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เมื่อกล่าวถึงตัวน�าสัญญาณชั้นยอดจากญี่ปุ่น รวมไปถึงอุปกรณ์เครื่องเคียงในการปรับจูนชุดระดับไฮ-เอนด์ 
กล่าวอ้างถงึยี่ห้อ Acoustic Revive เป็นหนึ่งในนั้นคงไม่ผดินกั

ผมได้ลองใช้งานอปุกรณ์หลายประเภทของ Acoustic Revive มามากมายทกุประเภท ล้วนสร้างจดุเด่นในทกุ
ด้านได้ดเียี่ยม บางประเภทอาจต้องใช้เวลาสมัผสับ้างหรอืต้องมทีกัษะการฟังในระดบัหนึ่ง ส่วนบางประเภทน�าไปร่วม
ใช้งานกส็มัผสัได้อย่างง่ายดาย จงึแนะน�าได้เตม็ปากว่าเครื่องเคยีงตวันั้นๆ มสีรรพคณุเป็นอย่างไร เหมาะไม่เหมาะ
เพยีงไหน ในห้องฟังอ้างองิของผมเอง มอีปุกรณ์เสรมิชดุเครื่องเสยีงของ Acoustic Revive อยู่หลายประเภท เกอืบทกุ
ตวัล้วนส่งเสรมิให้ระบบลงตวัมากยิ่งขึ้น บางประเภทต่อยอดให้ดมีากขึ้นไปอกีระดบั

อปุกรณ์เครื่องเคยีงของ Acoustic Revive ชิ้นสดุท้ายที่ผมได้น�ามาใช้งานนั้น น่าจะห่างหายกนัไปราวสองปี ใน
ระหว่างนั้นเอง มีการพัฒนาอุปกรณ์ตัวน�าเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและตัวน�าของการน�าสัญญาณ ซึ่งผมได้ติดตามการ
พฒันาผลติภณัฑ์จากผู้ผลติรายนี้ จวบจนวนันี้ ผลงานระดบัเรอืธงของสายน�าสญัญาณรุ่น State of the  Arts จาก 
Acoustic Revive ได้ส�าเรจ็และออกสู่ตลาดโลกเป็นที่เรยีบร้อยแล้ว ในประเทศไทยผู้น�าเข้าและจดัจ�าหน่ายได้น�าเข้า
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RCA-Absolute-FM & XLR-Absolute-FM 
“สุดยอดสายสัญญาณไฮเอนด์”
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สายน�าสญัญาณรุ่นนี้ มาแล้ว และคาดว่าจะวางจ�าหน่ายเรว็ๆ นี้
เช่นกนั ผมจงึขอหยบิยมืมาใช้งานก่อนจ�าหน่ายจรงิ

แน่นอนครบั ไม่ว่าสนิค้าอะไรกต็าม หากออกแบบและวางตวั
ไว้เป็นรุ่นสูงสดุ ย่อมไม่มขี้อจ�ากดัใดๆ ในการออกแบบ เรยีกได้ว่า
ใครมีอะไรก็ใส่เข้าไปกันสุดๆ จึงไม่แปลกว่า หากราคาจ�าหน่าย
จะรู้สึกว่าสูงไปเมื่อเทียบกับความรู้สึกของคนทั่วไป แต่หากน�า
ราคาจ�าหน่ายมาเทียบกับคุณภาพเนื้อๆ ของตัวผลิตภัณฑ์แล้ว
วิจารณ์ความถูกแพงเข้าไป แบบนี้น่าจะเป็นธรรมกับผลิตภัณฑ์
ใดผลติภณัฑ์หนึ่ง ส�าหรบัผมในฐานะสื่อกลาง ค�าว่าถูกกบัแพงจะ
ถกูเทยีบด้วยคณุภาพเสมอมา บางผลติภณัฑ์ราคาสงูเมื่อเทยีบกบั
ราคาในท้องตลาดทั่วไป แต่เมื่อเทียบกับคุณภาพและชุดที่ใช้งาน 
ผมแนะน�าได้อย่างไม่เกรงกลวัครบั

เจาะจงลงไปกับ Acoustic Revive มีการผลิตสายเชื่อมน�า
สัญญาณออกจ�าหน่ายมาบ้างแล้ว และมีการพัฒนามาต่อเนื่อง 
จวบจนล่าสุดมีการปรับปรุงด้านตัวน�าและใส่เทคโนโลยีในการจูน
และออกแบบใหม่หมด รวมถึงการลดเสียงรบกวนต่างๆ ฯลฯ จึง
เป็นที่มาของสายน�าสญัญาณอะนาลอกรุ่น Absolute FM นี้

รูปลักษณ์และการใช้งาน
Acoustic Revive “Absolute FM” เป็นสายเชื่อมต่อสญัญาณ

หรือสายสัญญาณอะนาลอก วางตัวไว้เป็นรุ่นล่าสุดในระดับท้อป 
สดุของ Acoustic Revive ในพอศอนี้ มใีห้เลอืกขนาดความยาวที่
จ�าหน่ายในช่วงแรกนี้ที่ความยาว 1.5 เมตร ส่วนความยาวอื่นๆ ที่
แตกต่างออกไปต้องติดตามจากผู้จ�าหน่ายในประเทศ เส้นที่ได้รับ
มานี้มีความยาว 1.5 เมตร เข้าขั้วเสียบแบบ XLR หรือบาลานซ์
จากโรงงาน เป็นสายส�าเรจ็รปูจากผูผ้ลติโดยตรง ขั้วต่อสายทั้งหมด
ออกแบบใหม่ ซึ่งมวีสัดคุาร์บอนไฟเบอร์ร่วมในเรอืนร่างของขั้ว เป็น
ขั้วต่อสญัญาณที่สวยงามและแขง็แรงมาก ทั้งจงัหวะการเสยีบเข้า
กบัเครื่องร่วมใช้งาน ถอืว่ากระชบัมาก

เมื่อดูรายละเอยีดของขั้วเชื่อมต่อด้านตวัเมยี ตวัขั้วด้านนอก
ช่วงด้านหวักบัด้านท้ายเป็นสโีลหะอลูมเินยีม ช่วงกลางของขั้วเป็น
คาร์บอนไฟเบอร์สีด�าล้อมรอบ ไม่มีการสกรีนยี่ห้อที่ขั้วปลั๊ก ด้าน
ท้ายของเสื้อปลั๊กผ่าร่องตรงกึ่งกลางเพื่อให้ตัวสายและฉนวนเสียบ
เข้าท้ายปลั๊ก โดยท้ายปลั๊กนี้มกีารเจาะรซูกีซ้ายและซกีขวาเพื่อร้อย
สกรูขันบีบตัวสายกับปลั๊กให้แน่นอีกครั้ง สกรูด้านท้ายชุบทองเงา
แวววาวขันแน่นไว้เรียบร้อยมาก ช่วงด้านท้ายต่อจากขั้วปลั๊กนี้ใส่
ท่อหดรัดสีด�าพร้อมสกรีนตัวอักษรสีน�้าเงินไว้หนึ่งเส้นและสีแดงไว้
หนึ่งเส้นเพื่อท�าการแยกแชนแนล หดรดัตวัหนงังหูรอืท่อไนล่อนสาน 
ส่วนด้านหน้าของตวัปลั๊กมปีุม่กดส�าหรบัปลดลอ็คสายออกจากตวั
เครื่อง ขั้วปลั๊กดูดมีรีาคาและมคีวามแขง็แรงมาก

ส่วนขั้วด้านตัวผู้มีลักษณะเสื้อนอกของขั้วในส่วนด้านหน้า 
ตรงกลางและด้านหลงัเหมอืนกบัขั้วฝั่งตวัเมยี แต่ช่วงกึ่งกลางของ
ตัวขั้วก่อนคาร์บอนไฟเบอร์ จะฝังสกรูสีทองไว้หนึ่งตัว ด้านท้าย
ของขั้วเป็นเหมอืนกบัฝั่งตวัเมยี คอื มสีกรูสทีองขนัลอ็คไว้ด้านท้าย
อีกสองฝั่ง เพื่อรัดสายกับตัวขั้วให้แน่น ต่อจากท้ายขั้วจึงเป็นท่อ
หดรดัตวัสาย สกรนียี่ห้อ Acoustic Revive แบ่งสรีะหว่างแชนแนล

เช่นกนั ตวัน�าของขั้วตวัผู้ชบุโลหะสเีงนิไว้ เมื่อเสยีบใช้งานจรงิ ตวั
สายเชื่อมต่อมีความกระชับแน่นตึงเหมาะสมดีมาก แต่ไม่แน่นจน
เกนิพอดี

ตัวสายให้ความโค้งงอได้ดี เข้าเหลี่ยมเข้ามุมได้ง่าย ฉนวน
ชั้นนอกสดุของสายหุม้ไว้ด้วยหนงังสูดี�าขนาดใกล้เคยีงกบัด้านท้าย
ของปลั๊กและเพิ่มเตมิป้ายสญัลกัษณ์บ่งบอกยี่ห้อ Acoustic Revive 
พร้อมระบุรุ่นของสายและรายละเอียดไว้ครบครัน รวมถึงก�ากับ
ไว้ด้วยกรรมวิธีของตัวน�า Triple C และคุณสมบัติเรื่องการบีบอัด
ก�าจดัเสยีงรบกวน

Acoustic Revive “Absolute FM” มคีณุสมบตัเิด่น คอื บรเิวณ
ขั้วเชื่อมต่อสัญญาณด้านท้ายที่มีท่อหดรัดหุ้มไว้ ภายในตัวขั้วได้
บรรจวุงแหวนที่มคีวามกว้างและหนาสวมใส่ไว้ภายใน ซึ่ง Acoustic 
Revive ใช้ชื่อเรยีกวงแหวนสเีขยีวนี้ว่า “Finemet” ซึ่งใช้ตวัย่อตาม
รุ่นว่า FM ต่อท้ายสายที่วางจ�าหน่าย อปุกรณ์ชิ้นนี้เป็นวสัดทุี่ผ่าน
กรรมวิธีหลายขั้นตอน โดยเริ่มต้นจากวัสดุที่บริษัท ฮิตาชิ เป็น
ผู้จัดหามา Finemet เป็นการผลิตด้วยกรรมวิธีการน�าโลหะผ่าน
กระบวนการทั้งทางด้านความร้อนและความเยน็ อกีทั้งผสมผสาน
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วัสดุนั้นจนเปลี่ยนโครงสร้างเป็น Nanocrystalline นั่นเป็นที่มาของ 
Green Roller วงแหวนสเีขยีวส�าหรบัปรงุแต่งตามสูตรของ Acoustic 
Revive ซึ่งไม่เหมอืนกบัวงแหวนเฟอร์ไรท์ทั่วไป (อธบิายรายละเอยีด
ไว้ในเวบ็ไซต์ Acoustic Revive)

จดุเด่นทางด้านตวัน�าทองแดงบรสิทุธิ์ พฒันาจากกระบวนการ
ผลติทองแดงดั้งเดมิ PCOCC มาเป็น PC Triple-C (Pure Copper-Con-
tinuous Crystal Construction) ซึ่งเป็นการออกแบบและกรรมวธิสีร้าง
ตวัน�าของสายเชื่อมตอ่ของ Acoustic Revive ในรุน่ล่าสดุ ส�าหรบัรุน่ 
Absolute FM ได้น�าตวัน�าทองแดง PC Triple-C เป็นตวัน�าหลกัและ
น�าตวัน�าประเภท Silver ห่อหุ้มด้านนอกของตวัน�าทองแดงบรสิทุธิ์
อกีครั้ง เสมอืนสายไฮบรจิดท์ี่มทีั้งตวัน�าทองแดงบรสิทุธิ์ และ Silver 
เข้าร่วมกนั ส�าหรบัวงแหวนสเีขยีว หรอื Green Roller นั้น นบัว่าเป็น
นวตักรรมใหม่หรอืหวัใจส�าหรบัน�ามาจูนกบัสายรุ่นเรอืธง Acoustic 
Revive “Absolute FM” ดูเหมอืนเป็นเรื่องธรรมดาๆ ของสายเชื่อม
ต่อทั่วไป แต่เมื่อไดทราบถงึกรรมวธิกีารออกแบบและผลติตามข้าง
ต้นแล้ว น่าทึ่งถงึความเอาใจใส่ในการออกแบบและผลติ

 Acoustic Revive “Absolute FM” บรรจมุาในกล่องชั้นนอก
สดี�าพร้อมสกรนีตวัอกัษรยี่ห้อ Acoustic Revive ไว้หน้ากล่อง เมื่อ
เปิดกล่องจะพบถงุสมี่วงห่อหุ้มตวัสายไว้อกีหนึ่งชั้น ตวัถงุผ้ารูดปิด
เปิดปากได้ห่อหุม้ตวัสายเป็นอย่างด ีดา้นในกลอ่งแปะรายละเอยีด
ของสายเชื่อมต่อรุน่และประเภทนั้นๆ ส�าหรบัขั้วเชื่อมต่อทั้งสี่ขั้ว ห่อ
หุ้มขั้วด้วยกนักระแทกไว้ทั้งหมด เป็นงานที่ปราณตีเรยีบร้อยตั้งแต่
กล่องบรรจตุวัสายเชื่อมต่อสญัญาณ ส�าหรบัเส้นที่ได้รบัมานี้มขีนาด

ความยาว 1.5 เมตร
Acoustic Revive “Absolute FM” Inter Conect 1.5 เมตร ผลติ

จากประเทศญี่ปุน่ น�าเข้าและจดัจ�าหน่ายโดย บรษิทั ออดโิอ ฟีนอม
มนี่า จ�ากดั โทร. 083-094-8454

ชุดและอุปกรณ์อ้างอิง
Acoustic Revive “Absolute FM” Inter Connect เส้นที่ได้

รับมานี้เป็นสายใหม่เอี่ยมน�าเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่น เมื่อถึงผู้จัด
จ�าหน่าย สายชดุนี้ส่งต่อมาถงึผมในสภาพใหม่เอี่ยมอกีท ีแน่นอน
ว่า การเบริ์นอนิย่อมเกดิขึ้นเป็นแน่แท้ ชดุเครื่องเสยีงที่ใช้งานจรงิ
มอียู่สองชดุหลกัๆ ดงันี้

ชดุแรกประกอบด้วยเครื่องเล่นซดี ีAyre Acoustic : CX7 Evo-
lution, อนิทเีกรทแอมป์ Accuphase : E-270, ล�าโพง Totem Acoustic 
: Model One Signature ป้ายสเีงนิโลโก้สแีดงรุ่นแรก, ล�าโพงวางขา
ตั้ง Monitor Audio : Studio 2, ล�าโพง Wharfedale : Denton 80th 
Anniversary Limited Edition, ล�าโพง XAV : Pratiott Prototype 
(Tweeter TDL) จดัวางบนขาตั้ง Focus Audio สูงจากพื้นรวมเดอืย
แหลม 24 นิ้ว, สลบักบัขาตั้ง Partington Super Dreadnought สูง 
24 นิ้ว  สกีราไฟต์ ด้านบนตู้ล�าโพงวางก้อนอทิธเิจทบัไว้ตู้ละหนึ่ง
ก้อน

สายสญัญาณเป้าหมายจากเครื่องเล่นซดีไีปอนิทเีกรทแอมป์ 
Acoustic Revive “Absolute FM” ยาว 1.5 เมตร, สายล�าโพง Car-
das Cross Bi-Wire สเีขยีวท่อหดเทายาว 3 เมตร ต่อด้วยขั้วบานา
น่า Monster X-Terminator, สายไฟเอซเีครื่องเล่นซดี ีJPS INWALL 
Power Cord สแีดง เข้าขั้วตวัผู้ Wattgate 330 ขั้วท้าย Wattgate 
350 รุ่นเก่ายาว 2.1 เมตร, สายไฟเอซ ีHovland Main Line Power 
Cord เข้าขั้วตวัผู้ Wattgate 330 ขั้วท้าย Wattgate 350 รุ่นเก่าเสยีบ
เข้าที่อินทีเกรทแอมป์ โดยสายไฟของเครื่องเล่นซีดีและอินทีเกรท
แอมป์ต่อเข้าปลั๊กลอยอมฤตรุ่นพเิศษ Wattgate แบบหกช่องเสยีบ 
(ที่ระลกึครบรอบ ๙ ปี www.audio-teams.com เจ.เจ. ปลั๊ก) รองใต้
ปลั๊กด้วย Acoustic Revive “TB-38H” จากปลั๊กลอยต่อด้วยสายไฟ 
Cardas : Golden Reference Power Cord รุ่นดั้งเดมิท่อหดเทายาว 2 
เมตร เข้าปลั๊กผนงั Wattgate 381 ช่องไม่มดีาว อกีช่องมดีาวเสยีบ
สายไฟใช้งานเครื่อง Acoustic Revive RD-3

ชุดที่สองประกอบด้วยเครื่องเล่นซีดี Accuphase : DP-430, 
อนิทเีกรทแอมป์ Krell : KAV 400 xi Signature Special Limited 
Edition, ล�าโพงวางขาตั้ง Totem Acoustic : Model One Signature 
ป้ายสีเงินโลโก้สีแดงรุ่นแรก, ล�าโพง Wharfedale : Denton 80th 
Anniversary Limited Edition, ล�าโพง Monitor Audio : Studio 2, 
ล�าโพงวางขาตั้ง XAV : Patiott Prototype (Tweeter TDL) วางบน
ขาตั้ง Totem Acoustic T4S ขนาด 24 นิ้ว ไม่ได้กรอกทรายทกุชนดิ 
ด้านบนตู้ล�าโพงวางก้อนอทิธเิจทบัไว้ตู้ละหนึ่งก้อน

สายสญัญาณเป้าหมายจากเครื่องเล่นซดีไีปอนิทเีกรทแอมป์ 
Acoustic Revive “Absolute FM” ยาว 1.5 เมตร, สายล�าโพง Car-
das Cross Single-Wire สเีขยีวท่อหดเทายาว 2 เมตร ต่อด้วยขั้ว
บานาน่า Monster X-Terminator, สายไฟเอซีที่เครื่องเล่นซีดี JPS 
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Inwall Power Cord เข้าขั้ว Wattgate ทองรุ่นเก่าทั้งด้านขั้วตวัผู้และ
ขั้วตวัเมยียาว 2.1 เมตร, สายไฟเอซ ีHovland Main Line Power 
Cord เข้าขั้วตวัผู้ Wattgate 330 ขั้วท้าย Wattgate 350 รุ่นเก่าเสยีบ
เข้าที่อินทีเกรทแอมป์ โดยสายไฟของเครื่องเล่นซีดีและอินทีเกรท-
แอมป์ต่อเข้าปลั๊กลอยหมิพานต์แบบหกช่องเสยีบ (ที่ระลกึครบรอบ 
๙ ปี www.audio-teams.com เจ.เจ. ปลั๊ก) รองใต้ปลั๊กด้วย Acoustic 
Revive “TB-38H” จากปลั๊กลอยต่อด้วยสายไฟ Cardas : Golden 
Reference Power Cord รุ่นดั้งเดมิท่อหดเทายาว 2 เมตร เข้าปลั๊ก
ผนงั Wattgate 381 ช่องไม่มดีาว อกีช่องมดีาวเสยีบสายไฟใช้งาน
เครื่อง Acoustic Revive “RD-3” ด้านท้ายสายไฟเอซทีั้งหมดรองไว้
ด้วยอปุกรณ์รองสาย Acoustic Revive “PSA-100” ทกุจดุทกุเครื่อง 
พร้อมทั้งต่ออปุกรณ์จดัการระบบกราวด์ Acoustic Revive “RGC-24” 
ไว้ที่อนิทเีกรทแอมป์

เครื่องเล่นซดีจีดัวางบนชั้นวางของ Target Audio : B1, อนิ-
ทเีกรทแอมป์วางไว้บนชั้นวาง Solid Tech : Rack of Silence Regular 
1 + แผ่นไม้ Solid Tech แท้, ด้านบนของเครื่องบรเิวณทรานฟอร์-
เมอร์วางก้อนอิทธิเจทับไว้หนึ่งก้อน และบริเวณโวลลุ่มวางก้อน
อิทธิเจรุ่นดั้งเดิมไว้หนึ่งก้อน พยายามแยกสายต่างๆ ให้ห่างออก
จากกนั และยกสายสญัญาณด้วยก้อนอทิธเิจ (ที่ระลกึครบรอบ ๙ 
ปี www.audio-teams.com) สายล�าโพงรองไว้ด้วยตวัรองสาย Cable 
Insulater Acoustic “Revive RCI-3H” ข้างละสองตวั ส่วนสายไฟเอซี
ทั้งหมดยกให้ลอยจากพื้นห้องด้วยบลอ็คไม้ Cardas ในระบบไฟเอซี
และขั้วต่อสายสญัญาณระหว่างเครื่องรวมถงึขั้วด้านท้ายของอนิท-ี
เกรทแอมป์ จูนไว้ด้วย Acoustic Revive : QR8 ทั้งหมดแปดจุด
แปดตวั

ภายในหอ้งฟงัใช้อปุกรณส์ะทอ้นเสยีง (แผงดฟิฟิวเซอร)์ ของ 
Handcraft Acoustic 1 ชุด มีทั้งหมดสี่แผงและปรับแต่งอะคูสติก
เบื้องต้นด้วยอปุกรณ์ปรบัแต่ง ASC Sound Panel ทั้งหมดสี่คู่ โดย
วางไว้ด้านหลงัล�าโพงสองคู่ ด้านข้างล�าโพงสองคู่ ด้านหลงัล�าโพง
ปรบัแต่งด้วยจกิซอว์ของ HIFI Club หนึ่งคู่ ใกล้กนัจูนด้วยรูมจูนข
อง Michel Green 1 คู่ (สเีทา) รูมจูน Michel Green อกีหนึ่งคู่วางจูน
ไว้ด้านหลงัห้อง (สขีาว) จูนเสยีงโดยวาง Dyna Foot 3 ลูก ไว้ตรง
กึ่งกลางของแผงดฟิฟิวเซอร์แผงกลางด้านหลงัล�าโพง 1 ลูก และ
วางไว้ข้างซ้ายและข้างขวาอย่างละ 1 ลูก

แผงหลังจุดนั่งฟังวางทิปโท เจ.เจ. จูนเสียงด้านบนแผงดิฟ-

ฟิวเซอร์ทั้งสามตัว โดยวางไว้ข้างซ้าย, ขวาและกึ่งกลางอย่างละ
หนึ่งตวัเอาด้านปลายแหลมชี้ขึ้นฟ้า มอีปุกรณ์ปรบัความถี่ ABC ของ
ออดโิอคอนซลัแตนซ์วางไว้กึ่งกลางแผงหลงัอกีท ีส่วนแผงด้านข้าง
ทั้งสองแผงจนูเสยีงด้วย Dragon Foot (By เดอะหั่ง แห่ง HIFI HOUSE) 
ลูกใหญ่ตรงกึ่งกลางแผงละ1 ลูก และวางเครื่องก�าจดัคลื่นรบกวน 
Acoustic Revive “RR-777” ไว้ด้านบนกึ่งกลางแผงดฟิฟิวเซอร์ด้าน
หลงัล�าโพง เป็นต�าแหน่งที่ดสี�าหรบัห้องฟังห้องนี้

ขนาดของห้องฟังโดยประมาณกว้าง 3.8 ยาว 6.5 และสงู 2.4 
เมตร ผนงัด้านข้างเป็นอฐิมอญฉาบเรยีบด้วยปนูฉาบทาปิดผวิหน้า
ด้วยสนี�้า พื้นไม้เข้าลิ้นวางทบัหน้าด้วยพรมบรเิวณจากหน้าล�าโพง
ถงึจดุนั่งฟัง นั่งฟังด้วยเก้าอี้ผ้าที่มคีวามสงูพอดกีบัหวัไหล่ โครงเก้าอี้
เป็นไม้และใช้วสัดเุป็นผ้ารองนั่งกบัแผงพนกัพงิหลงั นั่งฟังห่างจาก
ล�าโพง 2.4 เมตร โทอนิล�าโพงไมเ่กนิ 20 องศา โดยประมาณ (เกอืบ
ทกุคู)่ พร้อมทั้งวางก้อนอทิธเิจรุน่ฉลองครบรอบ 9 ปี เวบ็ไซด์ออดโิอ
ทมีดอทคอมทบัด้านบนของตู้ล�าโพงไว้ตู้ละ 1 ก้อน

ผลการใช้งาน
Acoustic Revive “Absolute FM” Inter Connect เป็นสาย

เชื่อมต่อสัญญาณในระดับเรือธงของยี่ห้อ และเป็นรุ่นที่พัฒนามา
ในเทคโนโลยสูีงสดุของวสัดตุวัน�าในโลกกว่็าได้ การได้มาซึ่งผลผลติ
นี้ มิได้มาง่ายๆ ต้องมีการค้นคว้าวิจัยและต่อยอดจากผลิตภัณฑ์
เดิม ซึ่งกว่าจะได้ตามความต้องการของผู้ผลิต ต้องมีการทดลอง
และทดสอบครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อให้ได้เป็นผลติภณัฑ์มาตรฐาน องค์
ประกอบเหล่านี้เองเป็นต้นทนุทั้งหมดของผลติภณัฑ์เครื่องเสยีงและ
อปุกรณ์เสรมิทั้งหลาย  ส�าหรบั Acoustic Revive “Absolute FM” 
นั้น เกดิขึ้นมาอย่างไร้ข้อจ�ากดัด้านต้นทนุ ท�าทกุอย่างเพื่อให้ดทีี่สดุ
ในช่วงพอศอหรอืรุ่นนี้ จงึเป็นสิ่งที่น่าสนใจไม่น้อยส�าหรบัสายรุ่นนี้

เมื่อสายชุดนี้มาถึงห้องฟังผม มีการปรับเปลี่ยนโยกย้าย
อปุกรณ์หลกับางตวัให้เหมาะสมกบัการใช้งานตามข้อมลูอ้างองิขั้น
ต้นของชดุและอปุกรณ์ร่วมใช้งาน เมื่อสมัผสัตวัสายพร้อมการบรรจุ
หีบห่อมาในกล่องที่ดีมีคุณค่าและดูมีราคา มันเป็นสิ่งที่น่าชื่นชม
ความเรียบร้อยของผลิตภัณฑ์ สายชุดนี้จึงเข้าประจ�าการทดแทน
สายเดมิในทนัท ีนี่คอืด่านแรกหรอืช่วงชั่วโมงแรกของการใช้งาน

น�้าเสยีงเริ่มแรกของการใช้งานผดิไปจากที่คาดหวงัไว้ ซึ่งช่วง
แรกของการใช้งานน่าจะมีน�้าเสียงไปทางพุ่งใส่หรือสดสว่างในรูป
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แบบสมยันยิม แต่กลบักนั น�้าเสยีงของสายเส้นนี้ราบรื่น ไม่มกีาร
เตมิแต่งสสีนั บางครั้งยงันกึในใจว่า ท�าไมมนัจดืชดีสนทิเช่นนี้ แต่
อาการดงักล่าวข้างต้น เป็นน�้าเสยีงของช่วงชั่วโมงแรกในการใช้งาน
จริง การใช้งานจึงด�าเนินต่อไปด้วยการเปิดฟังเพลงและการเบิร์น-
อนิอย่างต่อเนื่องด้วยแผ่นเบริ์นอนิ Purist Audio Design : Rev-B 
ซึ่งผ่านพ้นการฟังเพลงมาไม่ถงึ 10 ชั่วโมงเศษ มกีารเปลี่ยนแปลง
ในรอบแรก

ช่วง 10 ชั่วโมงเศษดงัที่กล่าวไว้ น�้าเสยีงเปลี่ยนแปลงไปตาม
ที่ผมคาดไว้ตั้งแต่แรกทนัท ีให้ความโปร่งกระจ่าง เสยีงขบัร้องเปิด
โปร่งมาก มีรายละเอียดชัดเจนต่อเนื่องขึ้น เสียงที่ไม่ค่อยได้ยินก็
สมัผสัได้อย่างน่าทึ่งไม่น้อย ยงัมหีางเสยีงที่ส่งเสยีงตวัเอสและซอโซ่
ทั้งหลายซบิๆ ออกมาให้สมัผสัอยูต่่อเนื่อง การดงึจงัหวะคอนทราสต์
ยงัไม่เด่นชดัมากนกั อกีทั้งความต่อเนื่องของเสยีงให้สอดคล้องกบั
บรรยากาศไม่ดเีท่าที่คาดหวงั หลายประเดน็ที่ต้องปรบัปรงุนี้ ต้อง
ให้เวลาเบริ์นอนิเพื่อชี้วดักนัอกีรอบ

เมื่อใช้งานอย่างต่อเนื่องและเบิร์นอินสลับกันไป อุปกรณ์ใน
ชดุไม่มกีารขยบัปรบัเปลี่ยนอกีต่อไป ทกุอย่างคงที่และคงเดมิ น�้า
เสยีงในครั้งนี้เริ่มมคีวามแตกต่างในด้านที่ดอีย่างชดัเจน และทกุครั้ง
ของการใช้งาน น�้าเสยีงนี้ยงัคงเปิดเผยในด้านดไีว้ครบถ้วนและไม่มี
การเปลี่ยนแปลงใดๆ อกีต่อไป นบัเวลารวมๆ ได้เกนิ 200 ชั่วโมงเศษ
แน่นอน จงึชี้ประเดน็ลงไปว่า  พร้อมแล้วส�าหรบั Acoustic Revive 
“Absolute FM” ชดุนี้

เริ่มจากน�้าเสยีงของสายสญัญาณเส้นนี้ เน้นให้เปิดเผยในทกุ
รายละเอยีดพร้อมความสดใส จ�าแนกแยกแยะความละเอยีดในย่าน
เสยีงกลางตอนบนไปจรดเสยีงแหลมสงูสดุดเียี่ยม เกรนเสยีงทั้งหมด
ละเอยีดบนพื้นฐานความสภุาพ สงดั  หางเสยีงทอดตวัไปไกลไม่มี
ความแข็งกร้าวและคมแข็งบาดหู พร้อมจ�าแนกแยกแยะเสียงของ
ชิ้นดนตรต่ีางขนาดและต่างความดงัออกจากกนัเป็นอสิระหลดุลอย
จากพื้นเสียงดีเยี่ยม ทั้งไวโอลิน, วิโอล่า และเครื่องสาย เสมือน
แสดงให้เห็นตรงเบื้องหน้านั่นเชียว เสียงกลางเด่นชัดเปิดเผยแก้ว
เสียงให้เปิดโปร่งออกมาอย่างชัดเจนและมีเนื้อเสียงกลมกลืนกัน 
เสยีงทุม้ต้นควบแน่นพร้อมเกบ็ตวัเสยีงตามจงัหวะเวลา ส่วนทุม้ลกึ
ให้ปรมิาณ แรงปะทะต้นโน๊ตได้ด ีจ�าแนกแยกแยะคอนทราสต์ด้วย
ความโดดเด่นบนพื้นฐานความสะอาดของพื้นเสยีง

พิจารณาต�าแหน่งชิ้นดนตรีบนพื้นฐานความชัดเจนนี้ 
จ�าแนกรายละเอยีดจากรูปวงที่ตรงึและก�าหนดไว้ ก�าหนดรูปวงให้
สอดคล้องกันโดยแถวหน้าสุดถอยหลังจากแนวระนาบของล�าโพง
ไปเลก็น้อย แถวที่สองและล�าดบัต่อๆ ไป ถอยร่นลงไปถงึด้านหลงั
ในระยะสมดลุกบัด้านข้าง ด้านกว้างขยายออกไปจรดผนงัห้องฟัง 
เครื่องดนตรแีถวสองและสามก�าหนดไว้ด้วยความสมดลุไม่ซ้อนทบั
ปะปนกัน เว้นช่องว่างและระยะห่างให้เกิดช่องไฟด้วยความโดด
เด่น ขนาดของวงใหญ่โตเตม็พื้นที่  รูปวงนี้มคีวามสมดลุกลมกลนื
กันระหว่างด้านกว้างและด้านลึก รูปวงที่ได้สวยงามและโดดเด่น 
อลับั้ม [Postcards : The Turtle Creek Chorale / RR-61CD] จ�าแนก
ประเดน็ดงักล่าวได้ดี

กบัความสงูของชิ้นดนตร ีเมื่อน�าทั้งสามด้านประกอบรวมกนั

เข้าไป น�าเสนอภาพสามมติขิองรปูวงได้เด่นชดัมากยิ่งขึ้น สอดคล้อง
กับต�าแหน่งความสูงของเสียงบริเวณกึ่งกลางวง ก�าหนดต�าแหน่ง
ให้สอดคล้องกบัการบนัทกึมาของอลับั้ม  [Now the Green Blade 
Riseth / Proprius PRCD 9093] เสยีงขบัร้องของการบนัทกึในโบสถ์
ก�าหนดด้านกว้างและด้านลกึสอดคล้องเหมาะสมในทกุด้าน

ความสงูของเครื่องเป่าจ�าพวกทองเหลอืงกบัการตรงึต�าแหน่ง
ความสูง น�าเสนอให้สัมผัสได้ง่าย [ANTIPHONE BLUES / Arne 
Domneus Proprius PRCD 7744]  เสียงลมจากเครื่องดนตรีประ
เภทแซกโซโฟนแผดเสียงออกมาละเอียดบนพื้นฐานความโปร่งใส
สะอาด ให้จังหวะรุกเร้าต่อเนื่องและแจกแจงดีมาก พร้อมทั้งลีลา
ของช่วงลากเสยีง ปลายเสยีงทอดตวัไปไกลทิ้งระยะเวลาไว้และเจอื
จางหายไปอย่างแผ่วเบา

พิจารณาช่องว่างช่องไฟจากบทเพลงคลาสสิกวงใหญ่ ใน
แทรค็เจด็อลับั้ม [Art for the Ear / Burmester CD III] ตอบสนอง
จงัหวะได้เหมาะสม แยกแยะช่องว่างช่องไฟเดด็ขาด ไม่มกีารซ้อน
ทบัปะปนกนัระหว่างตวัเสยีงในแต่ละดนตร ี  ตรงึต�าแหน่งแม่นย�า
แน่นสนทิ ขนาดของเสยีงแต่ละเสยีงสมดลุตามสดัส่วนสเกล สมัผสั
ช่องว่างช่องไฟด้วยความเด่นชดั  ทกุช่วงของการก�าหนดลมหายใจ
น�าเสนอออกมาให้สมัผสัได้ทั้งความชดัใสและเสยีงแผ่วเบา พร้อม
ความเพลดิเพลนิบนพื้นเสยีงสภุาพ

เมื่อพูดถึงการจ�าแนกแยกแยะช่องว่างช่องไฟต้องกล่าวถึง
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อลับั้มอ้างองิชั้นครู [Dafos / Reference Record/RR-12CD] หลาย
แทรค็ถ่ายทอดช่องว่างช่องไฟได้โดดเด่น ไม่ซ้อนทบับดบงักนั แบ่ง
ชั้นแบ่งแถวตามสัดส่วนสเกลและต�าแหน่ง  ยิ่งฟังให้ดังยิ่งตอบ
สนองจุดเด่นของการแยกแยะนี้ได้ชัดเจน ตัวเสียงนิ่งมากยิ่งส่งผล
ถึงจุดเด่นของช่องไฟ เร่งโวลลุ่มได้ดังโดยยังคงความเป็นระเบียบ
เรยีบร้อยไว้ เสยีงแบลค็กราวด์ด้านหลงัให้ความโดดเด่น ถ่ายทอด
ความชัดลึกออกมาเคล้าคลอกันและลอยเด่นออกจากพื้นเสียง 
ไม่มีอาการขึ้นขอบคมแข็งใดๆ [Rachmaninoff Dallas Symphony 
/ Analogue Productions/APCD-006] เป็นอีกหนึ่งอัลบั้มที่บ่งบอก
ประเดน็ดงักล่าวได้ดี

แถมท้ายกบัแนวทางอลับั้มร้องประสานเสยีง [Now the Green 
Blade Riseth / Proprius PRCD 9093] Acoustic Revive “Absolute 
FM” จ�าแนกแยกแยะเสียงขับร้องได้โดดเด่น แก้วเสียงส่งถ่ายน�้า
เสยีงเด่นชดั แยกแยะกนัแต่ละเสยีงเดด็ขาด ให้ความกระจ่างและ
ชดัใสไม่ขึ้นขอบสนัใดๆ ไม่มมี่านหมอกเข้ามาบดบงัตวัเสยีง ความ
ชัดใสนี้น�าเสนอบนพื้นเสียงอันสุภาพสะอาด จ�าแนกเสียงขับร้อง
ทั้งนกัร้องชาย นกัร้องหญงิ หรอืเสยีงของเดก็อย่างอสิระ เสยีงขบั
ร้องกระจ่าง  จ�าแนกแยกแยะคอนทราสต์อย่างที่ไม่เคยสัมผัสได้
มาก่อน ก�าหนดต�าแหน่งความสูงต�่าในแต่ละแถวไว้ตามสัดส่วน
พร้อมก�าหนดไว้แน่นสนทิ ตอบสนองมวลเสยีงให้สมดลุกบัความใส

เครื่องดนตรีประเภทเปียโนและเครื่องเคาะโลหะ ให้ความ
กังวานและมีฐานเสียงอยู่ต่อเนื่อง เกรนเสียงละเอียดระยิบระยับ 
ย�้าเน้นน�้าหนกัให้หนกั เบา อ่อน แก่ ได้ดเียี่ยมมาก น�าเสนอออก
มาด้วยความสภุาพต่อเนื่องตามจงัหวะของดนตร ีจ�าแนกแยกแยะ
แต่ละชิ้นดนตรีออกมาเด่นชัด ความนวลเนียนและเปิดโปร่งเข้า
กันได้ดี ไม่มีความหยาบกร้านหรือปล่อยเสียงเป็นชิ้นเป็นเส้นออก
มาให้บาดหู ปลดปล่อยตัวเสียงให้หลุดลอยออกมาจากพื้นฉาก
หลังอย่างอิสระ เสียงแผ่วเบาในแถวหลังเด่นชัด จับต้องได้ง่าย
และรกัษาความกงัวานไว้ต่อเนื่อง [Test CD5 / OPUS 3 CD20000] 
บรรยากาศรอบตัวเสียงถ่ายทอดออกมาในแนวโปร่งใส จังหวะ
แรกของเครื่องดนตรปีระเภทนี้เปล่งเสยีงออกมาให้น�้าหนกัและแรง
ปะทะเดด็ขาดและตอ่เนื่องไปกบัย่านเสยีงกลาง แนวเพลงประเภท
เคาะตทีั้งหลายแจกแจงรายละเอยีดออกมามาก บนพื้นฐานความ
สะอาดเกลี้ยงเกลา

กบัย่านเสยีงกลางไปจรดกลางแหลมทั้งหมดของอลับั้ม [Art 
for the Ear / Burmester CD II] โปร่งละเอยีดและชดัใสย�้าเน้นราย
ละเอยีดหนกัเบาได้ดเียี่ยม หางเสยีงทอดตวัไปไกลและจางหายไป
ด้วยความราบรื่น รายละเอยีดของนกัดนตรทีี่เล่นไปพดูไปสมัผสัค�า
พูดในการน�าเสนอออกมาเด่นชัด บรรยากาศรอบตัวเสียงสัมผัส
ได้ในแนวทางสดใส อาการขึ้นขอบจนเสียดแทงหูไม่ปรากฏและ
ไม่สร้างความร�าคาญแต่อย่างใด แต่ละชิ้นดนตรีไม่ซ้อนทับปะปน
กัน ย่านเสียงนี้จ�าแนกรายละเอียดและให้ความสดใสสุภาพนวล
เนียนมาก แม้ในบางแทร็คที่มีดนตรีสลับซับซ้อนพุ่งสาดใส่ ยังคง
ถ่ายทอดออกมาละเอียดต่อเนื่องตามท่วงท�านองและไม่มีความ
สากเสี้ยนปะปนออกมา เน้นให้สะอาดและเกลี้ยงเกลาในแนวทาง
ความเป็นดนตรอียู่ตลอดเวลา

แนวทางขับร้องอัลบั้ม [Amanda McBroom : Dreaming / 
Gecko Record] ให้ความชดัใสเข้มข้น แก้วเสยีงใสกงัวานมเีนื้อเสยีง
กลมกลืน แจกแจงรายละเอียดจ�าพวกนาโนคอนทราสต์ได้เด่นชัด 
ให้ความเป็นดนตรทีี่ไม่แต่งแต้มสสีนั แต่เป็นการแจกแจงในส่วนที่
ตรงไปตรงมา เสยีงลมจากช่องท้องผ่อนหนกัเบาน�าเสนอด้วยความ
เด่นชดัสมัผสัได้ง่ายดาย  ช่วงขบัร้องพร้อมจงัหวะรกุเร้าตอบสนอง
ได้รวดเรว็ บรรยากาศรอบตวัเสยีงเคล้าคลอในแนวทางสดใส เสยีง
กลางขบัร้องมเีสน่ห์มาก รายละเอยีดปลกีย่อยน�าเสนอออกมาเพยีบ
พร้อมทั้งเสียงเล็กเสียงน้อยครบถ้วน เสียงแหลมตอนกลางไปยัน
เสยีงแหลมสงูสดุน�าเสนอด้วยความละเอยีด แนวเพลงขบัร้องอลับั้ม
นี้โดดเด่นเสยีงขบัร้องสะอาดสดใสตรงไปตรงมาตามการบนัทกึ

เสยีงขบัร้องของนกัร้องชาย แทรค็หกของอลับั้ม [Art for the 
Ear / Burmester CD III] ชดัเจน ให้พละก�าลงั การร้องประสาน
เสียงจ�าแนกออกมาเด่นชัดพร้อมไล่ล�าดับเสียงให้มีขนาดความดัง
ลดหลั่นลงจากเสียงหลัก ย�้าเน้นน�้าหนักเสียงขับร้องให้สอดคล้อง
กบัจงัหวะที่ออกเสยีงอย่างรวดเรว็ รายละเอยีดเลก็ๆ น้อยๆ ของ
การดึงสายกีตาร์และเครื่องเคาะโลหะรวมถึงเสียงขลุ่ย ละเอียด
นวลเนยีน เสยีงสไลด์กตีารย์�้าเน้นจงัหวะแรกให้ชดัเจนแสดงตวัตน
ออกมาตั้งแต่หัวเสียง ตัวเสียงและหางเสียง หางเสียงปลดปล่อย
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ให้ทอดตัวไปไกลพร้อมจัดระเบียบไว้เรียบร้อย ไม่แยงหูและกร้าว
แขง็ ควบคมุให้ผ่อนหนกัเบาตามจงัหวะตามท�านองสอดคล้องกบั
น�้าหนกัเสยีงกลมกลนืเสมอสมานกนัไป

เสียงขับร้องของนักร้องชายที่ให้พละก�าลังและเน้นไปในทาง
โทนเสยีงต�่าอลับั้ม [Livington Taylor / ink (JD162) Chesky Record] 
ให้ความกงัวานของเสยีงขบัร้องบนพื้นฐานความกระจ่าง โปร่ง แต่
เพยีบพร้อมไปด้วยความเข้มข้นและพละก�าลงัที่ดดุนั น�าเสนอออก
มาโดยไม่ทิ้งบรรยากาศห้อมล้อมตัวเสียง บรรยากาศใสประดุจ
ครสิตสัโปร่งแสง ไม่มม่ีานหมอกมาบดบงัตวัเสยีง หางเสยีงทอดตวั
ไปไกลจงึค่อยๆ จางหายไปอย่างราบรื่น ให้บรรยากาศผสมผสาน
กบัรายละเอยีด  สเกลเสยีงร้องเหมาะสมตามขนาดสดัส่วนรูปวงที่
กว้างขวาง เกรนเสยีงละเอยีด ก�าหนดลมหายใจเข้าออกให้สมัผสั
ได้ทุกท่วงท�านองพร้อมย�้าเน้นหนักเบา โดยรักษาจังหวะเวลาให้
สอดคล้องกับทุกท�านอง ในช่วงขับร้องพร้อมการเล่นกีตาร์ชัดเจน
ไม่ขึ้นขอบสนัใดๆ

แนวเพลงคนัทรี่และแนวเพลงมาร์ช [The Sound of Quality 
/ Opus 3 Proprius Sweden] เสียงขับร้องหนักแน่นขัดเจนมีมวล
สมดุลกับย่านเสียงอื่น การร้องประสานเสียงแยกแยะอิสระได้เด็ด
ขาดพร้อมทั้งย�้าเน้นทั้งเสียงหลักและถ่ายทอดระดับเสียงร้องออก
มาเหมาะสมกลมกลืน ระดับเสียงของนักร้องทั้งหมดก�าหนดไว้
สมดลุกบัต�าแหน่งของเครื่องดนตรใีนวง  หางเสยีงขบัร้องจางหาย
ไปด้วยความราบรื่นให้ความต่อเนื่องด้วยลลีาตามท่วงท�านอง เสยีง
กตีาร์โปร่งฟังในสไตล์คนัทรี่ได้กลิ่นอายบรรยากาศเข้ามาปะปนอยู่
สม�่าเสมอ สมัผสัความเป็นดนตรไีด้ด ีรายละเอยีดของแต่ละเสยีงใน
แถวถดัไปตรงึความชดัใสไว้แนบแน่น จ�าแนกออกมาจากฉากหลงั
และปลดปล่อยออกมาจากพื้นเสยีงอย่างอสิระ

แนวเพลงกระแทกกระทั้นของทุ้มต้นจากกลองของอัลบั้ม 
[Take ’Dake’ / Denon Master Sonic] ให้ความชัดเจนและหนัก
แน่น หนงักลองขงึมาตงึดเียี่ยม จงัหวะแรกกลมกลงึพร้อมมวลเสยีง
ควบแน่นเข้มข้น ใหเ้สยีงสะทอ้นกลบัจากการหวดไมก้ลองต่อเนื่อง
ดเียี่ยม ถ่ายทอดความกงัวานรอบตวัเสยีงออกมาต่อเนื่อง หางเสยีง

จางหายไปด้วยความราบรื่นตามจงัหวะท่วงท�านอง พร้อมทอดตวั
ไปไกล เสียงกลองจากอัลบั้มนี้ฟังได้สนุกสนานและเกลี้ยงเกลา
บนความสะอาดและความสงัดชองพื้นเสียง ยิ่งส่งผลในเรื่องเสียง
ทุ้มพร้อมจังหวะเงียบสนิทที่ส่งเสริมไดนามิกส์ช่วงเริ่มออกเสียงให้
ทะยานออกไปบนความสงัด ประเด็นนี้น่าชื่นชมและเป็นสิ่งที่ซุป
เปอร์ไฮ-เอนด์ทั้งหลายควรมี

ขดุคุ้ยอลับั้มดั้งเดมิมาสเตอร ์RR Records หลากหลายเครื่อง
ดนตรขีอง [Dafos / RR12CD AAD 1985 USA] น�าเสนอเสยีงทุ้มได้
เดด็ขาด การลงน�้าหนกักระแทกกระทั้นสอดคล้องตามจงัหวะเวลา 
น�้าหนักเสียงในจังหวะแรกกระทบเน้นให้จะแจ้ง เสียงทุ้มสะอาด
เกลี้ยงเกลา มีมวลมีขนาดเหมาะสมไม่เติมฐานเสียงและน�้าหนัก
เสยีงจนบวมเบลอ เสยีงทุ้มน�าเสนอออกมาไม่ลดแรงปะทะและน�้า
หนกัเลย ไม่มกีารยั้งมอืใดๆ ยิ่งไปกว่านั้นแทรค็ที่เจด็ช่วงเวลาของ
ความสงดัเข้าปกคลมุอยู่ จงัหวะแรกปะทะสร้างความตกใจได้เดด็
ขาดจนสนั่นห้องฟัง คลื่นเสียงแผ่ขยายออกมายังจุดฟัง ทั้งความ
ดดุนัและความสะอาดสอดคล้องปลดปล่อยกนัออกมาได้ดเียี่ยม

พิจารณาอิมแพ็กต์แรกกระทบของเสียงกลองใบใหญ่อัลบั้ม 
[Rain Forest Dream / Saydisc CD-SDL384] ก�าหนดตัวตนและ
ต�าแหน่งแห่งหนชดัเจน น�าเสนอออกมาให้น�้าหนกัเหมาะสม มวล
เสยีงกลมกลงึออกเปน็ลกูและสมดลุกบัย่านเสยีงอื่น อมิแพก็ต์แรก
กระทบเด็ดขาด เป็นเสียงกลองที่ให้ความเป็นดนตรีผสมกับน�้า
หนักย�้าเน้นอยู่เสมอ เสียงกลองในแต่ละจังหวะย�้าเน้นหนักเบาได้
ต่อเนื่อง ทกุจงัหวะของการหวดไม้กลองลงไปไม่มกีารยั้งมอืแต่คน
หวดไม่ได้ทุม่สดุแรงเกดิเท่านั้นเอง ไม้กลองถกูฟาดลงไปด้วยความ
รวดเรว็ หวัไม้กระทบกบัหนงักลองด้วยความหนกัหน่วงตอบสนอง
เสียงสะท้อนจากหนังกลองให้สัมผัสได้เด่นชัดพร้อมการสะท้อน
กลบัของเสยีงหนงักลอง

เสียงความถี่ต�่าจากออร์แกนท่ออัลบั้ม [Pomp & Pipes! / 
Reference Record / RR-58 HDCD USA] ที่ผ่านมาสายสญัญาณ
เส้นนี้โดดเด่นในเรื่องความละเอียดละเมียดละมัย กับมวลเสียง
ทุ้มลึกนี้ยังน�าเสนอได้ดี เสียงทุ้มต�่าให้ปริมาณเหมาะสมกับเสียง



61J u n e   2018

บทความพิเศษ

ย่านอื่นๆ รกัษาสมดลุเสยีงไว้เสมอ สอดคล้องต่อเนื่องกบัเสยีงทุ้ม
ต้น ความถี่ต�่าลงได้ลกึ แผ่ฐานเสยีงครอบคลมุจดุนั่งฟังและยงิตรง
มาจากด้านหลังโถง หางเสียงแต่ละตัวแยกแยะเป็นอิสระต่อกัน
พร้อมน�าเสนอด้วยลีลาตลอดท่วงท�านอง ฟังได้เพลิดเพลินบนพื้น
ฐานความเป็นดนตรี

เสียงกลองจาก [Ultimate Reference CD/Wilson Audio 
WA8008] กลมกลึงควบแน่นก่อนจะจางหายไปตามเวลาและ
ท่วงท�านอง ไม่มีการปนกันระหว่างหางเสียงกลองใบนี้กับดนตรี
ประเภทอื่น เสียงแรกกระทบที่โดดเด่นควบคุมน�้าหนักเสียงจึง
ทอดตวัไปเรื่อยๆ ตามท่วงท�านอง พื้นเสยีงสะอาดให้ความสงดัใน
ชนิดที่เรียกว่าวังเวงกันเลย เสียงทุ้มจากกลองมีความสะอาด ต่อ
เนื่องไปถึงจังหวะเวลาสอดคล้องน�าเสนอออกมาได้กลมกลืนไป
ตลอดย่านการฟัง ในทุกจังหวะเวลาไม่มีความรู้สึกว่าเร่งสปีดใดๆ 
เพิ่มเติม จังหวะตัวโน๊ตเงียบก็เงียบสนิท ก�าหนดเสียงแต่ละเสียง
ให้เสนอออกมาด้วยความต่อเนื่อง

ตอกย�้าเข้าไปอีกครั้งกับบทเพลงคลาสสิกวงใหญ่หลาย
ท่วงท�านอง ในแทรค็ที่เจด็ของอลับั้ม [Art for the Ear / Burmester 
CD III] ขับร้องออกมาให้ทั้งจังหวะที่เหมาะสม ต�าแหน่งชัดตรึง
แน่นสนิท ขนาดของเสียงแต่ละต�าแหน่งสมดุลสอดคล้องกันกับ
เสยีงเครื่องดนตรใีนรูปวงด้วยความงดงามเช่นเดมิ แยกแยะแต่ละ
เครื่องดนตรอีอกจากกนัอย่างอสิระ ตวัเสยีงชดัใสพร้อมบรรยากาศ
รายล้อมเฉกเช่นกบัวตัถโุปร่งแสง ทกุช่วงในการก�าหนดลมหายใจ
เข้าออกของนักดนตรีเด่นชัดมากๆ พร้อมให้บรรยากาศปกคลุม
รอบๆ ตวัเสยีงอยู่เสมอ ฟังในแนวทางเพลดิเพลนิไม่เน้นให้จรงิจงั
เกนิจรงิ เน้นการถ่ายทอดในแนวทางละเอยีด ชดัใสและเคลยีร์ทกุ
ตวัโน๊ตออกมา

อีกหนึ่งอัลบั้มของเพลงคลาสสิกวงใหญ่ [The Symphonic 
Sound Stage D/CD3502] วางวงวางต�าแหน่งไว้แม่นย�า  แถวหลงั
ถอยไปจรดก�าแพงด้านหลัง เครื่องดนตรีนับร้อยชิ้นมีตัวตนที่อยู่
ของตนเองพร้อมชี้ใหเ้หน็ในพื้นอากาศว่าเสยีงเครื่องดนตรปีระเภท
ใดอยู่ในต�าแหน่งใด ไม่มอีาการปะปนทบักนัระหว่างแถว ต�าแหน่ง
ชิ้นดนตรีในวงออร์เคสตร้าก�าหนดไว้แน่นสนิทอัลบั้ม [Hovland / 
HP 100 Preamp TopMusic 8012] เสมอืนกบัแทรค็ 1, 11, 12, 13 
และ 15 [Musik wie von einem anderen Stern / Manger] ตวัเสยีง
และหางเสียงในแต่ละเสียงไม่ปะปนกัน แยกแยะมิติและต�าแหน่ง
ให้เป็นอิสระต่อกันและจางหายไปด้วยความราบรื่น ส่งถ่ายไดนา
มกิส์คอนทราสต์ต่อเนื่องพร้อมบรรยากาศรายล้อมตวัเสยีงให้สมัผสั
อย่างดเียี่ยม

แผ่นออดิโอไฟล์เน้นจังหวะจะโคนของเครื่องดนตรีไม้อัลบั้ม 
[Take ’Dake’ with Neptune / Asian Roots Denon USA] ส่งถ่าย
เสียงการเคาะระนาดไม้ผสมกับจังหวะกลองและเครื่องเป่าตอบ
สนองได้รวดเรว็ต่อเนื่อง ให้ไดนามกิคอนทราสต์ผสมอยู่ทกุจงัหวะ
การด�าเนนิตามท�านองพร้อมจ�าแนกแต่ละประเภทของเครื่องดนตรี
ออกมาด้วยความอสิระ ตวัเสยีงกระชบักลมกลงึ ไม่ย�้าเน้นหวัเสยีง
แบบล�าหกัล�าโค่นมากเกนิจรงิ แต่ให้เสยีงสะท้อนกลบัจากการเคาะ 
การเป่าได้รวดเรว็  เสยีงหนงักลองสะท้อนกลบัมาเสมอืนการเคาะ

ตีลงไปในจังหวะแรกแต่มีขนาดใหญ่กว่าเสียงแรกกระทบเล็กน้อย 
ถ่ายทอดลีลาของเสียงอ่อนแก่หนักเบาไปตลอดจนโปร่งใส ชัดใส
และชดัลกึ

สดุท้ายกบับทเพลงไทยอลับั้มพเิศษ คณุสนุาร ีราชสมีา เป็น
แผ่นเพลงไทยธรรมดาๆ ชุดที่สุดของหัวใจ ปกติอัลบั้มนี้จะใช้ฟัง
เพลงเพื่อผ่อนคลาย เนื้อเพลงเมื่อได้ฟังแล้วสามารถก�าหนดความ
สุขุมและความนิ่งได้ดี เสียงคุณสุนารีอิ่มหวานใส  ไพเราะจนหา
ที่ตไิด้ยากยิ่งนกั เนื้อเสยีงมมีวลและให้ความต่อเนื่อง ทกุชิ้นดนตรี
กระจ่าง ช�าแหละออกมาของทกุๆ การบนัทกึและแยกแยะออกมา
อิสระ เหล่าบรรดาเมาท์ออร์แกนบรรเลงด้วยความอิ่มเอิบเข้มข้น
ไพเราะจบัใจ ให้รายละเอยีดได้ด ีเน้นเรื่องบรรยากาศและความต่อ
เนื่องของการถ่ายทอดทางด้านอารมณ์ของดนตร ีเสยีงที่ได้รบั สร้าง
ความประทับใจและสร้างความจดจ�าในน�้าเสียงอันเป็นเอกลักษณ์
ดั้งเดมิและต่อยอดให้มทีั้งความสงดัและความสภุาพในการน�าเสนอ
ตลอดทกุท่วงท�านอง

       
บทสรุปหลังการใช้งาน

Acoustic Revive “Absolute FM” Interconnect ผ่านการใช้งาน
จนพสิูจน์ในหลายๆ ประเดน็ให้เป็นที่ยอมรบัจากผมส�าหรบัการหา
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บทความพิเศษ

รูปลักษณ์ : ★★★★★

 สมรรถนะ : ★★★★ ★

 คุณภาพเสียง : ★★★★ ★

 ความคุ้มค่า : ★★★★ 

 คะแนนโดยรวม : ★★★★ ★

มาใช้งานในชดุเครื่องเสยีงไฮ-เอนด์ไปจรดอลัตร้าไฮ-เอนด์ พจิารณา
เริ่มต้นตั้งแต่ช่วงชั่วโมงแรกของการใช้งานจวบจนช่วงสุดท้ายของ
การใช้งาน เรยีกว่าตั้งแต่ป้ายแดงยงัไม่พ้นเบริ์นอนิไปจรดเบริ์นอนิ
และพร้อมใช้งานในภาวะปกต ิทกุช่วงเวลาของการใช้งานสามารถ
ตแีผ่ออกมาได้ด ีช่วงแรกของการใช้งาน อย่าได้คาดหวงัอะไรไปมาก 
เพราะสายรุ่นนี้จะเน้นให้เสยีงเปิดโปร่ง พุ่งเข้าหาจดุนั่งฟัง ยกเว้น
ช่วงชั่วโมงแรกถงึชั่วโมงที่ห้า สายชดุนี้ให้ความทบึก่อน ไม่เปิดเผย
อะไรมากนกั แต่พอเกนิห้าชั่วโมงไปแล้วกลบัส่งถ่ายรายละเอยีดมา
พรั่งพรูและพุ่งเข้าหาจดุนั่งฟังดงัที่กล่าวข้างต้น

เมื่อใช้งานจนผ่านระดับสองร้อยชั่วโมงไปแล้ว อุปนิสัยและ
บุคลิกของสายชุดนี้แสดงออกมาโดยไม่มีการปิดบังอะไรอีกต่อไป 
น�้าเสยีงยงัคงให้ความเปิดโปร่งในแบบราบรื่นและมคีวามเข้มข้นใน
เนื้อเสยีงเหมาะสม ในด้านน�้าหนกัเสยีงควบแน่นกลมกลนืมาก ใส่
เสยีงกระแทกกระทั้นใดๆ เข้าไป ตอบสนองกลบัออกมาด้วยความ
รวดเรว็และมสีเกลใหญ่โตสมดลุกบัเครื่องดนตรปีระเภทอื่นๆ ในวง
นั้นๆ พร้อมทั้งสง่เสยีงสะทอ้นออกมาและมคีวามกงัวานในรปูแบบ
บรรยากาศห้อมล้อมอยู่ตลอดตวัเสยีง น�าเสนอบรรยากาศในแบบ
ฉบบัโปร่งใสไร้ซึ่งม่านหมอกใดๆ มาบดบงั จงึนบัว่าเป็นสายที่ครบ

เครื่องเส้นหนึ่งและไม่ใส่สิ่งดีๆ  ที่กล่าวเกนิความจรงิ ท�าให้สายเส้นนี้
ไม่น�าสสีนัใดๆ เข้ามาปะปนหรอืน�าบคุลกิตวัเองให้เปลี่ยนโครงสร้าง
ของเสียงทั้งระบบ หรืออีกนัยยะหนึ่งคือสายรุ่นนี้มีความเป็นกลาง
ตรงไปตรงมาดมีาก

นอกเหนือจากนี้ จุดเด่นมากกับรายละเอียดปลีกย่อย ใน
ซสิเตม็เดมิ ทกุอย่างคงเดมิ เพิ่มเตมิคอืสายเชื่อมต่อสญัญาณชดุ
นี้เข้าไป ชุดที่เคยฟังไม่ว่าจะอัลบั้มไหนๆ ส่งถ่ายและจ�าแนกราย
ละเอยีดที่ไม่เคยได้ยนิมาก่อนออกมาให้สมัผสัได้โดดเด่นในรปูแบบ
ไดนามกิส์คอนทราสต์ระดบัไมโครไดนามกิดเียี่ยมมากทเีดยีว และ
ถอืว่าความดนีี้อยูใ่นระดบัหวัแถวของสายอลัตรา้ไฮ-เอนด์ทั้งหลาย
ในพกิดัระดบัเดยีวกนั ทกุๆ รายละเอยีดสามารถน�าเสนอให้สมัผสั
ความ อ่อน แก่ หนกั เบา ของเสยีง พร้อมทั้งดงึจงัหวะเวลาตาม
การบันทึกมาจริงๆ ของแผ่นซีดีแต่ละอัลบั้ม ท�าให้หลายผลงานที่
น�ามารบัฟังมตีวัตนและสร้างชวีติชวีาให้กบัอลับั้มนั้นๆ อกีครั้ง มนั
เยี่ยมยอดมากจรงิๆ

ทั้งหมดทั้งปวงนี้เป็นการอธิบายถึงผลการใช้งานและพอจะ
สรปุประเดน็ออกมาตามรายละเอยีดข้างตน ซึ่งผมเองเชื่อว่า ไม่ใช่
เรื่องแปลกที่สายระดับนี้จะท�าได้ดีเพียงนี้ เพราะการวางต�าแหน่ง
ปัจจุบันของ Acoustic Revive “Absolute FM” ของยี่ห้อตนเอง 
วางตวัเป็นรุน่ท้อปสดุขั้วของสายเชื่อมต่อสญัญาณ จงึไม่มข้ีอจ�ากดั
ด้านการลงทุนและวิจัย ทดสอบแล้วทดสอบอีกจนเกิดเป็น Mass 
Product แน่นอนครับ อะไรก็ตามที่สร้างมาโดยไม่มีข้อจ�ากัดเรื่อง
ต้นทุน การออกแบบและสร้างจึงอิสระต่อข้อผูกมัด เหลือเพียงว่า
ผู้ออกแบบ “ท�าถงึ” แค่ไหนกนั

Acoustic Revive “Absolute FM” ไม่ใช่สายที่ซสิเตม็ระดบัเริ่ม
ต้นควรลงทนุ เพราะระดบัเริ่มต้นเหมาะกบัสายรุน่ที่เน้นสสีนัในการ
แต่งเตมิ เสมอืนทานไข่เจยีวต้องจิ้มซอส หรอืทานซฟีู้ดต้องมนี�้าจิ้ม 
อะไรท�านองนี้ ส�าหรบัสายรุ่นท้อปอย่าง  Absolute FM เหมาะกบั
ซิสเต็มตั้งแต่ระดับมิดเอนด์ขึ้นไปจรดระดับอัลตร้าไฮ-เอนด์สุดขั้ว 
ยิ่งซสิเตม็นั้นมคีวามใส่ใจต่อการจนูเสยีงและปรบัแต่งอะคสูตกิบ้าง 
สายเชื่อมต่อสญัญาณรุน่นี้ ต่อยอดในทกุๆ ด้าน ที่ดอียูแ่ล้วให้ยอด
เยี่ยมแบบที่คณุคาดไม่ถงึเลยทเีดยีว สายรุน่นี้สามารถส่งถ่ายข้อมลู
ระหว่างเครื่องต้นทางถงึเครื่องปลายทางได้ดเียี่ยม หากชดุของท่าน
ต้องการอพัเกรดโดยไม่เสยีสาระใดๆ และได้กลบัมาอย่างคาดไม่ถงึ 
อกีทั้งอาจเหลอืเงนิทอนกลบัมาอกีด้วย Acoustic Revive “Absolute 
FM” เหมาะสมในทกุประเดน็อย่างไร้ที่ต ิ!!! 

หมายเหตุ : ขอขอบคุณ บริษัท ออดิโอ ฟีนอมมีน่า 
จ�ากดั โทร. 089-500-3000 ผู้น�าเข้าและจัดจ�าหน่าย ทีเ่อือ้เฟ้ือ  
Acoustic Revive “Absolute FM” ส�าหรบัการใช้งานในครัง้นี้


