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แต่แหลมขุ่น ๆ เบสหนักแต่สปีดไม่รวดเร็ว ส่วนทองแดงนั้นมีความสงัด
เสียงที่ดีมาก แน่นกังวานดี แต่แหลมค่อนข้างแข็ง โรเดียมก็จะดีทางด้าน
ภาพและเสียงแหลม แต่เสียงกลางจะแฟบ ๆ เพราะฉะนั้นก็เลยมีคน  
เอาโลหะหลาย ๆ ชนิดมาหลอมรวมกันกลายเป็นอัลลอยชนิดใหม่ขึ้น 
โดยหวังว่าจะได้คุณสมบัติที่ดีของโลหะแต่ละชนิดมารวมกัน ซึ่งในทาง
ทฤษฎีแล้วมีความเป็นไปได้ ทั้งนี้จะต้องผสมสัดส่วนให้เหมาะสม และ
ควบคุมอุณหภูมิในการหลอมให้พอดี ๆ ด้วย  

ปลั๊กไฟฟ้าอัลลอยที่จะนำไปผ่านกระบวนการไคโอเจนิกจะไม่  
ชุบเคลือบเงิน, ทอง หรือโรเดียมอีกชั้น เนื่องจากจะทำให้โมเลกุล  
แตกตัวออกจากัน ในชุดหลัง ๆ คุณจะเห็นปลั๊กไฟฟ้าที่ผลิตออกมา  
ในลักษณะนี้มากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเล่นเครื่องเสียง
และผู้ผลิตเครื่องกรองไฟฟ้า/คุมไฟฟ้า ที่ต้องการปลั๊กไฟฟ้าที่มีความ
เป็นกลางของเสียงให้มากที่สุด ตัดปัญหาเรื่องการไม่แม็ตชิ่งออกไปได้ 

ปลั๊กไฟฟ้า THE MAESTRO OUTLET ถูกผลิตขึ้นมาตามหลักการ
ดังกล่าวข้างต้นเป๊ะ แถมเติมความพิเศษเข้าไปด้วยการเคลือบน้ำยา
ป้องกัน RFI และ EMI ประโยชน์ทางอ้อม คือ ลดการสั่นสะเทือน เบา ๆ 
ที่เกิดขึ้น ขณะที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านได้อีก ทำให้มันมีความสงัดของเสียง
ที่ดีกว่าปลั๊กไฟฟ้าทั่วไป 

รูปร่างหน้าตาของ THE MAESTRO ไม่มีอะไรหวือหวา ตัวบอดี้
ด้านช่องเสียบมีสีดำ สามารถรองรับปลั๊กตัวผู้ที่มีขาขวาง (20A) ได้ ส่วน
กระดองด้านหลังเป็นพลาสติก PE สีเทา เนื้อเหนียว ไม่แตกง่าย ดูจาก
รูปลักษณ์แล้ว ชวนให้นึกถึงปลั๊กไฟฟ้า LAVINTON 

ทางโรงงานผู้ผลิตบอกว่า THE MAESTRO ผ่านการเบิร์นอินด้วย 
“วิธีการอันเหมาะสม” มาแล้ว 2 สัปดาห์ จึงทำให้ปลั๊กตัวนี้อยู่ในสภาพ 
“พร้อมใช้งาน” ทันที เมื่อแกะกล่องออกมา อย่างไรเสีย เมื่อมีการ  
ลงกล่องไม้ และเดินสายจาก IEC Inlet เข้ามาด้วยอุปกรณ์ใหม่   
ผมจึงต้องทำการเบิร์นต่อไปอีก 3 วันเต็ม 

อุปกรณ์ที่ ใช้รวมทดสอบ ประกอบด้วย... สายไฟเอซี C-3   
XOTIQ เสียบจากปลั๊กผนัง WATTGATE 381 (AG) มาเข้ากล่อง   
THE MAESTRO อุปกรณ์ที่มะรุมมะตุ้มเสียบต่อจาก THE MAESTRO 
คือ อินทิเกรต PATHOS TT R-R ที่ใช้สายไฟ JPS รุ่น THE KAP   

ผลผลิตจาก Cruge Frist Audio ประเทศสหรัฐอเมริกา ผมได้
รับปลั๊กไฟฟ้า (Receptacle) ชนิด ดูเพล็กซ์ รุ่นนี้มาจาก HiFi Part   
โดยได้ติดตั้งลงบ็อกซ์ไม้ และมีช่อง IEC Inlet สำหรับเสียบสายไฟมา  
ให้เสร็จสรรพ ไม่ต้องเดือดร้อนผู้ทดสอบ ตรงนี้ต้องขอชมเชย คุณชวลิต   
ไว้ด้วยครับ 

The Maestro Outlet ผลิตในประเทศอเมริกา มีส่วนผสม  
ของโลหะบริสุทธิ์คุณภาพสูงของทองแดง, ทองเหลือง และอัลลอยด์   
โดยไม่ใช้การชุบ อีกทั้งผ่านกระบวนการแช่แข็ง (Deep Cryogenic) 
และเคลือบด้วยน้ำยาคุณภาพสูงที่ตัวถังเพื่อป้องกัน RFI/EMI และ  
เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดด้วยการแดมป์เพื่อไม่ให้สั่นขณะใช้งาน และ  
ผ่ากระบวนการสุดท้ายด้วยการ break-in ด้วยเครื่องมือพิเศษเป็น  
เวลาสองสัปดาห์ จ่ายกระแสได้สูงถึง 20 แอมป์ ผลที่ได้จึงน่าประทับใจ   
จนได้รับความไว้วางใจติดตั้งในเครื่องกรองไฟคุณภาพสูง TRIPOINT 
SPARTAN ที่มีราคาจำหน่ายสูงถึง 35,000 เหรียญยูเอส อีกทั้งผู้ที่ได้  
ลองใช้แล้วต่างยกย่องว่าเป็นปลั๊กไฟฟ้าที่มีความเป็นกลางสูง 

ในรอบ 7-8 ปีที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสลองใช้ปลั๊กไฟฟ้า Audio 
Grade มาหลายต่อหลายตัว เริ่มตั้งแต่ ฮับเบล, อีเกิ้ล, เลวินตัน,   
แพสแอนด์ซีมัว, วัตต์เกต, โอยาอิเดะ, ฟิม 880, พีเอส ออดิโอ,   
เจพีเอส, คูเปอร์, ไอโซคลีน, เนชั่นแนล, ฟูรูเทค ปลั๊กไฟฟ้าที่กล่าว  
มานี้แต่ละยี่ห้อล้วนมีแนวทางเป็นตัวของตัวเอง อย่างเช่น ช่วยยก  
หางเสียงขึ้นไป, DIP เสียงกลาง หรือบางรุ่นเน้นปริมาณเสียงเบส   
บางรุ่นรู้สึกว่ามีกำลังวังชา แรงปะทะที่ดี ก่อนหน้าที่ปลั๊กวัตต์เกต  
จะถือกำเนิดขึ้นมา ปลั๊กไฟฟ้าทั้งหลายไม่มีการชุบเคลือบด้วยวัสดุเงิน, 
ทองคำ หรือโรเดียม ต่อมาเป็นยุคของการชุบเคลือบ ทั้งฟูรู เทค  
และโอยาอิเดะ ต่างก็ทำปลั๊กทอง, ปลั๊กเงิน และปลั๊กโรเดียม ออกมา   
ซึ่งก็สร้างกระแสความนิยมได้ในระดับหนึ่ง และแล้วก็ถึงเวลาที่เปลี่ยน
วัสดุเป็นโบรอน, ทองแดง แทนที่ทองเหลืองเดิม ๆ เนื่องจากโลหะ  
แต่ละชนิดมีเรโซแนนซ์ที่แตกต่างกัน ผู้ผลิตจึงพยายามหาวัสดุที่มี  
เรโซแนนซ์เหมาะสมที่สุดมาจูนเสียง หาไปหามาก็ไม่พบว่าวัสดุโลหะ
เพียว ๆ ชนิดใดชนิดหนึ่งจะดีที่สุด เพราะล้วนแล้วแต่มีข้อดี-ข้อเสีย   
ในตัวทั้งนั้น ยกตัวอย่าง เช่น ปลั๊กทองเหลืองให้เสียงกลางเนียนนุ่ม   
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TO VATOR และ DAC LITE 83 + สายไฟ ENTREQ ผลการทดสอบ  
มีดังนี้ครับ 

คาบแรกของการทดสอบ THE MAESTRO OUTLET ก็ทำให้  
ผมต้องแปลกใจกับคุณภาพเสียงของมัน พอเสียงเพลงที่คุ้นเคย  
ออกจากลำโพงเข้ามากระทบโสตประสาทไม่ทันถึงครึ่งเพลง ผมก็  
รับรู้ถึงความไม่ธรรมดาที่ซุกซ่อนอยู่เกี่ยวกับดุลน้ำเสียง ต้องยอมรับ  
ว่ามีความเป็นกลางสูง สมราคาคุยจริง ๆ ครับ ไม่ว่าจะเป็นเสียงสูง   
เสียงกลาง หรือเสียงต่ำ มีความสมดุล ไม่ปล่อยให้ผ่านไหลยื่นล้ำ  
ออกมา หรือว่าหลุบหายไป คุณสมบัติประการนี้ ผมเคยได้ยินจาก  
ปลั๊กไฟฟ้าตัวนำโบรอน ราคาแพงกว่านี้เกือบ 3 เท่า ประเด็นต่อไป  
ที่เพ่งเล็ง คือ จะมีความหยาบกระด้างปะปนอยู่ในน้ำเสียงหรือไม่ 
เนื่องจากตัวนำที่ใช้นั้น ไม่ได้เคลือบอะไรมาเลย ผลที่ออกมา คือ   
มันแทบไม่มีเกรนหยาบเจือปนอยู่เลย และก็ไม่ใช่ว่าจะเนียนนุ่มเสีย  
จนไร้ความฉ่าของปลายแหลมบน ๆ (Farberman Concerto For Jazz 
Drummer CD-382 BIS) พูดถึงพลังและแรงปะทะ น่าจะเป็นสิ่ง  
ที่น่าคาดหวังได้จาการผ่านกระบวนการไครโอเจนิก ผมเล่นแผ่น SUPER 
TRIO (LIM DXD 047) ที่มีเสียงโซโล่กลองชุด ไดนามิคและอิมแพ็ค  
ของมัน มิได้แพ้ปลั้ก AUDIO GRADE ยี่ห้อไหน ๆ เลยครับ ผมทดสอบ
สมรรถนะด้านเบสด้วยแผ่น Bella Sonus มันสามารถแยกแยะ  
รายละเอียดของเบสออกมาได้ว่า ลูกไหนหนัก ลูกไหนเบา ลูกไหนเล็ก
หรือใหญ่ เกี่ยวกับความใส (TRANSPARENCY) ผมเลือกแผ่นไหมไทย 
คอนเสิร์ต 2553 มาเปิด สิ่งที่สัมผัสได้ และไม่น่าเชื่อว่าปลั้กไฟธรรมดา
ราคา 2,500 บาท สามารถให้ได้ คือบรรยากาศของการแสดงสด ยิ่งไป

กว่านั้นคือ ฮาร์มอนิกอันสลับซับซ้อนของเครื่องดนตรีอะคูสติกหลาย  
สิบชิ้น เล่นเอาผมอึ้ง !!! คุณสมบัติเกี่ยวกับเวทีเสียง (SOUND STAGE)   
โดดเด่นที่ความสูงของเวที ซึ่งเป็นเรื่องน่าแปลกมาก ความกว้างนั้น  
ไม่เป็นปัญหา สามารถฉีกตัวออกไปเลยบริเวณที่วางลำโพง และให้ความ
รู้สึกโอบล้อมตำแหน่งที่นั่งฟัง โดยที่มิติด้านลึก ยังไม่ถึงกับถอยเข้าไปจน
ทะลุกำแพงห้องฟัง 

ผิวเสียงเกลี้ยงเกลา มีน้ำมีนวล ไดนามิคของเสียงกลางดูเหมือน  
ดีเป็นพิเศษ และมีน้อยส์ฟลอร์ต่ำ ส่งผลให้เกิดความสงัดและอิมเมจ  
ขึ้นรูปเป็นตัวตน ด้วยสเกลที่ไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไป จุดที่ผมอุตส่าห์
พยายามขุดค้นมาได้ คือ มวลของเสียงแหลมย่านบนน้อยไปนิด ทำให้  
ลดทอน TIMBRE ของเพลงจำพวกที่มีเสียงเคาะโลหะประกอบไป  
บ้าง (Percussion Arnold the world : Vocation CDLK 4401)   
ซึ่งก็แก้ไขได้ โดยใช้สายไฟเดินภายในที่โดดเด่นทางเสียงแหลมอย่าง   
JPS สรุปแล้ว ปลั๊กไฟฟ้า Cruze First Audio : The Maestro   
เป็นอุปกรณ์เสริมที่เหมาะสมกับทุกชุดเครื่องเสียง โดยเฉพาะใครที่  
ชอบทำปลั๊กพ่วง หรือเครื่องกรองไฟฟ้าไว้ใช้เอง ควรพิจารณาเป็นพิเศษ 
ด้วยความเป็นกลางของดุลน้ำเสียง และแทบไม่มีอะไรให้ติติงได้   
เมื่อพิจารณาถึงราคาค่าตัวแล้ว ยิ่งน่ารักมากเป็นพิเศษครับ. ADP

ราคา 2,500 บาท  
HiFi Part โทร. 087-918-0955 
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