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IsoNode

เสียงฉาบก้องสะท้อนอยู่ ในหัวผมเกิดขึ้นต่างจากของเดิม ก่อนหน้านำเจ้าวัสดุ

สัณฐานครึ่งวงกลมมารองใต้เครื่องเล่นซีดี หนึ่งในเครื่องทั้งหมดที่ปรากฏในซิสเต็ม

เรียบง่ายชุดหนึ่ง ก้อนทรงกลมมีขนาดไม่เกินนิ้วหัวแม่มือของผมครับ สภาพมันไม่มี

อะไรน่าตื่นเต้น แค่เป็นวัตถุนิ่มหยุ่นติดหนืดนิดๆ ด้านเรียบติดสติ๊กเกอร์บางให้แกะใช้ 

เพราะต้องนำไปแปะติดใต้เครื่อง ส่วนอีกด้านเป็นทรงครึ่งวงกลมให้วางบนพื้นผิวที่วาง

เครื่อง แค่นี้เองครับพี่น้อง แล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับเสียงฉาบในกลองชุดล่ะนี่ กลองก็อยู่

ส่วนกลอง ฉาบเป็นเครื่องดนตรีให้เสียงกลางและสูงหนึ่งชิ้นในกลองชุดที่ถูกบันทึกแล้วนำ

มาเพลย์แบ็ค ก้อนกลมดำไม่ได้ใช้บันทึกเสียงซะหน่อย นั่นน่ะซิ    

นี่คือเรื่องแปลกแต่จริงอย่างหนึ่งของแอ็คเซสซอรี่ส์เสริมสภาพคล่องปรื๊ด ให้น้ำเสียง

ของซิสเต็มชนิดไม่มีกฏเกณฑ์ใดๆ บ่งชี้ มันค่อนข้างเปิดกว้างอย่างหนักหน่วงต่อผู้ใช้และ  

ผู้ผลิต โดยไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยกับนักดนตรีและทีมงานสตูดิโอบันทึกเสียง นักดนตรีไม่ได้  

ใช้แอ็คเซสซอรี่ส์เหล่านี้ช่วยทำให้เสียงผุดผ่องขึ้น ในสตูดิโอก็ไม่ได้ใช้ แม้ว่าผู้ผลิตบางเจ้า  

เชียร์ให้ใช้ร่วมกับเครื่องดนตรีก็ตาม เรื่องแปลกอีกอย่างคือ ดูเหมือนว่าผู้ร่วมวงไพบูลย์ชี้ชัด

และแจกแจงข้อดีข้อด้อยของแอ็คเซสซอรี่ส์เหล่านี้ ยังไงก็หนีไม่พ้นต้องเป็นนักวิจารณ์เครื่องเสียง

ครับ    

อืม... นักวิจารณ์เป็นอาชีพที่น่าสงสารจริงๆ มือข้างหนึ่งจับปากกา อีกข้างถือดาบเอาไว้ฟันธง 

จะใหญ่หรือเล็กอย่างไรเป็นโดนฟันหมดครับ    

Mark Wheeler แห่งสำนัก TNT-Audio เคยฟันธงเจ้า IsoNode (น่าจะอ่านว่า ไอโซนอท) หรือวัสดุ

ทรงกลมเนื้อหยุ่นนี้ ตีพิมพ์ในเดือนกันยายนปี 2004 ถึงความสามารถเยียวยารักษาปัญหาอันเกิดจาก  

แรงสั่นสะเทือนของมัน แถมยังแนะนำให้เล่น IsoNode อย่างเป็นงานเป็นการอีกด้วย ท่าทางนายมาร์ค 

(ชื่อเหมือนนายกนะ) แกคงเกลียดแรงสั่นสะเทือนเข้าไส้จนมาเจอเจ้าก้อนดำนี่ หลังจากนั้นไม่กี่ปี 

IsoNode ถูกโหวตรับรางวัลจากนักวิจารณ์ขั้นเทพหลายสำนักอย่าง Accessories of the Year 2007   

โดยนิตยสาร What HiFi, Product of the Year โดยนิตยสาร Enjoy The Music, Top Three จากหนังสือ 

Mix & Electronics Musician รวมถึง Best of CES จาก Audio/Video Forum และอีกหลายสื่อ  

ในทำนองปลื้มเจ้าก้อนหยุ่น แต่เกลียดพวกแรงสั่นสะเทิ้มยิ่งกว่าอะไรดี ตัวผมเองไม่มีอะไรคัดง้างสื่อต่าง

ประเทศที่ทรงอิทธิพลเหล่านั้น ถามว่าผมเกลียด Vibration มั้ย บางครั้งเกลียดในบางอุปกรณ์ที่มี

แล้วทำลายเสียงอันดีงาม บางครั้งไม่เกลียดเพราะอุปกรณ์ต้องทำงานบนแรงสั่นอยู่เป็นปกติ ปัญหา

มันไม่ได้อยู่ตรง Vibration ครับ แต่อยู่ตรง “ความชอบและไม่ชอบ” ของผู้ใช้ในตัวเครื่องเสียงเอง 

และตัวแอ็คเซสซอรี่ส์ทั้งหลาย    

“มีหรือไม่มี Vibration” แล้วเครื่องให้เสียงตามที่เราพอใจแค่ไหน ทุกอย่างหล่อหลอมเป็นตัว

เครื่องล้วนส่งผลต่อน้ำเสียงทั้งนั้น เหมือนการตั้งลำโพงในทุกจุดของห้อง ยังไงเสียงก็เนี้ยบไม่เท่ากัน 

แม้เป็นลำโพงคู่เดียวกัน และวางบนขาตั้งเหมือนกันก็ตาม    

Anti Vibration Feet
รองรับระดับหรู... จากไบรท์สตาร์ 

ผมไม่แน่ใจเรียกลักษณะเสียงฉาบทองเหลืองในชุดกลองที่ให้มวลเสียงสูงกระจายไกลออกจากเส้นผ่านศูนย์กลางแบบ
สะอาดแต่ไม่ใสแจ๋วเป็นตาตั๊กแตนว่า เป็นเสียงฉาบอันถูกตีเคาะด้วยไม้กลองอย่างถูกต้องหรือเปล่า แม้ว่าศัพท์อังกฤษระบุคำ 
“Cleanest Cymbals” เพื่อสนับสนุนลักษณะที่ว่าอย่างสวยหรู 

(บน) เปรียบเทียบไซส์เล็กและไซส์ ใหญ่  
กับเมโมรี่เก็บข้อมูลความจุ 16 กิ๊กกะไบต์   
หุ่นพอฟัดกันชิ้นใหญ่ค่อนข้างดำขลับและ  
มันวาวกว่าชิ้นเล็ก 

(ล่าง) ใช้ไซส์เล็กรอง
ใต้ดีวีดี เพลเยอร์ ให้
ตัวยางติดกับแชสซีส์ 
(วงกลม) ด้านข้าง
ใกล้กันคือยางรอง
สี่เหลี่ยมที่นำมาเทียบ
คุณภาพกัน 
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หนูไม่ปลื้มแรงพรรค์นี้!!    
คำวิจารณ์ของผู้ทดสอบใช้แอ็คเซสซอรี่ส์มีพลังกระแทกยิ่งกว่า

แรงสะเทือนใดๆ ซะอีก ถ้าหลายสำนักบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า 

อุปกรณ์ชิ้นนี้สลายแรงสะเทือนชัวร์ป๊าบ เชื่อได้เลยว่าของเล่นชิ้นนั้น

ต้องมียอดขายไปโลดไม่ต้องพึ่งเนื้อที่โฆษณาในหนังสือเล่มใด และ

ร้อยทั้ งร้อยของเล่นที่ ว่ าทั้ งใหญ่หรือเล็ก มักส่งผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงดุลเสียงและซาวด์สเตจในย่านเสียงหนึ่งเด่นชัด บาง

ครั้งเล่นเอานักวิจารณ์และนัก (ไม่) วิจารณ์ ฟังแล้วตะลึงถึงตก

เก้าอี้!! ยิ่งกว่านั่งเปลี่ยนสายลำโพง ถอดสายสัญญาณไปมาซะอีก    

 

“เฮ้ย.. เป็นไปได้ยังไงฟะ”  
แอ็คเซสซอรี่ส์บางชิ้นทำให้ผู้ใช้วิ่งเปลี่ยนลำโพงและแอมป์ใหม่

แทบไม่ทัน (เหตุผลกลใดค่อยว่ากันทีหลังนะ) เหตุใดฤทธานุภาพ

มันถึงมากมายขนาดนี้ ในกอไผ่ไม่มีอะไรซ่อนงำครับ มีคำตอบอยู่ 

2 คำเท่านั้น ช่วยขยายความปริศนาดำมืดนี้ได้ จากประสบการณ์

ส่วนตัวที่หมกมุ่นลองแอ็คเซสซอรี่ส์จนถึงทำใช้เอง สรุปว่า “ความ

สามารถแก้ปัญหาค้างคาในน้ำเสียง” กับ “การเปลี่ยนแปลงสภาพ

เสียงให้ต่างไป” คือ หน้าที่หลักเดียวกันของแอ็คเซสซอรี่ส์ (น้ำเสียง

เปลี่ยน/อาการผิดปกติลดน้อยลง)    

แอ็คเซสซอรี่ส์จะเข้าไปยุ่งอยู่ 2 อย่าง คือ “ยุ่งกับโครงสร้าง

เครื่องและยุ่งกับระบบเครื่อง” บางครั้งส่งผลลดทอน เพิ่มเติม 

ระงับยับยั้งส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งสองพร้อมกัน ระบบมีทั้งแบบใช้

กระแสไฟฟ้าอย่างกล่องปลั๊กติดตั้งวงจรกรองกระแส สายไฟ หัว

ท้ายปลั๊ก ฟิวส์ แผ่นดูดสนามแม่เหล็ก ฯลฯ และแบบไม่สนไฟฟ้า  

แต่ใช้การควบคุมโครงสร้างแชสซีส์ สร้างความนิ่งตรึงอย่างสไปซ์ 

กระบะทราย แผ่นรองเครื่อง ชั้นวาง ที่ยกลอย สายเคเบิ้ล ทิปโท 

ขาตั้งลำโพง ฯลฯ    

เจ้า IsoNode ชุดนี้จัดอยู่ในแบบหลังครับ คือไม่มีอะไรเกี่ยว-

กับไฟฟ้าหรือวงจรในเครื่องโดยตรง (ถ้าจะเกี่ยวก็อ้อมๆ แบบว่า

ช่วยให้บางวงจรทำงานดีขึ้น) แบบนี้ได้รับความสนใจจากผู้ใช้มาก

กว่าแบบแรก (ยุ่งกับไฟฟ้าโดยตรง) และมักเป็นชิ้นประเดิมในการ

ลองเล่นแอ็คเซสซอรี่ส์ของนักเล่นมือใหม่ แต่กลับครองตำแหน่งชิ้น

อมตะนิรันดร์กาลสำหรับพวกมืออาชีพที่ไม่รู้จะหยิบอะไรมาเล่น 

(ลองมาหมดแล้วว่างั้น) อย่างที่บอกข้างต้นว่าจุดเด่นของแอ็คเซส-

ซอรี่ส์ที่ทุกคนยอมรับแม้แต่ตัวผมเองคือ การช่วยเพิ่มหรือลดน้ำ

เสียงในย่านความถี่หลักตามความชอบหรือไม่ชอบส่วนตัว เป็นการ

แก้เสียงที่เราไม่ปลื้มให้ดีขึ้นจนยอมรับได้ มันทำตัวเหมือน “เมีย

น้อย” ใจดีเซ็กซี่ขี้เล่นกว่า “เมียหลวง” มีแล้วชอบจึงไม่ค่อยปลด 

(ระวาง) บางคนเรียก “กิ๊ก” เล่นแอ็คเซสซอรี่ส์มันทั้งวันจนลืมดูว่า

ลำโพงวางถูกที่ ซิสเต็มมีถูกทางแล้วหรือยัง  

แอ็คเซสซอรี่ส์แบบไม่มีผลต่อกระแสไฟฟ้า แต่ส่งผลต่อ

โครงสร้างอย่าง IsoNode ช่วยให้ผู้ใช้สัมผัสเสียงที่เปลี่ยนไปแบบ 

Outer Details (รายละเอียดรอบนอก) ตรงข้ามกับแบบเล่นตรง  

กับไฟฟ้าเลย พวกนั้นแทรกซึมยังอิเล็คตรอนในวงจร ทำให้ราย-

ละเอียดดนตรีส่วนลึก (Inner Details) มีรูปพรรณไม่เหมือนเดิม 

ทั้งสองแบบหาก “เกาถูกที่คัน” อาจส่งผลต่อรายละเอียดดนตรี

ภายในและน้ำเสียงภายนอก ส่วนใหญ่เป็นแอ็คเซสซอรี่ส์ระบุให้ใช้

กับเครื่องที่มีมอเตอร์หมุนเพื่อขับเคลื่อนแผ่น (เรียกว่าทราน-

สปอร์ต) อย่างซีดี/ดีวีดีเพลเยอร์ เทิร์นเทเบิ้ล ฟร้อนต์เอ็นด์อีก

อย่างคือเครื่องที่มีหม้อแปลงไฟตัวโตหลายตัวอย่างแอมป์หลอด 

หม้อแปลงสั่นกระพือส่ง Vibration สู่โครงสร้าง ถ้าโครงสร้างไม่

แกร่งอาจส่งแรงสู่พื้นและจากพื้นสู่โครงสร้างอีกที       

 

Anti Vibration Feet      

IsoNode มีชื่ออธิบายรูปร่างว่า Anti Vibration Feet แปล

ตามตัวคือ เท้ารองสลายแรงสั่นสะเทือน จะว่าไปมันทำหน้าที่เป็น

ท่านรองอยู่แล้ว และไม่ได้มารองแค่ 1 อัน มากันที 4 ชิ้นต่อ 1 

แพ็ค ให้รองรับใต้เครื่องทั้ง 4 มุมครับ ต้นสังกัดของพวกมันคือ 

BrightStar มีโลโก้แบรนด์รูปดาวจรัสแสงเป็นจุดสังเกต เจ้านี้มี

อุปกรณ์สลายแรงสั่นสะเทือนหลายรายการด้วยกัน ลำพังแค่ 

IsoNode นี่แค่น้ำจิ้ม เพราะเล่นทำทั้ง Platform รองเครื่องชื่อ 

IsoRock, BigRock เอาไว้ใช้งานร่วมกับ IsoNode ทำ Airmass 

Pneumatic Mounts และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในแนวอัพเกรดซิสเต็ม 

(ทำจริงไม่ได้เล่นนะ) แพ็กเกจใส่เจ้าก้อนดำเป็นถุงพลาสติกหนา 

ด้านบนพับถุงติดลวดเย็บ ภายในมีแผ่นกระดาษระบุแบรนด์ 

สรรพคุณ วิธีใช้แบบพริ้นต์สี (ไม่ใช่พิมพ์) ค่อนข้างประหยัดเข้ากับ

เศรษฐกิจโลกตอนนี้จัง ตัวแทนจำหน่ายในบ้านเราคือ HiFi-Part   

จัดส่งมาให้ผมหลายถุงด้วยกัน เป็นรุ่นเล็ก 3 ถุง (รุ่นเล็กสำหรับ 

13.6 กก.) รุ่นใหญ่ 1 ถุง (รุ่นใหญ่สำหรับ 19 กก.) ทั้งสองรุ่นต่าง

กันชัดเพราะมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เหมือนกัน เลือกใช้ได้สะดวก

ตามน้ำหนักเครื่อง  

BrightStar ย้ำด้วยตัวหนังสือไซส์โตว่า IsoNode ช่วยอิมปรู๊ฟ

หรือเพิ่มเติมประสิทธิภาพการทำงานของเครื่อง แบ่งเป็น Video 

และ Audio ส่วนวิดีโอ (เกี่ยวกับภาพและเสียง) ได้แก่ ดีวีดีเพล-

เยอร์ ชุดโฮมเธียเตอร์ ส่วนออดิโอ (เรื่องเสียงอย่างเดียว) ได้แก่   

ซีดีเพลเยอร์ และอุปกรณ์ออดิโอต่างๆ ทั้งปรีแอมป์ เพาเวอร์แอมป์ 

อินทิเกรต ดีทูเอคอนเวิร์ตเตอร์ โฟโนสเตจ    

อ๋อ... ผมนึกออกแล้วล่ะว่า IsoNode มีหน้าตาเหมือนอะไร   

ถ้าใครจำยางนิ่มไซส์โตกว่านี้ ที่ดังเมื่อหลายปีก่อนในชื่อ Foculpod 

ได้ ผมเคยใช้อยู่พักใหญ่ก่อนแจกจ่ายให้เพื่อนฝูงไปเล่นต่อ ด้วย

ความที่มันให้ผลลัพธ์ในมุมแคบเกินไปหน่อย มุมแคบดังกล่าวไม่ใช่

นำมันไปติดในมุมแคบนะ หากแต่ด้วยวัสดุมันมีส่วนผสมของยางนิ่ม

เหนียวมากเกินไป ทำให้ดุลเสียงที่เกิดขึ้นหลังจากรอง Foculpod 

ใต้เครื่องค่อนข้างหนึบหนืดหน่วงช้า เวทีเสียงไม่เปิดแต่จมและน่วม 

ฟังแป๊บเดียวกับซิสเต็มเสียงพุ่งโด่งก็ช่วยผ่อนคลาย ลดความกร้าว

Anti Vibration Feet

นำ IsoNode ไซส์เล็กรองใต้สายไฟเอซีเส้นโต
ของ Monitor # Black & White AC-2502 
เพื่อยกลอยสายไฟจากพื้นห้อง (ไม้ชิงชันลง
แชลแลคขัดมัน) วางให้แต่ละช่วงสายมีระยะ
ห่างกัน น้ำเสียงที่เกิดขึ้นมีความนิ่งตรึงและ
เป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น 
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ของเสียงพอใช้ ได้ แต่เมื่อเซ็ตและแม็ตชิ่งซิสเต็มจนได้เสียง

กลมกล่อมล่ะซิ มันกลับเพิ่มความนุ่มให้มากเกินไป จนเวทีเสียง

คลุมเครือ ไม่ลึกไม่ตื้น    

พฤติกรรมเสียงมุมแคบดังกล่าวไม่เกิดกับ IsoNode ครับ   

ทั้งที่ตอนแรกเมื่อผมบีบเนื้อมวล คะเนความนิ่มยวบของมันแล้วรู้สึก

ว่าใกล้เคียง Foculpod ก็ตาม จากข้อมูลบอกว่าวัสดุทั้งหมดหล่อ

หลอมตัวขึ้นเป็นวัตถุทรงครึ่งวงกลมนี้คือ “โพลีเมอร์” เท่าที่ผมบีบ

เนื้อตัวมันปรากฏว่านุ่มนิ่ม น่าเป็นโพลีเมอร์จากยางตามธรรมชาติ 

ไม่ใช่โพลีเมอร์สังเคราะห์ จุดเด่นของยางคือยืดหยุ่นตัวดี เวลาเรา

วัดค่าความคงทนของยางจะไม่พิจารณาจากความแข็งแรงเหมือน

วัสดุอื่น แต่ดูตรงเปอร์เซ็นต์การยืดตัวก่อนขาด และแรงดึงที่จุดขาด

ของยางนั้นๆ ที่สำคัญคือ “การคืนตัวกลับ” หรือเด้งกลับนั่นแหละ 

ยาง (โพลีเมอร์) ชิ้นใดแข็งและยืดหยุ่นตัวน้อย เด้งกระดอนเยอะ 

ไม่เหมาะใช้รองเครื่อง เพราะยิ่งเพิ่มแรงสั่นสะเทือนมากขึ้นตาม

การกระเด้ง ถ้าชิ้นใดยืดหยุ่นดี สังเกตยางจะนิ่มไม่ค่อยเด้ง (อย่าง 

Foculpod) นำมารองใต้เครื่องพอสยบแรงสั่นล่ะครับ แต่มันก็นิ่ม

เกินไปจนเราฟังว่าเสียงน่วม     

เสียงน่วมนี่ไม่ค่อยมีใครชอบฟังพอๆ กับมีคนชอบฟัง บางคน

กว่าจะรู้ว่าตนเองชอบเสียงแบบเนิบนุ่มแนวนี้ ต่อเมื่อได้ฟังเพลง  

จากแอมป์หลอดแบบซิงเกิ้ลเอ็นด์ (ติดหลอดไซส์โต) หรือไม่ก็เล่น

แอ็คเซสซอรี่ส์ประเภทลดความกระด้างของน้ำเสียงเดิมลง นั่นแหละ     

 

 

 

ชั้นโพลี เมอร์ ในกรรมวิธีผลิตของ BrightSta r ช่วยให้

พฤติกรรมรองรับน้ำหนักเครื่องมีส่วนผสมระหว่างของนิ่มกับ

ของแข็งพอเหมาะกัน นำความเป็นหยินอ่อนละมุนและส่งประกาย

ฉ่ำพลิ้วของเสียงกลาง/สูง และความเป็นหยางเข้มแข็งมีแรงปะทะ

ของเสียงต่ำมารวมกัน จนเกิดดุลเสียงที่น่าฟัง    

เรื่องจริง-เสียงจริง-ฟังจริงตรงหน้าเป็นอย่างเทคนิคระบุไว้   

ทีแรกผมนึกว่ามันจะคว้าน้ำเหลว เกาไม่ถูกที่คันเหมือนแอ็คเซส-  

ซอรี่ส์อื่นที่ผมเคยเล่นมา เอาเข้าจริงมันใช้ ได้ทีเดียว ผมวาง 

IsoNode ชุดเล็กใต้ Cambridge #Azur 340C (เครื่องวางซ้อน  

บน NAD502 สลับวางบนแผ่นไม้บนกระบะทราย) กะให้ก้อนยาง

อยู่ใต้ขารองเครื่องทั้ง 4 ขา เครื่องถูกยกลอยขึ้น จนข้างใต้โล่งโจ้ง 

ช่วยระบายความร้อนได้เยอะ ลองผลักเบาๆ เครื่องมีอาการโยนตัว

เล็กน้อย แต่คืนกลับมานิ่งในตำแหน่งเดิม เป็นอย่างนี้กับทุกเครื่อง

ไม่ว่าน้ำหนักแค่ไหน (รองใต้ Azur# 340A SE อินทิเกรตหนัก   

6 โลกว่า/ ใต้ Onix #OA30 อินทิเกรตหนัก 6 โลกว่า ก็เป็น

เหมือนกัน) แม้ว่าตามสเป็คของ IsoNode ระบุว่ารับน้ำหนักมาก

สุด 13 โลก็ตาม ใครมีบิ๊กเพาเวอร์แอมป์ใช้กับชุดเล็กก็รับมือ  

สบาย ผมลองนำชุดใหญ่แบกรับได้ 19 โล ไปรองใต้ Isolation 

Transformer ของ Viola Audio (ภายในมีหม้อแปลงอีไอตัว

เบ้อเริ่ม) รวมเครื่องใหญ่น้อยที่ผมมีในบ้าน ทั้งไฮเอ็นด์ มิดเอ็นด์ 

และโลว์เอ็นด์ ผลลัพธ์ปรากฏว่าเกิดเรื่องน่ารื่นรมย์ชมเชยครับ   

มันส่งผลในทางที่ดี พอให้ใช้คำว่า “Improve” ได้ โดยรวมมัน

ไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพเสียงเมื่อฟังนานๆ และหลายอัลบั้มแต่

อย่างใด โดยเฉพาะเมื่อฟังกับแผ่นออดิโอไฟล์ หรือแผ่นที่บันทึก

เสียงมาพิถีพิถัน เน้นความชัดสมจริงของเครื่องดนตรีและสถานที่

บันทึกเสียง (บางแผ่น/บางค่ายเพลงนะ ไม่ใช่ทุกแผ่นที่เรียกว่า  

แผ่นออดิโอไฟล์) 

 

Upgrade Soundstage & Image   

ไม่ว่ารองใต้เครื่องอะไรด้วย IsoNode ก้อนเล็กหรือใหญ่   

น้ำเสียงมีจังหวะจะโคนด้วยสปีดกระชับขึ้นเล็กน้อย ทำให้ชิ้นดนตรี

แต่ละแถวของวงกระฉับกระเฉงเหมือนมีใครป้อนยาโด๊ปให้ รูปวง

ด้านลึกทอดตัวเลยผนังหลังไปในบางเพลงจนอาจตกใจว่ามันเกิดขึ้น

จริงหรือเปล่า การทรงตัวของเสียงดนตรีนิ่งและตั้งตรงมากขึ้นกว่า

ไม่ได้รองด้วยอะไรเลย ในการลองเล่นครั้งนี้ผมสลับใช้ลำโพงหลาย

คู่ (หลายเทคนิคตู้) เพื่อแยกแยะตัวตนของ IsoNode ว่าไปกันได้ดี

กับลำโพงแบบไหน ผมคาดไม่ผิดว่าลำโพงกับซิสเต็มที่เหมาะกับ

การทำงานในย่านความถี่วงกว้างของ IsoNode (ความถี่ที่เราฟัง

ง่ายในแต่ละย่านเสียงคือเสียงสูง-กลาง-ต่ำ) ควรเป็นลำโพงซึ่งมี

ทวีตเตอร์เป็นโดมโลหะ วูฟเฟอร์เป็นโพลีโพรไพลีนหรือโพลีเมอร์ 

ซิสเต็มควรเน้นประเภทมีเสียงต่ำไม่เยอะ เน้นเสียงกลางและสูง 

พลิ้วและลื่นไหลแต่ไม่แข็งเป็นปื้นสันจนเกินไป อย่าง Epos #M5i, 

Klipsch #XB10, Mission #792   

เรียกว่า IsoNode ช่วยให้โทนบาลานซ์ชัดเจนจนมองเห็นเป็น

รูปธรรมมากขึ้น จับต้องได้มากขึ้น ถึงแม้ผู้ใช้ลองเล่นมันครั้งแรก 

หรือไม่เคยมีประสบการณ์ทางแอ็คเซสซอรี่ส์มาก่อนก็พอคาดเดา

ทางเสียงของมันได้   

ลักษณะ “Cleanest Cymbals” ที่ผมจั่วหัวคอลัมน์ไว้ คือเสียง

ฉาบในอุดมคติ ซึ่งยืนยันถึงประสิทธิภาพการคอนโทรลแรงสั่น-

สะเทือนของ IsoNode อย่างหนึ่ง แม้ว่าในความจริงของเสียงฉาบที่

ถูกเคาะหรือฟาดตี มันออกจะคมแข็งและพุ่งก็ตามที อย่างอื่นคง

ต้องวานให้ผู้สนใจก้อนยางดำชุดนี้ไปลองกันดูเองครับ   

โดนใจหรือเกาถูกที่คันคุณแค่ ไหน บอกกล่าวผมด้วยนะ   

ถ้าชอบ เล่นได้เลย ไม่ชอบก็เล่นได้ครับ 

ปรีแอมป์หลอด Viola TL1 เพาเวอร์แอมป์หลอด Viola SA15 ซิงเกิ้ลเอ็นด ์Viola SE-3 
Vactech Flute Super Single End (DIY:6AQ5+6DE7) อินทิเกรตแอมป ์NAD C315BEE 
MYRYAD Z140 Marantz PM6002 Onix OA30 ซีดีเพลเยอร์ Marantz CD6002 NAD502 
Rotel RCD06 ลำโพง Epos M5i NHT SuperOne Mordaunt Short Mezzo2Wharfedale     
Diamond9.1 AE. สายสัญญาณ Black Rhodium Opera inakustik BW NF202 Kimber 
Hero/PBJ Monster Cable i400MKII/M550i vdH The First (ms) Monitor Thassos  
สายลำโพง Black Rhodium Salsa Nordost Flatline Kimber 4TC vdH GoldWater  
สายไฟเอซ ีFurutech FP314+FI15 Oyaide l L/i50 Exs Monitor AC2502+Furutech 
CopperPlug Viola AC+Pass&Seymore Plug Thai Wonderful AC อุปกรณ์ไฟฟ้า Viola 
Enhanced Noise Filter & Isolation Sidital Mountain Next MRZ SurgeGuard MZ-8 
อุปกรณ์ปรับอะคูสติก Roomtune, Diffusor, Wall Diffuse อื่นๆ Sandbase, Quartz 
Crystal 

 
 

ภมรเดช หัสเนตร 

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย HiFi-Part  
   โทร. 087-918-0955 
   ราคา 1,000 บาท/ชุดใหญ่  
   ราคา   700 บาท/ชุดเล็ก 

อุปกรณ์ร่วมทดสอบในห้อง 4x9 เมตร 

“ความสามารถแก้ปัญหาค้างคาในน้ำเสียง” กับ “การเปลี่ยนแปลง
สภาพเสียงให้ต่างไป” คือ หน้าที่หลักเดียวกันของแอคเซสซอรี่ส์ 


