Referenced Music

- Dick Hyman : From The Edge of Swing [24/88.2]
- Alison Krauss and Robert Plant : Raising Sand [24/96]
- Christy Baron : Retrospective [24/96]
- Buana Vista Social Club [24/88.2]
- Nelson Riddle and His Orchestra, Linda Ronstadt : What’s New [24/192]
- Wycliffe Gordon : Dreams of New Orleans [24/192]
- Martin West, San Francisco Ballet Orchestra : DELIBES Sylvia/Coppélia
[24/176.4]

เครื่องเสียงร่วมการทดสอบ

ผมว่าอันนี้เป็นเสน่ห์ของวงการเครื่องเสียงเรา ผม
ว่าคนเล่นเครื่องเสียงสงสัยได้ครับ แต่สงสัยแล้วต้องลอง
พิสจู น์ ต้องกล้าทีจ่ ะเปิดใจหรือเผือ่ ใจยอมรับสิง่ ทีเ่ ราเคย
เห็นเป็นเรื่องตลก เพราะบางครั้งเรื่องน่าข�ำของคนที่ไม่
ได้สนใจเครื่องเสียงอย่างจริงจัง อาจจะเป็นเรื่องไม่ข�ำ
ส�ำหรับชาวเราก็เป็นได้
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สาย LAN ออดิโอเกรด

TEXT : มนตรี คงมหาพฤกษ์
PHOTO : นิพันธ์ พิมพ์สวัสดิ์

FURUTECH
LAN-10G
Audio Grade
Ethernet Cable

น่าจะเป็นเรื่องปกติเลยทีเดียวส�ำหรับวงการเครื่อง
เสียงไฮฟิเดลิตี้ที่การยอมรับอะไรสักอย่างนั้นจะ
ต้องเริ่มต้นจากการต่อต้าน เริ่มต้นจากความไม่เชื่อ
ผมอยู่ในวงการนี้มาเพียง 10 กว่าปีพานพบเรื่อง
ราวท�ำนองนี้มามากมาย บางเรื่องกว่าจะกลายเป็น
ที่ยอมรับกันเป็นปกติอย่างในปัจจุบันก็เคยผ่านช่วง
เวลาของการท้าพิสูจน์มาแล้วอย่างโชกโชน
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ในยุคทีร่ ะบบ Network Audio หรือการสตรีมไฟล์เพลง
คุณภาพสูงผ่านระบบเน็ตเวอร์คเริม่ เป็นอะไรทีจ่ ริงจังมาก
ขึ้น เมื่อเร็วๆ นี้ผมทราบข่าวจากผู้ผลิตสายเคเบิ้ลอยู่ 2
รายทีบ่ อกว่าพวกเขาได้ท�ำสาย Ethernet หรือสาย LAN
ส�ำหรับใช้งานกับเครือ่ งเสียงออกมาแล้ว ข่าวนีถ้ า้ เป็นคน
ทั่วไปได้ยินเขาอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องตลก “บ้าหน่า...
สาย LAN เนี่ยนะ” แต่ส�ำหรับคนที่เคยเจออะไรที่ข�ำไม่
ออกมาแล้วมากมายอย่างผมกลับรูส้ กึ ตืน่ เต้นทีจ่ ะได้เรียน
รู้ในสิ่งที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อน
หนึ่ ง ในผู ้ ผ ลิ ต สายเคเบิ้ ล ที่ ไ ด้ พั ฒ นาสาย LAN
ออดิ โ อเกรดออกมาจ� ำ หน่ า ยได้ แ ก่ Furutech จาก
ประเทศญีป่ นุ่ สายของพวกเขามีรหัสชือ่ รุน่ ว่า LAN-10G
เป็นสายประกอบส�ำเร็จจากโรงงานตามความยาวที่มีให้
เลือกตั้งแต่ 0.6, 1.2, 1.8, 3.6 และ 5 เมตร หรือจะเลือก
ขนาดความยาวตามต้องการก็สงั่ เป็นการเฉพาะได้เช่นกัน
LAN-10G เป็นสาย Cat 6a (Category 6a) มี
ฉนวนภายนอกเป็นสีมว่ งเข้ม ขนาดของสายดูไม่แตกต่าง
จากสาย LAN ทั่วไปนักนอกเสียจากมีเนื้องานที่ประณีต
เรียบร้อยกว่า เส้นผ่าศูนย์กลางของสายประมาณ 6.5
มิลลิเมตร หัวต่อ RJ-45 ผลิตขึ้นเป็นการเฉพาะ ส่วน
ตัวน�ำท�ำด้วยโลหะทีไ่ ม่เป็นสือ่ แม่เหล็ก (nonmagnetic)
ผ่านกระบวนการ ‘อัลฟ่า’ ของฟูรูเทค เคลือบทองค�ำ 
24K ตัวบอดี้ท�ำด้วยอัลลอยทองแดงที่เป็นสื่อแม่เหล็ก
อย่างบางเบา (weak-magnetic) เคลือบผิวด้วยทองค�ำ 
24K เช่นกัน มีตวั กันขาล็อคแตกหักทีใ่ ช้งานได้จริง แม้วา่
จะไม่ดูแน่นหนาแข็งแรงเหมือนอย่างที่เจอในสายรุ่น
Diamond ของ Audioquest ก็ตาม ... นี่แค่หัวต่อนะ
ครับเนี่ย

ส�ำหรับสายตัวน�ำฟูรูเทคเลือกใช้ตัวน�ำขนาด 24 AWG
ท�ำจากวัสดุทองแดง Alpha OCC เคลือบเงิน ชีลด์ 2 ชั้นด้วย
อะลูมิเนียมฟอล์ยและเส้นลวดทองแดงถัก ตัวฉนวนท�ำจาก
วัสดุไม่ลามไฟเป็นเกรดอุตสาหกรรมระดับสูงผ่านมาตรฐาน
ความปลอดภัยในระดับสากล สเปคฯ คร่าวๆ ระบุว่าสามารถ
ส่งผ่านสัญญาณความถี่สูงได้ถึงระดับ 500MHz

สาย LAN ออดิโอเกรดทีค่ มุ้ ค่า
ทุกบาททุกสตางค์

LAN-10G เป็นสาย LAN ที่มีทิศทางนะครับโดยเขาก�ำกับ
เป็ น ลู ก ศรอยู ่ ที่ ตั ว สาย เวลาใช้ ง านก็ ใ ห้ เรี ย งทิ ศ การเชื่ อ ม
ต่อตามทิศทางการส่งผ่านของสัญญาณ เช่น จาก NAS/
Storage
router และจาก router
Renderer/
Player ซึ่งในการทดสอบนี้ผมใช้ Mac mini ติดตั้งโปรแกรม
MinimServer ท�ำหน้าทีเ่ ป็น Storage (DMS, Digital Media
Storage) ส�ำหรับ router ยังคงเป็นกิกะบิทเราต์เตอร์ตัวเก่ง
ของ Buffalo Technology ที่เลือกใช้กันจนคุ้นเคย ส�ำหรับ
Renderer/Player ผมเลือกใช้ทั้ง Moon : 180 MiND และ
Marantz : NA-11S1
ถ้าคุณมีซิสเตมที่คุณภาพดีพอ ไม่เป็นตัวถ่วงคุณภาพ
เสียเอง อย่างเช่นซิสเตมที่ผมอ้างถึงในย่อหน้าที่แล้ว สาย
Furutech : LAN-10G จะให้ความแตกต่างจากสายธรรมดา
ทั่วไปทันทีที่คุณได้ลองใช้ ใช่ครับ ตั้งแต่วินาทีแรกที่คุณได้ยิน
เพลงเลยทีเดียว นีค่ อื สิง่ ทีท่ ำ� ให้ผมต้อง ‘อึง้ ’ และ ‘ทึง่ ’ ในครัง้
แรกที่ได้ลอง!
แม้ว่าในภาพรวม LAN-10G จะไม่สามารถท�ำให้ผมรับ
รู้ได้ถึงความโปร่ง ความกระจ่างใส และรายละเอียดชนิดคุ้ย
เข้าไปถึงเนือ้ ในแบบสุดๆ ได้อย่างทีพ่ บเจอในสาย LAN ระดับ
พรีเมียมรุ่น Diamond ของ Audioquest แต่... แต่อย่าได้
เข้าใจผิดเป็นอันขาดว่ามันเป็นสายที่ไม่น่าใช้หรือเสียงไม่ดีนะ
ครับ เพราะนั่นจะท�ำให้คุณเข้าใจสายเส้นนี้ผิดไปจากความ
เป็นจริงอย่างไม่น่าให้อภัย เพราะ LAN-10G นั้นให้ผมได้ยิน
น�้ำเสียงมีความสะอาดเกลี้ยงเกลา ไม่หยาบไม่สกปรกเหมือน
สายธรรมดา เนื้อเสียงฟังนุ่มนวลกลมกล่อม ฟังง่ายฟังสบาย
มีรายละเอียดทีด่ แี ละมีเนือ้ เสียงทีไ่ ม่มคี วามบกพร่อง ความนุม่
นวลกลมกล่อมของมันมิได้ทำ� ให้เนือ้ เสียงขุน่ มัวหรือมีลกั ษณะ
ตื้อ/ทึบแต่อย่างใด

ดิจติ อลทรานสปอร์ต - Apple Mac mini (RAM 8GB), Buffalo 2TB Ext.HDD (Audioquest
Carbon Firewire800 interface)
Software – Audirvana Plus, MinimServer, PlugPlayer
Digital Player & USB DAC – Moon : 180 MiND, Chord : Qute HD, Mytek Digital
: STEREO192-DSD DAC, Marantz : NA-11S1
แอมปลิฟาย – YBA : A100, Octave : V80 / V110, Nuforce : DDA-100
ล�ำโพง – Mission : SX2, Gauder Akustik : Arcona 80, Nola : KO
สายสัญญาณ – Nordost : Blue Heaven Leif Series, Tyr2 (RCA, XLR, USB)
สายล�ำโพง – Nordost : Frey (single-wire), Heimdall, Valhalla 2 (bi-wire)
สายไฟเอซี - Kimber Kable : PK10, Audioquest : NRG1.5, Wild, Nordost : Valhalla 2
Line Conditioner – Clef Audio : CleanSource-1SE
เมื่อมันถูกเปลี่ยนลงไปแทนสาย Cat 6a ธรรมดาความน่าฟังก็โผล่สวนทางขึ้นมาทันที
บุคลิกบางอย่างของสายเส้นนีอ้ าจจะท�ำให้เสียงไม่สะอาดใสเป็นน�ำ้ กลัน่ ไปซะทีเดียว ยิง่ ถ้าเอาสาย
Diamond มาเป็น reference ด้วยแล้วมันเหมือนการเติมน�ำ้ เชือ่ มเจือให้เสียงมีรสชาติหวานละมุน
กว่าความเป็นธรรมชาติเล็กน้อย ไม่ได้เป็นการปรุงแต่งที่ท�ำให้เลี่ยนหรือหลุดออกไปจากวิสัยของ
ความน่าฟังและความรืน่ รมย์ตอ่ โสตประสาทเลยแม้แต่นดิ เดียว เป็นสายอัพเกรดราคาไม่สงู มากนัก
ที่ให้ผลลัพธ์คุ้มค่าเกินราคา ซิสเตมใดที่ต้องใช้สายเดินยาวมากๆ แล้วล่ะก็ผมว่ามันเป็นตัวเลือกที่
น่าสนใจและท�ำให้คุณดูเป็นคนที่ฉลาดใช้เงินไม่น้อยเลยทีเดียว
ยิง่ มากชัว่ โมงใช้งาน ความนิง่ และโฟกัสของเสียงทีไ่ ด้ยนิ จาก LAN-10G ยิง่ ท�ำให้เสียงของสาย
LAN ธรรมดาทัว่ ไปฟังดูขเี้ หร่มากยิง่ ขึน้ ตามล�ำดับจากลักษณะของเสียงทีม่ ตี ำ� แหน่งเสียงร้องหรือ
ชิน้ ดนตรีวบู วาบไปไม่มคี วามมัน่ คง และโดยมากมักจะพยายามดันให้เสียงพุง่ ออกมาข้างหน้าด้วย
แถมยังท�ำให้เกิดอาการเสียงผิดจังหวะในบางครั้งด้วยต่างหากครับ
การให้แบคกราวนด์เสียงที่มืดสนิทมากกว่าท�ำให้ตัวตนของแต่ละเสียงจากสาย LAN-10G
หลุดลอยออกจากฉากหลังและมีความเป็นสามมิติ มีทรวดทรง เป็นเนื้อเสียงที่มีปริมาตร เว้น
ช่องไฟระหว่างกันอย่างสวยงามไม่รู้สึกถึงความแออัด ฟังแล้วไม่ต้องคอยลุ้นว่าจะร้องหรือเล่นได้
ถึงอารมณ์ หรือร้องออกมาจากอินเนอร์หรือเปล่า อย่างเช่นในเพลง Happy Together จากอัลบัม้
Retrospective ของ Christy Baron ล�ำพังแค่เสียงเพอร์คัสชั่นโลหะตรงกลางเวลทีเสียงด้านลึก
ตอนต้นเพลง สายของ Furutech ก็ท�ำคะแนนทิ้งห่างสายธรรมดาไปไกลโขแล้วครับ มันให้เสียง
ทีเ่ ป็นเรือ่ งเป็นราวน่าฟังผิดกันลิบลับเลยทีเดียว ยิง่ ช่วงดนตรีโหมประโคมขึน้ มาพร้อมๆ กันหลาย
ชิ้น มันจะไม่ไปตีรวนกับเสียงร้องหรือไปกระจุกชุลมุนตีรวนกันเอง ซึ่งคุณสมบัตินี้ผมไม่พบเลยใน
สายธรรมดา 2-3 เส้นที่น�ำมาใช้เปรียบเทียบ
ด้วยข้อจ�ำกัดในปริมาณของสาย LAN ออดิโอเกรดที่มีจ�ำหน่ายในวันนี้และที่ผมจะมีโอกาส
ได้ลองฟัง ในวันนี้หรือวันหน้าอาจจะมีสายที่ให้ผลคุ้มค่ากว่านี้อยู่ในตลาดไฮไฟก็เป็นได้ เพียงแต่
ไม่รู้ว่าจะเป็นเมื่อไรหรือไม่แน่อาจจะไม่มีวันนั้นเลยก็เป็นได้ แต่ในฐานะที่เป็นผู้จุดประกายเป็น
เจ้าแรกๆ ให้วงการเครื่องเสียงไฮฟิเดลิตี้ ผมต้องให้เครดิตเจ้าพ่อแอคเซสซอรี่จากญี่ปุ่นรายนี้เป็น
พิเศษ ฟังแล้วต้องยอมรับว่ามันให้เสียงได้ออกมาดีมาก ฟังแล้วต้องร้องบอกว่า “โออิชิ” อร่อย
เหาะจริงๆ พ่อคุณเอ๋ย
น�ำเข้าและจัดจ�ำหน่ายโดย :
บริษัท เคลฟ ออดิโอ จ�ำกัด โทร.0-2932-5981-2
ราคา : สอบถามตัวแทนจ�ำหน่าย
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