
ฝรั่งเศสเป็นชาติที่ท�าล�าโพงได้เก่งมากๆ ไม่แพ้อเมริกา แคนาดา 

อังกฤษ ผมใช้ Focal: Utopia Diablo อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งล�าโพงเล็ก

ที่ผมชื่นชอบมากอีกยี่ห้อหนึ่ง คือ Ensemble ซึ่งบังเอิญเป็นล�าโพง

สัญชาติฝร่ังเศสขนาดเล็ก ราคาก็สุดแสนแพง แต่ฟังแล้วคุณจะรัก

(เสียง)มัน ส�าหรับ Triangle น่ีเป็นล�าโพงท่ีเร่ิมผลิตออกสู่ตลาด

ต้ังแต่ปี 1981 ได้รับค�าชมมากมาย และมักจะได้รับรางวัลจาก

นิตยสารเคร่ืองเสียงฉบับนู้นฉบับน้ีอยู่เร่ือย ความทรงจ�าของผม 

ที่มีต่อ Triangle คือ เป็นล�าโพงความไวสูงที่ขับง่าย แหลมเปิดโปร่ง  

แต่จนแล้วจนรอดผมก็ยังไม่เคยฟังล�าโพงยี่ห้อนี้อย่างจริงจังเสียที

แล้ววันหนึ่ง ผมก็ได้รับล�ำโพง Triangle: Signature Delta 
ซึ่งเป็นล�ำโพงตั้งพื้นรุ่นรองท็อปมำทดสอบ คู่ที่อยู่กับผมปะผิว
ล�ำโพงด้วยวีเนียร์ลำยมะฮอกกำนีอมแดง เคลือบแล็กเกอร์มันวำว
แบบผิวเปียโน ทรำบว่ำมีสีด�ำและสีขำวให้เลือกด้วย หลังจำกฟัง
ไปสักพักหนึ่ง ผมลองค้นข้อมูลเก่ียวกับผู้ผลิตดู ไปเจอว่ำนำย J. 
Gordon Holt  ผู้ก่อตั้งนิตยสำร Stereophile อเมริกำ เคยนิยำม
เสียงของ Triangle ไว้ว่ำ “Jump Factor” … งง! อะครับ  
มันยังไงกันเนี่ย บอกได้ในเบื้องแรกตรงนี้ก่อนว่ำ ผมเปลี่ยนแอมป์
ที่น�ำมำใช้ขับ Delta Signature อยู่ 4 ตัว มำจบตรงที่แอมป์หลอด
ตัวเล็ก Single Ended Class A ก�ำลังขับข้ำงละ 12 วัตต์!!! นี่เป็น
ล�ำโพงที่สวนทำงกับล�ำโพงดีๆ หลำยยี่ห ้อที่มักต ้องกำร 
เพำเวอร์แอมป์ก�ำลังสูงมำขับ ซึ่งล�ำโพงคู ่นี้จะช่วยประหยัด 
ค่ำแอมป์ให้คุณไปได้เยอะ และสิ่งที่คุณต้องทรำบไว้คือ มันไม่ชอบ
แอมป์ยกัษ์ๆ ทัง้หลำยด้วย เอำเป็นว่ำถ้ำคณุมแีอมป์หรอือินทเิกรต
แอมป์ ทรำนซิสเตอร์ คลำส A ก�ำลังขับสัก 20 วัตต์ต่อข้ำง  
ผมจะเชียร์ให้คุณใช้ล�ำโพง Triangle: Signature Delta นี่แหละ
จบ ไม่ต้องไขว่คว้ำอะไรอีกแล้ว มันคือสวรรค์ส�ำหรับผู้นิยมแอมป์
วัตต์น้อยเสียงหวำนอย่ำงแท้จริงครับ

EQUIPMENT REVIEWS
ดร.ชมุพล มุสิกานนท์

TRIANGLE 
SIGNATURE 

DELTA
การออกแบบ
มำดูลักษณะทำงกำยภำพของล�ำโพงกัน

ก่อน Signature Delta เป็นล�ำโพงสำมทำง 
ไดรเวอร์ 4 ตัว และท่อพอร์ตยิงออกหน้ำ ขนำด
สูง 48.4 นิ้ว กว้ำง 9.2 นิ้ว ลึก 14.6 นิ้ว หนัก 
33 กิโลกรมั เวลำทีน่ัง่ฟัง ต�ำแหน่งมดิเรนจ์อยูใ่น
ระดับหู ส่วนทวีตเตอร์จะสูงกว่ำหูครับ ตัวขับ
เสียงแหลมชนิดโดมไททำเนียมเส ้นผ ่ำน
ศูนย์กลำง 1 นิ้ว อยู่ในฮอร์นโหลด มิดเรนจ์
เปเปอร์โคน (กระดำษ) ขนำด 7.3 นิ้ว ขอบ
ไดรเวอร์ขยับตัวได้น้อย ส่วนวูฟเฟอร์สองตัว 
ขนำด 7.3 นิ้ว ไดอะแฟรมท�ำจำกไฟเบอร์กลำส 
จุดตัดครอสโอเวอร์ที่ 280Hz, 2.7kHz ควำม
สำมำรถตอบสนองควำมถี่ 35Hz - 20kHz, 
±3dB ควำมไว 92dB ควำมต้ำนทำนปกติที่  
8 โอห์ม และต�่ำสุดที่ 3.2 โอห์ม รองรับก�ำลังขับ
ปกติที่ 120 วัตต์ต่อเนื่อง ขั้วต่อสำยล�ำโพงไบดิ้ง
โพสต์ชนดิ Bi-wire ติดจ๊ัมเปอร์มำให้จำกโรงงำน 
ซึง่ผมได้ทดลองปลดออก แล้วแทนท่ีด้วยจัม๊เปอร์ 
ของ Zensonice เสยีงดขีึน้อกีมำกมำยครับ
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ผนงัตูล้�ำโพงด้ำนข้ำงมีลกัษณะโค้ง ประกอบขึน้
จำกไฟเบอร์บอร์ดหนำ 3 มม. 7 ชั้น ดัดโค้ง มั่นใจ
เรือ่งเรโซแนนซ์ได้เลยว่ำไม่มปัีญหำ ผนงัด้ำนบนของ
ตัวตู้ลำดเทลงมำ 5 องศำ ส่วนที่เป็นฮอร์นโหลดของ
ทวตีเตอร์จะนนูขึน้มำครึง่ใบ นบัเป็นกำรออกแบบที่
สวยงำมไม่เหมอืนใคร แถมในปำกฮอร์นยงัมเีวฟไกด์
ใส่ไว้ด้วย สิ่งที่แปลกอีกประกำรหนึ่งคือ กำรที่ท่อ
พอร์ตระบำยเบสถูกวำงไว้ระหว่ำงวูฟเฟอร์ตัวบน/
ล่ำง เพื่อให้กำรระบำยเบสออกมำใช้ท่อนี้ร่วมกัน  
กำรออกแบบให้ท่อพอร์ตยิงออกหน้ำยังช่วยให้วำง
ล�ำโพงชิดผนังห้องได้มำกกว่ำล�ำโพงที่มีท่อพอร์ตยิง
ออกด้ำนหลัง

ในภำพรวมรูปลักษณ์ภำยนอกของ Triangle 
Delta ไม่มีจุดใดที่จะต�ำหนิติติงกันได้ กำรประกอบ
ตัวตู้เรียบร้อย สวยงำม ประณีต สมกับเป็นโรงงำน
คณุภำพสงูทีฝ่รัง่เศส แถมด้วยแผ่นเพลตรองด้ำนล่ำง
ของล�ำโพงท่ีสำมำรถขยับปรับควำมสูงของสไปก์ได้ 
ช่วยให้กำรเซต็อพัท�ำได้โดยละเอยีด อีกประกำรหนึง่
ที่จะต้องเขียนถึงคือ สำยเคเบิลที่ใช้ไวริ่งภำยใน
ล�ำโพงจำกขัว้ต่อไปสูแ่ผงวงจรครอสโอเวอร์เนต็เวร์ิก
และออกไปยงัดอกล�ำโพง ใช้ยีห้่อ Kimber Kable ครับ

 ไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนไปใช้

แอมป์อะไรมาขับมัน  

นั่นคือ เสียงเบสที ่

แข็งแรงมาก มีทั้ง

ปริมาณและความแน่น 

นับว่าเป็นสิ่งที่ไม่เคยคิด

ว่าจะได้ยินจาก

ล�าโพงยี่ห้อนี้
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EQUIPMENT REVIEWS

คุณสมบัติทางเทคนิคที่สำาคัญ
Tweeter   TZ2550 in die-cast aluminum
Mid-Range drivers  paper cone and small pleat, peripheral short travel suspension
Woofers   Two fiber glass cone and half-roll rubber suspension
Cabinet  7 high-density fiberboards
Port   Twin vent system
Ways  3
Bandwidth  +/-3dB, 35Hz - 20kHz
Sensitivity (dB/W/m) 92  Power Handling (W)  120
Nominal impedance 8  Minimum impedance 3.2
Low frequency roll-off  280Hz High frequency roll-off  2.7kHz
Dimensions  1170 x 233 x 372 mm (H x W x D)
Net Weight   33Kg

ดูจำกรูปลักษณ์แล้ว คุณคิดว่ำล�ำโพงคู่นี้
จะมีบุคลิกเสียงเป็นอย่ำงไร สดใส... ชัดเจน... 
เบสหนัก... หรือกลำงอิ่มหนำ... เฉลยเลยว่ำ  
มันแปรเปลี่ยนไปตำมต้นทำงที่น�ำมำใช้กับมัน 
ซึง่เป็นคณุสมบติัของล�ำโพงทีด่คีรบั แต่อย่ำงหนึง่
ทีม่ใีห้รับรูไ้ด้เสมอ ไม่ว่ำคณุจะเปลีย่นไปใช้แอมป์
อะไรมำขับมัน นั่นคือ เสียงเบสที่แข็งแรงมำก  
มีทั้งปริมำณและควำมแน่น นับว่ำเป็นสิ่งที ่
ไม่เคยคิดว่ำจะได้ยินจำกล�ำโพงยี่ห้อนี้ นี่เองจึง
เป็นประเดน็ว่ำ ไม่ควรจะน�ำแอมป์บ้ำเบสมำขบั
ล�ำโพงคูน่ี ้ไม่เช่นนัน้อำจจะเกดิอำกำร “เบสล้น”  
ขึ้นมำได้ ถึงแม้ว่ำตำมสเปกระบุว่ำ ควรใช ้
เพำเวอร์แอมป์ขนำด 120 วัตต์ มำขับมันก็ตำม 

ในกำรทดสอบ คำบแรกผมใช้ชุดปรี +  
เพำเวอร์ XAV 02 + 120A ท่ีอัพเกรดแล้ว ก�ำลัง
ขบั 120 วตัต์(เตม็)ต่อข้ำง เสยีงออกมำล้นห้องฟัง  
ลดโวลุ่มลงมำเหลือคร่ึงเดียว ก็ยังรู้สึกว่ำเสียง
จะดันออกมำข้ำงหน้ำอยู่ตลอดเวลำ ในขณะท่ี
รำยละเอียดพรั่งพรูเหลือกินจริงๆ

รอบสอง ใช้อินทิเกรตแอมป์ TS Audio 
EL34 ก�ำลังขับ 80 วัตต์ต่อข้ำง แอมป์ตัวนี้บ้ำ
พลงัมำก ท�ำขึน้มำส�ำหรบัปรำบล�ำโพงขับยำกๆ 
ทั้งหลำยโดยเฉพำะ ปรำกฏว่ำเสียงเบสน�ำโด่ง
มำเลยครับ จังหวะดี เสียงสะอำด แต่ไดนำมิก
คอนทรำสต์ยังไม่ดี ลีลำกำรน�ำเสนอรุกเร้ำ 
เกินไป สรุปว่ำฟังเพลงไม่ลงตัว

รอบที่สำม ใช้อินทิเกรต CEC 3300 C-3 
R.E.D มำขบั ครำวนีท้กุอย่ำงดขีึน้หมด เวทกีว้ำง
มำก เบสลึกและใหญ่ แหลมสดใสมีประกำย
กงัวำน รำยละเอยีดดคีรบั ฟังดีทัง้เพลงคลำสสกิ  
แจ๊ส และร็อก จุดเด่นของชุดนี้คือ ควำมสูงของ
เวทเีสยีงทีร่บัรูไ้ด้โดยไม่ต้องเพ่งเลย อย่ำงไรเสยี
ผมยงัรู้สึกว่ำ มนัยงัขำดควำมผ่อนคลำยไปสกันดิ 
ไอ้ที่เป็นอย่ำงนี้เพรำะว่ำ ล�ำโพงค่อนข้ำงไวต่อ
ควำมเปลี่ยนแปลงมำก เปลี่ยนอะไรลงไป

ฟังออกได้เลยว่ำ เสียงไม่เหมือนเดิม หลังจำก
เปลีย่นแอมป์ไปสำมตวั ผมคดิว่ำจะลองถอยหลงั
ลดก�ำลังขบัลงมำอกีสกัหน่อย โชคดทีีผ่มมแีอมป์
เล็ก(มำก) มันคือ Mission Cyrus I ที่บำงคน
เรียกว่ำ แอมป์กล่องรองเท้ำ เน่ืองจำกรูปร่ำง
ของมนัไปคล้ำยๆ กบักล่องกระดำษบรรจุรองเท้ำ  
ก�ำลังขับอยู่ที่ 30 วัตต์ต่อข้ำงเองครับ บุคลิก
เสียงจะไม่ตูมตำมมำก ฟังเอำรำยละเอียด มเีบส 
มแีหลม พอให้ชืน่ใจแบบแนวองักฤษจ๋ำเลยครับ 

Mission cyrus I ขบั Triangle: Signature 
Delta ออกมำได้ดีเกินคำดครับ สเกลชิ้นดนตรี
มคีวำมถกูต้อง  เบสพอดมีำก สปีดเสยีงได้ว่องไว 
แหลมบนๆ เปิดปลำยขึ้นไปได้กว่ำครั้งไหนๆ  
ทีเ่คยได้ยนิจำกแอมป์ตวันี ้อมิแพค็แม้ไม่ดเุดอืด
เลอืดพล่ำน แต่รบัรองว่ำฟังเพลงแรงๆ ได้ โดยที่
ไม่รู้สึกว่ำขำดอะไรไป เสียงกลำงชัดเจนแบบที่
ไม่ถึงกับขึ้นขอบ มันมีมวลที่อิ่มเข้ม บวกกับมี
ควำมกังวำนในน�้ำเสียง ฟังแล ้วใกล้เคียง 
ควำมเป็นธรรมชำติ ผมดูหน้ำตำทวีตเตอร์ทแีรก
ยังนึกว่ำแหลมบนๆ อำจจะมีลักษณะคมๆ อยู่
บ้ำง แต่ปรำกฏว่ำพอได้แอมป์ที่เหมำะสมแล้ว 
มันฟังดีชะมัด ได้อำรมณ์สุนทรี เสียงเคำะโลหะ
มีควำมกังวำน มวลเสียงแหลมเข้มข้น ไร้อำกำร
แตกพร่ำเป็นฝอยอย่ำงสิ้นเชิงครับ ฝรั่งเศสท�ำ
ล�ำโพงออกมำได้ผิดไปจำกที่คิดไว้ตอนแรกมำก

อินทิเกรตแอมป์ตัวสุดท้ำยที่ผมน�ำมำใช้
งำนร่วมกับ Triangle: Signature Delta คือ 
Audiospace รุ่น  Galaxy II แอมป์หลอด  
12 วัตต์ ระบบ Push-Pull ที่เสียงแหลมดีเหลือ
หลำย เปรียบประดุจแอมป์ Leaks กลับชำต ิ
มำเกิด โป๊ะเชะ!!! ผลลัพธ์เป็นที่น่ำพอใจมำก  
ดุลน�้ำเสียงดีงำม ไม่มีอะไรโด่งล�้ำหรือหลุบหำย 
ทั้งทุ้ม-กลำง-แหลม ท�ำงำนประสำนสอดคล้อง
กันอย่ำงดี จะฟังเพลงร้องหรือเพลงบรรเลงก็ดี
ไปหมด ลองเล่นเพลงบลูส์หรือร็อกเข้มๆ จำก
แผ่นเสียงก็ยังได้อยู่ครับ ลืมบอกไปว่ำ แอมป์ 
Audiospace: Galaxy II ตัวนี้ ผมใส่ฟิวส์ C-3 
รุ่น Noir ไว้ และล่ำสุดได้น�ำไปให้อำจำรย์เจมส์
ปรบัปรงุวงจรภำยในมำ เสยีงดขีึน้อีก 20% โดย
เฉพำะเบส เมื่อน�ำมำขับล�ำโพงขนำดใหญ่ควำม
ไวสูงอย่ำง Triangle จงึรูสึ้กว่ำมนัพอดบิพอดไีป
ซะทัง้หมด ซึง่ถ้ำเป็นกรณปีกตทิัว่ไปแล้ว แอมป์
ขนำดเล็กตัวแค่นีไ้ม่สำมำรถจะผลักดันเสยีงเบส
ออกมำได้ในระดับที่ผมฟังอยู่ อย่ำงไรก็ดี ด้วย
บุคลิกของเสียงหลังจำกที่เปล่ียนต้นทำงมำ  
4 ชุดแล้ว ผมกล้ำสรุปได้ว่ำ ล�ำโพงคู่นี้ให้เสียงที่
เปิดเผย เบสใหญ่ และมปีรมิำณทีน่่ำพอใจ เสยีง
กลำงอิ่มเอิบ โฟกัสปำนกลำง เสียงแหลมสดใส 
ไม่บำดหู มีประกำยกังวำน ทอดหำงเสียงออก
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TRIANGLE : SIGNATURE DELTA

ราคา 275,000 บาท
น�าเข้าและจัดจ�าหน่ายโดย
บริษัท วันพัฒน์ (59) จ�ากัด
โทร. 0-2175-2933

ไปได้ยำวไกล ฟังแล้วไม่ง้อซูเปอร์ทวีตเตอร์ ควำมต่อเนื่องเช่ือมประสำน
เข้ำหำกันระหว่ำงโน้ตดนตรีท�ำได้ดีเข ้ำข้ันล�ำโพงไฮเอ็นด์ทั้งหลำย  
หำกแอมป์ท่ีน�ำมำขับมันมีคุณภำพดีพอ คุณจะรับรู้ได้ถึงบรรยำกำศและ 
Airy ที่ถ่ำยทอดออกมำด้วย

ลีลำในกำรน�ำเสนอของ Signature Delta ไม่ถึงกับตื่นเต้น เรียกร้อง
ควำมสนใจอยูต่ลอดเวลำ และกไ็ม่ได้สภุำพสงบเสง่ียมเจยีมตวั จนฟังเพลง
จังหวะเร็วๆ คึกคักแล้วไม่ได้อำรมณ์  ผมต้องจำรึกไว้เลยว่ำ Triangle เป็น
ล�ำโพงที่ฟังดีมำกคู่หนึ่ง โดยเฉพำะเสียงเบสที่น่ำประทับใจมำก

ในส่วนของกำรแสดงขอบเขตเวทเีสยีงและต�ำแหน่งของอมิเมจนัน้ขึน้
อยู่กับกำรเซ็ตอัพโดยแท้ ล�ำโพงคู่นี้เซ็ตอัพยำกพอสมควร ข้อแนะน�ำคือ 
เซ็ตให้เสียงเบสลงตัวที่สุดก่อน แล้วจึงขยับเดินหน้ำถอยหลัง เลื่อนให้ชิด
หรอืถ่ำงออก เพือ่ให้ได้มติเิวทเีสยีงทีด่ทีีส่ดุในห้อง ซ่ึงกำรเซ็ตอพัในประกำร
หลังนี้ว่ำกันเป็นมิลลิเมตรเลยครับ แต่ข้อดีมำกๆ คือ ต�ำแหน่งของ Sweet 
Spot ค่อนข้ำงกว้ำงครับ เวลำฟังไม่ต้องนั่งตัวตรงคอแข็งเป็นหุ่นยนต์  
คุณสำมำรถขยับปรับเอียงล�ำตัวและศีรษะได้อย่ำงเป็นอิสระ ในขณะที่ยัง
ได้ยินเสียงเหมือนเดิม ไม่ใช่ขยับตัวทีหนึ่ง อิมเมจวูบๆ วำบๆ ผมโทอิน
ล�ำโพงเล็กน้อยประมำณ 10 องศำ เพื่อเพิ่มควำมเข้มข้นให้อิมเมจบริเวณ
กึ่งกลำงโถงเวทีเสียง

สรุป 
ล�ำโพง Triangle: Signature Delta เป็นล�ำโพงสำมทำงวำงพื้น 

ที่ขับง่ำย ไม่ชอบแอมป์วัตต์สูงๆ จะไปได้ดีมำกกับแอมป์ทรำนซิสเตอร์ 
คลำส A หรือแอมป์หลอดก�ำลังขับสัก 12 – 30 วัตต์ เป็นล�ำโพงที่แปลก
มำก เพรำะด้วยรำคำค่ำตัวประมำณ 3 แสน มันกลับไม่ต้องกำรแอมป์ที่
สเปกเทพรำคำ 7 หลัก ย�้ำ... ไม่ต้องใช้แอมป์แพงมำกมำขับ ของเขำท�ำมำ
ให้ผูใ้ช้งำนไม่ต้องจ่ำยหนกัในส่วนนัน้ นีท่�ำให้ผมนกึถึงแอมป์หลอด Unison 
Research รุ่นเล็ก ที่คุณธีรวัฒน์เพิ่งทดสอบไป ถ้ำได้ตัวนั้นมำเล่นคู่กัน  
ท่ำจะเข้ำกันได้รำวกิ่งทองใบหยก และ Triangle: Signature Delta  
เป็นล�ำโพงที่ท�ำให้ผมคิดถึงมำก เมื่อมีอันต้องส่งคืนบริษัท ซึ่งมีล�ำโพง 
ไม่กี่คู่ในระยะหลังที่จะท�ำให้ผมรู้สึกอย่ำงนี้ได้. ADP

ไม่ต้องใช้แอมป์แพงมาก

มาขับ ของเขาท�ามา

ให้ผู้ใช้งานไม่ต้อง

จ่ายหนักในส่วนนั้น

59AUDIOPHILE VIDEOPHILE75AUDIOPHILE VIDEOPHILE

ราคา 45,900 บาท
น�าเข้าและจัดจ�าหน่ายโดย  บริษัท มิวสิค พลัส ซีนีมา จ�ากัด
โทร. 0-2681-7509

ผมเลือกล�ำโพง QUAD 11L มำใช้กับ Rotel A14 เนื่องจำกว่ำล�ำโพง
ขับไม่ยำกมำก ด้วยก�ำลัง 80 วัตต์ต่อแชนเนล น่ำจะไหวสบำยๆ ต้นทำง
แน่นอนว่ำต้องลองเล่นไฟล์ไฮเรส และ 16/44.1 ธรรมดำ ผ่ำนคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ ก และเครื่องเล่นแผ่นเสียง LINN LP12 + SUT EAR MC-4
เปดฟังเสยีงครัง้แรกรูสึ้กบำงเบำ ต้องเร่งทุม้แหลมช่วย คดิว่ำเครือ่งคงจะผ่ำน
กำรใช้งำนมำน้อย จึงรอให้เวลำผ่ำนไปอีก 40 ชั่วโมง ครำวนี้เสียงโดยรวม
ดีขึ้นมำก ลองเอำมือสัมผัสตัวเคร่ืองในขณะที่ใช้งำนมำสักช่ัวโมง รู้สึกแค่
อุ่นๆ เท่ำนั้นเองครับ

จุดที่ต้องชมส�ำหรับ A14 คือ เสียงจำกกำรเล่นไฟล์เพลงผ่ำนทำงช่อง 
USB-B ดีสมรำคำคุยจริงๆ ชิพตัวใหม่ที่ใช้ในภำค DAC คือ AKM เบอร์
AK4490 ที่มีควำมสำมำรถขั้นเทพ รองรับสัญญำณตระกูล DSD ได้สูงถึง 
11.2MHz และ PCM ที ่768kHz ซ่ึงสงูสดุของกำรถอดรหสัในปัจจบัุนนีแ้ล้ว
ชพิตวันีท้�ำให้กำรแปลข้อมลูออกมำเป็นเสยีงเพลงท�ำได้ดกีว่ำกำรฟังผ่ำนทำง
ช่อง CD Input เอำแค่ไฟล์ 16/44.1 นี่ก็ต่ำงชัดแล้ว พอเปลี่ยนไปเล่นไฟล์ 
24/96 นี่ ซีดีตำยไปเลยครับ เสียงมันเข้มข้นประดุจก�ำลังฟังจำกมำสเตอร์
ที่ใช้ปัมแผ่นออกมำ รำยละเอียดและไดนำมิกคอนทรำสต์ดีมำก

กำรทีผ่มมไีฟล์ 24/96 อยูแ่ค่ 4 - 5 อลับ้ัม ท�ำให้ไม่ต้องคดิมำก ลองฟัง
มันหมดทุกชุดทั้งไทย-เทศที่มีอยู่ ฟองกันออกมำชัดๆ นะครับ ว่ำกำร Edit 
และมิกซ์เสียง ใครท�ำมำดีไม่ดีอย่ำงไร ส�ำหรับกำรเล่นไฟล์ควำมละเอียด
ทั่วไป หรือ 16/44.1 นั้น คุณภำพเหนือกว่ำเครื่องเล่นซีดีรำคำต�่ำกว่ำแสน
แน่นอน อันนี้ยิ่งชวนให้เล่นไฟล์ + DAC มำกขึ้นไปอีกระดับ คือไม่อยำกจะ
บรรยำยว่ำดีกว่ำตรงไหน แต่ต้องบอกว่ำเหนือกว่ำทุกกระบวนท่ำเลยครับ
นี่คือวิวัฒนำกำรของเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยเฉพำะชิพถอดรหัสที่ยิ่งมำยิ่ง
พัฒนำคุณภำพมำกขึ้น และมีรำคำที่ไม่แพงจนน่ำตกใจอีกต่อไปแล้วครับ

กำรทดสอบต่อไปคือ ฟังแผ่นเสียง ภำคโฟโนในตัว A14 รองรับ
สัญญำณ MM เท่ำนั้น ผมจึงต้องใช้ Step up transformer มำช่วยขยำย
ควำมแรงสญัญำณจำกหวัเข็ม MC ทีใ่ช้อยูเ่ป็น 4.7 mV ซึง่พอถ่ำยทอดออก
มำแล้ว พอฟังได้น�้ำได้เนื้อ แต่จะเอำไปเทียบกับโฟโนสเตจแยกรำคำตัวละ
หลำยหมื่นคงไม่ได้ครับ คุณภำพของภำคโฟโนใน A14 คล้ำยกับ Rotel รุ่น 
1520 ผมคดิว่ำน่ำจะเป็นวงจรเดยีวกนั โดยรวมๆ มีควำมสงัด ไม่มเีสียงซูซ่่ำ
รบกวน เวทีเสียงไม่มีอะไรตื่นเต้น ฟังแผ่นด�ำแล้วไม่มี “ควำมเหนือ” กว่ำ
ตอนที่เล่นไฟล์เพลงไฮเรส

คณุภำพเสยีงโดยรวมของ Rotel A14 ออกไปทำงสภุำพ แฟลต ไดนำมกิ
กลำงๆ อมิแพค็ไม่รนุแรงมำก เสยีงกลำงสะอำดสะอ้ำน ฟังได้นำนๆ ไม่รกุเร้ำ
หรือเอำแต่ยัดเยียดกันอย่ำงเดียว เสียงเบสจัดว่ำดี เมื่อเทียบกับอินทิเกรต
แอมป์ในระดบัเดยีวกนัและระดบัรำคำนี ้จงัหวะดนตรถีกูต้อง ไม่ช้ำหรอืเรว็
เกินไป เนื้อเสียงไม่ถึงกับเข้มข้น สอดแทรกด้วยควำมกังวำนรอบๆ ตัวโน้ต
ที่มีพอ ไม่ท�ำให้ฟังแล้วมีอำกำรแห้งหยำบ แต่ต้องถือว่ำเป็นแอมป์ท่ี
ค่อนข้ำงนิ่มนวล กลมกลึง มีรำยละเอียดที่แจกแจงถ่ำยทอดออกมำได้
อย่ำงครบครัน ควำมรู้สึกเดิมๆ ที่เคยสัมผัสมำในรุ่นก่อนหน้ำ อย่ำง 1520 
หรือ 1570 (สดใส จะแจ้ง แฝงไว้ด้วยพละก�ำลัง) ดูจะเปล่ียนไปในรุ่น
A14 เนื่องด้วยลีลำกำรน�ำเสนอที่สุขุม ลุ่มลึก ลดควำมสดสมจริงลงมำบ้ำง 
แลกด้วย Features นำนำชนิดมำกเกินพอที่ทำงโรงงำนบรรจง “ใส่” มำไว้
ในอนิทเิกรตแอมป์ตวัเดยีว เมือ่พจิำรณำร่วมกบัศกัยภำพด้ำนพละก�ำลงัขบั
80 วัตต์ต่อแชนเนล. ADP

ROTEL: A14
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แต่ถ้ำกรณีที่ไม่เจอข้อมูลอะไรที่พอจะท�ำให้ใจชื้นเลยล่ะ
เรำจะมีทำงออกอย่ำงไร? ไม่ยำกครับ ก็ยืมมำฟังกับซิสเต็มของเรำ
ให้เห็นผลลัพธ์กันชัดๆ ไปเลยว่ำ แม็ตช์หรือไม่แม็ตช์ ยกตัวอย่ำง
เช่น สำย Tellurium Q เป็นต้นครับ

นี่เป็นผู้ผลิตสำยที่ไม่บอกอะไรให้มำกควำม ต่อให้ตื๊อถำม
แค่ไหน เขำก็ไม่บอกครับ ทีแรกผมนึกว่ำจะเกิดขึ้นเฉพำะกับเรำ... 
หมำยถึง คุณธรรมนูญ กับ ผม ครั้งที่ได้สัมภำษณ์ Mr. Geoff
Merrigan, CEO ของ Tellurium Q ครั้งที่มำเยือนเมืองไทย
แต่เหตุกำรณ์นี้ก็เกิดกับ Wojciech Pacuta รีวิวเวอร์ของ High
Fidelity นิตยสำรเครื่องเสียงออนไลน์ ที่ได้รับค�ำตอบเหมือนกับ
เรำเช่นกัน เมื่อได้ถำมเกี่ยวกับรำยละเอียดทำงเทคนิคของสำย
Tellurium Q

“Geoff Merrigan, the CEO of Tellurium Q, is not very 
effusive when it comes to telling the secrets of his cables
design. To be honest, it seems as if he wants people to 
know as little as possible about them. When asked about
the reason, he gives an obvious answer: it does not matter
how something is built; it is important how it sounds.”

เขำจึงลงท้ำยบทน�ำของกำรทดสอบของเขำไว้ว่ำ... “So, if
you are looking for interesting stories, anecdotes and 
technical details, this is not a test for you - there is not 
simply much more to talk about apart from sound itself.”

ซ่ึงก็เป็นเหตุผลเดียวกันกับผมที่จะบอกว่ำ... กำรเขียนถึง
สำยล�ำโพง Tellurium Q: Ultra Silver ครั้งนี้ คงไม่มีเรื่องของ
เทคนิคให้อ่ำนมำก นอกจำกบำงประเด็นที่เป็นควำมเห็นส่วน
ตัวของผม ทว่ำหลักใหญ่ๆ ก็คงเป็นกำรเล่ำให้ฟังถึงผลลัพธ์จำก
กำรใช้งำนสำยล�ำโพงรุ่นนี้มำกกว่ำครับ

รูปลักษณ์น่าเชื่อถือสมฐานะสายล�าโพงไฮเอ็นด์

สำยของ Tellurium Q ทุกรุ่น ในควำมเห็นส่วนตัวของผม
ผลิตมำได้สมกับคุณภำพเมื่อพิจำรณำจำกรำคำจ�ำหน่ำย ตั้งแต่
รุ่นเล็กสุด และค่อยๆ ไต่ระดับมำสู่รำคำที่สูงขึ้น วัสดุที่ใช้ไม่ว่ำจะ
เป็นฉนวนผิวนอก (ตัวน�ำไม่ทรำบ เพรำะไม่เห็น และไม่ได้ระบุไว้
เท่ำไหร่) และขั้วต่อต่ำงๆ มีคุณภำพดี ใช้งำนได้อย่ำงมั่นใจ 

TELLURIUM Q
ULTRA SILVER SPEAKER CABLE
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