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Acoustic Zen Cable ทําให�ผมนึกถึง
รายการ The Voice เวลาโค�ชท�านอื่นๆ นึกชอบ
นักร�องซึ่งโดนโค�ชที่ดูแลคัดออก แต�โค�ชท�านอื่น
เห็นว�านักร�องที่โดนคัดอออกนั้นยังมีศักยภาพที่
พัฒนาได�อีก ก็สามารถกดเลือกนักร�องคนนั้นให�
กลับเข�ามาสู�เส�นทางการแข�งขันได�อีกครั้งเพื่อจะ
ได�ต�อยอดพัฒนาให�ดีขึ้นไปได�อีก

EQUIPMENT  REVIEWS

ก็ไมไดแตกตางอะไรกับสายของ Acoustic 
Zen ซึ่งกอนหนานี้ไดเขามาทําตลาดในบานเรา
ชวงระยะเวลาหนึ่ง มาชวงปสองปหลังก็คอยๆ 
เงียบหายไป แตสายซึ่งมีศักยภาพดีๆ เชนน้ี 
ไมควรจะรางลาไปจากวงการเครื่องเสียงในบาน
เราเร็วนัก ทางบริษัท วันพัฒน (59) จํากัด ก็เลย
อาสามาปลุกแบรนด Acoustic Zen ขึ้นใหม
อีกครั้งหนึ่ง

ย อนภูมิประวัติกันเล็กนอย Acoustic 
Zen กอตั้งโดย มิสเตอร โรเบิรต ลี และยัง
ดํารงตําแหนงหัวหนาวิศวกรอีกดวย โรเบิรต ลี 
เปนนักวิจัยคนควาในการออกแบบสายมานาน
หลายสิบป ตัวเขาเองจึงเขาใจในเรื่องวัสดุที่จะ
เลือกนํามาใชในสายตางๆ รวมถึงโครงสรางของ
สายที่ดีไดเปนอยางดี  

สายหลายๆ ยี่หอจึงมักมีชื่อของ โรเบิรต ลี 
เขาไปเกี่ยวของเสมอ อยางเชน ยี่หอ Harmonic 
Technology หลังจากที่วางจําหนายก็ไดรับการ
ชื่นชม และไดรับรางวัลมากมายทีเดียว

Acoustic Zen เปนอะไรที่แตกตางออกไป
จาก Harmonic Technology เพราะ มิสเตอร 
โรเบิรต ลี ตองการใหสายของ Acoustic Zen 
ใหเสียงออกมาถูกตองมากที่สุด โดยมีไดนามิก
และอิมแพ็ค ออกมาอยางถูกตอง แตโครงสราง
ระดบัราคานัน้จบัตองได ไมไดแพงเวอรจนสดุโตง

Acoustic Zen ยังยึดแนวทางผลิตสาย
ดวยการประกอบดวยมือ เมื่อประกอบเสร็จแลว
ก็ตองทดลองฟงอยางละเอียด กอนที่จะแพ็คสง
ออกจากโรงงงาน

โรเบิรต ลี กลาวไววา การออกแบบสาย
นั้นคือศิลปะ เพราะสายคือสิ่งที่ทําใหเราไดยิน
เสียงเพลง สายก็ควรถายทอดทุกอยางออกไปได
ถูกตอง และควรจะเปนเชนนั้นดวยเชนกัน  

อยางที่เกริ่นไวตอนตน โรเบิรต ลี คอนขาง

ใหความสําคัญกับวัสดุที่ใชประกอบใน
การทําสายอยางมาก รวมถึงโครงสราง
ของสายเชนกัน กอนหนานี้ โรเบิรต ลี 
เคยนําเสนอถึง Single Crystal ตอมา 
โรเบิรต ลี พบวา Zero Crystal ใหการ
ตอบสนองในการเดนิทางของสายทีด่กีวา 
สูญเสียและเกิดการรบกวนนอยกวา

นอกเรื่องมาเสียเยอะแลว ขอกลับ
มาพูดถึงเรื่องสายของ Acoustic Zen 
ซึ่งไดรับมาหลายรุนทีเดียว แตขอพูดถึง
สายลําโพงรุน Satori, สายนําสัญญาณ
รุน Absolute Copper และสายไฟเอซี
รุน Gargantua II กันกอน

คําถามที่มักเกิดขึ้นเสมอๆ ในงบ
ประมาณซึง่จะตองซือ้สายลาํโพง สายนาํ
สัญญาณ และ สายไฟเอซี พรอมๆ กันถึง 
3 เสน จะตองเลือกลงทุนในสัดสวนของ
สายอะไรกอนเปนอันดับแรก

เร่ืองนี้ก็พูดยากเหมือนกัน เพราะ

พื้นฐานของสายลําโพงซึ่งมีความยาวมากกวาเพื่อน 
ในซีร่ีสเดียวกัน สายลําโพงมักมีราคาท่ีแพงกวา 
ถาถามผมวา ผมจะเลอืกอะไร ผมจะเลอืกสายไฟเอซี
ที่คิดวาดีที่สุดเทาที่งบประมาณจะจัดไดเปนอันดับ
แรกกอน เพราะทกุอยางลวนตองใชพลงังานไฟฟาใน
การทํางาน และกระแสไฟฟาก็เหมือนกับเสนเลือด 
หากเลือดไมดีรางกายก็ออนแอ และเลือกใชกับ
อปุกรณทีม่คีวามสาํคญักอน นัน่กค็อื หากอปุกรณนัน้
มีภาคจายไฟแยกออกมาตางหากก็จะใชกับอุปกรณ
นัน้ หรอืหากไมมกีเ็ลอืกอะไรทีม่ผีลตอเสยีงมากทีส่ดุ 
หากมีพวก Clock ก็เลือกใชที่ Clock กอน  

ตอมาก็จะเปนสายนําสัญญาณ เพราะถือวา
ซอรสตนทางคือแหลงกําเนิดเสียงตนทาง หาก
ตนทางเพี้ยนแลวทุกอยางก็จะบิดเบือนดวยเชนกัน 
สวนเรือ่งสายลาํโพงนัน้ ความสาํคญัอยูทีก่ารเซต็อพั
ลําโพง การเลือกสายลําโพงใหแม็ตชกับแอมป และ
การเลือกใชขนาดของสายลําโพงใหเหมาะสมกับ
ชนิดและกําลังขับของแอมปมากกวา ความสําคัญ
เลยอยูในชวงทายๆ

สายไฟเอซีรุ นนี้ของ Acoustic 
Zen มีขนาดใหญทีเดียว เพราะตัวนําที่
ใชมีขนาดถึง 7 AWG เทียบเทา 10.55 
sq.mm ความบริสุทธิ์ของตัวนํา 6N 

การเรียงตัวของตัวนําเปนในลักษณะ Zero Crystal 
การออกแบบโครงสายไฟรุนนี้ชวยจัดการการ

รบกวนทางไฟฟาจากซอรสตางๆ ไดเปนอยางดี 
เพราะการรบกวนทางไฟฟาจะทาํใหเกดิการบดิเบอืน

ใหความสําคัญกับวัสดุที่ใชประกอบใน
การทําสายอยางมาก รวมถึงโครงสราง
ของสายเชนกัน กอนหนานี้ โรเบิรต ลี 
เคยนําเสนอถึง Single Crystal ตอมา 
โรเบิรต ลี พบวา Zero Crystal ใหการ
ตอบสนองในการเดนิทางของสายทีด่กีวา 
สูญเสียและเกิดการรบกวนนอยกวา

มาพูดถึงเรื่องสายของ Acoustic Zen 
ซึ่งไดรับมาหลายรุนทีเดียว แตขอพูดถึง
สายลําโพงรุน Satori, สายนําสัญญาณ
รุน Absolute Copper และสายไฟเอซี
รุน Gargantua II กันกอน

ประมาณซึง่จะตองซือ้สายลาํโพง สายนาํ
สัญญาณ และ สายไฟเอซี พรอมๆ กันถึง 
3 เสน จะตองเลือกลงทุนในสัดสวนของ
สายอะไรกอนเปนอันดับแรก

Zen มีขนาดใหญทีเดียว เพราะตัวนําที่
ใชมีขนาดถึง 7 AWG เทียบเทา 10.55 
sq.mm ความบริสุทธิ์ของตัวนํา 6N 

สายไฟเอซี Gargantua II
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ACOUSTIC ZEN CABLES

“ความใสกระจ�างมาพร�อมกับนํ้าหนักของเสียง 
เนื้อเสียงเข�มข�น”

ทางฮารมอนกิส และทาํใหไดนามกิของเสยีงทีค่วร
จะไดนั้นดูแออัดไปเสียหมด 

ขอยํา้กนัอกีรอบ ถึงแมวา ผมชอบเลนสายไฟ
เอซีก็ตาม แตเวลาเทียบเสียงไมไดสลับเปลี่ยน
สายไฟเฉยๆ เมือ่ไรทีโ่ลวเบสเปลีย่น คอืความรูสกึ
ของพลังของคล่ืนที่สัมผัสไดเปลี่ยนแปลง และ
โนตบางโนตเปลี่ยนแปลงไป ก็จะขยับลําโพงใหม
ทุกครั้ง ไมไดอยูที่เดียววางตายตัวแบบนั้น โดยไม
ลองขยบัเลือ่นลาํโพงเลย เพราะผมไมไดฟงวาสาย
ไหนจะแมต็ชกบัซสิเตม็ทีใ่ชงาน แตตองการใหสาย
เปลี่ยนแปลงใหซิสเต็มมีประสิทธิภาพมากที่สุด

สายไฟ Gargantua II จะใหเนื้อเสียงที่มี
ความเขมขนมากยิง่ขึน้ แตไมไดมากจนลนเหมอืน
การเติมดีกรีของเนื้อเสียงเพิ่มขึ้นมา เปนขอดี
ของสายไฟเอซีเสนใหญๆ ปริมาณเน้ือเสียงจะมี
นํา้หนกัมากยิง่ขึน้ และฟงดอูบอุน ไมไดมลีกัษณะ
ของเสียงท่ีหยาบกรานเลย ปกติแลว สายไฟ
ทองแดงเคลือบเงินนั้นจะมีความใสกระจาง แต
นํ้าหนักเนื้อเสียงสูสายพวกทองแดงไมไดเลยซ่ึง
แตกตางจาก Gargantua II ความใสกระจาง
มาพรอมกับนํ้าหนักของเสียง เนื้อเสียงเขมขน 
ขณะเดียวกันก็มีความสดใสของเสียงดวยเชนกัน 
รายละเอยีดของเสยีงนัน้เปนรายละเอยีดทีจ่บัตอง
ไดงาย แตละเสยีงมรีายละเอยีดของเสยีงคอนขาง
มาก ยิง่เวลาฟงเพลงเกาสมยักอนแลวรูสกึวาเสยีง
มีความอบอุนคอนขางมากทีเดียว

เบสนั้นสัมผัสได ถึงความหนักแนนและ
กระจางชัด เติมเต็มในเรื่องอารมณเพลงคอนขาง
มาก โดยเฉพาะเวลาฟงเพลงพวกคอนเสิรตตางๆ 
ความถ่ีตํ่าความโออาของสถานที่ซึ่งใชในการ
บันทึกเสียงใหความรูสึกที่ชัดเจนมากๆ

เสียงกีตารและเสียงเปยโน Gargantua II 
ชวยใหอิมแพ็คของเสียงชัดเจนขึ้น ฟงแลวรูสึก
ไดถึงพละกําลังที่เพิ่มขึ้นมาอยางพอควรทีเดียว 
บรรยากาศและฮารมอนิกสของเสียงหลังจากน้ัน
ก็ถายทอดออกมาไดอยางยอดเยี่ยมมาก 

ยิ่งฟงไปเรื่อยๆ อาจไมไดรูสึกวามีอะไรเดน 
แตเมื่อดูในเรื่องของไดนามิกจะคอยๆ เพิ่มขึ้น
อยางรูสกึได ชวยใหเราเขาถงึความเปนดนตรแีละ
ความมีชีวิตของเสียงอยางมาก โดยเฉพาะเสียง
ทางอะคูสติก ซึ่งไมไดเกี่ยวกับเสียงดนตรี

ในการบันทึกเสียงนั้น ไมคที่ใชบันทึกจะ

สายนําสัญญาณ The Absolute Copper

บันทึกเสียงทุกอยางเขามา รวมถึงคลื่นความถี่ตํ่า
จากสภาพทางอะคสูตกิ ไมวาจะเปนของหอง หรอื
โครงสรางภายในของเครื่องดนตรีนั้นๆ ความถี่ตํ่า
พวกน้ีที่บันทึกเสียงไดนั้น บางครั้งไมไดเปนการ
ไดยิน แตเปนคลื่นความถี่ตํ่าที่รับรูไดจากความ
รูสึกของคลื่นพลังงานที่เกิดจากเสียงดนตรี

Acoustic Zen Gargantua II ชวยให
ทกุอยางสมบรูณแบบมากยิง่ขึน้ คอืนาํพาสิง่ทีข่าด
หายไปกลับคืนมา ไมเพียงชวงความถี่ตํ่าเทานั้น 
ยังสงผลถึงระดับพลังงานของคลื่นความถี่กลาง
และสูงเชนกัน

ฟงเสียงกลองสแนรหรือเสียงฉาบ ไดนามิก
และความฉบัไวของเสยีงดกีวาเดมิอกีเยอะทเีดยีว 
แถมยงัรูสกึวา ความเงยีบสงดัของเสยีงเพิม่ขึน้ดวย
เชนกัน เมื่อเสียงสงัดขึ้น รายละเอียดเล็กๆ นอยๆ 
ก็จะไดยินอยางชัดเจนมากยิ่งขึ้น

หลงัจากทดลองใชงานแลวรูสกึไมผดิหวงัเลย
สําหรับสายไฟเอซีเสนนี้ของ Acoustic Zen โดย
สวนตวั ผมไมคอยชอบสายไฟซึง่เปนสายทองแดง
เคลือบเงิน มันจะมีบุคลิกของเสียงบางอยาง อาทิ 
ปลายเสียงแหลมที่ออกมาในลักษณะกัดหูนิดๆ 
แต Gargantua II ไมมลีกัษณะของเสยีงเชนนัน้เลย 
เสียงกลับเนียน มีประกายเสียงและมวลเสียงท่ี
นาชื่มชมอยางมากทีเดียว สําหรับตัวนําทองแดง 
หากความบรสิทุธิข์องตวันาํเยอะๆ พละกาํลงัของ
เสียงจะนอยลงตามไปดวยนั้น หลักการนี้ใชไมได
เลยกับสายไฟเอซีของ Acoustic Zen เสนนี้

เนื่องจากตัวนําขนาดใหญ จึงไมแนะนําให
ใชกับซอรส สืบเนื่องจากตัวสายไฟมีขนาดใหญ 
เสียงจะอมเนื้อมากเกินไป แนะนําใหใช กับ
เพาเวอรแอมป อินทิเกรตแอมป หรือ อุปกรณที่
แยกสวนภาคจายไฟออกมา จะใหผลของเสยีงออก
มาดีมากที่สุดครับ

ถัดมาจากสายไฟเอซีก็มาถึงคิวของสายนํา
สัญญาณกันตอ อยางที่บอกครับ ในบรรดาเรื่อง
สายๆ สายนําสัญญาณมักจะเปนสิ่งที่ผมใหความ
สําคัญเปนอันดับสองรองลงมาจากสายไฟเอซี
เสมอ ไมเกี่ยวกับราคาสายไฟเอซีจะถูกหรือแพง
นะครับ แตหากวาสามารถคัดเลือกสายไฟเอซี
คุณภาพดีๆ ได ผมจะทุมงบและใหความสําคัญ
สายไฟเอซีมากที่สุดกอน

รองลงมาก็เปนสายนําสัญญาณนี่แหละครับ 
เหตผุลทีเ่ลอืกสายนาํสญัญาณรุนนีข้อง Acoustic 

Zen ก็เพราะชื่อรุน Absolute Copper ลวนๆ 
อยางที่สองก็คือ ผมชอบหัว RCA ที่เปนคารบอน
หุ มปลอกภายนอกเอาไวครับ เพราะการท่ีใช
คารบอนเคลือบหุมเอาไวนั้น มักใหเสียงออกมา
ดีเสมอๆ โดยเฉพาะเสียงรอง และเรื่องนํ้าหนัก
ของเบส

ประการตอมา ผมชอบสายนําสัญญาณท่ี
พันกันเปนเกลียว (Twisted) โครงสรางของสาย
ลักษณะนี้จะรับประกันไดอีกอยางหน่ึงวา การ
รบกวนคอนขางตํ่าแนๆ และลักษณะโครงสราง
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พันเปนเกลียวของสายภายในของสายนําสัญญาณ
ไดมีการจดสิทธิบัตรเอาไวดวยเชนกัน

ตัวนําของสายก็ใชลักษณะตัวนําแบบ Zero 
Crystal Ribbon Copper ไมวาจะเปนสายชนิด
ไหน ตัวนําแบบ Zero Crystal  คือจุดเดนในสาย
ตางๆ ของ Acoustic Zen อยูเสมอๆ และที่สําคัญ
ก็คือ ทุกอยางยังผลิตดวยมือทุกชิ้นทุกเสน

มาถึงเรื่องคุณภาพเสียงกันตอ
ตั้งแตฟงสายไฟเอซีของ Acoustic Zen แลว  

ผมรูสึกวา สายของ Acoustic Zen มักใหเสียงรอง
ที่ถูกตองและควรจะเปนเสมอๆ สายไฟเอซีทําให
อุปกรณที่ตอรวมใชงานใหเสียงรองที่เดนมาก แต
สายนําสัญญาณยิ่งทําใหเสียงรองโดดเดนขึ้นไปอีก 

อยางแรกก็คือ ชองวางระหวางเสียงรอง
และเสียงดนตรี ปกติไมวาจะเปนการแสดงสด
หรือบันทึกเสียงจากหองบันทึกเสียง เสียงรอง
มักจะวางระยะหางจากเสียงดนตรีแบ็กอัพเสมอ 
สวนตําแหนงนักรองสูงหรือต่ําน้ัน มักมาจากการ
เซ็ตอัพลําโพงมากกวาไดจากสายนําสัญญาณ

Absolute Copper ชวยถางเสียงรองกับ
เสียงดนตรีแบ็กอัพใหออกหางออกจากกันอยาง
มากทีเดียว เพียงแคตอสายนําสัญญาณ Acoustic 
Zen เขาไป ทุกอยางเปลี่ยนเลย โดยไมจําเปน
ตองขยับตําแหนงลําโพงอะไรเลย เสียงรองเหมือน
นกัรองจะขยบัขึน้มาดานหนามากยิง่ขึน้ นกัดนตรกี็
ขยับตําแหนงรนลงไปดานหลังเวทีอีกเล็กนอย

ฟงเสยีงรองของ Adele ไดอารมณรวมมากยิง่
ขึ้น เสียงกระจาง สะอาด ไดนามิกของเสียงมีความ
หลากหลายและทรงพลงัในนํา้เสยีงมากๆ เสยีงไมได
ซอนทบัจนแยกแยะอะไรไมออกมา Acoustic Zen 
เหมือนสปอตไลตที่ชวยใหทุกอยางสวาง กระจาง
ข้ึน เห็นทุกอยางชัดเจนโดยที่ไมไดสวางจาเกินไป 
ตามชื่อของรุนเลยทีเดียว Absolute Copper

เสยีงกตีารไดยนิเสยีงมวลหนกัแนนเขมขนมาก
ยิง่ข้ึน รายละเอยีดโครงสรางของเสยีงกตีารแจกแจง
ไดอยางเดนชดั การจางหายไปของเสยีงบรรยากาศ
ทางฮารมอนิกสตางๆ ครบเครื่องเลยทีเดียว

ผมไม  เคยฟ ง เสียงของสายนําสัญญาณ 
Absolute Copper รุนเกามากอน เลยไมสามารถ
บอกความแตกตางของเสียงไดว า รุ นเก ากับ
รุนใหมแตกตางกันอยางไร ตรงไหนบาง รูเพียงวา 
เมื่อใชหัว RCA แบบคารบอนไฟเบอรหุมตรงหัวนั้น 
เสียงออกมาดีมากทีเดียว

ไมแปลกใจที่นักเลนหลายทานเมื่อไดลองสาย
นาํสญัญาณ Absolute Copper จงึตดิใจในคณุภาพ
เสียงกันมากมาย สวนหนึ่งก็เพราะมาจากราคา ถึง

และแลวก็มาถึงสายลําโพง Acoustic Zen 
Satori กันแลวละ  

จะเหน็วา ในบรรดาสายทัง้หมดทีน่าํเสนอใน
ครั้งนี้ สายไฟเอซีมีราคาแพงมากที่สุด คือ ราคา
จําหนายอยูที่ 78,500 บาท รองลงมาก็คือ สาย
นําสัญญาณ Absolute Copper ราคาขายอยู
ที่ 73,500 บาท สําหรับสายลําโพง Satori นี้ 
ราคาจําหนายอยูที่ 39,500 บาท ตามแผนที่ผม
ไดวางหลักการเลนเอาไว คือ สายไฟเอซี สายนํา
สัญญาณ แลวก็มาสายลําโพง

เหตุผลที่วางหลักอยางนี้ก็เพราะวา สายไฟ
จะสงผลถึงระดับพลังงานยอมมีผลตอเสียง
อยางมาก สวนสายนาํสญัญาณนัน้ หลกังายๆ กค็อื 
ถาซอรสตนทางเพี้ยน ทุกอยางเพี้ยนหมด สวน
สายลําโพง ระดับความแรงของสัญญาณจะ
มากกวาสวนของตนทาง ดังน้ันสามารถลด
งบประมาณลงมาได เพราะหลักความสําคัญของ
สายลาํโพงยงัขึน้กบัความเหมาะสมระหวางแอมป
และลําโพงอีกดวย

สําหรับสายลําโพง Satori ตัวสายมีขนาด
ตัวนําคอนขางใหญ ผมจึงไมแนะนําใหใชกับ
แอมปหลอด ไมวาแอมปหลอดนัน้จะเปนแบบพชุ
พูลกําลังขับเยอะๆ ก็ตาม สายลําโพง Satori จึง
เหมาะสมกบัแอมปโซลดิสเตทกาํลงัขบั 200 วตัต
ขึ้นไป หรือแอมปพวกคลาส ดี จะเหมาะสมกวา 
เนื่องจากตัวนําของสายลําโพง Satori มีขนาดถึง 
10 AWG เทียบเทา 5.51 sq.mm ตัวนําทองแดง 
Zero Crystal Copper บริสุทธิ์ถึงระดับ 6N 
สายลําโพงเป นลักษณะแบบสายแกนเด่ียว
หลายๆ เสน (Strand) ไมไดเปนสายทองแดงฝอย 
สายลําโพงจึงมีลักษณะของสายแข็งนิดๆ

เร่ืองเสียงของสายลําโพง หลังจากไดฟง
สายไฟเอซ ีสายนาํสญัญาณ มาแลว ตวัสายลาํโพง
ก็จะไปในโทนเดียวกัน แตความแตกตางก็คือ 
สายลําโพงจะชวยใหเบสของซิสเต็มเครื่องเสียง
เพิ่มขึ้นมาอีกเล็กนอย เนื่องจากลักษณะของสาย
ชวยเอื้อใหเนื้อเสียงเบส มีกําลัง และนํ้าหนักเพิ่ม
ขึ้นอีกเล็กนอย เพิ่มความกระชับของเสียงขึ้นมา
อีกหนอย แตเสียงกลางเม่ือใชงานพรอมกันท้ัง
สายไฟเอซี สายนําสัญญาณ และสายลําโพง จะ
ชวยเสริมใหเดนขึ้นมาอีกหนอย ถึงแมวาจะไมได
ใชรวมกนั ใชแคสายลาํโพงอยางเดยีวกจ็ะใหเสยีง
กลางออกมาเปนธรรมชาติคอนขางมากทีเดียว

ผมติดใจในลักษณะเสียงที่อบอุ นของ 
Acoustic Zen คอนขางมาก เมื่อไดฟงแลว
รูสึกเย็นอบอุนผอนคลาย โนตดนตรีเสียงเพลงที่

จะหลักหมื่นปลายๆ แตเมื่อเทียบกับยี่หออื่นแลว 
คณุภาพแบบนีก้ต็องวากนัถงึตวัเลข 6 หลกัทเีดยีว

ตองขออภัยที่ผมยังไมไดลองฟงสายนํา
สัญญาณรุนเล็กรองมา วาใหคุณภาพเสียงออก
มาเปนเชนไร แตตอนนี้ผมมีสายนําสัญญาณอีก
ยี่หอหน่ึงที่ราคาขาย ณ ตอนนั้น 80,000 บาท 
ความกระชับในเรื่องหัวเสียงและรายละเอียดนั้น 
Absolute Copper ใหออกมาดีกวา การดีดตัว
ของโนตความถีต่ํา่รูสกึไดถงึมวล กาํลงั และพลงังาน 
ทีเ่กดิจากการสัน่สะเทอืนของกรวยเบสยนูติ สงมา
ถึงตัวเรานั้นมีมากกวา

นั่นคือความแตกตางที่ไดยินจากการสลับ
สายนําสัญญาณ 2 ยี่หอ จุดเดนอยางหนึ่งของ 
Acoustic Zen ไมวาสายไฟเอซีหรือสายนํา
สัญญาณ คือ เนื้อเสียงไมมีลักษณะของเสียงที่
หยาบกรานเลย ทกุอยางไหลลืน่ตอเนือ่งกนัด ีเสยีง
กไ็มไดเกาะกลุมเปนกอนๆ จนแยกแยะอะไรไมได

เรือ่งมวลเสยีงของยานความถีต่ํา่ๆ ผมเคยฟง
สายนาํสญัญาณทีม่วีงจรเนต็เวริกลกัษณะแอก็ทฟี 
การดีดตัวของยานความถี่ตํ่าก็ไมไดแตกตางจาก
สายนําสัญญาณของ Acoustic Zen มากนัก 
สวนความตอเนื่องนั้น ผมรูสึกวา Acoustic Zen 
ใหออกมาเปนธรรมชาติมากกวา

ยิง่ตวันาํทีใ่ชงาน หากทองแดงมคีวามบรสิทุธิ์
คอนขางมาก ความกระจางสดใสของยานความถี่
เสียงสูงก็ไมไดเปนอะไรที่ต องกังวลเลย ราย
ละเอียดความพลิ้วกังวานไมดอยกวาพวกตัวนํา
เปนเงินแนๆ สวนความกวางและลึกของเวทีเสียง
ไมตองพูด แผลงไปไดกวางและลึกมากทีเดียว

สายลําโพง Satori

จะหลักหมื่นปลายๆ แตเมื่อเทียบกับยี่หออื่นแลว 
คณุภาพแบบนีก้ต็องวากนัถงึตวัเลข 6 หลกัทเีดยีว

สัญญาณรุนเล็กรองมา วาใหคุณภาพเสียงออก
มาเปนเชนไร แตตอนนี้ผมมีสายนําสัญญาณอีก
ยี่หอหน่ึงที่ราคาขาย ณ ตอนนั้น 80,000 บาท 
ความกระชับในเรื่องหัวเสียงและรายละเอียดนั้น 
Absolute Copper ใหออกมาดีกวา การดีดตัว
ของโนตความถีต่ํา่รูสกึไดถงึมวล กาํลงั และพลงังาน 
ทีเ่กดิจากการสัน่สะเทอืนของกรวยเบสยนูติ สงมา
ถึงตัวเรานั้นมีมากกวา
ทีเ่กดิจากการสัน่สะเทอืนของกรวยเบสยนูติ สงมา
ถึงตัวเรานั้นมีมากกวา
ทีเ่กดิจากการสัน่สะเทอืนของกรวยเบสยนูติ สงมา

สายนําสัญญาณ 2 ยี่หอ จุดเดนอยางหนึ่งของ 
Acoustic Zen ไมวาสายไฟเอซีหรือสายนํา
สัญญาณ คือ เนื้อเสียงไมมีลักษณะของเสียงที่
หยาบกรานเลย ทกุอยางไหลลืน่ตอเนือ่งกนัด ีเสยีง
กไ็มไดเกาะกลุมเปนกอนๆ จนแยกแยะอะไรไมได

สายนาํสญัญาณทีม่วีงจรเนต็เวริกลกัษณะแอก็ทฟี 
การดีดตัวของยานความถี่ตํ่าก็ไมไดแตกตางจาก
สายนําสัญญาณของ Acoustic Zen มากนัก 
สวนความตอเนื่องนั้น ผมรูสึกวา Acoustic Zen 
ใหออกมาเปนธรรมชาติมากกวา

คอนขางมาก ความกระจางสดใสของยานความถี่
เสียงสูงก็ไมไดเปนอะไรที่ต องกังวลเลย ราย
ละเอียดความพลิ้วกังวานไมดอยกวาพวกตัวนํา
เสียงสูงก็ไมไดเปนอะไรที่ต องกังวลเลย ราย
ละเอียดความพลิ้วกังวานไมดอยกวาพวกตัวนํา
เสียงสูงก็ไมไดเปนอะไรที่ต องกังวลเลย ราย

เปนเงินแนๆ สวนความกวางและลึกของเวทีเสียง
ไมตองพูด แผลงไปไดกวางและลึกมากทีเดียว

Satori กันแลวละ  

ครั้งนี้ สายไฟเอซีมีราคาแพงมากที่สุด คือ ราคา
จําหนายอยูที่ 78,500 บาท รองลงมาก็คือ สาย
นําสัญญาณ Absolute Copper ราคาขายอยู
ที่ 73,500 บาท สําหรับสายลําโพง Satori นี้ 
นําสัญญาณ Absolute Copper ราคาขายอยู
ที่ 73,500 บาท สําหรับสายลําโพง Satori นี้ 
นําสัญญาณ Absolute Copper ราคาขายอยู

ราคาจําหนายอยูที่ 39,500 บาท ตามแผนที่ผม
ไดวางหลักการเลนเอาไว คือ สายไฟเอซี สายนํา
สัญญาณ แลวก็มาสายลําโพง

จะสงผลถึงระดับพลังงานยอมมีผลตอเสียง
อยางมาก สวนสายนาํสญัญาณนัน้ หลกังายๆ กค็อื 
ถาซอรสตนทางเพี้ยน ทุกอยางเพี้ยนหมด สวน
สายลําโพง ระดับความแรงของสัญญาณจะ
มากกวาสวนของตนทาง ดังน้ันสามารถลด
งบประมาณลงมาได เพราะหลักความสําคัญของ
สายลาํโพงยงัขึน้กบัความเหมาะสมระหวางแอมป
และลําโพงอีกดวย

ตัวนําคอนขางใหญ ผมจึงไมแนะนําใหใชกับ
แอมปหลอด ไมวาแอมปหลอดนัน้จะเปนแบบพชุ
พูลกําลังขับเยอะๆ ก็ตาม สายลําโพง Satori จึง
เหมาะสมกบัแอมปโซลดิสเตทกาํลงัขบั 200 วตัต
ขึ้นไป หรือแอมปพวกคลาส ดี จะเหมาะสมกวา 
เนื่องจากตัวนําของสายลําโพง Satori มีขนาดถึง 
10 AWG เทียบเทา 5.51 sq.mm ตัวนําทองแดง 
Zero Crystal Copper บริสุทธิ์ถึงระดับ 6N 
สายลําโพงเป นลักษณะแบบสายแกนเด่ียว
หลายๆ เสน (Strand) ไมไดเปนสายทองแดงฝอย 
สายลําโพงจึงมีลักษณะของสายแข็งนิดๆ

สายไฟเอซ ีสายนาํสญัญาณ มาแลว ตวัสายลาํโพง
ก็จะไปในโทนเดียวกัน แตความแตกตางก็คือ 
สายลําโพงจะชวยใหเบสของซิสเต็มเครื่องเสียง
เพิ่มขึ้นมาอีกเล็กนอย เนื่องจากลักษณะของสาย
ชวยเอื้อใหเนื้อเสียงเบส มีกําลัง และนํ้าหนักเพิ่ม
ขึ้นอีกเล็กนอย เพิ่มความกระชับของเสียงขึ้นมา
อีกหนอย แตเสียงกลางเม่ือใชงานพรอมกันท้ัง
สายไฟเอซี สายนําสัญญาณ และสายลําโพง จะ
ชวยเสริมใหเดนขึ้นมาอีกหนอย ถึงแมวาจะไมได
ใชรวมกนั ใชแคสายลาํโพงอยางเดยีวกจ็ะใหเสยีง
กลางออกมาเปนธรรมชาติคอนขางมากทีเดียว

Acoustic Zen คอนขางมาก เมื่อไดฟงแลว
รูสึกเย็นอบอุนผอนคลาย โนตดนตรีเสียงเพลงที่

FRANK POWER BANK
โรงไฟฟ�าขนาดย�อม

สําหรับชุดเครื่องเสียงที่ต�องการ
เดินทางไปสู�อุดมคติในการฟ�งเพลง

ULTRA BANK 

มี
คอมเมนตจากไลนกลุมคนเลนเครือ่งเสยีง
ออดิโอไฟลหัวเกา หัวกาวหนาหลายคน 

พูดกับผมสั้นๆ วา เขาคนพบแลววาอะไร  
คือสิ่ งที่ ดีที่ สุดของการเล นเครื่ อง เสียง    
“การจัดการระบบไฟใหสะอาดอยางแทจริง 
ดวย FRANK POWER BANK เทานัน้ครบั” 
ทุกเสียงพูดตรงกัน เหมือนที่ผมกําลังจะบอก
คุณ โดยไมตองอางทฤษฎีรอยแปดพันเกา
 เคร่ืองเสียงตองใชไฟฟาใชไหม แลว   
ไฟบริสุทธ์ิไมเจือปน Noise กับไฟสกปรก      
ยอมตางกัน จริงไหม?
 “ผมใหความสําคัญระบบไฟมานาน
มาก เคยคิดแปลกๆ วาถาเราสามารถทํา    
กระแสไฟบริสุทธิ์ใชเองไดก็จะดี”
 “ในการทดสอบเครื่องเสียง จะตอง
พยายามหลีกเล่ียงเสียงรบกวนมากมาย      
ที่เกิดขึ้นทั้งจากสภาพอะคูสติกและตนทาง
ระบบไฟ ทําอย างไรไฟฟ าที่จ ายมายัง   
เครื่องเสียงจะไดความบริสุทธิ์”
 ยอมรับวามันยากมากทีเดียว ยิ่งมา  
ทําเพลงในสตูดิโอ ยิ่งพบปญหาหนักหนวง        
ในอัลบั้มใหมเราบันทึกระบบไฮเรสสูงสุด  
แตตนทาง 24 bit 192 kHz ไมวาจะใช       
เครื่องกรองไฟที่ดีขนาดไหน เสียงแทรกซอน
ของ Noise ระดับไมโครเล็กๆ แพรเขามาได 
สามารถสังเกตได สร างความปวดเศียร  
เวียนเกลาที่สุด แกปญหาไมหายสักที

วิจิตร บุญชู
บรรณาธิการบริหารนิตยสาร The Wave

POWER BANK 

ULTRA BANK 

 การบันทึกเสียงดิจิตอลไฮเรสคืองาน
ทาทายมาก เพราะระบบไฟนั้น มีการรบกวน
เสมอ จากแมเหล็กไฟฟาที่ 0-2,000 Hz  
ตามมาดวยคลื่นวิทยุ คลื่นโทรศัพท คลื่น RF 
ทุกรูปแบบ จาก 150 kHZ ไปถึง 2 GHz   
เลยทีเดียว เคร่ืองกรองไฟเอาไมอยูในทุกอยาง
 แตแลวก็มาเจอตัวชวยสุดทาย หาทาง
จายไฟใหสะอาดเรียบท่ีสุดนั่นไง จึงตัดสินใจ
ใช Power Bank มาเปนตัวตนทางไฟ ระบบ
ของมันใชหลักการ Cut หรือตัด Noise แลว
ลางทิ้งออกไปเลย ไมใชแคการกรองธรรมดา 
เรียกวาไฟจะบริสุทธิ์จริงๆ เปนครั้งแรก   
งานนี้พิสูจนวาผลงานของคุณ Frank Voon 
นาประทับใจมาก
 แคนํามันมาเสียบปลั๊กไฟในหองของ
เราเทานั้น ระบบการทํางานภายในคร่ึงชั่วโมง
ทุกจุดจะบริสุทธิ์ทันที
 “เราไดยนิทกุเสยีงทีเ่ราตองการ อารมณ
ศิลปน ฟลลิ่งตางๆ มีครบถวน ไดรายละเอียด
ในจุดที่เล็กที่สุดครบถวน ทุกอยางเที่ยงตรง
เหมือนจริง ทําใหงานบันทึกเสียงระดับไฮเรส
สูงสุด เปนไปไดอยางราบรื่นเปนครั้งแรก 
และผมอยากใหคุณไดฟงกันเหลือเกิน”
 “เราควรไดยินคุณภาพจากเครื่องเสียง
ใหเต็มรอย โดยการจัดการตนทางไฟดวย 
FRANK POWER BANK แล วจะรู  ว  า     
เครื่องเสียงของคุณยังมีดีอีกแยะครับ ไมใช
ระบบตัดเสียงรบกวน แตเปนกรรมวิธีสราง
โรงไฟฟาขนาดยอมใหคุณไดใชงานครับ”

คอมเมนต�จากการทดสอบใช�งานจริง

TOMBO AUDIO PRODUCTS 
อาคารฟอร�จูนทาวน� ชั้น 3 ห�อง 3008-009

โทร. 08-1659-6165, 08-5489-7606
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ซิสเต็มที่ใช�ทดสอบร�วม
เครื่องเล�นแผ�นเสียง Thorens: TD240-2
เครื่องเล�นซีดี Norma Audio: REVO DS-1, Exposure: 1010CD
อินทิเกรตแอมป� CEC: AMP3300R C3 RED (Full Upgraded), 
Rega: Mira3, Rega: Brio-R
ลําโพง Quad: 22, Triangle: Theta Signature
สายลําโพง Acoustic Zen: Satori
สายนําสัญญาณ Acoustic Zen: Absolute Copper 
สายไฟเอซี C3: XOTIQ, สายไฟก�องกิจกร
เต�ารับไฟฟ�า Oyaide: R-0 รุ�น ปรับปรุงพิเศษ

นําเข�าและจัดจําหน�ายโดย

บร�ษัท วันพัฒน� 59 จํากัด

โทร. 0-2175-2933-4

Acoustic Zen: Gargantua II   ราคา 78,500 บาท

Acoustic Zen: Absolute Copper  ราคา 73,500 บาท

Acoustic Zen: Satori  ราคา 39,500 บาท

คอยๆ ไหลตอเนื่องกันไดเปนอยางดี ไมไดมีลักษณะความถี่
เสียงความถ่ีหนึ่งความถี่ใดที่กระโดดขึ้นมา แมวาเสียงดนตรี
นั้นจะคอยๆ พีคขึ้นมา แตรูสึกวาการควบคุมและถายทอด
พละกําลังของแอมปยังสามารถรองรับไดอยางตอเน่ือง 
คือไมไดรูสึกวาแอมปจะออนแรงลงแตอยางไร ผมเจอแอมป
บางตวัชวงพคีแลวเหมอืนจะเนอืยๆ อยางไรพกิล เหมอืนปลาย
เสียงแคบและบางลงเล็กนอย

แตสายลําโพง Satori ไมไดรูสึกวาตองกังวลแตอยางไร 
Satori เปนสายลําโพงที่เปนกลางมากๆ คือไมจําเปนวาตอง
เลนสายยีห่อเดยีวกนัทัง้หมด แมวาจะมกีารผสมผสานรวมกบั
สายยี่หออื่นๆ ก็สามารถเขากันไดทุกซิสเต็ม ตัวสายลําโพง
ไมไดเปนตัวถวงทําใหภาพรวมกับซิสเต็มแยลง หรือไปแยง
ความดีความเดนออกนอกหนา  

ยานความถี่เสียงสูงเองก็ปลดปลอยความใสกระจาง 
ความพลิ้วกังวานไดคอนขางดีทีเดียว เวทีเสียงกวางและลึก
ดีมาก เปรียบเทียบกับสายลําโพงอื่นๆ หลายยี่หอ เรื่องราย
ละเอียดของเสียง บรรยากาศ และ ฮารมอนิกส ไมไดเปน
สองรองใครเลย รายละเอยีดของเสยีงอาจไมเทยีบกบัสายเงนิ
แตในแงของโทนัลบาลานซ Satori เดนมากกวา

หากงบถึง ผมก็อยากใหซ้ือมารวมใชงานทั้งสายลําโพง 
สายนําสัญญาณ และสายไฟเอซีของ Acoustic Zen ทั้งหมด
จะชวยเตมิเตม็ซสิเตม็ใหเสยีงออกมาดมีากทีส่ดุครบัผม. ADP

ACOUSTIC ZEN CABLES

“เอื้อให�เนื้อเสียงเบส มีกําลัง 
และนํ้าหนักเพิ่มขึ้น”

FRANK POWER BANK
โรงไฟฟ�าขนาดย�อม

สําหรับชุดเครื่องเสียงที่ต�องการ
เดินทางไปสู�อุดมคติในการฟ�งเพลง

ULTRA BANK 

มี
คอมเมนตจากไลนกลุมคนเลนเครือ่งเสียง
ออดิโอไฟลหัวเกา หัวกาวหนาหลายคน 

พูดกับผมสั้นๆ วา เขาคนพบแลววาอะไร  
คือสิ่ งที่ ดีที่ สุดของการเล นเครื่ อง เสียง    
“การจัดการระบบไฟใหสะอาดอยางแทจริง 
ดวย FRANK POWER BANK เทาน้ันครับ” 
ทุกเสียงพูดตรงกัน เหมือนที่ผมกําลังจะบอก
คุณ โดยไมตองอางทฤษฎีรอยแปดพันเกา
 เครื่องเสียงตองใชไฟฟาใชไหม แลว   
ไฟบริสุทธิ์ไมเจือปน Noise กับไฟสกปรก      
ยอมตางกัน จริงไหม?
 “ผมใหความสําคัญระบบไฟมานาน
มาก เคยคิดแปลกๆ วาถาเราสามารถทํา    
กระแสไฟบริสุทธ์ิใชเองไดก็จะดี”
 “ในการทดสอบเครื่องเสียง จะตอง
พยายามหลีกเลี่ยงเสียงรบกวนมากมาย      
ที่เกิดขึ้นทั้งจากสภาพอะคูสติกและตนทาง
ระบบไฟ ทําอย างไรไฟฟ าที่จ ายมายัง   
เครื่องเสียงจะไดความบริสุทธ์ิ”
 ยอมรับวามันยากมากทีเดียว ยิ่งมา  
ทําเพลงในสตูดิโอ ยิ่งพบปญหาหนักหนวง        
ในอัลบั้มใหมเราบันทึกระบบไฮเรสสูงสุด  
แตตนทาง 24 bit 192 kHz ไมวาจะใช       
เครื่องกรองไฟที่ดีขนาดไหน เสียงแทรกซอน
ของ Noise ระดับไมโครเล็กๆ แพรเขามาได 
สามารถสังเกตได สร างความปวดเศียร  
เวียนเกลาที่สุด แกปญหาไมหายสักที

วิจิตร บุญชู
บรรณาธิการบริหารนิตยสาร The Wave

POWER BANK 

ULTRA BANK 

 การบันทึกเสียงดิจิตอลไฮเรสคืองาน
ทาทายมาก เพราะระบบไฟนั้น มีการรบกวน
เสมอ จากแมเหล็กไฟฟาที่ 0-2,000 Hz  
ตามมาดวยคลื่นวิทยุ คล่ืนโทรศัพท คล่ืน RF 
ทุกรูปแบบ จาก 150 kHZ ไปถึง 2 GHz   
เลยทเีดยีว เครือ่งกรองไฟเอาไมอยูในทกุอยาง
 แตแลวก็มาเจอตัวชวยสุดทาย หาทาง
จายไฟใหสะอาดเรียบที่สุดนั่นไง จึงตัดสินใจ
ใช Power Bank มาเปนตัวตนทางไฟ ระบบ
ของมันใชหลักการ Cut หรือตัด Noise แลว
ลางทิ้งออกไปเลย ไมใชแคการกรองธรรมดา 
เรียกวาไฟจะบริสุทธิ์จริงๆ เปนครั้งแรก   
งานน้ีพิสูจนวาผลงานของคุณ Frank Voon 
นาประทับใจมาก
 แคนํามันมาเสียบปลั๊กไฟในหองของ
เราเทานั้น ระบบการทํางานภายในครึ่งช่ัวโมง
ทุกจุดจะบริสุทธิ์ทันที
 “เราไดยนิทกุเสยีงทีเ่ราตองการ อารมณ
ศิลปน ฟลลิ่งตางๆ มีครบถวน ไดรายละเอียด
ในจุดที่เล็กที่สุดครบถวน ทุกอยางเที่ยงตรง
เหมือนจริง ทําใหงานบันทึกเสียงระดับไฮเรส
สูงสุด เปนไปไดอยางราบรื่นเปนครั้งแรก 
และผมอยากใหคุณไดฟงกันเหลือเกิน”
 “เราควรไดยินคุณภาพจากเคร่ืองเสียง
ใหเต็มรอย โดยการจัดการตนทางไฟดวย 
FRANK POWER BANK แล วจะรู  ว  า     
เครื่องเสียงของคุณยังมีดีอีกแยะครับ ไมใช
ระบบตัดเสียงรบกวน แตเปนกรรมวิธีสราง
โรงไฟฟาขนาดยอมใหคุณไดใชงานครับ”

คอมเมนต�จากการทดสอบใช�งานจริง

TOMBO AUDIO PRODUCTS 
อาคารฟอร�จูนทาวน� ชั้น 3 ห�อง 3008-009

โทร. 08-1659-6165, 08-5489-7606




