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Robert Lee เจ้าของและวิศวกร หัวหน้าทีมแห่ง 
ACOUSTIC ZEN ท�าสายเคเบิลขายมาเกือบ 30 ปีแล้ว 
สายยี่ห้อน้ีดังพอสมควรในสหรัฐอเมริกา ขนาดท่ีได้รับ
รางวลั “ผลิตภณัฑ์แนะน�า” จากนิตยสาร STEREOPHILE  
ในปี ค.ศ. 1998 นายลี คนนี้ นอกจากแกเป็นวิศวกรแล้ว 
แกยังประกาศต่อสาธารณะหน้าตาเฉยอีกว่า แกเป็น 
คนโรแมนติกนะยะ พิสูจน์ได้จากภาพท่ีแกเล่นเปียโนและ
ไวโอลิน 

ACOUSTIC ZEN 
KRAKATOA

หลกัการออกแบบสายเคเบลิของแกนัน้ต้องการ
ได้ผลลัพธ์คือ ให้ลูกค้าได้ฟังคอนเสิร์ตที่บ้าน!!! สาย 
ACOUSTIC ZEN ทุกเส้นประกอบ + เข้าหัวด้วยมือ  
ผ่านการทดสอบด้วยการฟังจริง ก่อนทีจ่ะออกสูต่ลาด 
พอสายเริ่มขายดี พ่อเจ้าประคุณ Lee ก็เริ่มผลิต 
ล�าโพงไฮเอ็นด์ตั้งพ้ืนออกมา ซึ่งได้ยินกิตติศัพท์ว่า
เสียงดีมาก และราคาก็ High ด้วยเช่นกัน เท่าน้ัน
ยังไม่พอ... ปัจจุบัน ACOUSTIC ZEN เร่ิมมาผลิต 
เพาเวอร์แอมป์ออกมาขายอีกด้วย นับว่าเป็นการเจรญิ
เติบโตท่ีน่าประหลาดใจ เพราะในยี่ห้ออื่นนั้นเห็น
แต่ท�าล�าโพง แล้วไปท�าแอมป์เสียมาก เนื่องจากหา
แอมป์มาขับล�าโพงของเขาให้เสียงดียาก เลยต้องผลิต
เองเพื่อขายคู่ล�าโพงซะเลย แตท่ี่ท�าสายเคเบลิอยู่ก่อน 
แล้วเพิ่มไลน์การผลิตไปสู่ล�าโพงและแอมป์ ไม่ค่อยจะ
เจอะเจอครับท่าน

บอกตามตรงว่า ผมไม่เคยสมัผสักบั ACOUSTIC 
ZEN มาก่อนเลยครับ พรรคพวกเพื่อนฝูงก็ไม่มีใครใช้
สายยี่ห้อนี้ บทความรีวิวที่เมืองนอกเท่าที่ลองค้นคว้า
ดูก็ไม่ได้ให้ความรู้ทางเทคนิคหรือสเปกของสายใน
เชิงลึกมากเท่าไหร่ โดยเฉพาะหัวท้ายของสาย ซึ่งเป็น
สิ่งที่เราท่านก็รู้ว่า มันมีผลต่อเสียงมาก ไม่บอกว่าเป็น
ยี่ห้ออะไร รู้อยู่อย่างเดียวว่า สายไฟรุ่น KRAKATOA 
มีขายมา 16 ปีแล้ว เออ... ถ้ามันไม่ดีจริงคงไม่อยู่มา
ได้นานขนาดนี้

รูปลกัษณ์ของสาย ด้านนอกหุม้ฉนวนหนงังสูดี�า 
มองเห็นว่าตัวน�าท่ีอยู่ภายในมีการตีเกลียวกันหลวมๆ  
ตลอดเส้น วัสดุที่ใช้เป็นตัวน�าคือ ทองแดงบริสุทธิ์ 6N 
Zero-Crytal (ผลกึเดีย่ว) ขนาด 9 AWG ฉนวนชัน้นอก
และชั้นในเป็น PE คุณภาพสูง หัวปลั๊ก-ท้ายปลั๊กชนิด 
IEC สามขา ทรงกระบอก ตัวบอดี้ท�าด้วยพลาสติก 
เน้ือเหนียวสีด�า ขาปลั๊กชุบทอง ตัวสายให้ตัวได้ดี  
น�้าหนักกลางๆ ไม่หนักไม่เบาจนเกินไป
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Voo Doo
Power Phase 
Ac Outlets
เต้ารับ (ปลั๊กผนัง)  

หลังจากท่ี Voo Doo ท�าสายเคเบ้ิลสารพัดรุ่น รวมทั้ง
สาย USB และ HDMI ออกมาขาย ในที่สุด Voo Doo ก็อดรน
ทนไม่ได้ ต้องออกปล๊ักผนัง หรอื Receptacle ของตัวเองออก
มา 2 รุ่น ชื่อรุ่นว่า Power Phase หน้าตาคล้ายกัน ตัวบอดี้ 
สดี�า มีหน้ากากโลหะแถมมาให้ด้วย ความแตกต่างอยู่ท่ีรุ่นหนัง
ชุบทอง และอีกรุ่นหนึ่งจะชุบโรเดียม ที่อเมริการุ่นโรเดียมขาย
แพงกว่าประมาณ 30 USD

ที่จริง Voo Doo เคยท�าเต้ารับขายมาก่อนหน้านี้ โดยน�า
เอาเต้ารับยีห้่อ Hubble มาปรุงแต่งใหม่ หลงัจากน้ันจงึได้ออกรุน่ 
Power Phase มาขาย โดยท่ีไม่ได้ใช้ของ Hubble อีกต่อไป ความ
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แหม... พอเจอสายถักไขว้ลักษณะนี้ มันอดไม่ได้ที่จะนึกถึง 
XLO แต่ยี่ห้อน้ันใช้ตัวน�าที่เป็นทองแดงแกนเดี่ยวแข็งโป๊กเลย 
คุณลักษณะของเสียงก็ต่างจาก ACOUSTIC ZEN อยู่มากด้วย 
เพราะฉะนัน้ จงอย่าน�ามาเปรยีบเทียบกันให้เสียเวลาเลยครบัท่าน

ในการทดสอบ ผมมสีายไฟคูเ่ปรียบเทยีบซ่ึงผมคุน้เสยีงมาก
ที่สุด คือ JPS: KAPTOVATOR เป็นตัว Benchmark ซึ่งอุปกรณ์
ที่เสียบสายไฟทดสอบครั้งนี้คือ ทรานสปอร์ต ESOTERIC: P-70 
และในคาบหลังได้สลับไปเสียบฟังกับอินทิเกรตแอมป์ ROTEL 
1520 TINN ผมว่าได้ผลลงตวัมากกว่า เนือ่งจากมนัเป็นแอมป์เล็ก 
ทีแ่ปลงร่างเป็นซเูปอร์ไซย่าแล้ว พวกสายไฟสายสัญญาณท่ีน�ามา
ใช้งานด้วยควรจะมีบุคลิกติดตัวให้น้อยที่สุด

เริ่มต้นด้วยดุลน�้าเสียงอันเป็นบุคลิกโดยรวมก่อน สายไฟ 
ACOUSTIC ZEN: KRAKATOA มีลักษณะสุภาพ เบสใหญ่ลงลึก 
โดยมีจังหวะโรลออฟพอดีๆ ไม่รู้สึกว่าขาด เสียงกลางอิ่มอุ่นครับ 
มีอะไรคล้ายกับสาย CARDAS ยุคดั้งเดิมอยู่มากส�าหรับเสียง
ในย่านนี้ ความต่อเนื่องระหว่างย่านเสียงเป็นอะไรที่น่าชมเชย  
มันลื่นไหล ฟังแล้วไม่มีขาดตอน เรียกง่ายๆ ว่า ไม่ห้วนแบบ 
สายไฟ DIY หลายๆ เส้นท่ีฟังแยกส่วนแล้วอาจจะมี แต่พอฟัง
รวมๆ กลับขาดความต่อเนื่องอันเป็นองค์ประกอบส�าคัญของ
ความเป็นดนตรีไป เสียงแหลมของสายไฟ KRAKATOR มีความ
ละเอียดครบถ้วน ไม่เจิดจ้า ปิ๊งปั๊งมากมายนัก แต่เป็นแหลมที่
ฟังสบาย ไม่สดจัดกัดหูเลย ฟังนานๆ ได้โดยที่ไม่มีความรู้สึก
เหน็ดเหนื่อย หรือต้องฝืนใจฟัง

อิมแพ็คหัวโน้ตรุนแรงสะใจ กระแทกกระทั้นออกมาได้
แบบไม่มีออมมือครับ จังหวะถูกต้องไม่ช้า-ไม่เร็ว มีหางเสียงต�่า
พอประมาณ ไล่ขึ้นไปหากลางต�่าไม่พบว่าขาดแคลนแต่อย่างใด 
ส�าหรบัเสยีงร้องชายและหญงิฟังสบายหมูากๆ ผมว่าสายไฟเส้นนี้
น่าจะเหมาะกบัแอมป์โซลดิสเตต หรอืแอมป์หลอดพชุพลู ทีจ่งัหวะ
คึกคักแหลมใสๆ หน่อย น่าจะแม็ตช์กันลงตัวคับ การเว้นวรรค
ช่องว่างช่องไฟระหว่างชิ้นดนตรีไม่กว้างมากนัก อิมเมจข้ึนรูป 
เป็นภาพขนาดใหญ่ ไม่โฟกัสเป๊ะเวอร์จนขึ้นขอบอะไรแบบนั้น  
มนัให้อารมณ์เหมอืนเวลาทีเ่ราไปนัง่ฟังดนตรอียูใ่นคอนเสร์ิตฮอลล์ 
มากกว่า คือพอจับได้ว่าเสียงดังมาจากขวา ซ้าย หน้า หลัง แบบ
เป็นกลุม่ๆ มิได้เน้นข้ึนรูปเป็นจดุๆ  เจาะจงลงไป ส่วนเวทเีสยีงนัน้
กว้างขวางยืดตัวออกไปทางข้างได้อย่างน่าพอใจ

แอมเบี้ยนต์รอบๆ ตัวโน้ตเป็นอีกส่ิงที่สายเส้นนี้ให้ออกมา
ได้ดคีรบั ตามธรรมเนยีมของสายไฟราคาเกนิหมืน่บาทขึน้ไปแล้ว 
ถ้าหากแอมเบี้ยนต์ไม่มี ให้บรรยากาศของการบันทึกเสียงออก
มาไม่ได้ ผมว่าสายไฟเส้นนั้นสอบตกครับ ส่ิงเดียวที่ผมอยากจะ
ให้ ACOUSTIC ZEN: KRAKATOA เติมเข้าไปในสายไฟของเขา
คือ “ความฉ�่า” หรือประกายกังวานของเสียงแหลมบนๆ เช่น  
เครื่องเคาะโลหะ เสียงแฉของกลองชุด เสียงเขย่าแทมโพลีน  
คอืมนัฟังแล้วนุม่หไูปหน่อย ซึง่ถ้าเปลีย่นหวัปลัก๊เป็นรุน่ชบุโรเดยีม
หรือเงิน น่าจะเรียบร้อย ไร้ข้อกังขาใดๆ

สายสญัญาณรุน่ RCA หัวแจ๊คล็อกได้ ราคาปานกลาง หน้าตาสวยงาม โครงสร้าง
จดัว่ามีความพิเศษคล้ายกับสายราคาเหยียบแสนบางยีห้่อ นัน่คอื ตัวน�าท�าด้วยทองแดง
ผลึกเดี่ยว (Zero-Crytal) รีดเป็นแผ่นบางแล้วตีเกลียวยาวมาตลอดทั้งเส้น แกนกลาง
เป็นท่อฉีดโฟม ฉนวนเทฟล่อนไม่ใช่ PE โครงสร้างของสายได้รับการจดสิทธิบัตรไว้
เรียบร้อยแล้วครับ

สายเส้นนี้ต้องการระยะเวลาในการเบิร์นอินเกินกว่า 100 ชั่วโมง แรกๆ ที่เสียบใช้งาน
คุณจะรู้สึกเฉยๆ กับมัน ไม่มีอะไรท่ีโดดเด่น หรือเตะหูออกมาในแว้บแรกเลย ต่อเมื่อล่วง
พ้นชั่วโมงที่ 70 ไปแล้ว ความพิเศษของ ACOUSTIC ZEN ABSOLULUTE COPPER จึงจะ 
ฉายแววออกมาให้สัมผัสกัน รักแล้วต้องรอหน่อยครับ... แฮ่ม

ACOUSTIC
ZEN 

ABSOLUTE
COPPER
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จั๊มเปอร์ หรือที่คล้องขั้วต่อสายล�าโพงไบไวร์ 
ให้เป็นซิ้งเก้ิลไวร์ ท่านที่เป็นนักเล่นเครื่องเสียง 
แก่พรรษาสักหน่อยจะทราบว่า จัม๊เปอร์ท่ีติดล�าโพง
มาจากโรงงานน่ะ ส่วนมากเป็นเส้นโลหะชุบทอง  
คณุภาพสู้เอาสายล�าโพงขนาดเล็กมาตัดใช้แทนยัง
ไม่ได้เลย ปัจจุบันมีผู้ผลิตสายล�าโพงระดับไฮเอ็นด์ 
ผลิต Jumper ออกมาขายกันเป็นเรื่องเป็นราว  
เช่น Nordost, JPS, Zensati สนนราคาก็ไม่เบา
เสียด้วยครับ

ค�าถามคือ แล้วไอ้ล�าโพงที่ผลิตออกมาให้ม ี
ขั้วต่อแบบ bi-wire น่ะ ท�าไมไม่ต่อสายแบบ bi-wire 
ไปซะ มันน่าจะดีกว่าเล่น Single wire ไม่งั้นเขาจะ
ท�าออกมาท�าไม(วะ) ผมสงสัยมา 20 ปีแล้ว พยายาม
หาค�าตอบด้วยการลองฟังเทียบระหว่าง Single v.s. 
Bi-wire มันมีได้มีเสียกันคนละอย่าง เช่น 1. การเล่น
ซิงเกิลไวร์ ประหยัดกว่า!!! 2. Single wire ให้ความ 
ต่อเนือ่งลืน่ไหลทีด่กีว่า การเชือ่มต่อของช้ินดนตรีต่างๆ 
ดูเหมือนจะดีกว่าด้วย 3. แต่ Bi-wire ให้เวทีเสียงที่
กว้างขวางกว่า 4. Bi-wire เว้นวรรคช่องว่างช่องไฟ
ระหว่างชิ้นดนตรีได้ดีกว่า 5. Bi-wire ฟังแล้วรู้สึกได้
ถงึความปลอดโปร่งเป็นอสิระ ในขณะทีส่เกลชิน้ดนตรี
อาจจะไม่ solid มาก 

บอกตามตรงเลยว่า ผมเคยฟังสายที่มีโครงสร้างแบบบิดเกลียว และใช้ตัวน�า
เป็นแผ่นบางแบบนี้ มีทั้งที่เฉยๆ และที่ฟังแล้วรู้สึกว้าว! ยังสงสัยอยู่ว่า ท�าไมมันช่าง 
แตกต่างกนัขนาดนัน้ คิดเอาเองว่า คงจะเป็นด้วยการบิดตัวของเกลียวและฉนวนทีม่ผีล 
ยกตัวอย่าง สายน�าสัญญาณ ZENSATI ที่ราคาค่าตัวฟังแล้วขนลุกก็ใช้ลักษณะแบนๆ 
บิดเป็นเกลียว แต่ความพิเศษอยู่ที่ฉนวนเป็นอากาศจริงๆ ราคาเลยสุดลิ่มท่ิมประตู 
เสียงของมันก็ต้องยอมรับว่า “แรง” จริงๆ แต่สาย ACOUSTIC ZEN นี้ สนนราคา 
อยูใ่นราคาจบัต้องได้ ไม่ถึงกบัต้องทบุกระปกุอดมือ้กนิมือ้มาซือ้ใช้ครับ แค่งดกนิอาหาร
ตามร้านหรู หรือหยุดเข้าค็อกเทลเล้านจ์ซักเดือนหนึ่ง ก็จัดได้แล้วครับ

บุคลิดโดยรวมของ ABSOLUTE COPPER จัดเป็นสายที่อยู่ในวรรณะ “เย็น” 
อย่างแน่นอน ดลุน�า้เสยีงมีความเสมอสมาน และรูสึ้กว่าถกูควบคมุไม่ให้มกีารแตกแถว 
หรือรีบร้อนผลีผลามอย่างเด็ดขาด ท่ีน่าแปลกใจคือ ปกติสายน�าสัญญาณที่มีบุคลิก
เสียงแบบนี้ มักจะมีรูปวงในแบบที่ตรงกึ่งกลางจะถอยร่นเข้าไปทางลึกคล้ายๆ กับ
การกลับเฟส แต่ส�าหรับ ABSOLUTE COPPER กลับรักษาระดับรูปวงไว้ได้อย่างท่ี
ควรจะเป็น อิมเมจ ณ บริเวณก่ึงกลางยังตรึงต�าแหน่งอยู่หน้าบริเวณท่ีเป็นพ้ืนหลัง
เอาไว้ได้อย่างเป็นสามมิติ 

ACOUSTIC ZEN: KRAKATOA ราคา 39,500 บาท
ACOUSTIC ZEN: ABSOLUTE COPPER ราคา 73,500 บาท
จัดจ�าหน่ายโดย
บริษัท วันพัฒน์ (59) จ�ากัด
โทร. 0-2175-2933-4

เป็นสายที่มีความเป็นผู้ใหญ่หน่อย 
สุขุมรอบคอบ เอาใจใส ่
ในรายละเอียด ลีลาสุภาพ

เสียงทุ้มมีหัวโน้ตกลมมนอัดออกมาเป็นลูกใหญ่ๆ หนักและลึก ทว่ารายละเอียด
ของการดดีสายเบสจะอ่อนไปนดิๆ ซึง่ถ้าไม่ฟังจับผิดจรงิจังแบบสุนขัขดุหากระดกูแล้ว
แทบจะไม่รู้สึกอะไรเลย ตรงกันข้ามในชุดเล็กท่ีรู้สึกว่าแหลมดีแต่เบสบางบาง การใช้
สายชุดนี้กลับจะช่วยเติมเต็มความรู้สึกเช่นว่าให้กลับมาตูมตามได้ โดยเฉพาะมิดเบส 
ที่ถือว่าโดดเด่นได้เลยครับ ต่อเนื่องไปจนถึงเสียงในย่านกลาง-ต�่า ไม่ผิดหวังเลย  
สาย ACOUSTIC ZEN ABSOLUTE COPPER ถ่ายทอดเสียงเชลโลและนักร้องชาย
ปอดใหญ่ออกมาได้อย่างน่าฟัง มีมวลอันอิ่มหนา และมีประกายกังวานรอบๆ ตัวโน้ต 
อันท�าให้ฟังแล้วชุ่มฉ�่าต่อเนื่องได้เป็นอย่างดี เสียงกลางชัดเจนครับ มีรายละเอียด 
ครบเคร่ืองทั้งเสียงหลักและฮาร์โมนิก สามารถแยกแยะเสียงเครื่องสายที่เล่นในโน้ต
เดียวกันอย่างไวโอลนิ วโิอลา หรือเชลโล ได้ไม่มัว่ซ่ัวจนฟังเป็นอย่างเดยีวกันหมด เสยีง
แหลมขึ้นได้สูง ฟังสบาย ทอดหางออกไปได้ แต่ไม่ทิ้งประกายเอาไว้ยาวนานสักเท่าไร

ส่วนเรือ่งใหญ่อกีเรือ่งหนึง่คอืไดนามกินัน้ สวงิได้อย่างเป็นอสิระ ไม่มอีากาศอัน้ต้ือ
เลย สมกบัเป็นสายสญัญาณชัน้ด ีส่วนคอนทราสต์หรอืการย�า้หนกัเบาอ่อนแก ลลีาของ 
ABSOLUTE COPPER จะออกแนวสุภาพชน ไม่ใส่จริตจะก้านลงไปมากนัก คุณสมบัติ
เกีย่วกบัมิตเิวทีเสยีงและอมิเมจ เกอืบๆ จะไร้ทีต่ ิคงมมีติด้ิานลึกทีล่ดความชดัเจนลงมา 
ไม่ชัดเป๊ะตลอดจนทั่วปริมณฑลเวทีที่มันเสนอออกมา

ที่จริงผมยังเหลือสายล�าโพงของ ACOUSTIC ZEN ที่ยังไม่ได้ฟังทดสอบ แต่จาก 
สองผลิตภัณฑ์ท่ีได้ฟังมาร่วมเดือน คือ สายไฟและสายสัญญาณรุ่นกลางๆ ผมพอจะ
จับแนวทางบุคลิกของสายยี่ห้อนี้ออกมาได้ มันเป็นสายที่มีความเป็นผู้ใหญ่หน่อย 
สุขุมรอบคอบ เอาใจใส่ในรายละเอียด ลีลาสุภาพ (แต่ไม่ถ่อมตน) บทจะแรงก็แรง  
บทจะค่อยกค่็อย ทกุๆ อากปักริยิาด�าเนนิอยูอ่ย่างถกูต้องตามกาลเทศะ ทีส่�าคญัคอืเป็น
มติรกบัซสิเตม็เครือ่งเสยีง ไม่ต้องปวดหวัว่า เสียบลงไปแล้วจะไม่แม็ตช์กันครับ. ADP
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PASS LABS : INT-250

ไม่เพียงเท่าน้ัน การแยกแยะของเสียงต่างๆ 
ก็ถ่ายทอดออกมาได้อย่างเด็ดขาด ที่ส�าคัญคือ ความ
เข้มและน�า้หนกัของเนือ้เสยีง ทกุเสยีงนัน้แขง็แรงมาก 
ไม่ได้รู ้สึกว่าย่านความถี่เสียงใดดูอ่อนแรงลงเลย 
แผ่นซีดขีอง Dvorak นี ้ผมเคยฟังจากอินทเิกรตแอมป
หลอดมาก่อน เสียงจากแอมปหลอดให้สนามเสียง
กว้างและเปดโล่ง เพียงแต่น�้าหนักของเสียงเคร่ือง
ดนตรีต่างๆ และความแข็งแรงของแต่ละเสียงที่เกิด
ขึ้นในสนามเสียงไม่สามารถให้เทียบเท่า Pass Labs 
INT-250 ได้เลย ไม่ว่าจะเร่ืองของน�้าหนัก ไดนามิก
หัวเสียง และความเข้มของมวลเสียง ความเข้มข้น

หัวโน้ตเสยีงนัน้ Pass Labs INT-250 ให้ความกระชบั 
หรือมีมวลของเสียงเข้มข้นมากกว่า ขณะที่แอมป
หลอดฟังเหมือนเสียงหนาใหญ่ แต่ไม่กระชับ และ
การดดีตวัไดนามกิของเสยีงนัน้ออกจะนุม่ไปด้วยซ�า้ไป

ส่วนใหญ่หากจะวัดว่า อินทิเกรตแอมปตัวไหน
ดีกว่ากัน ผมมักจะชอบวัดในเรื่องนี้ เพราะอินทิเกรต
แอมปหลายตัว หรือแม้แต่เพาเวอร์แอมปก็ตาม เมือ่เรา
ฟังเพลงคลาสกิแล้วมีเสียงดนตรโีหมขึน้มาพร้อมๆ กนั 
ลองสังเกตดูว่า ไดนามิกหัวเสียงโน้ตที่เราได้ยินนั้น
ออกมาในแนวฟังดนูุม่นวลหรอืเปล่า และพคีไดนามกิ
ของเสียงที่ออกมาเป็นเช่นไร

แผ่นซีดี Jennnifer Warnes, The Wall 
แผ่นนี้มีเสียงเครื่องดนตรีที่หลากหลายมากทีเดียว 
ก่อนหน้านี้ ผมฟังแผ่นนี้กับอินทิเกรตแอมปหลอด 
เลยยังจ�าเสียงแอมปหลอดที่ ใช ้ร ่วมกับล�าโพง 
Paradigm Persona B ได้อยู่

เสียงที ่Pass Labs INT-250 สร้างความแตกต่าง
เหนืออินทิเกรตแอมปหลอดก็คือ ความเข้มแข็งของ
เสียงตั้งแต่ย่านความถี่ต�่าไปยังย่านความถี่สูงเลย
ทีเดียว มวลของเสียงแต่ละอย่าง ไม่ว ่าจะเป็น
กีตาร์ กลอง เบส เปียโน และ ไวโอลิน แข็งแรง 
อย่างที่ควรจะเป็นตามธรรมชาติของเสียงจริงๆ 
หรือความเข้มของมวลเสียงซึ่งเป็นความถี่เสียง

มูลฐานของเสียงดนตรีน้ัน แล้ว
ค ่อยๆ เฟดเอาต์ออกไปตาม
โครงสร้างฮาร์มอนิกส์ของเสียง
ท�าให้เราเข้าถงึความเป็นธรรมชาติ
ของเสียงจริงๆ ความเข้มแข็งแรง
ของเสียงเป็นอะไรที่น่ายกย่อง
อย่างมาก ลองดูครับ ส่วนใหญ่
เ มื่ อ พู ด ถึ ง ค ว า ม ถี่ ต�่ า แ ล ้ ว 
อินทิเกรตแอมปหลายตัวมักจะ
ให้ความหนักแน่นของความถี่
ต�่าและความถี่กลางตอนล่าง
มากกว่าความถี่เสียงสูง

หากน�าแอมป หลอดไป
ใช้กับล�าโพงอ่ืนทั่วไป ซ่ึงไม่ใช่
ล�าโพงฮอร์น เมื่อพูดถึงความเข ้มของเสียงนั้น
จะตกไปในย่านความถี่ต�่ามากกว่าย ่านความถี่
ด้านอื่นๆ แต่ถ้าอยากให้แอมปหลอดมีเสียงใหญ่ 
เข้ม แข็งแรง ก็ต้องเล่นล�าโพงฮอร์น เพราะพื้นฐาน
ของล�าโพงฮอร์น โดยเฉพาะถ้าเป็นล�าโพงฮอร์น
แนววินเทจจะค่อนข้างมีขนาดที่ใหญ่มากๆ เสียงจึง
ใหญ่กว่า เข้มกว่า แอมปหลอดจะให้เสียงใหญ่ เข้ม
แขง็แรง จึงต้องใช้ส่วนประกอบของล�าโพงเข้ามาช่วย

อินทิเกรตแอมป�ที่ผม
ได้ลองฟ�งมาทั้งหมด 
ไม่ว่าจะหลักหมื่นหรือ

หลักแสนต้น แสนกลางๆ 
หลายๆ ตัว ผมยัง

ไม่ได้ยินเสียงเทียบเท่า
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