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สายสัญญาณอะนาลอก
RCA-Absolute-FM & XLR-Absolute-FM
“สุดยอดสายสัญญาณไฮเอนด์”

เมื่อกล่าวถึงตัวน�ำสัญญาณชั้นยอดจากญี่ปุ่น รวมไปถึงอุปกรณ์เครื่องเคียงในการปรับจูนชุดระดับไฮ-เอนด์
กล่าวอ้างถึงยี่ห้อ Acoustic Revive เป็นหนึ่งในนั้นคงไม่ผดิ นัก
ผมได้ลองใช้งานอุปกรณ์หลายประเภทของ Acoustic Revive มามากมายทุกประเภท ล้วนสร้างจุดเด่นในทุก
ด้านได้ดเี ยีย่ ม บางประเภทอาจต้องใช้เวลาสัมผัสบ้างหรือต้องมีทกั ษะการฟังในระดับหนึง่ ส่วนบางประเภทน�ำไปร่วม
ใช้งานก็สัมผัสได้อย่างง่ายดาย จึงแนะน�ำได้เต็มปากว่าเครื่องเคียงตัวนั้นๆ มีสรรพคุณเป็นอย่างไร เหมาะไม่เหมาะ
เพียงไหน ในห้องฟังอ้างอิงของผมเอง มีอุปกรณ์เสริมชุดเครื่องเสียงของ Acoustic Revive อยู่หลายประเภท เกือบทุก
ตัวล้วนส่งเสริมให้ระบบลงตัวมากยิ่งขึ้น บางประเภทต่อยอดให้ดมี ากขึ้นไปอีกระดับ
อุปกรณ์เครื่องเคียงของ Acoustic Revive ชิ้นสุดท้ายที่ผมได้นำ� มาใช้งานนั้น น่าจะห่างหายกันไปราวสองปี ใน
ระหว่างนั้นเอง มีการพัฒนาอุปกรณ์ตัวน�ำเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและตัวน�ำของการน�ำสัญญาณ ซึ่งผมได้ติดตามการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตรายนี้ จวบจนวันนี้ ผลงานระดับเรือธงของสายน�ำสัญญาณรุ่น State of the Arts จาก
Acoustic Revive ได้ส�ำเร็จและออกสู่ตลาดโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในประเทศไทยผู้นำ� เข้าและจัดจ�ำหน่ายได้น�ำเข้า
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สายน�ำสัญญาณรุ่นนี้ มาแล้ว และคาดว่าจะวางจ�ำหน่ายเร็วๆ นี้
เช่นกัน ผมจึงขอหยิบยืมมาใช้งานก่อนจ�ำหน่ายจริง
แน่นอนครับ ไม่วา่ สินค้าอะไรก็ตาม หากออกแบบและวางตัว
ไว้เป็นรุ่นสูงสุด ย่อมไม่มขี ้อจ�ำกัดใดๆ ในการออกแบบ เรียกได้ว่า
ใครมีอะไรก็ใส่เข้าไปกันสุดๆ จึงไม่แปลกว่า หากราคาจ�ำหน่าย
จะรู้สึกว่าสูงไปเมื่อเทียบกับความรู้สึกของคนทั่วไป แต่หากน�ำ
ราคาจ�ำหน่ายมาเทียบกับคุณภาพเนื้อๆ ของตัวผลิตภัณฑ์แล้ว
วิจารณ์ความถูกแพงเข้าไป แบบนี้น่าจะเป็นธรรมกับผลิตภัณฑ์
ใดผลิตภัณฑ์หนึ่ง ส�ำหรับผมในฐานะสื่อกลาง ค�ำว่าถูกกับแพงจะ
ถูกเทียบด้วยคุณภาพเสมอมา บางผลิตภัณฑ์ราคาสูงเมือ่ เทียบกับ
ราคาในท้องตลาดทั่วไป แต่เมื่อเทียบกับคุณภาพและชุดที่ใช้งาน
ผมแนะน�ำได้อย่างไม่เกรงกลัวครับ
เจาะจงลงไปกับ Acoustic Revive มีการผลิตสายเชื่อมน�ำ
สัญญาณออกจ�ำหน่ายมาบ้างแล้ว และมีการพัฒนามาต่อเนื่อง
จวบจนล่าสุดมีการปรับปรุงด้านตัวน�ำและใส่เทคโนโลยีในการจูน
และออกแบบใหม่หมด รวมถึงการลดเสียงรบกวนต่างๆ ฯลฯ จึง
เป็นที่มาของสายน�ำสัญญาณอะนาลอกรุ่น Absolute FM นี้

รูปลักษณ์และการใช้งาน

Acoustic Revive “Absolute FM” เป็นสายเชื่อมต่อสัญญาณ
หรือสายสัญญาณอะนาลอก วางตัวไว้เป็นรุ่นล่าสุดในระดับท้อป
สุดของ Acoustic Revive ในพอศอนี้ มีให้เลือกขนาดความยาวที่
จ�ำหน่ายในช่วงแรกนี้ที่ความยาว 1.5 เมตร ส่วนความยาวอื่นๆ ที่
แตกต่างออกไปต้องติดตามจากผู้จำ� หน่ายในประเทศ เส้นที่ได้รับ
มานี้มีความยาว 1.5 เมตร เข้าขั้วเสียบแบบ XLR หรือบาลานซ์
จากโรงงาน เป็นสายส�ำเร็จรูปจากผูผ้ ลิตโดยตรง ขัว้ ต่อสายทัง้ หมด
ออกแบบใหม่ ซึง่ มีวสั ดุคาร์บอนไฟเบอร์รว่ มในเรือนร่างของขัว้ เป็น
ขั้วต่อสัญญาณที่สวยงามและแข็งแรงมาก ทั้งจังหวะการเสียบเข้า
กับเครื่องร่วมใช้งาน ถือว่ากระชับมาก
เมื่อดูรายละเอียดของขั้วเชื่อมต่อด้านตัวเมีย ตัวขั้วด้านนอก
ช่วงด้านหัวกับด้านท้ายเป็นสีโลหะอลูมเิ นียม ช่วงกลางของขัว้ เป็น
คาร์บอนไฟเบอร์สีด�ำล้อมรอบ ไม่มีการสกรีนยี่ห้อที่ขั้วปลั๊ก ด้าน
ท้ายของเสื้อปลั๊กผ่าร่องตรงกึ่งกลางเพื่อให้ตัวสายและฉนวนเสียบ
เข้าท้ายปลัก๊ โดยท้ายปลัก๊ นีม้ กี ารเจาะรูซกี ซ้ายและซีกขวาเพือ่ ร้อย
สกรูขันบีบตัวสายกับปลั๊กให้แน่นอีกครั้ง สกรูด้านท้ายชุบทองเงา
แวววาวขันแน่นไว้เรียบร้อยมาก ช่วงด้านท้ายต่อจากขั้วปลั๊กนี้ใส่
ท่อหดรัดสีด�ำพร้อมสกรีนตัวอักษรสีน�้ำเงินไว้หนึ่งเส้นและสีแดงไว้
หนึง่ เส้นเพือ่ ท�ำการแยกแชนแนล หดรัดตัวหนังงูหรือท่อไนล่อนสาน
ส่วนด้านหน้าของตัวปลัก๊ มีป่มุ กดส�ำหรับปลดล็อคสายออกจากตัว
เครื่อง ขั้วปลั๊กดูดีมีราคาและมีความแข็งแรงมาก
ส่วนขั้วด้านตัวผู้มีลักษณะเสื้อนอกของขั้วในส่วนด้านหน้า
ตรงกลางและด้านหลังเหมือนกับขั้วฝั่งตัวเมีย แต่ช่วงกึ่งกลางของ
ตัวขั้วก่อนคาร์บอนไฟเบอร์ จะฝังสกรูสีทองไว้หนึ่งตัว ด้านท้าย
ของขั้วเป็นเหมือนกับฝั่งตัวเมีย คือ มีสกรูสีทองขันล็อคไว้ด้านท้าย
อีกสองฝั่ง เพื่อรัดสายกับตัวขั้วให้แน่น ต่อจากท้ายขั้วจึงเป็นท่อ
หดรัดตัวสาย สกรีนยี่ห้อ Acoustic Revive แบ่งสีระหว่างแชนแนล
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เช่นกัน ตัวน�ำของขั้วตัวผู้ชุบโลหะสีเงินไว้ เมื่อเสียบใช้งานจริง ตัว
สายเชื่อมต่อมีความกระชับแน่นตึงเหมาะสมดีมาก แต่ไม่แน่นจน
เกินพอดี
ตัวสายให้ความโค้งงอได้ดี เข้าเหลี่ยมเข้ามุมได้ง่าย ฉนวน
ชัน้ นอกสุดของสายหุม้ ไว้ดว้ ยหนังงูสดี ำ� ขนาดใกล้เคียงกับด้านท้าย
ของปลั๊กและเพิ่มเติมป้ายสัญลักษณ์บ่งบอกยี่ห้อ Acoustic Revive
พร้อมระบุรุ่นของสายและรายละเอียดไว้ครบครัน รวมถึงก�ำกับ
ไว้ด้วยกรรมวิธีของตัวน�ำ Triple C และคุณสมบัติเรื่องการบีบอัด
ก�ำจัดเสียงรบกวน
Acoustic Revive “Absolute FM” มีคณ
ุ สมบัตเิ ด่น คือ บริเวณ
ขั้วเชื่อมต่อสัญญาณด้านท้ายที่มีท่อหดรัดหุ้มไว้ ภายในตัวขั้วได้
บรรจุวงแหวนทีม่ คี วามกว้างและหนาสวมใส่ไว้ภายใน ซึง่ Acoustic
Revive ใช้ช่อื เรียกวงแหวนสีเขียวนี้ว่า “Finemet” ซึ่งใช้ตัวย่อตาม
รุ่นว่า FM ต่อท้ายสายที่วางจ�ำหน่าย อุปกรณ์ช้นิ นี้เป็นวัสดุที่ผ่าน
กรรมวิธีหลายขั้นตอน โดยเริ่มต้นจากวัสดุที่บริษัท ฮิตาชิ เป็น
ผู้จัดหามา Finemet เป็นการผลิตด้วยกรรมวิธีการน�ำโลหะผ่าน
กระบวนการทั้งทางด้านความร้อนและความเย็น อีกทั้งผสมผสาน
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ความยาว 1.5 เมตร
Acoustic Revive “Absolute FM” Inter Conect 1.5 เมตร ผลิต
จากประเทศญีป่ นุ่ น�ำเข้าและจัดจ�ำหน่ายโดย บริษทั ออดิโอ ฟีนอม
มีน่า จ�ำกัด โทร. 083-094-8454

ชุดและอุปกรณ์อ้างอิง

วัสดุนั้นจนเปลี่ยนโครงสร้างเป็น Nanocrystalline นั่นเป็นที่มาของ
Green Roller วงแหวนสีเขียวส�ำหรับปรุงแต่งตามสูตรของ Acoustic
Revive ซึง่ ไม่เหมือนกับวงแหวนเฟอร์ไรท์ทวั่ ไป (อธิบายรายละเอียด
ไว้ในเว็บไซต์ Acoustic Revive)
จุดเด่นทางด้านตัวน�ำทองแดงบริสทุ ธิ์ พัฒนาจากกระบวนการ
ผลิตทองแดงดัง้ เดิม PCOCC มาเป็น PC Triple-C (Pure Copper-Continuous Crystal Construction) ซึง่ เป็นการออกแบบและกรรมวิธสี ร้าง
ตัวน�ำของสายเชือ่ มต่อของ Acoustic Revive ในรุ่นล่าสุด ส�ำหรับรุ่น
Absolute FM ได้น�ำตัวน�ำทองแดง PC Triple-C เป็นตัวน�ำหลักและ
น�ำตัวน�ำประเภท Silver ห่อหุ้มด้านนอกของตัวน�ำทองแดงบริสุทธิ์
อีกครัง้ เสมือนสายไฮบริจด์ทมี่ ที งั้ ตัวน�ำทองแดงบริสทุ ธิ์ และ Silver
เข้าร่วมกัน ส�ำหรับวงแหวนสีเขียว หรือ Green Roller นัน้ นับว่าเป็น
นวัตกรรมใหม่หรือหัวใจส�ำหรับน�ำมาจูนกับสายรุ่นเรือธง Acoustic
Revive “Absolute FM” ดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาๆ ของสายเชื่อม
ต่อทัว่ ไป แต่เมือ่ ไดทราบถึงกรรมวิธกี ารออกแบบและผลิตตามข้าง
ต้นแล้ว น่าทึ่งถึงความเอาใจใส่ในการออกแบบและผลิต
Acoustic Revive “Absolute FM” บรรจุมาในกล่องชั้นนอก
สีด�ำพร้อมสกรีนตัวอักษรยี่ห้อ Acoustic Revive ไว้หน้ากล่อง เมื่อ
เปิดกล่องจะพบถุงสีม่วงห่อหุ้มตัวสายไว้อกี หนึง่ ชัน้ ตัวถุงผ้ารูดปิด
เปิดปากได้ห่อหุม้ ตัวสายเป็นอย่างดี ด้านในกล่องแปะรายละเอียด
ของสายเชือ่ มต่อรุน่ และประเภทนัน้ ๆ ส�ำหรับขัว้ เชือ่ มต่อทัง้ สีข่ วั้ ห่อ
หุ้มขั้วด้วยกันกระแทกไว้ท้งั หมด เป็นงานที่ปราณีตเรียบร้อยตั้งแต่
กล่องบรรจุตวั สายเชือ่ มต่อสัญญาณ ส�ำหรับเส้นทีไ่ ด้รบั มานีม้ ขี นาด
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Acoustic Revive “Absolute FM” Inter Connect เส้นที่ได้
รับมานี้เป็นสายใหม่เอี่ยมน�ำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่น เมื่อถึงผู้จัด
จ�ำหน่าย สายชุดนี้ส่งต่อมาถึงผมในสภาพใหม่เอี่ยมอีกที แน่นอน
ว่า การเบิร์นอินย่อมเกิดขึ้นเป็นแน่แท้ ชุดเครื่องเสียงที่ใช้งานจริง
มีอยู่สองชุดหลักๆ ดังนี้
ชุดแรกประกอบด้วยเครื่องเล่นซีดี Ayre Acoustic : CX7 Evolution, อินทีเกรทแอมป์ Accuphase : E-270, ล�ำโพง Totem Acoustic
: Model One Signature ป้ายสีเงินโลโก้สีแดงรุ่นแรก, ล�ำโพงวางขา
ตั้ง Monitor Audio : Studio 2, ล�ำโพง Wharfedale : Denton 80th
Anniversary Limited Edition, ล�ำโพง XAV : Pratiott Prototype
(Tweeter TDL) จัดวางบนขาตัง้ Focus Audio สูงจากพื้นรวมเดือย
แหลม 24 นิ้ว, สลับกับขาตั้ง Partington Super Dreadnought สูง
24 นิ้ว สีกราไฟต์ ด้านบนตู้ลำ� โพงวางก้อนอิทธิเจทับไว้ตู้ละหนึ่ง
ก้อน
สายสัญญาณเป้าหมายจากเครือ่ งเล่นซีดไี ปอินทีเกรทแอมป์
Acoustic Revive “Absolute FM” ยาว 1.5 เมตร, สายล�ำโพง Cardas Cross Bi-Wire สีเขียวท่อหดเทายาว 3 เมตร ต่อด้วยขั้วบานา
น่า Monster X-Terminator, สายไฟเอซีเครื่องเล่นซีดี JPS INWALL
Power Cord สีแดง เข้าขั้วตัวผู้ Wattgate 330 ขั้วท้าย Wattgate
350 รุ่นเก่ายาว 2.1 เมตร, สายไฟเอซี Hovland Main Line Power
Cord เข้าขั้วตัวผู้ Wattgate 330 ขั้วท้าย Wattgate 350 รุ่นเก่าเสียบ
เข้าที่อินทีเกรทแอมป์ โดยสายไฟของเครื่องเล่นซีดีและอินทีเกรท
แอมป์ต่อเข้าปลั๊กลอยอมฤตรุ่นพิเศษ Wattgate แบบหกช่องเสียบ
(ที่ระลึกครบรอบ ๙ ปี www.audio-teams.com เจ.เจ. ปลั๊ก) รองใต้
ปลั๊กด้วย Acoustic Revive “TB-38H” จากปลั๊กลอยต่อด้วยสายไฟ
Cardas : Golden Reference Power Cord รุ่นดั้งเดิมท่อหดเทายาว 2
เมตร เข้าปลั๊กผนัง Wattgate 381 ช่องไม่มดี าว อีกช่องมีดาวเสียบ
สายไฟใช้งานเครื่อง Acoustic Revive RD-3
ชุดที่สองประกอบด้วยเครื่องเล่นซีดี Accuphase : DP-430,
อินทีเกรทแอมป์ Krell : KAV 400 xi Signature Special Limited
Edition, ล�ำโพงวางขาตั้ง Totem Acoustic : Model One Signature
ป้ายสีเงินโลโก้สีแดงรุ่นแรก, ล�ำโพง Wharfedale : Denton 80th
Anniversary Limited Edition, ล�ำโพง Monitor Audio : Studio 2,
ล�ำโพงวางขาตั้ง XAV : Patiott Prototype (Tweeter TDL) วางบน
ขาตั้ง Totem Acoustic T4S ขนาด 24 นิ้ว ไม่ได้กรอกทรายทุกชนิด
ด้านบนตู้ลำ� โพงวางก้อนอิทธิเจทับไว้ตู้ละหนึ่งก้อน
สายสัญญาณเป้าหมายจากเครือ่ งเล่นซีดไี ปอินทีเกรทแอมป์
Acoustic Revive “Absolute FM” ยาว 1.5 เมตร, สายล�ำโพง Cardas Cross Single-Wire สีเขียวท่อหดเทายาว 2 เมตร ต่อด้วยขั้ว
บานาน่า Monster X-Terminator, สายไฟเอซีที่เครื่องเล่นซีดี JPS
June 2018

Inwall Power Cord เข้าขั้ว Wattgate ทองรุ่นเก่าทั้งด้านขั้วตัวผู้และ
ขั้วตัวเมียยาว 2.1 เมตร, สายไฟเอซี Hovland Main Line Power
Cord เข้าขั้วตัวผู้ Wattgate 330 ขั้วท้าย Wattgate 350 รุ่นเก่าเสียบ
เข้าที่อินทีเกรทแอมป์ โดยสายไฟของเครื่องเล่นซีดีและอินทีเกรทแอมป์ตอ่ เข้าปลัก๊ ลอยหิมพานต์แบบหกช่องเสียบ (ทีร่ ะลึกครบรอบ
๙ ปี www.audio-teams.com เจ.เจ. ปลัก๊ ) รองใต้ปลัก๊ ด้วย Acoustic
Revive “TB-38H” จากปลั๊กลอยต่อด้วยสายไฟ Cardas : Golden
Reference Power Cord รุ่นดั้งเดิมท่อหดเทายาว 2 เมตร เข้าปลั๊ก
ผนัง Wattgate 381 ช่องไม่มดี าว อีกช่องมีดาวเสียบสายไฟใช้งาน
เครื่อง Acoustic Revive “RD-3” ด้านท้ายสายไฟเอซีทั้งหมดรองไว้
ด้วยอุปกรณ์รองสาย Acoustic Revive “PSA-100” ทุกจุดทุกเครื่อง
พร้อมทัง้ ต่ออุปกรณ์จดั การระบบกราวด์ Acoustic Revive “RGC-24”
ไว้ที่อินทีเกรทแอมป์
เครื่องเล่นซีดีจัดวางบนชั้นวางของ Target Audio : B1, อินทีเกรทแอมป์วางไว้บนชั้นวาง Solid Tech : Rack of Silence Regular
1 + แผ่นไม้ Solid Tech แท้, ด้านบนของเครื่องบริเวณทรานฟอร์เมอร์วางก้อนอิทธิเจทับไว้หนึ่งก้อน และบริเวณโวลลุ่มวางก้อน
อิทธิเจรุ่นดั้งเดิมไว้หนึ่งก้อน พยายามแยกสายต่างๆ ให้ห่างออก
จากกัน และยกสายสัญญาณด้วยก้อนอิทธิเจ (ที่ระลึกครบรอบ ๙
ปี www.audio-teams.com) สายล�ำโพงรองไว้ด้วยตัวรองสาย Cable
Insulater Acoustic “Revive RCI-3H” ข้างละสองตัว ส่วนสายไฟเอซี
ทัง้ หมดยกให้ลอยจากพืน้ ห้องด้วยบล็อคไม้ Cardas ในระบบไฟเอซี
และขัว้ ต่อสายสัญญาณระหว่างเครือ่ งรวมถึงขัว้ ด้านท้ายของอินทีเกรทแอมป์ จูนไว้ด้วย Acoustic Revive : QR8 ทั้งหมดแปดจุด
แปดตัว
ภายในห้องฟังใช้อปุ กรณ์สะท้อนเสียง (แผงดิฟฟิวเซอร์) ของ
Handcraft Acoustic 1 ชุด มีทั้งหมดสี่แผงและปรับแต่งอะคูสติก
เบื้องต้นด้วยอุปกรณ์ปรับแต่ง ASC Sound Panel ทั้งหมดสี่คู่ โดย
วางไว้ด้านหลังล�ำโพงสองคู่ ด้านข้างล�ำโพงสองคู่ ด้านหลังล�ำโพง
ปรับแต่งด้วยจิกซอว์ของ HIFI Club หนึ่งคู่ ใกล้กันจูนด้วยรูมจูนข
อง Michel Green 1 คู่ (สีเทา) รูมจูน Michel Green อีกหนึ่งคู่วางจูน
ไว้ด้านหลังห้อง (สีขาว) จูนเสียงโดยวาง Dyna Foot 3 ลูก ไว้ตรง
กึ่งกลางของแผงดิฟฟิวเซอร์แผงกลางด้านหลังล�ำโพง 1 ลูก และ
วางไว้ข้างซ้ายและข้างขวาอย่างละ 1 ลูก
แผงหลังจุดนั่งฟังวางทิปโท เจ.เจ. จูนเสียงด้านบนแผงดิฟJ u n e 2018

ฟิวเซอร์ทั้งสามตัว โดยวางไว้ข้างซ้าย, ขวาและกึ่งกลางอย่างละ
หนึง่ ตัวเอาด้านปลายแหลมชีข้ นึ้ ฟ้า มีอปุ กรณ์ปรับความถี่ ABC ของ
ออดิโอคอนซัลแตนซ์วางไว้กงึ่ กลางแผงหลังอีกที ส่วนแผงด้านข้าง
ทัง้ สองแผงจูนเสียงด้วย Dragon Foot (By เดอะหัง่ แห่ง HIFI HOUSE)
ลูกใหญ่ตรงกึ่งกลางแผงละ1 ลูก และวางเครื่องก�ำจัดคลื่นรบกวน
Acoustic Revive “RR-777” ไว้ด้านบนกึ่งกลางแผงดิฟฟิวเซอร์ด้าน
หลังล�ำโพง เป็นต�ำแหน่งที่ดีส�ำหรับห้องฟังห้องนี้
ขนาดของห้องฟังโดยประมาณกว้าง 3.8 ยาว 6.5 และสูง 2.4
เมตร ผนังด้านข้างเป็นอิฐมอญฉาบเรียบด้วยปูนฉาบทาปิดผิวหน้า
ด้วยสีนำ�้ พื้นไม้เข้าลิ้นวางทับหน้าด้วยพรมบริเวณจากหน้าล�ำโพง
ถึงจุดนัง่ ฟัง นัง่ ฟังด้วยเก้าอีผ้ า้ ทีม่ คี วามสูงพอดีกบั หัวไหล่ โครงเก้าอี้
เป็นไม้และใช้วสั ดุเป็นผ้ารองนั่งกับแผงพนักพิงหลัง นั่งฟังห่างจาก
ล�ำโพง 2.4 เมตร โทอินล�ำโพงไม่เกิน 20 องศา โดยประมาณ (เกือบ
ทุกคู)่ พร้อมทัง้ วางก้อนอิทธิเจรุน่ ฉลองครบรอบ 9 ปี เว็บไซด์ออดิโอ
ทีมดอทคอมทับด้านบนของตู้ล�ำโพงไว้ตู้ละ 1 ก้อน

ผลการใช้งาน

Acoustic Revive “Absolute FM” Inter Connect เป็นสาย
เชื่อมต่อสัญญาณในระดับเรือธงของยี่ห้อ และเป็นรุ่นที่พัฒนามา
ในเทคโนโลยีสงู สุดของวัสดุตวั น�ำในโลกก็วา่ ได้ การได้มาซึง่ ผลผลิต
นี้ มิได้มาง่ายๆ ต้องมีการค้นคว้าวิจัยและต่อยอดจากผลิตภัณฑ์
เดิม ซึ่งกว่าจะได้ตามความต้องการของผู้ผลิต ต้องมีการทดลอง
และทดสอบครัง้ แล้วครัง้ เล่าเพือ่ ให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐาน องค์
ประกอบเหล่านีเ้ องเป็นต้นทุนทัง้ หมดของผลิตภัณฑ์เครือ่ งเสียงและ
อุปกรณ์เสริมทั้งหลาย ส�ำหรับ Acoustic Revive “Absolute FM”
นัน้ เกิดขึน้ มาอย่างไร้ขอ้ จ�ำกัดด้านต้นทุน ท�ำทุกอย่างเพือ่ ให้ดที สี่ ดุ
ในช่วงพอศอหรือรุ่นนี้ จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจไม่น้อยส�ำหรับสายรุ่นนี้
เมื่อสายชุดนี้มาถึงห้องฟังผม มีการปรับเปลี่ยนโยกย้าย
อุปกรณ์หลักบางตัวให้เหมาะสมกับการใช้งานตามข้อมูลอ้างอิงขัน้
ต้นของชุดและอุปกรณ์รว่ มใช้งาน เมือ่ สัมผัสตัวสายพร้อมการบรรจุ
หีบห่อมาในกล่องที่ดีมีคุณค่าและดูมีราคา มันเป็นสิ่งที่น่าชื่นชม
ความเรียบร้อยของผลิตภัณฑ์ สายชุดนี้จึงเข้าประจ�ำการทดแทน
สายเดิมในทันที นี่คือด่านแรกหรือช่วงชั่วโมงแรกของการใช้งาน
น�ำ้ เสียงเริม่ แรกของการใช้งานผิดไปจากทีค่ าดหวังไว้ ซึง่ ช่วง
แรกของการใช้งานน่าจะมีนำ�้ เสียงไปทางพุ่งใส่หรือสดสว่างในรูป
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บทความ

พิเศษ

แบบสมัยนิยม แต่กลับกัน น�ำ้ เสียงของสายเส้นนี้ราบรื่น ไม่มกี าร
เติมแต่งสีสัน บางครั้งยังนึกในใจว่า ท�ำไมมันจืดชีดสนิทเช่นนี้ แต่
อาการดังกล่าวข้างต้น เป็นน�ำ้ เสียงของช่วงชัว่ โมงแรกในการใช้งาน
จริง การใช้งานจึงด�ำเนินต่อไปด้วยการเปิดฟังเพลงและการเบิร์นอินอย่างต่อเนื่องด้วยแผ่นเบิร์นอิน Purist Audio Design : Rev-B
ซึ่งผ่านพ้นการฟังเพลงมาไม่ถงึ 10 ชั่วโมงเศษ มีการเปลี่ยนแปลง
ในรอบแรก
ช่วง 10 ชั่วโมงเศษดังที่กล่าวไว้ น�ำ้ เสียงเปลี่ยนแปลงไปตาม
ที่ผมคาดไว้ต้งั แต่แรกทันที ให้ความโปร่งกระจ่าง เสียงขับร้องเปิด
โปร่งมาก มีรายละเอียดชัดเจนต่อเนื่องขึ้น เสียงที่ไม่ค่อยได้ยินก็
สัมผัสได้อย่างน่าทึง่ ไม่นอ้ ย ยังมีหางเสียงทีส่ ง่ เสียงตัวเอสและซอโซ่
ทัง้ หลายซิบๆ ออกมาให้สมั ผัสอยูต่ อ่ เนือ่ ง การดึงจังหวะคอนทราสต์
ยังไม่เด่นชัดมากนัก อีกทั้งความต่อเนื่องของเสียงให้สอดคล้องกับ
บรรยากาศไม่ดเี ท่าที่คาดหวัง หลายประเด็นที่ต้องปรับปรุงนี้ ต้อง
ให้เวลาเบิร์นอินเพื่อชี้วัดกันอีกรอบ
เมื่อใช้งานอย่างต่อเนื่องและเบิร์นอินสลับกันไป อุปกรณ์ใน
ชุดไม่มีการขยับปรับเปลี่ยนอีกต่อไป ทุกอย่างคงที่และคงเดิม น�้ำ
เสียงในครัง้ นีเ้ ริม่ มีความแตกต่างในด้านทีด่ อี ย่างชัดเจน และทุกครัง้
ของการใช้งาน น�ำ้ เสียงนีย้ งั คงเปิดเผยในด้านดีไว้ครบถ้วนและไม่มี
การเปลีย่ นแปลงใดๆ อีกต่อไป นับเวลารวมๆ ได้เกิน 200 ชัว่ โมงเศษ
แน่นอน จึงชี้ประเด็นลงไปว่า พร้อมแล้วส�ำหรับ Acoustic Revive
“Absolute FM” ชุดนี้
เริม่ จากน�ำ้ เสียงของสายสัญญาณเส้นนี้ เน้นให้เปิดเผยในทุก
รายละเอียดพร้อมความสดใส จ�ำแนกแยกแยะความละเอียดในย่าน
เสียงกลางตอนบนไปจรดเสียงแหลมสูงสุดดีเยีย่ ม เกรนเสียงทัง้ หมด
ละเอียดบนพื้นฐานความสุภาพ สงัด หางเสียงทอดตัวไปไกลไม่มี
ความแข็งกร้าวและคมแข็งบาดหู พร้อมจ�ำแนกแยกแยะเสียงของ
ชิน้ ดนตรีตา่ งขนาดและต่างความดังออกจากกันเป็นอิสระหลุดลอย
จากพื้นเสียงดีเยี่ยม ทั้งไวโอลิน, วิโอล่า และเครื่องสาย เสมือน
แสดงให้เห็นตรงเบื้องหน้านั่นเชียว เสียงกลางเด่นชัดเปิดเผยแก้ว
เสียงให้เปิดโปร่งออกมาอย่างชัดเจนและมีเนื้อเสียงกลมกลืนกัน
เสียงทุม้ ต้นควบแน่นพร้อมเก็บตัวเสียงตามจังหวะเวลา ส่วนทุม้ ลึก
ให้ปริมาณ แรงปะทะต้นโน๊ตได้ดี จ�ำแนกแยกแยะคอนทราสต์ด้วย
ความโดดเด่นบนพื้นฐานความสะอาดของพื้นเสียง
พิ จ ารณาต� ำ แหน่ ง ชิ้ น ดนตรี บ นพื้ น ฐานความชั ด เจนนี้
จ�ำแนกรายละเอียดจากรูปวงที่ตรึงและก�ำหนดไว้ ก�ำหนดรูปวงให้
สอดคล้องกันโดยแถวหน้าสุดถอยหลังจากแนวระนาบของล�ำโพง
ไปเล็กน้อย แถวที่สองและล�ำดับต่อๆ ไป ถอยร่นลงไปถึงด้านหลัง
ในระยะสมดุลกับด้านข้าง ด้านกว้างขยายออกไปจรดผนังห้องฟัง
เครือ่ งดนตรีแถวสองและสามก�ำหนดไว้ดว้ ยความสมดุลไม่ซอ้ นทับ
ปะปนกัน เว้นช่องว่างและระยะห่างให้เกิดช่องไฟด้วยความโดด
เด่น ขนาดของวงใหญ่โตเต็มพื้นที่ รูปวงนี้มีความสมดุลกลมกลืน
กันระหว่างด้านกว้างและด้านลึก รูปวงที่ได้สวยงามและโดดเด่น
อัลบั้ม [Postcards : The Turtle Creek Chorale / RR-61CD] จ�ำแนก
ประเด็นดังกล่าวได้ดี
กับความสูงของชิน้ ดนตรี เมือ่ น�ำทัง้ สามด้านประกอบรวมกัน
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เข้าไป น�ำเสนอภาพสามมิตขิ องรูปวงได้เด่นชัดมากยิง่ ขึน้ สอดคล้อง
กับต�ำแหน่งความสูงของเสียงบริเวณกึ่งกลางวง ก�ำหนดต�ำแหน่ง
ให้สอดคล้องกับการบันทึกมาของอัลบั้ม [Now the Green Blade
Riseth / Proprius PRCD 9093] เสียงขับร้องของการบันทึกในโบสถ์
ก�ำหนดด้านกว้างและด้านลึกสอดคล้องเหมาะสมในทุกด้าน
ความสูงของเครือ่ งเป่าจ�ำพวกทองเหลืองกับการตรึงต�ำแหน่ง
ความสูง น�ำเสนอให้สัมผัสได้ง่าย [ANTIPHONE BLUES / Arne
Domneus Proprius PRCD 7744] เสียงลมจากเครื่องดนตรีประ
เภทแซกโซโฟนแผดเสียงออกมาละเอียดบนพื้นฐานความโปร่งใส
สะอาด ให้จังหวะรุกเร้าต่อเนื่องและแจกแจงดีมาก พร้อมทั้งลีลา
ของช่วงลากเสียง ปลายเสียงทอดตัวไปไกลทิง้ ระยะเวลาไว้และเจือ
จางหายไปอย่างแผ่วเบา
พิจารณาช่องว่างช่องไฟจากบทเพลงคลาสสิกวงใหญ่ ใน
แทร็คเจ็ดอัลบั้ม [Art for the Ear / Burmester CD III] ตอบสนอง
จังหวะได้เหมาะสม แยกแยะช่องว่างช่องไฟเด็ดขาด ไม่มีการซ้อน
ทับปะปนกันระหว่างตัวเสียงในแต่ละดนตรี ตรึงต�ำแหน่งแม่นย�ำ
แน่นสนิท ขนาดของเสียงแต่ละเสียงสมดุลตามสัดส่วนสเกล สัมผัส
ช่องว่างช่องไฟด้วยความเด่นชัด ทุกช่วงของการก�ำหนดลมหายใจ
น�ำเสนอออกมาให้สมั ผัสได้ทั้งความชัดใสและเสียงแผ่วเบา พร้อม
ความเพลิดเพลินบนพื้นเสียงสุภาพ
เมื่อพูดถึงการจ�ำแนกแยกแยะช่องว่างช่องไฟต้องกล่าวถึง
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อัลบั้มอ้างอิงชั้นครู [Dafos / Reference Record/RR-12CD] หลาย
แทร็คถ่ายทอดช่องว่างช่องไฟได้โดดเด่น ไม่ซ้อนทับบดบังกัน แบ่ง
ชั้นแบ่งแถวตามสัดส่วนสเกลและต�ำแหน่ง ยิ่งฟังให้ดังยิ่งตอบ
สนองจุดเด่นของการแยกแยะนี้ได้ชัดเจน ตัวเสียงนิ่งมากยิ่งส่งผล
ถึงจุดเด่นของช่องไฟ เร่งโวลลุ่มได้ดังโดยยังคงความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยไว้ เสียงแบล็คกราวด์ด้านหลังให้ความโดดเด่น ถ่ายทอด
ความชัดลึกออกมาเคล้าคลอกันและลอยเด่นออกจากพื้นเสียง
ไม่มีอาการขึ้นขอบคมแข็งใดๆ [Rachmaninoff Dallas Symphony
/ Analogue Productions/APCD-006] เป็นอีกหนึ่งอัลบั้มที่บ่งบอก
ประเด็นดังกล่าวได้ดี
แถมท้ายกับแนวทางอัลบัม้ ร้องประสานเสียง [Now the Green
Blade Riseth / Proprius PRCD 9093] Acoustic Revive “Absolute
FM” จ�ำแนกแยกแยะเสียงขับร้องได้โดดเด่น แก้วเสียงส่งถ่ายน�้ำ
เสียงเด่นชัด แยกแยะกันแต่ละเสียงเด็ดขาด ให้ความกระจ่างและ
ชัดใสไม่ขนึ้ ขอบสันใดๆ ไม่มีม่านหมอกเข้ามาบดบังตัวเสียง ความ
ชัดใสนี้น�ำเสนอบนพื้นเสียงอันสุภาพสะอาด จ�ำแนกเสียงขับร้อง
ทั้งนักร้องชาย นักร้องหญิง หรือเสียงของเด็กอย่างอิสระ เสียงขับ
ร้องกระจ่าง จ�ำแนกแยกแยะคอนทราสต์อย่างที่ไม่เคยสัมผัสได้
มาก่อน ก�ำหนดต�ำแหน่งความสูงต�่ำในแต่ละแถวไว้ตามสัดส่วน
พร้อมก�ำหนดไว้แน่นสนิท ตอบสนองมวลเสียงให้สมดุลกับความใส
เครื่องดนตรีประเภทเปียโนและเครื่องเคาะโลหะ ให้ความ
กังวานและมีฐานเสียงอยู่ต่อเนื่อง เกรนเสียงละเอียดระยิบระยับ
ย�้ำเน้นน�้ำหนักให้หนัก เบา อ่อน แก่ ได้ดีเยี่ยมมาก น�ำเสนอออก
มาด้วยความสุภาพต่อเนื่องตามจังหวะของดนตรี จ�ำแนกแยกแยะ
แต่ละชิ้นดนตรีออกมาเด่นชัด ความนวลเนียนและเปิดโปร่งเข้า
กันได้ดี ไม่มีความหยาบกร้านหรือปล่อยเสียงเป็นชิ้นเป็นเส้นออก
มาให้บาดหู ปลดปล่อยตัวเสียงให้หลุดลอยออกมาจากพื้นฉาก
หลังอย่างอิสระ เสียงแผ่วเบาในแถวหลังเด่นชัด จับต้องได้ง่าย
และรักษาความกังวานไว้ต่อเนื่อง [Test CD5 / OPUS 3 CD20000]
บรรยากาศรอบตัวเสียงถ่ายทอดออกมาในแนวโปร่งใส จังหวะ
แรกของเครือ่ งดนตรีประเภทนีเ้ ปล่งเสียงออกมาให้นำ�้ หนักและแรง
ปะทะเด็ดขาดและต่อเนือ่ งไปกับย่านเสียงกลาง แนวเพลงประเภท
เคาะตีท้งั หลายแจกแจงรายละเอียดออกมามาก บนพื้นฐานความ
สะอาดเกลี้ยงเกลา
กับย่านเสียงกลางไปจรดกลางแหลมทั้งหมดของอัลบั้ม [Art
for the Ear / Burmester CD II] โปร่งละเอียดและชัดใสย�ำ้ เน้นราย
ละเอียดหนักเบาได้ดีเยี่ยม หางเสียงทอดตัวไปไกลและจางหายไป
ด้วยความราบรืน่ รายละเอียดของนักดนตรีทเี่ ล่นไปพูดไปสัมผัสค�ำ
พูดในการน�ำเสนอออกมาเด่นชัด บรรยากาศรอบตัวเสียงสัมผัส
ได้ในแนวทางสดใส อาการขึ้นขอบจนเสียดแทงหูไม่ปรากฏและ
ไม่สร้างความร�ำคาญแต่อย่างใด แต่ละชิ้นดนตรีไม่ซ้อนทับปะปน
กัน ย่านเสียงนี้จ�ำแนกรายละเอียดและให้ความสดใสสุภาพนวล
เนียนมาก แม้ในบางแทร็คที่มีดนตรีสลับซับซ้อนพุ่งสาดใส่ ยังคง
ถ่ายทอดออกมาละเอียดต่อเนื่องตามท่วงท�ำนองและไม่มีความ
สากเสี้ยนปะปนออกมา เน้นให้สะอาดและเกลี้ยงเกลาในแนวทาง
ความเป็นดนตรีอยู่ตลอดเวลา
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แนวทางขับร้องอัลบั้ม [Amanda McBroom : Dreaming /
Gecko Record] ให้ความชัดใสเข้มข้น แก้วเสียงใสกังวานมีเนือ้ เสียง
กลมกลืน แจกแจงรายละเอียดจ�ำพวกนาโนคอนทราสต์ได้เด่นชัด
ให้ความเป็นดนตรีท่ไี ม่แต่งแต้มสีสัน แต่เป็นการแจกแจงในส่วนที่
ตรงไปตรงมา เสียงลมจากช่องท้องผ่อนหนักเบาน�ำเสนอด้วยความ
เด่นชัดสัมผัสได้ง่ายดาย ช่วงขับร้องพร้อมจังหวะรุกเร้าตอบสนอง
ได้รวดเร็ว บรรยากาศรอบตัวเสียงเคล้าคลอในแนวทางสดใส เสียง
กลางขับร้องมีเสน่หม์ าก รายละเอียดปลีกย่อยน�ำเสนอออกมาเพียบ
พร้อมทั้งเสียงเล็กเสียงน้อยครบถ้วน เสียงแหลมตอนกลางไปยัน
เสียงแหลมสูงสุดน�ำเสนอด้วยความละเอียด แนวเพลงขับร้องอัลบัม้
นี้โดดเด่นเสียงขับร้องสะอาดสดใสตรงไปตรงมาตามการบันทึก
เสียงขับร้องของนักร้องชาย แทร็คหกของอัลบั้ม [Art for the
Ear / Burmester CD III] ชัดเจน ให้พละก�ำลัง การร้องประสาน
เสียงจ�ำแนกออกมาเด่นชัดพร้อมไล่ล�ำดับเสียงให้มีขนาดความดัง
ลดหลั่นลงจากเสียงหลัก ย�้ำเน้นน�้ำหนักเสียงขับร้องให้สอดคล้อง
กับจังหวะที่ออกเสียงอย่างรวดเร็ว รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ของ
การดึงสายกีตาร์และเครื่องเคาะโลหะรวมถึงเสียงขลุ่ย ละเอียด
นวลเนียน เสียงสไลด์กตี าร์ย�้ำเน้นจังหวะแรกให้ชดั เจนแสดงตัวตน
ออกมาตั้งแต่หัวเสียง ตัวเสียงและหางเสียง หางเสียงปลดปล่อย
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ให้ทอดตัวไปไกลพร้อมจัดระเบียบไว้เรียบร้อย ไม่แยงหูและกร้าว
แข็ง ควบคุมให้ผ่อนหนักเบาตามจังหวะตามท�ำนองสอดคล้องกับ
น�้ำหนักเสียงกลมกลืนเสมอสมานกันไป
เสียงขับร้องของนักร้องชายที่ให้พละก�ำลังและเน้นไปในทาง
โทนเสียงต�่ำอัลบั้ม [Livington Taylor / ink (JD162) Chesky Record]
ให้ความกังวานของเสียงขับร้องบนพื้นฐานความกระจ่าง โปร่ง แต่
เพียบพร้อมไปด้วยความเข้มข้นและพละก�ำลังทีด่ ดุ นั น�ำเสนอออก
มาโดยไม่ทิ้งบรรยากาศห้อมล้อมตัวเสียง บรรยากาศใสประดุจ
คริสตัสโปร่งแสง ไม่มมี า่ นหมอกมาบดบังตัวเสียง หางเสียงทอดตัว
ไปไกลจึงค่อยๆ จางหายไปอย่างราบรื่น ให้บรรยากาศผสมผสาน
กับรายละเอียด สเกลเสียงร้องเหมาะสมตามขนาดสัดส่วนรูปวงที่
กว้างขวาง เกรนเสียงละเอียด ก�ำหนดลมหายใจเข้าออกให้สมั ผัส
ได้ทุกท่วงท�ำนองพร้อมย�้ำเน้นหนักเบา โดยรักษาจังหวะเวลาให้
สอดคล้องกับทุกท�ำนอง ในช่วงขับร้องพร้อมการเล่นกีตาร์ชัดเจน
ไม่ขึ้นขอบสันใดๆ
แนวเพลงคันทรี่และแนวเพลงมาร์ช [The Sound of Quality
/ Opus 3 Proprius Sweden] เสียงขับร้องหนักแน่นขัดเจนมีมวล
สมดุลกับย่านเสียงอื่น การร้องประสานเสียงแยกแยะอิสระได้เด็ด
ขาดพร้อมทั้งย�้ำเน้นทั้งเสียงหลักและถ่ายทอดระดับเสียงร้องออก
มาเหมาะสมกลมกลืน ระดับเสียงของนักร้องทั้งหมดก�ำหนดไว้
สมดุลกับต�ำแหน่งของเครื่องดนตรีในวง หางเสียงขับร้องจางหาย
ไปด้วยความราบรืน่ ให้ความต่อเนือ่ งด้วยลีลาตามท่วงท�ำนอง เสียง
กีตาร์โปร่งฟังในสไตล์คนั ทรีไ่ ด้กลิน่ อายบรรยากาศเข้ามาปะปนอยู่
สม�ำ่ เสมอ สัมผัสความเป็นดนตรีได้ดี รายละเอียดของแต่ละเสียงใน
แถวถัดไปตรึงความชัดใสไว้แนบแน่น จ�ำแนกออกมาจากฉากหลัง
และปลดปล่อยออกมาจากพื้นเสียงอย่างอิสระ
แนวเพลงกระแทกกระทั้นของทุ้มต้นจากกลองของอัลบั้ม
[Take ’Dake’ / Denon Master Sonic] ให้ความชัดเจนและหนัก
แน่น หนังกลองขึงมาตึงดีเยีย่ ม จังหวะแรกกลมกลึงพร้อมมวลเสียง
ควบแน่นเข้มข้น ให้เสียงสะท้อนกลับจากการหวดไม้กลองต่อเนือ่ ง
ดีเยีย่ ม ถ่ายทอดความกังวานรอบตัวเสียงออกมาต่อเนือ่ ง หางเสียง
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จางหายไปด้วยความราบรื่นตามจังหวะท่วงท�ำนอง พร้อมทอดตัว
ไปไกล เสียงกลองจากอัลบั้มนี้ฟังได้สนุกสนานและเกลี้ยงเกลา
บนความสะอาดและความสงัดชองพื้นเสียง ยิ่งส่งผลในเรื่องเสียง
ทุ้มพร้อมจังหวะเงียบสนิทที่ส่งเสริมไดนามิกส์ช่วงเริ่มออกเสียงให้
ทะยานออกไปบนความสงัด ประเด็นนี้น่าชื่นชมและเป็นสิ่งที่ซุป
เปอร์ไฮ-เอนด์ท้งั หลายควรมี
ขุดคุ้ยอัลบัม้ ดัง้ เดิมมาสเตอร์ RR Records หลากหลายเครือ่ ง
ดนตรีของ [Dafos / RR12CD AAD 1985 USA] น�ำเสนอเสียงทุ้มได้
เด็ดขาด การลงน�ำ้ หนักกระแทกกระทั้นสอดคล้องตามจังหวะเวลา
น�้ำหนักเสียงในจังหวะแรกกระทบเน้นให้จะแจ้ง เสียงทุ้มสะอาด
เกลี้ยงเกลา มีมวลมีขนาดเหมาะสมไม่เติมฐานเสียงและน�้ำหนัก
เสียงจนบวมเบลอ เสียงทุ้มน�ำเสนอออกมาไม่ลดแรงปะทะและน�้ำ
หนักเลย ไม่มีการยั้งมือใดๆ ยิ่งไปกว่านั้นแทร็คที่เจ็ดช่วงเวลาของ
ความสงัดเข้าปกคลุมอยู่ จังหวะแรกปะทะสร้างความตกใจได้เด็ด
ขาดจนสนั่นห้องฟัง คลื่นเสียงแผ่ขยายออกมายังจุดฟัง ทั้งความ
ดุดันและความสะอาดสอดคล้องปลดปล่อยกันออกมาได้ดเี ยี่ยม
พิจารณาอิมแพ็กต์แรกกระทบของเสียงกลองใบใหญ่อัลบั้ม
[Rain Forest Dream / Saydisc CD-SDL384] ก�ำหนดตัวตนและ
ต�ำแหน่งแห่งหนชัดเจน น�ำเสนอออกมาให้น้ำ� หนักเหมาะสม มวล
เสียงกลมกลึงออกเป็นลูกและสมดุลกับย่านเสียงอืน่ อิมแพ็กต์แรก
กระทบเด็ดขาด เป็นเสียงกลองที่ให้ความเป็นดนตรีผสมกับน�้ำ
หนักย�้ำเน้นอยู่เสมอ เสียงกลองในแต่ละจังหวะย�้ำเน้นหนักเบาได้
ต่อเนื่อง ทุกจังหวะของการหวดไม้กลองลงไปไม่มกี ารยั้งมือแต่คน
หวดไม่ได้ทมุ่ สุดแรงเกิดเท่านัน้ เอง ไม้กลองถูกฟาดลงไปด้วยความ
รวดเร็ว หัวไม้กระทบกับหนังกลองด้วยความหนักหน่วงตอบสนอง
เสียงสะท้อนจากหนังกลองให้สัมผัสได้เด่นชัดพร้อมการสะท้อน
กลับของเสียงหนังกลอง
เสียงความถี่ต�่ำจากออร์แกนท่ออัลบั้ม [Pomp & Pipes! /
Reference Record / RR-58 HDCD USA] ที่ผ่านมาสายสัญญาณ
เส้นนี้โดดเด่นในเรื่องความละเอียดละเมียดละมัย กับมวลเสียง
ทุ้มลึกนี้ยังน�ำเสนอได้ดี เสียงทุ้มต�่ำให้ปริมาณเหมาะสมกับเสียง
June 2018

ย่านอื่นๆ รักษาสมดุลเสียงไว้เสมอ สอดคล้องต่อเนื่องกับเสียงทุ้ม
ต้น ความถี่ต�่ำลงได้ลกึ แผ่ฐานเสียงครอบคลุมจุดนั่งฟังและยิงตรง
มาจากด้านหลังโถง หางเสียงแต่ละตัวแยกแยะเป็นอิสระต่อกัน
พร้อมน�ำเสนอด้วยลีลาตลอดท่วงท�ำนอง ฟังได้เพลิดเพลินบนพื้น
ฐานความเป็นดนตรี
เสียงกลองจาก [Ultimate Reference CD/Wilson Audio
WA8008] กลมกลึงควบแน่นก่อนจะจางหายไปตามเวลาและ
ท่วงท�ำนอง ไม่มีการปนกันระหว่างหางเสียงกลองใบนี้กับดนตรี
ประเภทอื่น เสียงแรกกระทบที่โดดเด่นควบคุมน�้ำหนักเสียงจึง
ทอดตัวไปเรื่อยๆ ตามท่วงท�ำนอง พื้นเสียงสะอาดให้ความสงัดใน
ชนิดที่เรียกว่าวังเวงกันเลย เสียงทุ้มจากกลองมีความสะอาด ต่อ
เนื่องไปถึงจังหวะเวลาสอดคล้องน�ำเสนอออกมาได้กลมกลืนไป
ตลอดย่านการฟัง ในทุกจังหวะเวลาไม่มีความรู้สึกว่าเร่งสปีดใดๆ
เพิ่มเติม จังหวะตัวโน๊ตเงียบก็เงียบสนิท ก�ำหนดเสียงแต่ละเสียง
ให้เสนอออกมาด้วยความต่อเนื่อง
ตอกย�้ ำ เข้ า ไปอี ก ครั้ ง กั บ บทเพลงคลาสสิ ก วงใหญ่ ห ลาย
ท่วงท�ำนอง ในแทร็คที่เจ็ดของอัลบั้ม [Art for the Ear / Burmester
CD III] ขับร้องออกมาให้ทั้งจังหวะที่เหมาะสม ต�ำแหน่งชัดตรึง
แน่นสนิท ขนาดของเสียงแต่ละต�ำแหน่งสมดุลสอดคล้องกันกับ
เสียงเครื่องดนตรีในรูปวงด้วยความงดงามเช่นเดิม แยกแยะแต่ละ
เครือ่ งดนตรีออกจากกันอย่างอิสระ ตัวเสียงชัดใสพร้อมบรรยากาศ
รายล้อมเฉกเช่นกับวัตถุโปร่งแสง ทุกช่วงในการก�ำหนดลมหายใจ
เข้าออกของนักดนตรีเด่นชัดมากๆ พร้อมให้บรรยากาศปกคลุม
รอบๆ ตัวเสียงอยู่เสมอ ฟังในแนวทางเพลิดเพลินไม่เน้นให้จริงจัง
เกินจริง เน้นการถ่ายทอดในแนวทางละเอียด ชัดใสและเคลียร์ทกุ
ตัวโน๊ตออกมา
อีกหนึ่งอัลบั้มของเพลงคลาสสิกวงใหญ่ [The Symphonic
Sound Stage D/CD3502] วางวงวางต�ำแหน่งไว้แม่นย�ำ แถวหลัง
ถอยไปจรดก�ำแพงด้านหลัง เครื่องดนตรีนับร้อยชิ้นมีตัวตนที่อยู่
ของตนเองพร้อมชีใ้ ห้เห็นในพืน้ อากาศว่าเสียงเครือ่ งดนตรีประเภท
ใดอยู่ในต�ำแหน่งใด ไม่มอี าการปะปนทับกันระหว่างแถว ต�ำแหน่ง
ชิ้นดนตรีในวงออร์เคสตร้าก�ำหนดไว้แน่นสนิทอัลบั้ม [Hovland /
HP 100 Preamp TopMusic 8012] เสมือนกับแทร็ค 1, 11, 12, 13
และ 15 [Musik wie von einem anderen Stern / Manger] ตัวเสียง
และหางเสียงในแต่ละเสียงไม่ปะปนกัน แยกแยะมิติและต�ำแหน่ง
ให้เป็นอิสระต่อกันและจางหายไปด้วยความราบรื่น ส่งถ่ายไดนา
มิกส์คอนทราสต์ตอ่ เนือ่ งพร้อมบรรยากาศรายล้อมตัวเสียงให้สมั ผัส
อย่างดีเยี่ยม
แผ่นออดิโอไฟล์เน้นจังหวะจะโคนของเครื่องดนตรีไม้อัลบั้ม
[Take ’Dake’ with Neptune / Asian Roots Denon USA] ส่งถ่าย
เสียงการเคาะระนาดไม้ผสมกับจังหวะกลองและเครื่องเป่าตอบ
สนองได้รวดเร็วต่อเนื่อง ให้ไดนามิกคอนทราสต์ผสมอยู่ทกุ จังหวะ
การด�ำเนินตามท�ำนองพร้อมจ�ำแนกแต่ละประเภทของเครือ่ งดนตรี
ออกมาด้วยความอิสระ ตัวเสียงกระชับกลมกลึง ไม่ยำ�้ เน้นหัวเสียง
แบบล�ำหักล�ำโค่นมากเกินจริง แต่ให้เสียงสะท้อนกลับจากการเคาะ
การเป่าได้รวดเร็ว เสียงหนังกลองสะท้อนกลับมาเสมือนการเคาะ
J u n e 2018

ตีลงไปในจังหวะแรกแต่มีขนาดใหญ่กว่าเสียงแรกกระทบเล็กน้อย
ถ่ายทอดลีลาของเสียงอ่อนแก่หนักเบาไปตลอดจนโปร่งใส ชัดใส
และชัดลึก
สุดท้ายกับบทเพลงไทยอัลบั้มพิเศษ คุณสุนารี ราชสีมา เป็น
แผ่นเพลงไทยธรรมดาๆ ชุดที่สุดของหัวใจ ปกติอัลบั้มนี้จะใช้ฟัง
เพลงเพื่อผ่อนคลาย เนื้อเพลงเมื่อได้ฟังแล้วสามารถก�ำหนดความ
สุขุมและความนิ่งได้ดี เสียงคุณสุนารีอิ่มหวานใส ไพเราะจนหา
ที่ติได้ยากยิ่งนัก เนื้อเสียงมีมวลและให้ความต่อเนื่อง ทุกชิ้นดนตรี
กระจ่าง ช�ำแหละออกมาของทุกๆ การบันทึกและแยกแยะออกมา
อิสระ เหล่าบรรดาเมาท์ออร์แกนบรรเลงด้วยความอิ่มเอิบเข้มข้น
ไพเราะจับใจ ให้รายละเอียดได้ดี เน้นเรือ่ งบรรยากาศและความต่อ
เนือ่ งของการถ่ายทอดทางด้านอารมณ์ของดนตรี เสียงทีไ่ ด้รบั สร้าง
ความประทับใจและสร้างความจดจ�ำในน�้ำเสียงอันเป็นเอกลักษณ์
ดัง้ เดิมและต่อยอดให้มที งั้ ความสงัดและความสุภาพในการน�ำเสนอ
ตลอดทุกท่วงท�ำนอง

บทสรุปหลังการใช้งาน

Acoustic Revive “Absolute FM” Interconnect ผ่านการใช้งาน
จนพิสูจน์ในหลายๆ ประเด็นให้เป็นที่ยอมรับจากผมส�ำหรับการหา
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มาใช้งานในชุดเครือ่ งเสียงไฮ-เอนด์ไปจรดอัลตร้าไฮ-เอนด์ พิจารณา
เริ่มต้นตั้งแต่ช่วงชั่วโมงแรกของการใช้งานจวบจนช่วงสุดท้ายของ
การใช้งาน เรียกว่าตั้งแต่ป้ายแดงยังไม่พ้นเบิร์นอินไปจรดเบิร์นอิน
และพร้อมใช้งานในภาวะปกติ ทุกช่วงเวลาของการใช้งานสามารถ
ตีแผ่ออกมาได้ดี ช่วงแรกของการใช้งาน อย่าได้คาดหวังอะไรไปมาก
เพราะสายรุ่นนี้จะเน้นให้เสียงเปิดโปร่ง พุ่งเข้าหาจุดนั่งฟัง ยกเว้น
ช่วงชั่วโมงแรกถึงชั่วโมงที่ห้า สายชุดนี้ให้ความทึบก่อน ไม่เปิดเผย
อะไรมากนัก แต่พอเกินห้าชัว่ โมงไปแล้วกลับส่งถ่ายรายละเอียดมา
พรั่งพรูและพุ่งเข้าหาจุดนั่งฟังดังที่กล่าวข้างต้น
เมื่อใช้งานจนผ่านระดับสองร้อยชั่วโมงไปแล้ว อุปนิสัยและ
บุคลิกของสายชุดนี้แสดงออกมาโดยไม่มีการปิดบังอะไรอีกต่อไป
น�ำ้ เสียงยังคงให้ความเปิดโปร่งในแบบราบรืน่ และมีความเข้มข้นใน
เนื้อเสียงเหมาะสม ในด้านน�้ำหนักเสียงควบแน่นกลมกลืนมาก ใส่
เสียงกระแทกกระทั้นใดๆ เข้าไป ตอบสนองกลับออกมาด้วยความ
รวดเร็วและมีสเกลใหญ่โตสมดุลกับเครือ่ งดนตรีประเภทอืน่ ๆ ในวง
นัน้ ๆ พร้อมทัง้ ส่งเสียงสะท้อนออกมาและมีความกังวานในรูปแบบ
บรรยากาศห้อมล้อมอยู่ตลอดตัวเสียง น�ำเสนอบรรยากาศในแบบ
ฉบับโปร่งใสไร้ซ่งึ ม่านหมอกใดๆ มาบดบัง จึงนับว่าเป็นสายที่ครบ

เครือ่ งเส้นหนึง่ และไม่ใส่สงิ่ ดีๆ ทีก่ ล่าวเกินความจริง ท�ำให้สายเส้นนี้
ไม่นำ� สีสนั ใดๆ เข้ามาปะปนหรือน�ำบุคลิกตัวเองให้เปลีย่ นโครงสร้าง
ของเสียงทั้งระบบ หรืออีกนัยยะหนึ่งคือสายรุ่นนี้มีความเป็นกลาง
ตรงไปตรงมาดีมาก
นอกเหนือจากนี้ จุดเด่นมากกับรายละเอียดปลีกย่อย ใน
ซิสเต็มเดิม ทุกอย่างคงเดิม เพิ่มเติมคือสายเชื่อมต่อสัญญาณชุด
นี้เข้าไป ชุดที่เคยฟังไม่ว่าจะอัลบั้มไหนๆ ส่งถ่ายและจ�ำแนกราย
ละเอียดทีไ่ ม่เคยได้ยนิ มาก่อนออกมาให้สมั ผัสได้โดดเด่นในรูปแบบ
ไดนามิกส์คอนทราสต์ระดับไมโครไดนามิกดีเยีย่ มมากทีเดียว และ
ถือว่าความดีนอี้ ยู่ในระดับหัวแถวของสายอัลตร้าไฮ-เอนด์ทงั้ หลาย
ในพิกัดระดับเดียวกัน ทุกๆ รายละเอียดสามารถน�ำเสนอให้สมั ผัส
ความ อ่อน แก่ หนัก เบา ของเสียง พร้อมทั้งดึงจังหวะเวลาตาม
การบันทึกมาจริงๆ ของแผ่นซีดีแต่ละอัลบั้ม ท�ำให้หลายผลงานที่
น�ำมารับฟังมีตัวตนและสร้างชีวิตชีวาให้กบั อัลบั้มนั้นๆ อีกครั้ง มัน
เยี่ยมยอดมากจริงๆ
ทั้งหมดทั้งปวงนี้เป็นการอธิบายถึงผลการใช้งานและพอจะ
สรุปประเด็นออกมาตามรายละเอียดข้างตน ซึ่งผมเองเชื่อว่า ไม่ใช่
เรื่องแปลกที่สายระดับนี้จะท�ำได้ดีเพียงนี้ เพราะการวางต�ำแหน่ง
ปัจจุบันของ Acoustic Revive “Absolute FM” ของยี่ห้อตนเอง
วางตัวเป็นรุน่ ท้อปสุดขัว้ ของสายเชือ่ มต่อสัญญาณ จึงไม่มขี อ้ จ�ำกัด
ด้านการลงทุนและวิจัย ทดสอบแล้วทดสอบอีกจนเกิดเป็น Mass
Product แน่นอนครับ อะไรก็ตามที่สร้างมาโดยไม่มีข้อจ�ำกัดเรื่อง
ต้นทุน การออกแบบและสร้างจึงอิสระต่อข้อผูกมัด เหลือเพียงว่า
ผู้ออกแบบ “ท�ำถึง” แค่ไหนกัน
Acoustic Revive “Absolute FM” ไม่ใช่สายที่ซิสเต็มระดับเริ่ม
ต้นควรลงทุน เพราะระดับเริม่ ต้นเหมาะกับสายรุน่ ทีเ่ น้นสีสนั ในการ
แต่งเติม เสมือนทานไข่เจียวต้องจิม้ ซอส หรือทานซีฟู้ดต้องมีนำ�้ จิม้
อะไรท�ำนองนี้ ส�ำหรับสายรุ่นท้อปอย่าง Absolute FM เหมาะกับ
ซิสเต็มตั้งแต่ระดับมิดเอนด์ขึ้นไปจรดระดับอัลตร้าไฮ-เอนด์สุดขั้ว
ยิง่ ซิสเต็มนัน้ มีความใส่ใจต่อการจูนเสียงและปรับแต่งอะคูสติกบ้าง
สายเชือ่ มต่อสัญญาณรุ่นนี้ ต่อยอดในทุกๆ ด้าน ทีด่ อี ยู่แล้วให้ยอด
เยีย่ มแบบทีค่ ณ
ุ คาดไม่ถงึ เลยทีเดียว สายรุน่ นีส้ ามารถส่งถ่ายข้อมูล
ระหว่างเครือ่ งต้นทางถึงเครือ่ งปลายทางได้ดเี ยีย่ ม หากชุดของท่าน
ต้องการอัพเกรดโดยไม่เสียสาระใดๆ และได้กลับมาอย่างคาดไม่ถงึ
อีกทัง้ อาจเหลือเงินทอนกลับมาอีกด้วย Acoustic Revive “Absolute
FM” เหมาะสมในทุกประเด็นอย่างไร้ท่ตี ิ !!!
หมายเหตุ : ขอขอบคุณ บริษัท ออดิโอ ฟีนอมมีน่า
จ�ำกัด โทร. 089-500-3000 ผูน้ ำ� เข้าและจัดจ�ำหน่าย ทีเ่ อือ้ เฟือ้
Acoustic Revive “Absolute FM” ส�ำหรับการใช้งานในครัง้ นี้
รูปลักษณ์ : ★★★★★
สมรรถนะ : ★★★★ ★
คุณภาพเสียง : ★★★★ ★
ความคุ้มค่า : ★★★★
คะแนนโดยรวม : ★★★★ ★
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