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นุ่มนิ่ม-เส้นใหญ่-
โมดิฟายหน่อย-
อร่อยคำโต

HiFi-Tuning

ว่ากันว่า “สายลำโพงเส้นไหนอ่อนปวกเปียกเมื่อต้องมือชาย สายเส้นนั้นมักขี้อ้อนช่างฉอเลาะ ชายไหน
ชายนั่นเป็นหลงใหลเมื่อได้ชมได้ฟัง เสียง” กรณีเดียวกันหากไปตกอยู่กับสายไฟเอซี เส้นไหนนุ่มนิ่มไม่แข็ง
ขืนเส้นนั้นกลับไม่เป็นที่สนใจนักในสายตาคุณผู้ชายทั่วไปที่ เล่นเครื่องเสียงและเป็นนักเล่นขนาดนักดี ไอวาย  
ตัวพ่อ 

สายลำโพง #Ultimate
สายไฟเอซี #Ultimate

แหมทำยังกับวรรณกรรมประโลมใจใช้สายเคเบิ้ลแทนสไบนางซะยังงั้น มูลฐานใหญ่ใจความข้างต้น   

ตัวผมเองยืนยันได้ครับและเป็นการยืนยันที่ ไม่ว่างเปล่า พร้อมกันนั้นผมยังนำคำอธิบายกระบุงใหญ่จาก

ประสบการณ์ส่วนตัวที่โดนสายฉอเลาะเล่นงานจนเคลิ้ม เสมือนมีนวลนางมาปรากฏกายร่ายมนต์เพลง

ท่ามกลางลำโพงจนอดคิดไม่ได้ว่าต้องขอฝากเนื้อฝากตัวเข้าชมรมคนรักท่านผู้หญิงเหมือนซูเปอร์สตาร์ตลก

ท่านหนึ่งซะแล้วซิเรา ใครชอบฟังเสียง Female Vocal จากสาวน้อยสาวใหญ่ (แต่โดยมากแผ่นออดิโอไฟล์

เสียงนางมักร้องโดยสาวใหญ่ เอ้าใหญ่ก็ ใหญ่ แปลว่าเธอมีประสบการณ์ร้องเพลงโชกโชนแน่นอน)   

จะปวารณาตัวเข้าชมรมที่ผมว่า นั่งอยู่บ้านนิ่งๆ หยิบซีดีมาดูหน้าปก ฟังเสียงเธอคนนั้นคนนี้จากซิสเต็มที ่ 

ให้ความสมจริงของเสียงร้องในความรู้สึกคุณ (เสียงย่านกลางไพเราะเป็นเลิศ) แค่นั้นคงพอแล้วล่ะมั้ง มันคง

ดีกว่าไปเหลวไหลนอกบ้านจริงมั้ยล่ะ (ในความคิดผม ออดิโอไฟล์ชนชอบฟังเสียงนางทั้งนั้นและมักรักเดียว  

ใจเดียวกับท่านผู้หญิงที่บ้านด้วย)      

 

ขอแค่เส้นเดียว แต่ไหงเป็นสอง 
ผมไม่แน่ใจแต่ก็ขอมั่นหน่อยว่า หากนำเสนอมุมมองส่วนตัว เรื่องสายนิ่มสายแข็งไป จะมีใครขำกลิ้ง

หรือเปล่า..เมื่อหลายปีมาแล้ว ผมเคยทดลองเล่นกับสายไฟ (สายเอซี) แบบต่างๆ โดยวิธีเหมาซื้อตัดแบ่ง   

ทั้งเส้นใหญ่ เส้นเล็ก จนบัดนี้ในห้องเก็บของยังมีม้วนสายไฟกองโตพอให้รื้อฟื้นความทรงจำหรือนำมาต่อ

ใช้สอยได้อีกนาน สายไฟที่ซื้อมามีทั้งแกนเดี่ยวและเส้นฝอยรวมกันทั้งแข็งและนิ่ม แต่ละเส้นมีบุคลิกเสียง

และกรรมวิธีผลิตต่างกัน เป็นความต่างที่คล้ายคลึงตามพื้นฐาน  

สายไฟนำกระแสความต่างศักย์มาก หากสายเอซีหรือเรียกติดปากว่า

สายไฟมีฉนวนหุ้มสีดำสนิท บอกคร่าวๆ เลยว่าทำโดยพี่ไทยเราอย่าง 

Thai Yazaki, Furrer, Phelps Dodge, Thai Wonderful ถ้ามีฉนวน  

สีอื่นอย่างสีเทาควันบุหรี่หรือสีขาวนวล❶ สรุปได้ว่ามาจากอเมริกา  

หรือไม่ก็เยอรมันโน่น อาทิ Belden, Pirelli, TKD (Liycy) Ericsson, 

Supra บางเส้นมีสีดำแต่มาจากญี่ปุ่น อย่าง Canare ที่หลายคนชื่น

ชอบเรียกใช้บริการก็มี (ผมเองเพิ่งยื่นใบสมัครเป็นสาวก Canare 

หลังจากซุ่มทำสายสัญญาณไว้ใช้เองด้วยความคันไม้คันมือ) สายใน

บ้านเรามีฉนวนหนาแข็งกว่าสายต่างประเทศ หนาในที่นี้ ไม่ใช่ขนาด

สายลำโพง #Ultimate 

❶ สายไฟบางรุ่นบางยี่ห้อเป็นชนิดติดตั้งในอาคารมีความหนาน้อย ลักษณะสาย 
   แบนเพื่อให้ยึดติดผนังสะดวกด้วยเข็มขัดรัดสาย ส่วนใหญ่หุ้มฉนวนสีขาว  
   สกรีนว่า VAF 
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หน้าตัดแต่เป็นความแข็งที่เฉือนด้วยคัตเตอร์แล้วไม่ฉีกขาด ต่างจาก

ฉนวนสาย ตปท.ที่นุ่มนิ่มหยุ่นมืออยู่ในที   

“ความหนาแข็งของฉนวนเป็นมิตรกับการสปริงตัวของโพรง

อากาศในสาย” ในที่นี้ผมชี้ ให้มองช่องว่างตลอดเส้น ระหว่างตัวนำ  

กับฉนวน สายบางเส้นทั้งสายเอซีและสายลำโพง ถึงขนาดหยอดผง

แป้งสีขาว บางเส้นสอดพลาสติกม้วนฟั่นรวมกับฉนวน (ทั้งหน้าตัดใหญ่

และเล็ก) นัยว่าเพื่อสร้างช่องว่างระหว่างสาย ช่วยลดแรงเสียดทาน

ระหว่างสายเฟสบวกและลบด้วยช่องว่างเหล่านั้น เมื่อมีช่องว่าง การ

คดโค้งสายจึงง่ายขึ้น ม้วนเก็บสะดวก เป็นไปได้ครับว่าฉนวนที่ทำให ้ 

ผู้ใช้แฮปปี้ควรนุ่มนิ่มไม่แข็งกระด้างเกินไป ส่วนใหญ่แล้วสายไฟเอซ ี 

มีจำหน่ายทั้งฉนวนแข็งและอ่อน ฉนวนแข็งหรือสายแข็งเหมาะกับ  

การใช้งานประจำที่ในสถานที่แห้งหรือในท่อเดินตามอาคาร (สกรีนว่า 

THW) ส่วนฉนวนอ่อนหรือสายอ่อนเหมาะกับงานสนามบนพื้นราบหรือ

งานติดตั้งชั่วคราว (สกรีนว่า NYY)   

ราคาขายของสายไฟทั้งฉนวนแข็งและอ่อนไม่ได้เป็นตัววัดขนาด

หน้าตัด สายอ่อนบางซีรี่ส์ราคาอาจสูงกว่าสายแข็งบางรุ่นก็ได้ รอบตัว

เรามีสายแบบนี้เต็มไปหมด ในบ้านผมชั่งได้หลายสิบกิโล เรียงต่อกัน

คงได้ระยะทางกรุงเทพถึงสมุทรปราการเป็นแน่ (ล้อเล่นนะ)   

คุณปฤษณ-พี่ชายพุงกลมหยิบยื่นสายลำโพงเส้นอ้วนดำของ 

HiFi-Tuning ให้ผม (ความจริงแกให้ผมเดินไปหยิบเอง) อ้าวนี่มันสาย

ไฟนี่พี่ท่าน เอาละหว่า ผู้ผลิตแอ็คเซสซอรี่ส์ชื่อดังของเยอรมนีพิเรนนำ

สายไฟเส้นอ่อนมาทำสายลำโพง “ลองดู..แล้วจะถามเรื่องราคาให้” 

นั่นคือคำพูดส่งท้ายของพี่แกก่อนอำลาและสวัสดีตามวิถีไทย นั่นคือ

ช่วงแรกที่ผมได้รับสายลำโพงในคราบสายไฟมา หลังจากนั้นร่วมเดือน

พี่ชายผมก็เรียกให้มารับสายเอซีตัวจริงของ HiFi-Tuning หน้าตา

กลมๆ ดำๆ เหมือนสายเส้นแรกแต่ใส่หัวปลั๊กแบรนด์เดียวกันและท้าย

ปลั๊กของ Wattgate #318 มาเสร็จสรรพ “เป็นสายเดโมของ Hifi 

Parts เค้า เทสแต่สายนะ หัวท้ายไม่ต้อง” อืม..แล้วผมจะแหย่มันเข้ารู

ยังไงล่ะพี่น้อง หรือจะให้ผมถอดเข้าถอดออกใส่หัวท้ายอย่างอื่นลอง

เสียงมัน “งานเข้าซิครับ”   

ครั้งแรกเมื่อเห็นสายลำโพงในคราบสายไฟแบบบ้านๆ เส้นนี้ 

ทำเอาผมไม่ประทับใจ แต่สายเอซีนั้นพอรับได้เพราะส่วนใหญ่มักกลม

หนาและดำทะมึนอยู่แล้ว ยิ่งติดหัวท้ายปลั๊กไฮโซมาด้วย อารมณ์อยาก

ใช้มันพุ่งพล่านครับ ผมเคยนำสายไฟมาทำสายลำโพงและทำสายไฟ

เสียงดีจากสายไฟยี่ห้อโนเนมสลับใส่หัวและท้ายปลั๊ก โมดิฟายสารพัน

จนคุ้นเคยสไตล์เสียง และผลต่างของแต่ละยี่ห้อข้างต้น บางเส้นบาง

เทคนิคช่วยเติมเสียงบางย่านให้ดูดี แต่บางเส้นก็ดึงให้ด้อยลง สายสอง

เส้นนี้ทำให้ผมต้องรื้อค้นสายที่ เก็บไว้ก้นกุฎิอยู่นาน HiFi-Tuning   

นึกยังไงถึงทำและทำไปได้ซะด้วยซิ เอ้า 

 
โมดิฟายนิดหน่อย   

ความจริงแล้ว วิธีการที่ HiFi-Tuning ใช้ในสายสองเส้นนี้ ไม่  

ซับซ้อนเหมือนสายเจ้าเทคนิคเส้นอื่น สภาพรวม เมื่อตาเห็นอย่างไร 

นั่นไม่มีอะไรปิดบังในสองเส้นนี้ครับ “เริ่มจากสายลำโพง” ภายนอก

เป็นฉนวนพีวีซีเนื้อนิ่มสีดำด้านสกรีน SPK 4x2.5 MM2 ซึ่งก็คือชื่อยี่ห้อ 

จำนวนกลุ่มตัวนำและขนาดหน้าตัด มันมีด้านปลายทางแยกเป็นตัวนำ

เฟสบวก (แดง) และลบ (ดำ) อย่างละ 2 เส้นโดยปอกสายเปลือยให้

ต่อกับขั้วไบดิ้งโพสต์และไบไวร์ตามต้องการ (สภาพสายน่าจะผ่าน  

สมรภูมิมาเยอะ สังเกตตัวนำงอหงิกไม่เป็นระเบียบ ผมต้องคลี่ตัวนำ

แล้วฟั่นใหม่อยู่นาน ก่อนใช้ เคลียร์ตัวนำด้วยแผ่น MDMS ของ

Sheffield Lab อีกคำรบเพื่อให้ปลอดจากคราบไคลสนามแม่เหล็ก

สะสม) ส่วนด้านต้นทาง (อ่านตามตัวหนังสือ) ติดตั้งขั้วต่อก้ามปูโลหะ

ชุบทองแบบรวบตัวนำเข้าด้วยกัน เฟสใครเฟสมัน วัสดุก้ามปูดูดี

สามารถปรับงอได้เล็กน้อย   

“สายไฟเอซี” มีสภาพไม่ต่างจากสายลำโพง คาดว่าน่าจะถูกใช้

งานมาหนักแต่ผิวฉนวนและตัวหนังสือสกรีนยี่ห้อก็ยังมีอาการสีทนได้ 

ไม่ซีดจาง ความแข็งขืนเมื่อคดโค้งและจับสายเหยียดตรงในสองเส้นมี

พอกัน หน้าตัดสายก็เท่ากันอีกต่างกันตรงเส้นตัวนำภายในเท่านั้น    

ก่อนถึงไคลแม็กซ์ ขอเวลาค้นสายดีไอวายแป๊ปนึง.. และขอเสียบ

สายทั้งสอง เปิดเครื่องเดินเพลงเพื่อเบิร์นโมเลกุลตัวนำสักหน่อย   

การเบิร์นสายเอซีและสายลำโพงไม่ต่างจากเบิร์นเครื่องหรือลำโพง

ครับ ง่ายๆ แค่เปิดฟังใจเย็นด้วยวงเล็ก เล่นกันน้อยชิ้นราว 50 ชม. 

ขึ้นไป ขอเล่าสั้นๆ อย่างนี้ครับ เมื่อนำสายเอซีเส้นฝอย 4 เส้นมา  

ทำสายลำโพงด้วยการรวบสายต้นทางและปลายทางเข้าด้วยกัน (เฟส  

ละ 2 เส้น) มันจะนำกระแสเหมือนเรารวบสายลำโพงไบไวร์ให้เป็น

ซิงเกิ้ลไวร์ การเพิ่มหน้าตัดให้มากขึ้นเป็นดับเบิ้ลเท่ากับลดอิมพีแดนซ์

รวมลงครึ่งหนึ่ง กระแสเสียงที่เกิดขึ้นจะต่างจากการใช้สายลำโพงเส้น

เดียวแบบไม่รวบ (สายอะไรก็ตาม หากมีตัวนำเราใช้เป็นสายลำโพงได้

ทั้งนั้นขอเพียงให้เหมาะกับขนาดเอาต์พุตแอมป์และขั้วต่อลำโพง) 

เรื่องคุณภาพเสียงว่าดีหรือไม่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ต้องค้นคว้าและ 

DIY ให้ถูกวิธี ที่เด่นชัดคือมวลรวมของเสียงกลางและทุ้มจะเข้มข้นขึ้น 

ลำหักลำโค่นของจังหวะและพลังเสียงมีตัวตนให้สัมผัสและตรึงสนิทกับ

มิติเสียงชนิดไม่วอกแวก หลายคนนิยมสายลำโพงเส้นเล็กรวบดับเบิ้ล

เพราะชอบมวลเสียงอิ่มหนาที่ไม่รบกวนรายละเอียดเสียงอื่นๆ (ลอง

นึกถึง Kimber #4TC กับ 8TC ดูซิ บางคนนำมาทำสายสัญญาณแทน

รุ่น PBJ เพราะชอบใจในมวลเสียงอิ่มหนากว่า)   

กลับมายังสายคู่กรณีของเรา สายลำโพงเส้นนี้อาศัยจุดเด่นของ

สายเอซี SPK มาโมดิฟายฟั่นรวมต้นทางและปล่อยปลายทางให้ต่อใช้

งานกับลำโพงซิงเกิ้ลไวร์หรือไบไวร์ ตัวนำฝอยของมันมีเนื้อนิ่มไม่

กระด้างเหมือนเส้นฝอยในสายเส้นอื่น (ปกติสายฝอยหน้าตัด 2.5 มัก

มีความหนาของตัวนำทิ่มแทงปลายนิ้ว) จึงทำให้เกิดคุณลักษณะเสียง

ตรงกับที่กล่าวไปโดยเฉพาะเสียงที่อวดพลังแฝงความนุ่มนวล ผมลอง

ต่อมันหลังลำโพงเรเฟอร์เรนซ์ตู้เปิดพอร์ตหลัง Epos #M5i Paradigm 

#Atom Monitor, KASD #SD100, Voight Pipes (DIY) และตู้ปิด 

NHT #SuperOne เริ่มต้นรู้จักสไตล์เสียงแบบรวบสายเทียบกับ Black 

HiFi-Tuning

สายเอซี #Ultimate + หัวปลั๊ก HiFi-Tuning 
+ ท้ายปลั๊ก Wattgrade #381 
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Rhodium #Salsa (ตัวนำแกนแข็งซิงเกิ้ลไวร์ ต่อขั้วบานาน่าสำเร็จ) 

ผมใช้อะแด๊ปเตอร์บานาน่าชุบทองยึดตัวนำด้านปลายทางของสายไว้ 

(ด้านเสียบเข้าลำโพง) น้ำเสียงของสายเส้นนี้มีประกายเจิดสว่างช่วง

กลางสูงในขณะที่ย่านกลางถอยร่นและเรียบลื่นขึ้น ทั้งสองอาการนี้

เด่นชัดกว่าตอนใช้ Salsa เสียงทุ้มถูกเน้นย้ำช่วงอัพเพอร์เบสถึงมิดเดิ้ล

เบสทำให้ติดตามเสียงดนตรีถนัดถนี่อย่างกลองทาบล้าฝีมือ Zakir 

Hussain ตอนกระแทกอุ้งมือและกระเทาะหนังกลองด้วยปลายนิ้วใน

งานแสดงสด Remember Shakti ที่หยอกล้อกับ Mridangam หรือ

กลองแขกเสียงทุ้มลึก สายเส้นนี้โชว์โซโล่ได้มันถึงใจ เกรนเสียงไม่ 

หยาบแห้งเหมือนกรณีนำสายเอซีมาทำสายลำโพงที่ผมเคยลองมาบาง

ยี่ห้อ เสียงกีตาร์ในเพลงเดียวกันของ John Mclaughlin กังวานปน

หวานนิดๆในสำเนียงภารตะที่ทั้งนิ่งตรึงและเคลื่อนไหวไปกับเพอร์-

คัสชั่นแนวแขกชิ้นอื่นๆ อย่างปรีดา รวมถึง Tabla และ Mridangam 

มันแยกแยะบรรยากาศเอฟเฟ็คต์กีตาร์ชัดเจนทีเดียว   

ผมยังคงฟังแทร็ค 1-4 ใน Shakti โดยแยกปลายสายเป็น 4 เส้น 

และปลดอะแด๊ปเตอร์ออก (มีภาพให้ชมหลัง Epos #M5i) ใครมี  

ลำโพงขั้วไบไวร์คงได้เฮกันเพราะคุณอาจเจอเนื้อคู่ที่เข้ากันเป๊ะ แม้ว่า

เนื้อตัวสายดูมอมแมมไร้เฟอร์นิเจอร์บ้าง แต่หากมองยังเนื้อเสียงผมว่า

คุณอาจลืมเรื่องเรือนกายไปเลย การจับแยกปลายสายเข้าขั้วไบไวร์ 

อย่าลืมปลดจั๊มเปอร์ออกด้วย แล้วคุณจะสัมผัสสิ่งที่กล่าวข้างต้นเด่น

ชัดขึ้น เสียงกลางไม่ขึ้นขอบคม ผลักตัวตนถอยลึกและกระจายตัว

กึ่งกลางลำโพง แอมเบี้ยนส์รายรอบมีพองาม ชิ้นดนตรีอื่นต่างมี

แอมเบี้ยนส์สว่างไสวตรงตามตำแหน่งที่ควรเป็น สายลำโพงเส้นนี้ควร

ใช้เวลาเบิร์นอินนานหน่อย เนื่องจากเป็นสายเอซีมีขอบเขตรับกระแส

ไฟมากกว่าสายลำโพงทั่วไป จึงต้องการเวลาให้โมเลกุลตัวนำยืดเส้น

ยืดสาย ในชั่วโมงแรกอาจมีอาการสะบัดตัวและขึ้นขอบแข็งในย่าน

เสียงสูงบ้างและเลือนหายไปเมื่อพ้นระยะ การต่อกับลำโพงออเดอร์

เดียว ผู้ใช้ควรแยกลำโพงห่างกันแล้วโทอินเพื่อจัดสมดุลเสียงกึ่งกลาง

ให้ถอยร่น กรณีต่อกับลำโพงฟูลเร้นจ์ทั้งตู้พอร์ตหน้าหรือตู้ ใหญ่

สไตล์ฮอร์น ความเข้มข้นสดฉ่ำในย่านเสียงสูงและต่ำและความเรียบ

กลมในย่านกลางจะช่วยหนุนนำให้ฟูลเร้นจ์มีจังหวะน่าฟังขึ้น   

“แล้วสายไฟเอซีเพียวๆ อีกเส้นล่ะ”   

ใจเย็นๆ ครับ การฟังสายเอซีเส้นนี้ให้ดิ่งลึก หากมีสายเส้นอื่น

HiF
i-T

un
ing

ของ HiFi-Tuning ในซิสเต็ม (อย่างผมมีสายลำโพงไบไวร์) ระดับขั้น

ของบุคลิกเสียงที่เกิดขึ้นตามที่ผมจาระไนข้างต้นจะมีเกณฑ์หนาแน่น

เพิ่มขึ้น เรียกว่ามันตอกย้ำให้จะแจ้งกันไปเลย ไม่ว่าจะต่อกับอุปกรณ์

อะไร สายเส้นนี้ติดตั้งหัว/ท้ายปลั๊กมาด้วย คาดว่าน่าเป็นเส้นเดโม 

(รายละเอียดในภาพประกอบ) จุดแข็งของตัวนำทองแดงเส้นฝอยหน้า

ตัด 3x4 MM2 ผลิตจาก Super Long Drawn Highly Annealed 

Continuously Cast Oxygen Free Copper เรียกสั้นๆ ว่า CCOFC   

ที่ใช้เทคนิคฟั่นสายแล้วแหย่เสียบเข้าขั้วโดยไม่ขันให้แน่น (ใช้กระเปาะ

ของหัว/ท้ายปลั๊กขันยึดฉนวนสายไว้ให้แน่นพอดี) ทำให้เสียงลื่นไหล

และไม่ก่ออาการเครียด ทั้งมี เสียงต่อเนื่องลื่นไหลไร้รอยสะดุด   

(เส้นสีน้ำตาลเป็นเฟสบวก เส้นสีดำเป็นเฟสลบ และสีเขียวสลับเหลือง

เป็นกราวด์) เมื่อฟังเพลงที่มีเลเยอร์ซับซ้อนเล่นกันอีรุงตุงนังอย่าง 

Remember Shakti เป็นอาทิ (ฟังงานแจ๊ส, พ็อพ, คูลอีซี่, บอสซ่า,   

ควอเต็ท, คลาสสิควงใหญ่ถึงใหญ่มากเสริมด้วย) ดูว่าไม่เป็นปัญหาให้

ทั้งซิสเต็มเท่าใด น้ำเสียงน่าเป็นที่พอใจสาวกดีไอวายมากกว่าคนเล่น

เครื่องเสียงทั่วไปนะผมว่า บางเกรนเสียงในบางชิ้นดนตรีมีความดิบ 

แบบอะนาล็อกหนาๆ ปะปนบ้าง แต่ไม่ถึงกับแย่เหมือนสายไฟเกรด

ทองแดงต่ำกว่านี้   

ตัวนำในสายเอซีเส้นนี้เป็นชนิด CCOFC มีชีลด์ทองแดงรัดล้อม

ก่อนใส่ฉนวนสีดำแบบ Black RAL9005 Adhesive Free ความจุ

โมเลกุลตัวนำระดับ 142pF/MS ความต้านทานต่ำมากวัดได้น้อยกว่า 

0.0049 โอห์ม/1ม. (ชีลด์ทองแดงที่พบนั้นต่างจากสายเอซีทั่วไปที่  

ไม่มีชีลด์หรือมีก็เป็นชีลด์แบบฟอยด์อย่างสายของ Supra #LoRad   

ทางตัวแทนตำหน่ายจัดส่งของเล่นเป็น Sleeve ลักษณะเป็น

ปลอกเงินชุบทองขนาดใหญ่กว่าหลอดดูดนมเปรี้ยวนิดนึง มาให้แนะนำ

ให้ใช้ในช่วงปลายทางสาย ผมลองใส่ลงไปในรูของกระเปาะสายใน

ตำแหน่งเฟสบวกและลบอย่างละ 1 อัน (ให้มา 2 อัน โดยทดลอง  

กับท้ายปลั๊กยี่ห้ออื่น) โดยนำด้านเรียบไม่มีปากยื่นยัดลงไปในรูปลั๊ก 

จากนั้นให้ฟั่นตัวนำฝอยให้กลมและเล็กที่สุด (ไม่ต้องยาวมากและอย่า

ให้มีเส้นฝอยแตกตัวออกมา เพื่อความปลอดภัยของเฟสไฟ จะได้ไม่

ยื่นมาแตะกันจนเป็นเหตุให้ไฟลัดวงจรได้) ยัดลงไปใน Sleeve โดยไม่

ต้องขันน้อต ประกับรูให้แน่น จากนั้นขั้นตอนสุดท้ายให้ขันน้อตส่วน

กระเปาะนอกยึดตัวสายและล็อคปลั๊กให้แน่นหนา (ผมรื้อแกะ 

Wattgate #320i ดูพบว่ายัด Sleeve มาแล้ว) การขันยึดก็ทำเบาๆ 

แค่ให้หน้าสัมผัสมันแนบแตะกันก็พอ   

ผลเป็นยังไงเหรอครับ ฮะฮ่า บอกได้ว่าเสียงเปลี่ยน เพราะมีวัสดุ

หนึ่งอย่างเข้าไปร่วมขบวนการทางเดินกระแส วัสดุนั้นไม่ได้ทำตัวขวาง

กั้นกระแสนักเพราะมีรูปทรงในทิศทางเดียวกัน ถ้าทุกอย่างในซิสเต็ม

คุณไม่ผิดพลาด การใช้สายเอซีเส้นนี้ แบบใส่ปลอกครอบตัวนำจะ

ทำให้เสียงนิ่งตรึง ทุ้มอุ่นอุ่นเดิมก่อนไม่ใส่ปลอกจะกลายเป็นสว่างไสว 

เชื่อเถอะเชื่อ Tripath 

1. Sleeve เงินชุบทองเนื้อบางแต่แกร่งของ HiFi-Tuning ที่นำมาใส่ในกระเปาะท้ายปลั๊กตรงรูขันล็อคสาย เพื่ออัพคุณภาพเสียงกลางและสูงให้มีประกายเพิ่มขึ้น 
(ใส่ได้เฉพาะปลั๊กที่เจาะรูไว้ให้เสียบสายเข้าด้านใน) 2. ท้ายปลั๊ก 10A/250V ของ Wattgate #320i 3. หัวปลั๊ก 15A/125V ของ HiFi-Tuning 4. ขณะเสียบสาย  
เอซี HiFi-Tuning หลัง CD K2 ในตำแหน่งด้านขวาสุดของเครื่อง แน่นหนาและควรใจเย็นเวลาถอดสักนิด ค่อยๆ เขยื้อนเบาๆ นะ 

1 2 3 4

  อย่าลืมปลดจั๊มเปอร์ออกก่อนเสียบสายลำโพงเข้า

ขั้วไบดิ้งโพสต์ ในภาพต่อยัง Epos #M5i ด้วยการ

แหย่ปลายสายที่ฟั่นเปลือยเข้ารูกึ่งกลางขั้วให้ลึก 

เพื่อป้องกันสายดีดตัวหลุดออกมา ใครจะใช้วิธีนี้  

ต้องระวังกันหน่อย ถามว่าเสียงดีกว่าใช้อะแด๊ปเตอร์

หรือเปล่า ใครอยากรู้ต้องลองฟังด้วยหูตัวเอง 
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เสียงกลางและสูงมีความชุ่มชื้นและกังวานขึ้น รูปวงมีความสดใสและ

เห็นชิ้นดนตรีที่ซ้อนทับกันรวมถึงเสียงดนตรีในย่านเสียงคาบเกี่ยวกัน

อย่างชัดเจนขึ้น   

ลองเสียบหลังบั้นท้าย CD K2 ซีดีเพลเยอร์ 24/192 kHz. ของ 

Roksan มันช่วยขับเสียงทุ้มให้อ้วนท้วนขึ้นจนทำให้โทนบาลานซ์รวมมี

เนื้อหนังตึงและอบอวล   

 

ป่วนวงการอีกนิด   

ผมค่อนข้างชอบเสียงกลางที่เก็บเนื้อเก็บตัวถอยร่น ทะลุผนัง

หลังในขณะที่เสียงสูงมีประกายสะกิดหูในบางอัลบั้มที่ตั้งใจบันทึก

เสียงให้ผู้ฟังตื่นเต้น แต่ก็ค่อนข้างแปลกที่เสียงแต่ละย่านไม่เป็นไป  

ในทิศทางเดียวกัน ทำให้เกิดซาวด์สเตจที่ตีแผ่สมจริง เทคนิคลด  

อิมพีแดนซ์สายด้วยการเพิ่มหน้าตัดอีกเท่าตัวในสายลำโพงส่งผลให้  

เกิดความเรียบลื่นน่าฟังและได้อารมณ์อะนาล็อกขนาดนี้เชียวหรือ   

ในขณะที่การใส่ปลอกอันจิ๊ดเดียวในสายไฟเส้นโต รวมถึงการขันยึด

ตัวนำแต่เบามือไม่บีบอัด จะช่วยถ่างยืดมิติและสร้างเวทีเสียงด้านลึก

ให้โอบล้อมมากขึ้นจนวาดเป็นภาพตามได้   

ซิสเต็มใครเด่นเสียงกลางอาจใช้ซิงเกิ้ลเอ็นด์หลอดโต หรือมี  

ลำโพงเร้นจ์กลางแจ๋วๆ (ไดรเวอร์ 6 นิ้ว) ผมเชียร์ให้ลองฟังสาย

ลำโพงรุ่น Ultimate ต้น 2 ปลาย 4 และสายเอซีเผื่อว่าอาจเกิดแง่คิด

และรักการดีไอวายขึ้นมา   

เนื้อเสียงทั้งสองดี เนื้องานยิ่งดีใหญ่ แม้รูปร่างหน้าตาจะไม่สด

สวยด้วยท่อหดหรือตาข่ายสานอย่างสายไฮเอ็นด์ชอบทำ ทาง Hifi-

Part ตัวแทนจำหน่ายในบ้านเราเค้าตัดขายเป็นฟุตนะ ไม่ใช่เป็นเมตร

สำหรับสายลำโพงและสายเอซีตามวิธีจำหน่ายของอเมริกันสไตล์ 

ก่อนซื้อควรคำนวณความยาวให้พอดีกับความต้องการด้วย   

ใครชอบเล่นและฟังแบบมีฟีลลิ่งดีไอวายผสมรวมอยู่ และไม่ได้

ฝักใฝ่แต่ของไฮเอ็นด์ราคาสูงเสมอไป สายเคเบิ้ลสองเส้นนี้มาใน

คุณลักษณะคล้ายกันแม้จะใช้ต่างตำแหน่งกันก็ตาม แต่เชื่อเถอะว่า

คุณจะซึมซับ “ความเป็นอะนาล็อกแบบสดจริง” ของดนตรีในวิถีที่ต่าง

ออกไปจากที่เคยได้ยินแน่นอน   

อย่างน้อยราคาขายก็ไม่โหดเกินไปในยามบ้านเมืองเป็นเช่นนี้... 

adp ภมรเดช หัสเนตร       

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย HiFi-Part 
โทร. 087-918-0955     
สายลำโพง #Ultimate  
สายทองแดงเส้นฝอย 4x2.5 MM2 ราคาฟุตละ 600 บาท (ไม่เทอร์มิเนตหัว)  
สายไฟเอซี #Ultimate  
สายทองแดงเส้นฝอย 3x6 MM2 (CCOFC+ECU Mesh Polishes)  
ราคาฟุตละ 1,300 บาท (ไม่เทอร์มิเนตหัว)  
Sleeve (เงินชุบทอง) คู่ละ 60 บาท 

ปรีแอมป ์Viola #TL1 เพาเวอร์แอมป์หลอด Viola #SA15 ซิงเกิ้ลเอ็นด์ Viola #SE-3, 
Vactech #Flute, Super Single End (DIY:6AQ5+6DE7) อินทิเกรตแอมป์ NAD 
#C315BEE, MYRYAD#Z140, Marantz #PM6002, Onix #OA30 ซีดีเพลเยอร์ Marantz 
#CD6002, NAD502, Rotel #RCD06 ลำโพง Epos #M5i, NHT #SuperOne, KASD 
#SD100, Wharfedale #Diamond9.1 AE. สายสัญญาณ Acoustic System #Liveline, 
Black Rhodium #Opera, Kimber #Hero/PBJ, Monster Cable #i400MKII/
M550i,VdH #The First (ms), Monitor #Thassos สายลำโพง Anti-Cables, Black 
Rhodium #Salsa, Nordost Flatline, Kimber 4TC, vdH #GoldWater, inakustik 
#Silver สายไฟเอซ ีHifi-Cables #Ultimate (Wattgate #320i), Furutech #FP314+
FI15, Oyaide l L/i50 Exs, Viola AC+Pass & Seymore Plug, Thai Wonderful AC 
อุปกรณ์ไฟฟ้า Viola #Enhanced Noise Filter & Isolation, Sidital #Mountain Next, 
MRZ SurgeGuard #MZ-8 อุปกรณ์ปรับอะคูสติค Acoustic System #Sugar Cube+
Phase Corrector, Roomtune, Diffusor, Wall Diffuse, Sandbase, Quartz Crystal 

อุปกรณ์ร่วมทดสอบในห้อง 4x9 เมตร 
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