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ตอนปลายปี 2558 ผมได้ฟัง
ล�าโพง Triangle: Esprit Antal EZ 
พอมาปลายปี 2559 ผมก็ได้กลับ
มาฟังล�าโพง Triangle อีกครั้งใน
เดือนเดียวกัน ช่วงเวลาใกล้เคียง
กันเป๊ะๆ

ล�าโพง Triangle ถูกโฉลกใน
การฟังท้ายปี เพราะเป็นช่วงเวลาที่
ต้องการพักผ่อนหย่อนใจในการฟัง
เพลง ท่ามกลางความเงียบสงบของ
กรุงเทพมหานคร เพราะหลายท่าน
ใช้เวลาสิ้นปีในการกลับไปเยี่ยมบ้าน 
หรือใช้เวลากับครอบครัวเพื่อท่อง
เที่ยวด้วยกัน

หลายคนอาจไม่ทราบว่า 
ล�าโพงในซีรี่ส์สูงๆของ Triangle 
ยังคงผลิตในประเทศฝรั่งเศส 
Made in France อย่างแท้จริง 
100% ซึ่ง 2 รุ่นที่ว่านี้ก็รวมซีรี่ส์ 
Signature เข้าไปด้วย

EQUIPMENT REVIEWS

ผมเคยฟังล�ำโพง Triangle รุ่น 
Comete มำก่อน แต่รำคำก็แตกต่ำง
จำก Triangle: Theta Signature 
พอควร คือระดับรำคำห่ำงกันเยอะ
มำก เปรยีบเทยีบควำมประทบัใจของ
เสียงแรกที่ได้ยินนั้น Theta Signa-
ture สร้ำงควำมประทบัใจได้มำกกว่ำ
กนัเยอะ หำกจะบอกว่ำ ถ้ำต้องกำรฟัง
เสียงล�ำโพง Triangle จรงิๆ ให้เริม่ต้น
ที่ Theta Signature รุ่นนี้เลย เพรำะ
นี่คือตัวแทนของ Triangle ของจริง

ล�ำโพงในซีรี่ส ์นี้มีควำมพิเศษ
หลำยอย่ำงทีเดียว เริ่มจำกโครงสร้ำง
ตู้ล�ำโพงกันก่อน เฉพำะกำรประกอบ
ตัวโครงตู้ล�ำโพงอย่ำงเดียวใช้เวลำ
ถึง 3 สัปดำห์ ค่อยๆ ประกอบอย่ำง
ละเอียด เพรำะล�ำโพงยังผลิตและ
ประกอบด้วยมือ ควำมประณีตควำม
ใส่ใจจึงมีสูงมำกๆ

เมื่อประกอบเสร็จ ล�ำโพงมี
ควำมหนำถึง 2.1 ซม. เรื่องควำม
แข็งแรง เรื่องเรโซแนนซ์ มั่นใจได้ว่ำ
ไม่ได้สร้ำงปัญหำใดๆ ท้ังสิ้น ด้ำน
หน้ำหนำถึง 2.5 ซม. เพื่อเสริมควำม 
แข็ งแรง ลดป ัญหำเรื่ องกำรสั่น
สะเทือนได้เป็นอย่ำงดี

ล� ำ โพง Tr iangle:  Theta 
Signature ที่ผมได้รับมำทดสอบนี้
เป็นสี Piano Lacquer Mahogany 

แลดูสวยงำมทีเดียว ล�ำโพงใช ้ทวีตเตอร ์นรุ ่น 
TZ2500 และมิดเร้นจ์/เบสยูนิตขนำด 16 ซม. เป็น 
กรวยกระดำษ ขั้วต่อล�ำโพงขนำดใหญ่ ท�ำมำจำก 
Copper Alloy มีควำมแข็งแรง และต่อสำยล�ำโพง
ได้อย่ำงมั่นคงดีมำก ออกแบบในลักษณะตู ้เปิด 
โดยมีพอร์ตขนำดใหญ่อยู่ด้ำนหน้ำ ตัวตู้มีลักษณะ
โค้งมนเพื่อลดกำรเรโซแนนซ์ภำยใน

 เซ็ตอัพ

ล�ำโพง Triangle เป็นล�ำโพงที่เซ็ตอัพได้ 
ค่อนข้ำงง่ำย เนื่องจำกเป็นล�ำโพงที่ให้เสียงใหญ่ 
ต�ำแหน่งที่เหมำะสมของล�ำโพงยี่ห้อนี้ก็คือ เซ็ตอัพ
หำต�ำแหน่งที่ล�ำโพงให้เสียงออกมำใหญ่มำกที่สุด 
ไว้ก่อน หลังจำกนั้นค่อยปรับหำรำยละเอียด และ 
จูนอีกเล็กน้อยก็ลงตัวแล้ว 

ถ้ำหำกต�ำแหน่งไม่ใช่ คือไม่สำมำรถเซ็ตอัพ
ให้เวทีเสียงใหญ่ได้แล้ว เสียงก็จะติดสดและหยำบ
นิดๆ บำงคนถึงกับบ่นว่ำ เสียงสดและชัดเกินไป  
ซึ่ งเคยเกิดเหตุกำรณ์ท�ำนองนี้มำแล ้วเช ่นกัน  
เพรำะลืมคิดถึงกำรเซ็ตอัพ ประกอบกับทวีตเตอร์
ของล�ำโพง Triangle มีลักษณะเป็นแบบฮอร์น  
ควำมเข้มของย่ำนควำมถ่ีเสียงสูงจึงเข้มอยู ่แล้ว  
เมื่อจัดวำงล�ำโพงแล้วเสียงไม่ได้ใหญ่ตำมบุคลิกของ
ล�ำโพง ก็จะกลำยเป็นว่ำควำมถี่เสียงตอนบนเข้มข้น
กว่ำควำมถี่เสียงย่ำนอื่นๆ จึงท�ำให้เสียงสด ชัด และ
รำยละเอียดเสียงมำกเกินไป

ฉะนั้น กฎเหล็ก 2 ข้อที่ส�ำคัญในกำรเซ็ตอัพ 
ก็คือ...

กฎข้อที ่1 ล�ำโพง Triangle: Theta Signature 
ให้เวทเีสียงใหญ่ เต็มไปด้วยน�ำ้หนกัเสยีง เนือ้เสยีงท่ี
หนักแน่น ไม่ได้คมชัด หรือฟังแล้วอึดอัดเลย

กฎข้อที่ 2 หำกฟังแล้วเสียงสด คมชัดเกินไป 
ฟังนำนๆ แล้วล้ำหู ให้กลับไปดูกฎข้อ 1 ใหม่

จำกผลข้ำงต้นมีอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจ นอกเหนือ
จำกกำรเซ็ตหำต�ำแหน่งให้เสียงออกมำใหญ่ที่สุด
เท่ำที่ล�ำโพงให้ได้แล้ว ก็คือ ขำตั้งล�ำโพงที่ใช้ร่วมกับ
ล�ำโพง ในกรณีที่เป็นล�ำโพงวำงขำตั้ง ระดับควำม
สูงของขำตั้งควรจะเป็นเท่ำไหร่ ก็ให้ดูเรื่องแรกก่อน 
คือ... เก้ำอี้ที่ใช้นั่งฟังเพลง เมื่อหย่อนก้นลงนั่งแล้ว 
ระดับควำมสูงของเรำสูงจำกพืน้เท่ำไหร่ แล้วค่อยไป
หำควำมสูงของขำตั้งล�ำโพงให้เหมำะสม แนะน�ำว่ำ  
ต�ำแหน่งทวีตเตอร์ของล�ำโพง Triangle: Theta 
Signature คู่นี้ควรให้อยู่สูงจำกใบหูไปหน่อย จะให้
เสียงออกมำดีกว่ำให้ระดับทวีตเตอร์ต�่ำกว่ำหู หรือ
สูงเสมอหู

ประเด็นต่อมำก็คือ สำยล�ำโพง เป็นควำม 
โชคดีอย่ำงหนึ่ง หลังจำก บริษัท วันพัฒน์ (59) 
จ�ำกัด ได้น�ำเข้ำล�ำโพง Triangle เข้ำมำจ�ำหน่ำย
อย่ำงเป็นทำงกำรแล้วนั้น ก็ยังได้สิทธิ์เป็นตัวแทน

“ให้เวทีเสียงใหญ่
เต็มไปด้วยน�้ำหนักเสียง
เนื้อเสียงที่หนักแน่น”
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Triangle: Theta Signature

AD

ในกำรจ�ำหน่ำยสำยล�ำโพง Acoustics 
Zen อีกด้วย ช่ำงประจวบเหมำะกัน
จริงๆ เนื่องจำกล�ำโพง Triangle: 
Theta Signature หลงัจำกได้ลองเล่น
สำยล�ำโพงมำหลำยยี่ห้อ สำยล�ำโพง 
Acoustic Zen รุ่น Satori น่ีแหละ 
เหมำะสมกับล�ำโพง Triangle อย่ำง
มำกทีเดียว

จ� ำ เป ็ นต ้ อ ง ใช ้ ส ำยล� ำ โพง 
Acoustic Zen: Satori ด้วยเหรอ

เอำเป็นว่ำ เป็นสำยล�ำโพงที่
เหมำะสมกบัล�ำโพง Triangle: Theta 
Signature ก็แล้วกัน ที่บอกว่ำเหมำะ
สมก็เพรำะว่ำตัวสำยมีขนำดใหญ่  
10 AWG ควำมบริสุทธิ์ของทองแดง
คือ 6N และกำรจัดเรียงของผลึก
ทองแดงในลักษณะท่ีทำง Acoustic 
Zen เรียกว่ำ Zero Crystal Copper

สำยล�ำโพงเส้นนี้ให้ควำมเป็น 
กลำง และมีควำมเป็นธรรมชำติสูง
มำกทีเดียว อย่ำงที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น  
ล�ำโพง Triangle: Theta Signa-
ture เป็นล�ำโพงที่มีบุคลิกเสียงใหญ ่
จึงไม่จ�ำเป็นต้องเอำสำยล�ำโพงมำ
ท�ำให ้ เ สียงออกมำใหญ่ ข้ึนไปอีก 
ต้องกำรสำยล�ำโพงที่เป็นกลำงอย่ำง  
Acoustic Zen: Satori นี่แหละ 
เหมำะสมที่สุดแล้ว

ข ้ อ ดี อี ก อ ย ่ ำ ง ข อ ง ล� ำ โ พ ง  
Triangle คือ เป็นล�ำโพงตูเ้ปิดทีพ่อร์ต
อยู่ด้ำนหน้ำ ท�ำให้สำมำรถวำงล�ำโพง
ใกล้กับผนังดำ้นหลังได้ แต่แนะน�ำวำ่
ไม่ควรวำงใกล้ผนงัมำกเกนิไป ควรจะ
มีระยะห่ำงออกมำสักหน่อย 

คุณภาพเสียง 

นับตั้งแต ่ที่ ได ้ลองฟังล�ำโพง 
Triangle: Esprit Antal EZ เสน่ห์
อย่ำงหนึ่งของล�ำโพง Triangle ก็คือ  
เป็นล�ำโพงที่ขับได้ง่ำย แอมป์ก�ำลัง
ขับไม่มำกก็สำมำรถน�ำมำขับ แล้ว
ให ้คุณภำพเสียงออกมำดีเช ่นกัน 
เช่นเดียวกับครั้งนี้ แทบไม่น่ำเชื่อว่ำ 
อินทิเกรตแอมป์ขนำดเล็กๆ อย่ำง 
Rega: Brio-R ซึ่งมีรำคำน้อยกว่ำ 
รำคำล�ำโพงถงึ 10 ตวั ใช้สำยล�ำโพงซ่ึง
มรีำคำค่ำตวัมำกกว่ำอินทเิกรตแอมป์
ถึง 2 เท่ำ แต่ให้เสียงออกมำดีอย่ำง 
ไม่น่ำเชือ่ทเีดยีว เอำเรือ่งควำมสมเหตุ

สมผลทิง้ไปก่อน เพรำะคงไม่มใีครเล่น
ซิสเตม็แบบนีแ้น่ๆ แต่เป็นปัญหำคำใจ 
ของผมก่อนหน้ำนี้ที่ผมคำใจเรื่อง
เบสกลำงต�่ำของ Rega Brio-R หำก
ได้ล�ำโพงที่ขับได้ง่ำยกว่ำนี้ คุณภำพ
เสยีงจะดขีึน้กว่ำเดมิหรอืเปล่ำ ซึง่เมือ่
น�ำมำลองเล่นกันจริงๆ ต้องบอกว่ำ  
เร่ืองที่เคยต�ำหนิเสียงเบสกลำงต�่ำ
ของ Rega Brio-R ลดหำยลงไปเยอะ
ทเีดยีว หำกไม่ฟังกนัแบบจบัผิด แทบ
ไม่รู้สึกถึงข้อผิดพลำดเลย ท�ำให้จับ
บุคลิกเสียงของล�ำโพงได้ง่ำยขึ้นด้วย

อย่ำงแรกก็คือ ควำมใหญ่ของ
เวทีเสียง แม้ว่ำใช้อินทิเกรตแอมป์
ขนำดเล็ก แต่ก็ไม่ท�ำให้บุคลิกเสียง
ของล�ำโพงหำยไป ตั้งแต่ได้ลองฟัง
ล�ำโพงวำงขำตั้งมำหลำยคู่ ล�ำโพงที่
ให้เสียงใหญ่มักมีปัญหำเล็กน้อยใน
เรื่องของไดนำมิกและรำยละเอียดที่
ให้ออกมำไม่ค่อยชัดเจนหรือโดดเด่น
มำกนกั แต่พอมำฟังล�ำโพง Triangle: 
Theta Signature ต้องยอมรับว่ำ 
ให้เสียงแตกต่ำงกันออกไปทีเดียว  

กลบัมำทีอ่นิทเิกรตแอมป์ Rega 
Brio-R กันอีกสักรอบ เพรำะค่อน
ข้ำงประทับใจและเห็นภำพได้ชัด  
ปกติล�ำโพงไฮเอ็นด ์ เมื่อขับด ้วย 
อนิทเิกรตแอมป์ขนำดเลก็อย่ำง Rega 
Brio-R แล้ว ยังสำมำรถขับเสียงให้
ออกมำใหญ่ได้ตำมบุคลิกของล�ำโพง 
มักประสบปัญหำในเรื่องเนื้อเสียง 
ไม่ว ่ำจะป็นน�้ำหนักของเนื้อเสียง 
ที่ออกมำ รวมถึงไดนำมิก และรำย
ละเอียดด้วยน้ัน มักไม่ให้คุณภำพ
ของเสยีงทีด่พีอ ให้นกึถงึนกัร้องอย่ำง  
วินนีย์ ฮูสตัน (Whitney Houston) 
ในเพลง “I will always Love You” 
หรือ เอลล่ำ ฟิทซ์เจอรัลด์ (Ella Fitz-
gerald) ในเพลง “Summertime” 
สองเพลงนี้ นักเล่นส่วนใหญ่คงรู้จัก
กันเป็นอย่ำงนี้ ผมชอบเพรำะเพลง
มีไดนำมิก และน�้ำหนักเสียงที่มีหนัก
เบำที่หลำกหลำย ไดนำมิกในช่วง 
แอดลิปมีรำยละเอียดในวิธีกำรร้อง
เพลงค่อนข้ำงมำกทีเดียว พูดกัน
ตรงๆ ถ้ำสมมติว่ำเสียง วิทนีย์ ฮูสตัน 
หรือ เอลล่ำ ฟิทซ์เจอรัลด์ คือบุคลิก
เสียงของล�ำโพง ผมก็คำดหวังว ่ำ 
หำกใช้ Rega Brio-R มำขับ ก็ไม่ต่ำง
จำกนักร้องคนไทยที่พยำยำมร้องให ้
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หลังจำกเปลี่ยนสำยเข้ำไปในซิสเต็มประมำณอำทิตย์หนึ่ง 
ฟังให้คุ้นหู แล้วจดจ�ำว่ำต้องกำรอะไรเพิ่มเติม จำกนั้นก็แจ้ง 
คุณโจ้ Sound Box ให้มำช่วยไฟน์จูนกันหน่อย จุดท่ีผม 
อยำกได้เพิ่มคือ ควำมถ่ีต�่ำที่มีรำยละเอียด ได้ยินหัวโน้ตชัดขึ้น 
กับโฟกัสของเสียงท่ีเหมือนกับเสียงทั้งหมดมีอิสระ ลอยตัวอยู่
ในอำกำศ คล้ำยกับปรับโฟกัสเลนส์ถ่ำยรูปให้ภำพซ้อนกันสนิท 
(เลนส์แมนน่วล)

ในช่วงของกำรไฟน์จูน เป็นกำรฟังท่ีต้องอำศัยทักษะ
และควำมพึงพอใจส่วนตัว เอำมำผสมกัน บำงครั้งก็ต้องพึ่งพำ
สัญชำตญำณมำใช้ด้วย อะไรที่คิดว่ำน่ำจะเป็นก็ขุดเอำมำใช ้
ถำมว่ำมีหลักกำรแบบไหน ผมก็ตอบไม่ได้ครับ รู้แต่ว่ำ ถ้ำมันใช่ 
หรือมันลงตัว เรำก็จะหยุด แต่ถ้ำไม่มั่นใจ ไฟน์จูนต่อ บำงครั้งก็
หลงทำงไปไหนไม่รู้ กว่ำจะหำทำงกลับมำได้ ก็ต้องเลิกลำกันไป
ก่อน แล้วค่อยนัดกันอีกทีก็มีครับ

ผลลัพธ์ของกำรไฟน์จูน ควำมถี่ต�่ำมีควำมกลมกลืน  
มีรำยละเอียด หัวโน้ตชัดขึ้น ล�ำโพงคู่นี้ไม่ได้ถ่ำยทอดเสียง
ควำมถี่ต�่ำที่หนักหรือลงลึก แต่เด่นที่ควำมสะอำดและผสำนกับ
ย่ำนควำมถี่ที่สูงกว่ำได้ดี ในเรื่องโฟกัสของเสียง แม้อำจไม่เป๊ะ
คมกรบิ แต่กถื็อว่ำได้กว่ำ 90% ทัง้นีอ้ำจมผีลจำกเรือ่งอะคสูตกิส์ 
ของห้องฟังเข้ำมำเป็นปัจจัยด้วยครับ

ที่ผมใส่ใจในจุดต่ำงๆ เหล่ำนี้ ก็เพื่อให้เกิดควำมมั่นใจว่ำ
จะไม่มีจุดใดที่ท�ำให้เกิดข้อกังขำว่ำมีสำเหตุมำจำกสำยล�ำโพง  
หรือถ้ำจะมีก็ต้องสำมำรถอธิบำยที่มำได้

หนึ่งเดือนผ่ำนไป หลังจำกเปิดฟังบ้ำง หยุดฟังบ้ำง ก็มำนั่ง
หำข้อสรปุให้กบัสำยล�ำโพง Tellurium Q Ultra Silver ซึง่เท่ำท่ี
ฟังมำบอกได้เลยว่ำ... นีเ่ป็นสำยล�ำโพงไฮเอน็ด์แน่นอน เทยีบจำก
คุณภำพและบุคลิกของเสียงบำงอย่ำงที่สำยล�ำโพงที่ผมใช้งำน
ประจ�ำให้ออกมำไม่ได้ อำทิ ควำมสงัดแบบสงัดจรงิๆ มนัเหมอืน
ไม่มีอะไรเกิดขึ้น เหมือนผืนฟ้ำในคืนเดือนมืด ท่ีไม่สำมำรถไป
เพ่ิมควำมด�ำให้ด�ำสนิทข้ึนอีกแล้ว หรือ ควำมเนียนของเสียง
ที่มีเกรนน้อยมำก ปกติเรื่องเกรนเสียง ถ้ำซิสเต็มไม่เข้ำข้ัน 
ฟังยำกนะครบั แต่ถ้ำซสิเตม็ถงึจะสำมำรถแยกเรือ่งเกรนเสยีงได้
ง่ำยขึน้ ส่วนเร่ืองเสยีงของควำมถีย่่ำนต่ำงๆ ผมว่ำอทิธพิลหลกัมำ
จำกล�ำโพงกบัอนิทิเกรตแอมป์มำกกว่ำ สำยรุ่นนีท้�ำให้บคุลกิเสยีง
ของทัง้ล�ำโพงและอินทเิกรตแอมป์มลีกัษณะทีเ่ป็นตวัของตวัเอง  
อธบิำย... Sugden A21SE Signature ท�ำงำนแบบ Class A เสยีง
กลำงกบัเสยีงสงูคอืจดุเด่น ซึง่กย็งัเป็นจดุเด่น ท่ีส�ำคญัรุน่นีพ้ฒันำ

TELLURIUM Q
ULTRA SILVER SPEAKER CABLE

ULTRA SILVER JUMPER
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ใหญ่ ทรงพลัง และมีควำมผิดเพี้ยนที่ต�่ำมำกๆ ใน
อดีต ผมฟังล�ำโพงที่ให้เสียงใหญ่จำกล�ำโพงวำงขำ
ตั้งมำก็หลำยคู่ ส่วนใหญ่แม้ว่ำให้เสียงใหญ่เกินตัวก็
จริง แต่ยังรู้สึกว่ำควำมใหญ่ของเสียงก่อก�ำเนิดจำก
ล�ำโพงวำงขำตั้ง ทว่ำครั้งนี้ค่อนข้ำงแตกต่ำงออก
ไป เพรำะ Triangle: Theta Signature ให้เสียง
เหมือนว่ำไม่ได้มำจำกล�ำโพงวำงขำตั้ง แต่ให้เสียง
เหมือนล�ำโพงตัง้พืน้ขนำดใหญ่ เพรำะทัง้เบสต้นและ
เบสกลำง มวลเสียงทีใ่ห้ออกมำจำก Theta Signature 
นัน้ใหญ่มำก ใหญ่ทัง้ปรมิำณและเนือ้เสยีง เบสต�ำ่นัน้
เป็นข้อจ�ำกดัของล�ำโพงวำงขำตัง้ทีไ่ม่สำมำรถให้ออก

มำต่อเนื่องถึงเบสลึกๆ ได้ เนื่องจำกข้อจ�ำกัดขนำด
ของตู้และขนำดของกรวยล�ำโพงที่ใช้ แต่อย่ำงน้อย
มวลบรรยำกำศท่ีไหลออกมำจำกคล่ืนควำมถี่ต�่ำๆ 
นั้นยังพอสัมผัสและรู้สึกได้

ถึงกระนั้นก็ตำม กลุ่มนักฟังที่ต้องกำรล�ำโพง
ที่ให้เสียงใหญ่จำกล�ำโพงขนำดไม่ใหญ่มำกนัก
ค่อนข้ำงจะเข้ำทำง Triangle: Theta Signature 
อย่ำงมำกทีเดียว ควำมหนักแน่นของเบสนั้น
หนักแน่นสะท้ำนทรวงได้ใจจริงๆ งำนนี้ไม่มีประนี
ประนอมใดๆ ทั้งสิ้น ถึงจะใส่เข้ำมำไม่ยั้ง แต่ควำม
เพี้ยนต่ำงๆ แทบไม่ได้ยินเลย ควำมลึกของเวทีเสียง
วำงตัวลงไปในด้ำนลึกดีจริงๆ เป็นล�ำโพงอีกคู่ที่ให้
เวทีเสียงด้ำนลึกมำกทีเดียว ส่วนด้ำนกว้ำงก็กว้ำง
มำกเช่นกัน เบสนั้นใหญ่ กระชับ ให้ไดนำมิกของ
เสียงและบรรยำกำศดีมำกๆ เป็นล�ำโพงวำงขำตั้ง
ที่ให้ควำมสมบูรณ์ของโทนเสียงย่ำนควำมถี่ต�่ำ
ดีเยี่ยม พวกเบส เชลโล่ ที่กระตุกเส้นสำย ไดนำมิก

ใกล้เคยีงกบั วทินย์ี ฮสูตนั หรอื เอลล่ำ ฟิทซ์เจอรลัด์  
เฉพำะเนื้อเสียง ไดนำมิก และรำยละเอียด ของ
เสียงนั้น คิดว่ำไม่น่ำจะเทียบได้ โดยเฉพำะในเรื่อง
รำยละเอียดของเสียง แต่เมื่อได้ลองฟังจริงๆ กลับ
เป็นว่ำ Rega: Brio-R ให้เสียงออกมำดีมำกทีเดียว 
เหมอืนก�ำลงันัง่ฟังเสยีงจำกต้นฉบบั ไม่ได้ฟังนกัร้อง
ไทยมำร้องเพลงของ วทินย์ี หรอื เอลล่ำ แต่อย่ำงไร 
อย่ำงแรกคือ เสียงไม่ดูอวบอ้วนเลย แต่ให้เสียง
เปิดกระจ่ำง เนื้อเสียงมีน�้ำหนักของเสียงที่ดีมำกๆ 
เล่นเอำทึ่งทีเดียว ไดนำมิกของเสียงกระชับฉับไว
ไม่ได้ให้เสียงที่เชื่องช้ำ หรือออกไปทำงนุ่มนวลเลย
ให้ออกมำฉับไวดีมำก รำยละเอียด
ของเสยีงแทบจะไม่ตกหล่นเลยทเีดียว

ถือว่ำอินทิเกรตแอมป์ระดับนี้ 
แต่ให้เสียงออกมำได้ถึงขนำดนี้ นับ
ว่ำ Triangle: Theta Signature 
เป็นล�ำโพงที่ขับค่อนข้ำงง่ำย ไม่ได้
กินวัตต์จำกแอมป์มำกนัก หำกได้
อนิทเิกรตแอมป์หลอดคณุภำพเสยีงดี 
คิดว่ำเสียงต้องไปอีกไกลแน่ๆ ตอน
ฟังที่โชว์รูม ขับด้วยอินทิเกรตแอมป์
หลอดของ Icon Audio ให้เสียงออก
มำดีมำกๆ น่ำเสียดำยท่ีผมเองก็ลืม
เอ่ยปำกขอยืมอินทิเกรตแอมป์หลอด
มำลองฟัง ไม่งัน้คงจะหลงใหลได้ปลืม้
เพิ่มขึ้นอีกแน่ๆ

ข้อคำใจต่อมำ ล�ำโพงที่ขับง่ำย
มักเลือกแอมป์ กล่ำวคือ หำกใช้
อินทิเกรตแอมป์ก�ำลังมำกๆ เสียง
จะเร่ิมเกิดลักษณะโอเวอร์ไดรฟว์ 
คื อก� ำลั งมำก เกิ นกว ่ ำที่ ล� ำ โพง
ต้องกำร เสียงจะตื้อและทึบ แต่ด้วย
เทคโนโลยีของมิดเร้นจ์/เบสยูนิตได้ก้ำวพ้นต่อข้อ
กังวลเร่ืองของก�ำลังขับจำกอินทิเกรตแอมป์หรือ
เพำเวอร์แอมป์ ในเรือ่งเท่ำไหร่จึงจะพอจงึจะแมต็ช์
หำกก�ำลังขับน้อยก็ยังให้เสียงออกมำดี แต่หำก
งบในกำรเล่นสำมำรถหำอินทิเกรตแอมป์หรือ
เพำเวอร์แอมป์ที่มีคุณภำพสูงมำกขึ้น ก็ย่ิงให้เสียง
ดีขึ้นไปอีก เสียงยิ่งจะอวบอุ่นขึ้น เพรำะมีฐำนเสียง
และบรรยำกำศเพิ่มขึ้นอีกมำกมำย รำยละเอียด
ต่ำงๆ ก็จะสำมำรถได้ยินชัดเจนมำกยิ่งขึ้น แต่หำก
ก�ำลงัขบัของแอมป์มำกเกนิไป อย่ำงเช่น 300 - 400 
วตัต์กอ็ำจจะเกดิควำมเครยีดจำกกำรโอเวอร์ไดรฟว์
ล�ำโพงได้เช่นกัน

โดยส่วนตัว ผมเป็นคนชอบเสียงของกรวย
กระดำษ ผมว่ำให้เสียงเป็นธรรมชำติ และมีควำม
ผิดเพี้ยนที่ต�่ำมำกๆ Triangle: Theta Signature 
ใช้กรวยกระดำษ แล้วใช้อะลูมิเนียมบำสเก็ตคอยล ์
2 ชั้น แล้วยังมีเฟสปลั๊กเสริมอีก จึงให้เสียงสะอำด 

ของเสียงนั้นได้อำรมณ์อย่ำงมำกทีเดียว
ล�ำโพงทีเ่ด่นเรือ่งเบสมน้ีอยคูน่กัทีใ่ห้เสยีงร้องดี

ตำมไปด้วย Triangle: Theta Signature เป็นล�ำโพง
ที่ให้เสียงร้องดีทุกแนว ไม่ได้จ�ำกัดแนวใดแนวหน่ึง 
ไม่ว่ำจะฟังแนวเพลงร้องแนวใด โทนเสียงนักร้อง
จะอยูใ่นคย์ีใดกต็ำมกย็งัถ่ำยทอดออกมำได้ตำมแนว
เสยีงของโทนเสยีงคย์ีเสยีงนัน้ได้อยำ่งเป็นธรรมชำติ 
ปรำศจำกควำมเพี้ยนใดๆ เปิดอัดดังๆ ได้สบำย
ที่ถูกใจอย่ำงมำก ก็คือ เสียงกลำงเปิดโปร่งกระจ่ำง
ดมีำกทีเดยีว รำยละเอยีดของเสยีงร้องถ่ำยทอดออก
มำได้ดี ใครชอบรำยละเอียดของเสียงร้อง ต้องบอก

ว่ำ Triangle: Theta Signature แถบเลำะ
ทุกโน้ตทุกตัวออกมำเลย โดยเฉพำะช่วง
แอดลิปตำมที่ผมได้กล่ำวถึงเม่ือตอนต้น 
เสียงหลบของนักร้อง ล�ำโพงหลำยคู่มักให้
พลังของเสียงออกมำน้อย แต่ Triangle: 
Theta Signature ก็ยังท�ำให้สัมผัสเนื้อ
เสียงที่ไม่ได้เบำบำงลง นักร้องบำงคนช่วง
เสียงหลบอำจจะเสียงบำงลง แต่นกัร้องบำง
ท่ำนกใ็ช่ว่ำเสยีงบำงลงในท่อนเสยีงหลบ ซึง่
เรื่องท�ำนองนี้ Triangle: Theta Signature 
สำมำรถถ่ำยทอดควำมเป็นธรรมชำตใินเสยีง
ร้องได้อย่ำงสมบูรณ์แบบครบถ้วนทุกอย่ำง

ทวีตเตอร์ฮอร์นแบบนี้หลำยคนอำจ
จะไม่คุ้น เพรำะโทนเสียงแตกต่ำงจำกโดม
ทวีตเตอร์หรือริบบอนทวีตเตอร์ ถึงแม้ว่ำ
เป็นไทเทเนียมทวีตเตอร์ ซึ่งหลำยท่ำน
คุ้นเคยมำก่อน โดยเฉพำะแฟน JBL แต่พอ
ทวีตเตอร์มำอยู่ในรูปแบบของฮอร์นด้วย
แล้ว เสยีงจึงมีควำมเข้มสงูกว่ำโดมไทเทเนียม
ทวีตเตอร์ทั่วไป คือเสียงค่อนข้ำงมีพลังงำน
ออกมำสูง และกำรกระจำยเสียงนั้นมีพลัง

ออกมำค่อนข้ำงมำก นั่นคือเหตุผลที่ผมแนะน�ำว่ำ
ควรวำงให้เหนือระดับใบหูสักเล็กน้อย ลักษณะ
เสียงทวีตเตอร์ของ Triangle: Theta Signature 
ให้เสียงสด เปิด รำยละเอียดของเสียงให้ออกมำ
ค่อนข้ำงชัดเจน ถำมว่ำฟังนำนๆ ล้ำหูหรือไม่ ก็ต้อง
ย้อนกลับไปยังกำรเซ็ตอัพล�ำโพงก่อน หำกเซ็ตอัพ
ล�ำโพงแล้วเสียงไม่ได้ออกมำใหญ่ เสียงจะสดและ
ชัดค่อนข้ำงมำก

บุคลิกของเสียงแหลมไทเทเนียมนั้นให้ออกมำ
ฉับไวอยู่แล้ว เสียงจึงเปิดกระจ่ำง ย่ิงเป็นรูปแบบ
ของฮอร์นยิ่งเพิ่มควำมเข้มของเนื้อเสียงอีกหน่อย 
เสียงก็เลยดูเหมือนพุ่งออกมำ กำรวำงล�ำโพงแก้
ควำมสด บำงท่ำนอำจจะวำงล�ำโพงแบบหน้ำตรงๆ 
แต่หำกเซ็ตอัพล�ำโพงลงตัว ไม่จ�ำเป็นต้องวำงหน้ำ
ตรงๆ โทอินล�ำโพงเข้ำมำก็ยังฟังได้สบำย ไม่ได้รู้สึก
ล้ำแต่อย่ำงไรเลย เรื่องรำยละเอียด เรื่องไดนำมิก
ทรำนเชีย้นต์ของทวตีเตอร์ลกัษณะนีจึ้งไม่ต้องกงัวล

EQUIPMENT REVIEWS
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SPECIFICATION
Sensitivity 90 dB/W/m
Bandwidth  (+/- 3dB, 45Hz - 20kHz) 
Power Handling 90 W
Nominal Impedance 8 Ω
Minimum Impedance 4.4 Ω
High frequency roll-off 2.7 KHz
Dimensions (H x L x P) 465 x 233x 372 mm
Weight  11.55 kg

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
สายลําโพง Acoustic Zen: Satori
สายนําสัญญาณ Acoustic Zen: Absolute Copper 
สายไฟเอซี C3: XOTIQ, สายไฟก้องกิจกร
เต�ารับไฟฟ�า Oyaide: R-0 รุ่น ปรับปรุงพิเศษ

AD

ว่ำจะไม่ดี เมื่อทวีตเตอร์ท�ำงำนตอบสนองควำมถี่เสียงได้ครบ ผมเคย
บอกหลำยครั้งแล้วว่ำ ลักษณะแบบนี้จะช่วยให้ควำมถ่ีกลำงต�่ำท�ำงำน
ได้เป็นอิสระ และได้โฟกัสอิมเมจของเสียงที่ชัดเจนเช่นกัน แต่ก็ใช่ว่ำจะ
คงบุคลิกแบบนี้ไปโดยตลอดทุกแนวเพลง ฟังเพลงสมัยก่อนยุค ’50s - 
’60s โทนเสยีงกลิน่ไอของเพลงกย็งัคงออกมำแนวนัน้ แต่หำกเป็นเครือ่ง
สำยพวกสตริง ผมรู้สึกว่ำ Triangle: Theta Signature ให้เสียงออกมำ
ถูกต้องเปะๆ เลย ฟังเพลงพวกเสียงกีต้ำร์นี่ยังกะมีนักดนตรีมำเล่นสดๆ 
อยู่ตรงหน้ำ ควำมใหญ่ของเสียงออกมำแล้วรู้สึกว่ำ มันใช่อย่ำงนั้นเลย

ดาวเดนที่กลับมายิ่งใหญเชนเดิม

ล�ำโพงยีห้่อนี ้ผมตดิตำมมำตัง้แต่ผูน้�ำเข้ำรำยเก่ำน�ำเข้ำมำจ�ำหน่ำย 
คือรู้สึกชอบในโทนเสียงที่มีลักษณะอย่ำงนี้ แต่พอรู้ว่ำก�ำลังจะขำดหำย
ไปจำกตลำดเครือ่งเสียงบ้ำนเรำกร็ูส้กึใจหำย เมือ่รู้ว่ำ บรษัิท วนัพัฒน์ 59 
จ�ำกัด จะน�ำเข้ำมำท�ำตลำดใหม่ก็รู้สึกดีใจเป็นอย่ำงยิ่ง

Triangle: Theta Signature เป็นล�ำโพงอีกรุ่นของ Triangle
ที่รู้สึกประทับใจเป็นอย่ำงยิ่ง เทียบกับ Triangle: Comete รุ่นเล็กกว่ำ 
ผมรู้สึกว่ำ Triangle: Theta Signature คือสไตล์เสียงของ Triangle 
แท้จริง ทั้งควำมสวยงำม บุคลิกเสียงต่ำงๆ บ่งบอกถึงควำมเป็นล�ำโพง
จำกฝรั่งเศส ผลิตและท�ำในฝรั่งเศสอย่ำงมิต้องสงสัย

แน่นอน แบรนด์อิมเมจของ Triangle อำจไม่ใช่ขวัญใจมหำชน
ในวงกำรเครื่องเสียงบ้ำนเรำ หำกนักเล่นที่ชอบล�ำโพงแบบไม่แคร์ส่ือ
ไม่แคร์อะไรทั้งสิ้น ต้องกำรล�ำโพงที่ถ ่ำยทอดทุกอย่ำงจำกซอร์ส
จำกซิสเต็มออกมำจริงๆ ล�ำโพงท่ีไม่ดัดจริต ให้เสียงออกมำดูดี 
เพรำะน่ำฟัง ลองฟัง Triangle: Theta Signature ดูครับ. ADP

นําเข�าและจัดจําหน�ายโดย

บร�ษัท วันพัฒน� 59 จํากัด

โทร. 0-2175-2933

ราคาปกติ 199,000 บาท โปรโมชั่น 139,000 บาท 

Triangle: Theta Signature




