ลดทอนแรงสั่นสะเทือนจากการก้องสะท้อน
ของตู้และกำทอนสู่อากาศทางท่อพอร์ต” เมื่อทุกอย่างแพร่สู่จุดตั้งวาง
ระหว่างผนังตู้ด้านล่างกับวัสดุรองรับ ผมรู้สึกว่าเพลตขาตั้ง หรือพื้นไม้
หลังตู้ เมื่อนำมันไปทดลองวางนั้น ปลอดจากแรงสะท้อนกลับของ  
การสั่นสะเทือน เมื่อใช้มือผลักเบา ๆ ที่ผนังตู้ ตู้ทั้งใบโยนตัวนิด ๆ อาการ
นี้จะเป็นกับลำโพงตัวสูงใหญ่มากกว่าตัวเล็กและเบา (เนื่องเพราะ
จุดศูนย์ถ่วงของลำโพงตัวใหญ่มีมากกว่าลำโพงตัวเล็ก) 

 
ฟังแล้วต้องไม่เชื่อ 

ผมจัดการรอง MoPADS ตามวิธีการใต้ลำโพงวางขาตั้งหลายคู่  
ทั้งตัวใหญ่ Castle #Knight 2, ตัวเล็กหน้าแคบหลังลึก Epos #M5i,   
ตัวปานกลางทรงคิวบิค NHT #SuperOne แม้แต่ตัวสูงชะลูดทรงเรียว
แหลม Voight Pipes (FullRange+Load Horn) ผลลัพธ์จากลำโพง
แต่ละคู่บอกถึงประสิทธิภาพแผ่นโฟมอย่างพ้องตรงกันว่า มันช่วยให้  
เสียงแต่ละย่านนิ่งและเบาสบาย ถ้าใช้ลำโพงตั้งพื้นตัวใหญ่ประเภทมี  
ท่อระบายเบสใกล้พื้น เจ้าโฟมจะช่วยยกทุ้มให้ลอยหนีจากพื้นทำให้ทุ้ม
สะอาดและลดทอนน้ำหนักให้น้อยลง (หากทุ้มหนักตื้อและบวม เจ้านี่จะ
มาช่วยชุบชีวิตทุ้มเหล่านั้นเสียใหม่) ในกรณีเอียงแผงหน้าเชิดขึ้น เมื่อใช้
รองลำโพงน้ำหนักมาก จะฟังว่าเสียงนิ่งและโปร่งเบาขึ้น ถ้าเป็นลำโพง  
น้ำหนักน้อยและตัวเล็ก จะฟังว่าเสียงลอยและชัดเจนขึ้นพร้อมทั้งมี  
ฐานเสียงเกาะติดเป็นเงา เกิดเนื้อเสียงที่น่าฟัง แบ๊คกราวด์ที่ประกอบอยู่
กับเสียงดนตรีหลักที่ชัดเจน ช่วยให้จับรายละเอียดชิ้นดนตรีง่ายขึ้น   
เมื่อฟังไปนาน ๆ (ใช้รองใต้ลำโพงคู่เดิมมากชม.) 

เจ้า MoPADS ก็ไม่ได้สร้างเอ็ฟเฟ็กต์ให้ทนฟังไม่ได้ แต่เมื่อยก  
ออกจากก้นลำโพงซิครับ น้ำเสียงจะแปลกหูทันที พวกที่ฟังว่าทุ้ม  
กองลงพื้นจนมีอาการบวมหรือหึ่งอยู่บ้างนี่ น่าจะชอบใจเจ้า MoPADS 
นะครับ เพราะมันจะช่วยยกลอยจุดกระทบของเสียงทุ้มให้หนีห่าง  
จากพื้นห้อง ทำให้เสียงทุ้มพุ่งเข้าหาจุดนั่งฟังเร็วขึ้นและช่วยปัดกวาด  
การบวมหึ่งไปด้วย เสียงทุ้มจะมีบอดี้เพรียว ทำให้ฟังสบายหู ลีลาเคลื่อน-
ตัวของเสียงลื่นไหลเป็นธรรมชาติ และมีความนิ่งในทุกการเคลื่อนที่   
กรณีรอง MoPADS 2 ชิ้นประกบกันให้หน้าเชิดขึ้นตามตัวอย่างข้างต้น 
รูปวงจะเปิดขึ้นในทุกด้าน น้ำเสียงจะวิ่งสู่หูเร็วขึ้น สิ่งที่ฟ้องออกมาคือ
ความโปร่ง และรายละเอียดชิ้นดนตรีที่กระจายตัว ไม่ต่างจากเปิด  
ชาวเวอร์ฝักบัวสุดแรง ลักษณะแบบนี้เหมาะสำหรับใช้ปรับแต่งน้ำเสียง
ของลำโพงเมื่อตั้งวางตำแหน่งต่ำกว่าปกติ หรือระนาบทวีตเตอร์ไม่ตรง
กับหูผู้ฟังตามปกติครับ 

Easy Set-Up & Install 

1

2

3

4

5
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ถ้าลำโพงอยู่ในระนาบตั้งวางตามที่คุณชอบ ทุกเสียงวิ่งเข้าหูคุณ  
จนเป็นที่พอใจแล้ว การใช้บริการเจ้า MoPADS อาจไม่จี๊ดเท่าไหร่นัก   
ถ้าเป็นอย่างนั้น ผมอยากให้ลองนำมันไปรองอย่างอื่นครับ จากข้อมูล
บอกว่าสามารถใช้ MoPADS รองใต้เพาเวอร์แอมป์ ซีดีเพลเยอร์ แม้แต่
รองใต้ซับวูฟเฟอร์ได้โดยไม่ผิดกฏอย่างใด แม้ทางผู้ผลิตจะออกแบบ  
และทำแผ่นวางรุ่น Gramma ในซีรี่ส์เดียวกัน เพื่อรองรับแอมป์ตัวใหญ่
ยักษ์ น้ำหนักเยอะก็ตาม 

ผมอัญเชิญชายสี่ลงจากขาตั้ง เพื่อนำไปวางใต้ดีวีดีเพลเยอร์เป็น
เครื่องแรก เพื่อลองประสิทธิภาพการซึมซับแรงสั่งสะเทือน วัดผลกันที่
เครื่องเล่นซึ่งมีรอบหมุนก่อนเครื่องอื่นที่ไม่มีรอบหมุนสร้างแรงสั่นมา
เกี่ยวข้อง และแล้ว...ก็เป็นไปตามคาดและตามอานิสงส์ที่ผู้ผลิตตั้งใจ  
ทำมันขึ้นมาครับ ผมพบว่าน้ำเสียงของแผ่นซีดีที่คุ้นเคยด้วยการวางบน
เพลตไม้เอ็มดีเอฟบนกระบะทรายมีอาการเปลี่ยนไป (ผมวาง MoPADS 
บนกระบะทรายอีกทีหนึ่ง) ชิ้นดนตรีนิ่งและคงอยู่ในอากาศนานขึ้น   
ขอบรอบของเสียงที่เกิดจากสายโลหะ เครื่องเคาะก็ไม่คม ทว่าโปร่งเบา
และฟังสบายหู ฟังแบบรุนแรงบ้าเลือดแบบว่าเร่งวอลลุ่มเยอะ ๆ นี่ยิ่ง
เนียนครับ เออ เอากับเค้าซิ มาถูกทางแล้วซิเรา (ผมรองใต้เครื่องตาม  
วิธีที่ 5 เมื่อเปลี่ยนไปรองใต้แอมป์หลอดซิงเกิลเอ็นด์ แหม ฝั่งหม้อแปลง
มันยวบลงมากกว่าฝั่งที่มีหลอดนิดนึง แต่ก็ไม่ฮวบฮาบให้ตกใจเกินไป)   
น้ำเสียงเมื่อฟังเพลงเดียวกันตามข้างต้น พบว่ายังอยู่ในเค้าเดิมครับคือ 
เสียงนิ่งและโปร่งลอย ทุ้มมีอิสระและไม่ทิ้งหางเสียงแย่ ๆ ไล่หลังตาม  
หัวเสียงออกมา 

 

ท่านรองของกระผม 
เมื่อนำ MoPADS ทั้งสี่ชิ้นเมื่อวางรองให้ได้ระนาบตั้งตรง (ตาม  

ข้อ 5) เราสามารถนำเครื่องชิ้นอื่น อาทิ เพลเยอร์ แล็ปท็อป เทิร์นเทเบิ้ล 
มาวางทับด้านบนได้ เพื่อใช้ประโยชน์จากความนิ่งและไม่สะท้อนกลับ
ของแรงสั่นสะเทือนในตัวมัน ทำให้เครื่องที่วางด้านบนมีเสถียรภาพยิ่ง  
ขึ้นในการทำงาน MoPADS 1 ชุด 4 ชิ้น เปิดขายกันที่ 2,400 บาทครับ 
คิดแล้วชิ้นละ 600 บาท (จะว่าแพงก็ใช่ ว่าถูกก็ไม่เชิง) ทว่าด้วยเทคนิค
ใช้งานร่วมกับลำโพงและเครื่องอื่น ๆ ของมัน (เน้นไปทางลำโพง  
เยอะกว่า) เมื่ออยู่ในสภาพจริง ทั้งสี่ชิ้นจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องทิศทาง
กระจายเสียงให้ตรงรี่เข้าสู่หูผู้ฟังได้ถนัดถนี่มากกว่าไม่ได้ใช้ สำหรับ  
ผู้มีปัญหาเรื่องเซ็ตอัพลำโพง 

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่เจอปัญหาเสียงแหลมวิ่งข้ามหัวหรือทุ้มมุด
ลงพื้นเยอะเกินไป แล้วไม่รู้จะทำอย่างไง ไม่อยากซื้อโซฟานั่งตัวใหม่   
หรือไม่อยากซื้อขาตั้งลำโพงคู่ใหม่ให้งบบานปลาย เจ้า MoPADS แพ็คนี้
ช่วยคุณได้ครับ แต่เดี๋ยวก่อน ถ้าตัดสินใจตอนนี้ว่ามันเวิร์คและอยากมี  
มันให้ลำโพงคู่เก่งของคุณ อย่าลืมเคลียร์เรื่องนี้กับคนที่บ้านก่อนนะครับ 
เดี๋ยวจะเกิดเรื่องว่า “โฟมอะไรราคาตั้งเป็นพัน ๆ ไม่รู้นี่นึกว่าใช้รอง  
กล่องมา เกือบเอาไปทิ้งซะแล้ว” กึ๋ย... 

เลิกใช้แล้ว โปรดเก็บ Acoustic Foam Sound Control 
เข้าแพ็คเกจให้เรียบร้อยนะครับ นี่คือคำเตือน.... ADP
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