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Anti-
Cables
สายลำโพงในอุดมคติ?
เมื่อความเชื่อของ PAUL 
และของผม... เป็นความจริง!

Paul’s Goal     
เป้าหมายของสายลำโพงประหลาดตาไม่ ได้อยู่ตรงสีสันสุดเริด แต่อยู่ตรงแนวคิด 3 ข้อใหญ่   

ซึ่งผมขอยกให้เป็น “หัวใจทศกัณฐ์” ตามเรื่องรามเกียรติ์ (ทศกัณฐ์ทำพิธีถอดดวงใจใส่กล่องแล้วฝากไว้  
กับพระฤๅษีโคบุตร เพื่อไม่ให้ตนตายเมื่อรบกับพระราม) หัวใจทศกัณฐ์ของสายเส้นนี้ คือ ไม่ได้อาศัยแนวคิด
ติดอยู่กับตัวสาย หรือวัสดุประกอบสายต่างๆ หากแต่ขึ้นอยู่กับตัวคนทำสายต่างหากว่าจะให้มันออกมา  
แบบใด ทั้งที่รู้ว่ากฎและแนวปฏิบัติ ใครเขาก็กระทำอย่างนี้กัน แต่ก็มีผู้ผลิตที่คิดมากและคิดนอกกรอบหลาย
คนอุตริฝืนกฎที่ว่าแบบลืมกฎไปเลย พวกเขาสร้างสรรค์แนวคิดและผลิตภัณฑ์ประดามีให้ผู้ใช้ทึ่ง-อึ้ง-เสียวไป
ตามๆ กัน ไอเดียบางอย่างในสายลำโพงบางเส้นจึงดูแล้วเรียบง่ายเหมือนไม่มีอะไร ต่อเมื่อลงมือทำจริงก็เบา
สบายไม่ต้องลงทุนอะไรนัก ขอแค่คนทำเข้าใจในธรรมชาติของตัวนำและสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจากการนำ
กระแสของตัวนำเหมือนเป็นเพื่อนเล่นกันมานาน เช่นนี้เป็นต้น อย่างกรณี Paul Speltz คนนี้ แกคงสนิทสนม
กับอิเล็คตรอนในตัวนำขั้นมากกว่าคนทั่วไปเป็นแน่ ผมคิดว่าอย่างนั้นนะ     

ผมไม่รู้จักมักจี่กับมิสเตอร์ Paul รู้แต่ว่าแกเป็นนักดีไอวายตัวกลั่น รั้งตำแหน่ง Senior Engineer   
ชื่อดัง พี่แกคนนี้ทำ The Zero Box ตัวปรับสมดุลอิมพีแดนซ์ให้ลำโพงกับแอมป์แม็ตชิ่งกันจนดังระเบิดใน
เว็บไซต์ของตัวเองชื่อ PaulSpeltz.com สายลำโพงที่แกตั้งชื่อตามแนวคิดดีไอวายสุดโต่ง อย่าง “Anti-
Cables” เส้นนี้ก็ถูกแฟนๆ กรี๊ดกันตรึม เสียงลือเสียงเล่าอ้างย้ำว่า สภาพสายเวอร์ชั่นดังกล่าวคล้ายกำไลข้อ
มือแนวภารตะบ้างล่ะ เนื้อตัวเหมือนลวดขึงเป็นราวตากผ้าบ้างล่ะ ดูไปดูมาผมว่ามันก็คล้ายอยู่นะ ขนาดความ
หนามองเผินๆ ยังเกือบเท่ากันเลย      

HiFi Parts ตัวแทนจำหน่ายในบ้านเรา ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์เสริมคุณภาพเสียงจาก www.HiFi-
Tuning.com ที่ทยอยส่งของใหญ่น้อยให้ผม รวมถึงให้คุณชุมพล-ขวัญใจแม่ยกประจำคอลัมน์ Accessories 
Gear ด้วย ได้จัดส่งลวดตากผ้าที่เปล่งเสียงได้เส้นนี้มายังกองบก. ครับ สายลำโพงชื่อท้าทายชวนมีคำถาม
เส้นนี้จึงถือเป็น “งานเข้า” อีกเส้นของผม อ้อ... ต้องบอกว่า 4 เส้น จึงถูก รูปร่างหน้าตามันสมกับชื่อ   
ANTI ซะจริงๆ เชียว เพราะสาย 1 ชุด มีส่วนประกอบ 4 เส้น หาได้เป็น 2 เส้น เหมือนสายลำโพงทั่วไป แบ่ง
เป็นสายเส้นบวก (เทอร์มิเนตหัวก้ามปูสีแดง รัดด้วยท่อหด) และสายเส้นลบ (เทอร์มิเนตหัวสีดำ) อย่างละ   
2 เส้น เส้นใครเส้นมันขดวงหลายชั้นจนมีเส้นรอบวงเท่ากับกำไลข้อมือมีการ์ดแข็งพิมพ์ยี่ห้อและรางวัล 
Editor’s Choice จาก The Absolute Sound ตัวเบ้อเริ่มเหน็บมาด้วย Paul ทำสายเส้นนี้อย่างตั้งใจครับ 
ตั้งใจให้มันถ่ายทอดเสียงดนตรีชนิดไร้สิ่งปนเปื้อนใดๆ ตามที่เราๆ ท่านๆ แอนตี้กัน (ไอ้สิ่งปนเปื้อนนี่ พวกฝรั่ง
บอกว่ามันมีสภาพไม่ต่างจาก Color หรือสีสันที่คอยรุมเร้าให้เสียงดนตรีคลาดเคลื่อนครับ)      

แนวคิดปฏิเสธสีสันเปื้อนเปรอะในเนื้อเสียงมีแง่คิดหลายข้อ บ้างก็ว่าสีสันทำให้เกิดคาแร็คเตอร์เสียง 
ช่วยให้สายหนึ่งเส้นมีบุคลิกภาพเป็นตัวเองขึ้นมา ถ้าหากสีสันดังกล่าว (อาจเป็นชนิดตัวนำ-ความยาว/ความ

ขั้วต่อแบบหางปลาหรือก้ามปูที่บางคน
เรียก ทาง Paul Speltz เทอร์มิเนตตัวนำ
กับขั้วแล้วใช้ท่อหดรัดล้อมแบบไม่ฟิต  
แน่นจนเกินไป แต่แน่นหนาไม่โยกคลอน   
แม้ต้องเสียบสายเอี้ยวไปมา 

“ขออนุญาต Shake Hand กับ Paul Speltz”  
ก่อนสาธยายถึงเส้นสนกลในของสายลำโพงสีแดงแรงฤทธิ์เส้นนี้ซักหน่อย... 

ทวีก-Tweaks อุปกรณ์ออดิโอ คืองานอดิเรกหนึ่ง
ของ Paul Speltz นอกจากเล่นวินเซิร์ฟ, สกี, 
มอเตอร์ไซต์ ลองดูรายชื่อของทวีกสักหน่อย : 
The Zero Box (Speaker Impedance 
Matching Autoformer, Speltz’s Discovery 
Power-Up Relay/Power Supply MOD/ 
Super Linear Cathode Follower/Output 
Impedance Zeners) 
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หนาของตัวนำ-อุปกรณ์ต่อพ่วง-ตะกั่วบัดกรี-ฉนวนหุ้มตัวนำ-การผลิต
ตัวนำในกรรมวิธีต่างๆ-ระยะเวลาเบิร์นอิน ฯลฯ) อยู่ในกระบวนการผลิต
ตามมาตรฐานแบรนด์นั้นๆ การออกแบบสายจึงหมายรวมถึงเทคนิคที่  
ผู้ผลิตใช้เพื่อเพิ่มหรือลดความเข้มข้นของสีสันจากที่มาข้างต้น ทำให้สาย
บางเส้นบางยี่ห้อมีคุณลักษณะเป็นการเฉพาะ มีคาแร็คเตอร์เสียงของ  
ตัวเองเด่นชัด หากเป็นการออกแบบสีสันส่วนแบรนด์ก็คงไม่ผิดครับ     

Paul มีความเชื่อข้อหนึ่งว่า “เคเบิ้ลสมบูรณ์แบบที่สุดคือการ


ไม่มีเคเบิ้ล” อืม... เหมือนกระบี่ท่านจอมยุทธ์ที่ไม่ปรากฏว่ามี หยิบอะไร
ก็เป็นอาวุธ อาวุธของ Paul คือตัวนำที่คัดสรร และวิธีจับตัวนำ
มาทำเคเบิ้ลให้ถ่ายทอดเสียงแบบไร้ Color นั่นคือความน่ากลัวที่มา
พร้อมน้ำเสียงน่าเกรงยิ่งกว่า ซึ่งผมได้คำตอบไขข้อข้องใจตนเองจาก  
การใช้งาน Anti-Cables อย่างน้อย 100 ชม. ขึ้นไป ผลลัพธ์ที่ได้  
คุ้มการรอคอย คือ น้ำเสียงไร้การบีบเค้น โปร่งโล่ง และระยิบด้วยราย-
ละเอียด      

 
ใช้ไม่ยาก... อย่าด่วน Anti     

จะว่าไป สายลำโพงเส้นนี้ทำให้ผมปวด Head ปนด้วยปวด Leg 
ตามมาเป็นระยะ การใช้งานเบื้องต้นของผู้ไม่คุ้นเคยกับสายแกนแข็งมา
ก่อน อาจหงุดหงิดพาลเก็บเจ้านี่เข้ากล่องเอาง่ายๆ เนื่องจากความแข็ง
ขืนไม่คดโค้งดังใจของพวกมันทั้ง 4 ขด!! (ระวังหกล้ม เพราะสะดุดสาย
กันนะ) ในกระดาษ A4 บรรยายสรรพคุณและวิธีใช้งานที่ Paul ตีพิมพ์
ในเดือนพฤษภาคม ปี 08 แนะนำให้ดึงยืดสายทั้ง 4 ขดนี้ ให้เป็นเส้นตรง
ซะก่อน (สมควรต้องใจเย็นอย่างยิ่ง) ผมทำตามวิธีของแกผสมความ  
คุ้นเคยมือตัวเองในสายแบบนี้มาก่อน ใช้เวลาแป๊บเดียวทั้ง 4 เส้น ก็ตรง
เท่าที่จะเป็นได้ (สาบานว่าไม่มีจุดใดหักไปมา) ผมวัดความยาวได้เส้นละ 
5 ฟุตพอดี (รวมความยาวของ Spades) ความแข็งแกร่งต่อเนื่องไร้รอย
ต่อของตัวนำทองแดงที่ Paul นำมาทำสายอยู่ในขั้น One Solid Piece  
จาก A4 แผ่นเดิมบอกว่า ตัวนำเป็นเส้นแกนเดี่ยวหน้าตัด 12 AWG ชนิด 
Super Long Drawn Continuous Cast Oxygen Free Copper 
(CCOFC) ทำความเข้าใจง่ายๆ คือ เป็นเส้นทองแดงที่ยาวไร้รอยต่อใดๆ
แถมยังไร้อ็อกซิเจนปนเปื้อนตลอดความยาว แต่ไม่ได้เคลมว่าระดับไหน 
(เดี๋ยวนี้เขาไม่พะวงถึง N ในทองแดงกันแล้ว แต่ไปฮิตตรง Super Long 
Grain แทน)     

นิยามความไร้อ็อกซิเจนในตัวนำเป็นแนวทางใช้อนุมานลักษณะ
เสียงได้เกินครึ่งว่า “ความสะอาดและต่อเนื่องของโทนบาลานซ์ต้องมี


ให้ได้ยิน” เสียงคมซิบแบบขาดมวลจนผอมแห้งแรงน้อยไม่ปรากฎอาการ 
และความสว่างไสวของเสียงอยู่ ในข่ายเปิดกว้าง ไม่มัวซัว สายเส้นใดมี  
ตัวนำปลอดอ็อกซิเจน มาตรฐานที่เกิดขึ้นจะอยู่ในราวนี้แหละครับ     

Paul ย้ำว่า ตัวสาย Anti-Cables อาจดื้อด้านตอนเสียบใช้  
บ้าง แต่ถือเป็นจุดต่างที่ทำให้มีสมรรถนะโดดเด่นไม่เหมือนสายเส้น  
อื่น สายลำโพงเส้นนี้ไม่ชอบเลื้อยหมอบบนพื้นห้องหรือพรม ซึ่งทำให้
เนื้อตัวมันปลอดเอฟเฟ็คต์ของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าสะสมจากการใช้งาน
นานๆ ผมเชื่อครับ เพราะเมื่อเหยียดเป็นเส้นตรงแล้ว เวลาเสียบหลัง
แอมป์หรือหลังลำโพง สายอาจเฉไฉไปมาไม่นิ่งตรง ใครวางแอมป์ใกล้
ลำโพงไม่ควรซื้อสายรุ่นนี้ยาวเผื่อใช้เกินไป เพื่อเลี่ยงสายที่ต้องดัดโค้ง 
(มองไม่สวยตาน่ามอง และเดินผ่านไปมาลำบาก) กรณีปลดออกใช้สาย
ลำโพงเส้นอื่นแล้วกลัวเกะกะสะดุดเท้า ก็สามารถขดสายเป็นวงเหมือน
เดิม โดยใช้ขวดไวน์เป็นแบบ (คอไวน์คงหาง่าย แต่ผมใช้ขวดเฮลส์  
บลูบอยแทน)     

ชั้นสีแดงมันวาวของสายถือเป็นฉนวนนอกสุดเพียงชั้นเดียวที่
ปกป้องตัวนำ CCOFC จากสิ่งเร้าในอากาศ ตอนทดลองทำสายเส้นนี้ 
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นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย HiFi Part 
   โทร.  087-918-0955   
   ราคา 2,500 บาท / 1 ชุดสเตริโอ 

ปรีแอมป์หลอด Viola #TL1, Firestone Audio #Tube Head เพาเวอร์แอมป์หลอด 
Viola #SA15 ซิงเกิ้ลเอ็นด์
Viola #SE-3, Vactech #Flute, Single End (6AQ5-
6DE7:DIY) อินทิเกรตแอมป ์NAD #C315BEE,Marantz #PM5003, Onix #OA30 
Wireless USB DAC DuGood #WDAC-2 แอมป์คลาสที
PopPulse #T2024   
ดิจิทัลแอมป์
Firestone Audio #Big Joe III ซีดีเพลเยอร์
Roksan #Kandy K2,  
NAD #502 ลำโพง Epos #M5i, NHT #SuperOne, KASD #SD100, Wharfedale 
#Diamond9.1 AE., Voight Pipes (4” FL+Transmission Line) สายสัญญาณ Acoustic 
System #Liveline, Kimber Kable #Hero/PBJ, Monster Cable #i400MKII/M550i, 
vdH #The First (ms), Apogee #WydeEye 75-110 Ohms สายลำโพง Anti-Cables, 
Black Rhodium #Salsa, Nordost #Flatline, Kimber Kable #4TC, vdH #GoldWater, 
inakustik #Silver สายไฟเอซี
HiFi-Cables #Ultimate (Wattgate #320i), Oyaide  
#l L/i50 Exs, Viola AC+Pass&Seymore Plug, Thai Wonderful AC อุปกรณ์ไฟฟ้า 
Stabil #ProPlug Exclusive, Viola #Enhanced Noise Filter & Isolation, Sidital 
#Mountain Next, MRZ SurgeGuard #MZ-8 อุปกรณ์ปรับอะคูสติค Room tune, 
Diffusor, Wall Diffuse อื่นๆ Sandbase, Quartz Crystal 

อุปกรณ์ร่วมทดสอบในห้อง
4x9
เมตร


Specifications  
หน้าตัด: 12 AWG ชนิดตัวนำ: Super Long Drawn Continuous Cast 
Oxygen Free Copper (CCOFC) ค่าพื้นฐาน: R =0.00.18Ohms/Fl, 

ค่า i=0.82uH/Fl, ค่า C=0.002nF/Fl ความยาว: เส้นละ 5 ฟุต  

Anti-Cables

Paul ไม่ได้ชีลด์สายด้วยฉนวนใดๆ ปล่อยให้โดนอากาศโต้งๆ เพราะ
ถือว่าอากาศเป็นฉนวนในอุดมคติที่ไม่ก่อสนามแม่เหล็ก (เว้นแต่มอีย่าง
อื่นที่มีสนามแม่เหล็กแฝงเข้ามาเอง) และตัวเขาเองก็ไม่ค่อยปลื้มฉนวน
พวกสารประกอบพลาสติคเท่าไหร่ เขาบอกว่าต้องใช้เวลาเบิร์นโมเลกุล
นานกว่าฉนวนแบบอื่น เพราะโมเลกุลของฉนวนเหล่านั้นต้องแนบชิดกับ
โมเลกุลตัวนำทำให้เกิดความไม่สะดวกเคลื่อนที่ ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพ
เสียงได้เหมือนกัน มันต่างจาก Anti-Cables อย่างสิ้นเชิง เวลาอย่าง
น้อยแค่ 3 วันกว่าๆ จึงใช้ยืนยันความสะดวกโยธินอย่างดี      

 
Twist as Tweak       

“ทวีก” แปลตรงตัวคือ “หยิกแล้วบิด” ความสนุกอย่างหนึ่ง  
ของนักดีไอวายเคเบิ้ลคือ การได้บิดสายเพื่อให้มันเปลี่ยนแปลงค่า   
i (Inductance: ค่าเหนี่ยวนำ) และ C (Capacitance: ค่าความจุ  
ของกระแส) ในคู่มือบอกว่าถ้าอยากได้ยินเนื้อแท้ของสายเส้นนี้   
ควรเสียบให้แต่ละเส้นห่างกัน และไม่ควรแตะโดนหลังเครื่อง หรือพาด
ทับเคเบิ้ลเส้นอื่น ผมลองแล้วพบว่าจับความต่างในน้ำเสียงได้ในทันที 
(ไม่ต้องฟังกันนาน) โดยเฉพาะเรื่องเสียงนิ่งและสดฉ่ำ สายเส้นนี้มีค่า   
R = 0.00.18 Ohms /Fl, ค่า i = 0.82uH/Fl, ค่า C = 0.002nF/Fl เมื่อ
นำมา Twist (ฟั่นราว 2-3 ไขว้ต่อ 1 เมตร ตลอดความยาวสาย) ค่า i 
ลดลงเหลือ 0.30uH/Fl, ค่า C เพิ่มขึ้นเป็น 0.048nF/Fl ทำให้เสียงกลาง
เรื่อยไปถึงเสียงสูงเพิ่มขึ้นทั้งมวลและไดนามิค น้ำเสียงสดปรี๊ดขึ้นมา
ทันที (คล้ายการถักสายไขว้ของ Kimber Kable) เมื่อรื้อ Twist ออก 
และทำให้ตัวสายเป็นเส้นตรง ปล่อยห่างเส้นใครเส้นมันเหมือนตอนแรก
เริ่ม ความสดปรี่กลับมาเหมือนเดิม ผมชอบแบบไม่ตีเกลียวมากกว่าครับ 
ถ้าซิสเต็มไม่เอนไปย่านเสียงใดมากเกิน การไม่ Twist สายจะเหมาะ 
เพราะเกิดโทนบาลานซ์พอดี แต่ถ้าซิสเต็มเดิมให้ทุ้มหนักล้นหรือมีแหลม
ขาดประกาย ความโปร่งใสไม่ค่อยมี (เจ้าของซิสเต็มอยากให้มีเยอะ) 
แนะนำให้ตีเกลียวครับ (ความถี่ของเกลียวต่อ 1 เมตร เป็นตัวเพิ่ม
ปริมาณเสียงย่านสูง หรือเพิ่มค่า C และลดค่า i)      

ข้อสำคัญของการ Twist  คือ “อย่าหลงใช้สาย
Twist
 ด้วยว่ามัน


ไม่เกะกะจากการรวบสายเข้าด้วยกัน” มองแล้วสวยตากว่า เพราะคุณ
อาจพลาดเสียงสดสมจริงของสายเส้นนี้จากการไม่ Twist ก็ได้ อ่ะอ่ะ... 
เพราะฉะนั้นก่อนเบิร์นอินสายเส้นนี้ ผู้ใช้จึงควรวางแนวทางทดสอบเสียง
ให้ดีเพื่อจะได้ไม่ต้อง Twist สายแล้วคลายออกหลายเที่ยว (เกรงว่าการ
ดัดสายไปมาอาจทำให้หน้าตัดสายเสียรูปทรง และมือผู้ใช้จะเปลี้ยซะ
ก่อน) ผมใช้วิธีไม่ Twist สาย แล้วปล่อยให้มันพ้นเบิร์นไปเยอะๆ แล้ว
ฟังด้วยแผ่นเพลงหลายแนว พร้อมขยับตำแหน่งลำโพงไปมานิดหน่อย
จากตำแหน่งที่ดีที่สนุกในห้องจนได้ค่าเฉลี่ยกลมกลืน เมื่อใช้กับแอมป์ติด
ชิพดิจิทัลคลาส T 2 รุ่น (PopPulse #T2024 และ T150) ความสดใส
และสปีดฉับไวแถมไอเสียงสดฉ่ำ ช่วยรองรับรายละเอียดที่ชัดเจนเป็นทุน
เดิมของคลาส T ให้เน้นเพิ่มขึ้น และในช่วงปลายเสียงสูงยังได้ความพลิ้ว
แบบก้องกังวานตามติดมาด้วย (ขั้วไบดิ้งโพสต์ของแอมป์และลำโพงที่

วางใกล้กัน เมื่อใช้สายเส้นนี้แนะนำให้หาอะแด็ปเตอร์บานาน่ามาขันยึด
ขั้วหางปลาของสายให้แน่นอีกที เพื่อป้องกันโยกคลอนและเสียบง่ายขึ้น)      

 

Simple is the Best     
ความแตกต่างกันของเคเบิ้ลแต่ละเส้นเมื่อนำไปใช้งานจริงมีอยู่   

2 กรณีใหญ่ๆ “หนึ่ง” คือ “รูปลักษณ์ภายนอก” ไม่ว่าวางตรงไหนที่  
ใดสีสันต้องตา เฟอร์นิเจอร์ประดับประดาล้วนเป็นแฟ็คเตอร์ฉุดให้  
เราแยกแยะความต่างของสายแต่ละเส้นตามยี่ห้อและระดับราคาได้ สาย
เส้นใดมีพรรค์นี้อยู่เป็นได้เปรียบสายเส้นอื่น สีแดงแรงฤทธิ์ของ Anti-
Cables ไม่เคยหมอง อยู่ในที่สลัวอย่างห้องโฮมเธียเตอร์ก็เห็น ในห้อง
ดิมเมอร์ไฟสว่างก็ยิ่งวาวแวว “สอง” คือ “เทคนิคผลิตที่ซ่อนภายใน” ใน
ส่วนจัดเรียงตัวนำ และใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์เชื่อมต่อ ทั้งหนึ่งและ
สองส่งผลต่อคาแร็คเตอร์เสียง และฟ้องคุณภาพสายแต่ละเส้น เวลา
พิจารณาความคุ้มค่าต้องใช้ร่วมกันไป สายลำโพงแกนเดี่ยวแดงเส้นนี้มา
ในมาดเกินคาดเหมือนชื่อหนังสือพิมพ์ “ความคม+ชัด+ลึก” บอกถึงเนื้อ
ในดนตรีจากซิสเต็มที่มันมีเอี่ยวว่า ไม่เลอะเลือนด้วยความเพี้ยนทาง
ความถี่ใดๆ แม้ว่ามันไร้ฉนวนห่อหุ้ม จริงอยู่ว่าความไพเราะของดนตรี
บางแนวอาจต้องเปื้อนคัลเลอร์นิดๆ ในบางย่านเสียง เพื่อสร้างสำเนียง
หลอกหูว่าไพเราะ แต่ในอุดมคติคนฟังเพลง ดนตรีไร้คัลเลอร์หรือมีน้อย 
มักไม่ปิดบังซ่อนเร้นความสมจริง ลื่นไหลและน้ำเสียงเปิดเผย ฟังสาย
เส้นนี้แล้วเจออารมณ์ราวนั้นครับ (แจ่มกว่าดีไอวายสายแกนเดี่ยวที่มี
ตัวนำธรรมดาทั่วไป)     

หาโอกาสไปสัมผัสตัวตนสายเส้นนี้กัน ใครสนใจผลิตภัณฑ์อื่น  
ที่สร้างสรรค์ในมาตรเดียวกันของ Paul Speltz ผมเห็นมี Anti-Ics สาย
สัญญาณติดสปริงเส้นบางเฉียบ, Anti-Jumpers ขั้ วต่อเชื่อม  
ขั้วลำโพง HF+LF, Zero-Autoformers หม้อแปลงอีไอตัวเขื่องที่เผื่อสาย
แท็ปยาว ไม่แน่ใจว่าทางตัวแทนสั่งเข้ามารองรับลูกค้าหรือเปล่า ตัว
กระผมล่ะสนใจสายสัญญาณติดสปริงเป็นที่สุด ถ้าใช้พร้อมกับสาย
ลำโพงเส้นนี้ ไม่รู้ว่าจะ “เบ้อเร้อเฮิ่ม” แค่ไหน  

ลำพังแค่
ANTI-CABLES
เส้นเดียวก็
“แหล่ม”
แล้วล่ะพวก... ADP        
 

ก่อนใช้งานต้องคลาย
ขดวงกลมออกด้วย
การจับสายดึงให้ตึงที
ละนิดจนตลอดความ
ยาวทั้งเส้น ใครไม่
ถนัดใส่ถุงมือก็ได้ 


