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T E S T

Clef Audio

“ปลัก๊รางทีม่วีงจรฟิลเตอร์ในตวั” น่าจะเป็นอปุกรณ์ชิน้แรกทีเ่หมาะสมทีส่ดุส�าหรบันกัเล่นฯ ทีต้่องการเริม่ต้นอพัเกรด
ประสทิธภิาพของระบบไฟเพือ่ยกระดบัคณุภาพของภาพ+เสยีงของซสิเตม็ เพราะนอกจากจะมปีระสทิธภิาพในการช่วยลด
สญัญาณรบกวนจากระบบไฟแล้ว ปลัก๊รางดีๆ  ยงัช่วยเพิม่ช่องเสยีบสายไฟเพือ่รองรบัอปุกรณ์เครือ่งเสยีงใหม่ๆ ในระบบ
ท่ีต้องการขยับขยายได้ด้วย ถอืเป็นการลงทนุทีคุ่ม้ค่ามาก และนัน่กค็อืเหตผุลทีท่�าให้ปลัก๊รางรุน่ PowerBRIDGE-8 ของ 

Clef Audio ขายดเีป็นเทน�า้เทท่า เป็นโปรดกัซ์ตดิดาวของแบรนด์นีไ้ปเลย          

Power Line Distribution 
PowerBRIDGE-8 (2015)
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Clef Audio PowerBRIDGE-8 (2015)
ปลั๊กรางแบบ 8 ช่องที่มีฟิลเตอร์ในตัว 
ในรุน่ PowerBRIDGE-8 ตวัเดมิกม็ช่ีองเสยีบปลัก๊มาให้ 8 ช่อง
เหมอืนกนั แต่ในรุน่ใหม่ PowerBRIDGE-8 (2015) นีไ้ด้ถกูปรบั
เปล่ียนใหม่ไปจากเดมิหลายจดุเพือ่ให้มปีระสทิธภิาพทีส่งูขึน้กว่า
เวอร์ชัน่เดมิไปอกีข้ัน จากข้อมลูของผู้ผลิตทีส่่งมาพร้อมผลิตภณัฑ์
แจ้งว่า การปรับปรุงคร้ังน้ีถูกแยกออกเป็นสองด้าน คือด้าน 
mechanical กบัด้าน electrical

ทางด้าน mechanical กค็อืการปรบัปรงุทางด้านกลไกของ
ตวัถงัเครือ่ง ซึง่หากพิจารณาจากอุปกรณ์ประเภทเดียวกันของต่าง
ประเทศทีม่รีาคาสงูมากๆ จะพบว่า ตวัถังของยีห้่อแพงๆ เหล่านัน้
มกัจะมทีัง้น�า้หนกัและความแน่นหนามากเป็นพิเศษ นัยว่าเพือ่ลด
ปัญหาเรโซแนนซ์ซึง่จะส่งผลในเชงิลบต่อคณุภาพเสยีง แต่เน่ืองจาก
ทางผูผ้ลติคอื Clef Audio ตัง้ใจทีจ่ะวางสนิค้าของตวัเองอยูใ่น
ตลาดระดบักลาง จงึจ�าเป็นต้องควบคมุต้นทนุในการผลติอย่าง
เคร่งครัดเพื่อไม่ให้ราคาขายถีบสูงขึ้นไปมาก พวกเขาจึงคิดค้น
กลวธิใีนการพฒันาตวัถงัออกมา 2 ประการ ประการแรก เพือ่ให้
ตวัถงัของ PowerBRIDGE-8 (2015) ตวัใหม่นีม้ปัีญหาเรโซแนนซ์
น้อยลงกว่าเวอร์ชัน่เดมิ ตวัถงัจงึได้ถกูออกแบบขึน้มาใหม่ เรยีกว่า 
Multi Curve Design & Multi Wall Thickness เป็นการท�าให้
ผนงัของตวัถงัแต่ละส่วนมคีวามโค้งทีต่่างกันและมคีวามหนา-บาง
ทีแ่ตกต่างกนัหลายระดบั ซึง่ท�าให้ตวัถงัของ PowerBRIDGE-8 
(2015) ไม่สะสมพลังงานส่ันสะเทือนไว้ในตัวมากจนเกิดเป็น 
เรโซแนนซ์ทีค่วามถีใ่ดความถีห่นึง่ขึน้มา 

กลวิธีที่สองคือเทคนิคที่พวกเขาเรียกว่า Double Shell 
Design คอืออกแบบให้ผนงัตวัถงัส่วนล่างทีต่ดิกบัพืน้มลีกัษณะ
เป็นผนังสองช้ัน ซึ่งในแง่ของความแข็งแรงนั้นเทียบเท่ากับ
ผนังแบบตัน (solid) ที่มีความหนาพอๆ กัน ซึ่งผนังตัวถังของ 
PowerBRIDGE-8 (2015) จะไม่มกีารสะสมพลงังานมากเท่ากบั
ผนงัแบบทบึ

ส่วนการปรบัปรงุในส่วนของ electrical นัน้มอียู ่3 จดุด้วย
กัน เริ่มท่ีวงจรฟิลเตอร์หลัก ซึ่งในเวอร์ชั่นเก่าใช้ฟิลเตอร์แบบ 
POLARIS-IV จ�านวนหนึง่ชดุ ซึง่วงจรฟิลเตอร์ตวันีเ้ป็นวงจรกรอง
สญัญาณรบกวนทีใ่ช้คอมโพเน้นต์ตวัใหญ่และกรองเฉพาะความ
ถี่หลักๆ ที่ส่งผลต่อการรับฟังเท่านั้น แต่เน่ืองจากเวอร์ชั่นใหม่ 
PowerBRIDGE-8 (2015) ตวันีถ้กูตัง้ใจทีจ่ะให้รองรบักบัการฟัง
ไฟล์เพลงไฮเรโซลชูัน่ได้ดขีึน้ไปอกี พวกเขาจงึพฒันาปรบัปรงุให้
รบัมอืกบัแบนด์วธิทีก่ว้างขึน้ ทมีออกแบบของ Clef Audio ได้
ท�าการเพิ่มเติมวงจรฟิลเตอร์เข้าไปอีกหนึ่งชุด ซึ่งชุดใหม่ที่เพิ่ม
เข้าไปนีจ้ะไปช่วยเสรมิความสามารถในการกรองความถีใ่นย่านที่
สงูขึน้ตามสเปคฯ ของไฟล์ไฮเรซฯ นัน่เอง

จดุทีส่องในการปรบัปรงุคอืเน้นทีค่วามสามารถในการจ่าย
กระแสไฟฟ้าให้สูงขึน้กว่าเดิม ด้วยการออกแบบลายวงจรทีค่�านวณ
อย่างละเอยีดมากขึน้ โดยเฉพาะเส้นทางทีก่ระแสไหลผ่านเป็น
จ�านวนมาก มกีารเพิม่เตมิตวัน�าไฟฟ้ามากขึน้ จดัการกบัระบบ
กราวนด์ให้ดขีึน้โดยแยกอสิระของแต่ละช่อง เพือ่ลดอาการเสยีง
แห้ง ตือ้ อนัเนือ่งจากปัญหาอัน้กระแส จดุทีส่ามคอืปรบัปรงุวงจร
ฟิลเตอร์ในส่วนท่ีท�างานกบัสญัญาณวดิโีอโดยเฉพาะ คอืปรบัแต่ง
ให้ครอบคลมุการกรองความถีไ่ด้กว้างขึน้กว่า VEGA รุน่เดมิ และ
จ่ายกระแสได้มากกว่าด้วย

ระบบตรวจเชก็ขัว้ไฟ, เฟสของไฟ และสภาวะของกราวนด์กย็งัคงมอียูเ่หมอืนเดมิ แสดงผลด้วย
ไฟแอลอดีเีหมอืนเดมิ แค่ย้ายต�าแหน่งวางไปจากเดมิเท่านัน้ 

หน้าตาขึงขังกว่าเดิม
นอกจากการอพัเกรดวงจรภายในและตวัถงัแล้ว ในส่วนของอปุกรณ์ทีใ่ช้บางจดุกไ็ด้ถกูปรบัเปลีย่น
ไปด้วย อย่างเช่น เต้ารบัทีใ่ช้ในรุน่ใหม่ PowerBRIDGE-8 (2015) กม็กีารปรบัเปลีย่นเลก็น้อย คอืใน
เวอร์ชัน่เก่านัน้ใช้ของ Cooper Heavy Duty สนี�า้ตาลเข้มทัง้ 8 ช่อง แต่ในเวอร์ชัน่ใหม่ของปี 2015 
นีม้เีปลีย่นมาใช้เต้ารบัแบบ Universal สส้ีม 2 ช่อง เสยีบขากลมได้ ในขณะทีอ่กี 6 ช่องทีเ่หลอืกย็งั
คงเป็นเต้ารบัของ Cooper Heavy Duty เหมอืนเดมิ (แต่ในบางลอตสขีองเต้ารบัจะไม่เหมอืนกนั)

ผมสงัเกตว่า ในเวอร์ชัน่ใหม่จะมเีต้ารบัอยู ่2 ช่องทีถ่กูแยกออกไปอยูไ่กลจากเต้าอืน่ๆ ไปชดิกบั
ด้านทีเ่ป็นขาเข้าของไฟเอซ ีซึง่คณุสทิธชิยั บอสของ Clef Audio อธบิายให้ฟังว่า สองช่องนัน้ถกู
ออกแบบไว้ให้เป็นช่อง direct ส�าหรบัอปุกรณ์ทีต้่องการกระแสสงูๆ อย่างพวกแอมปลฟิาย ทีม่กัจะ
มปัีญหาอัน้กระแสเมือ่เสยีบผ่านตวักรองไฟ ซึง่สองช่องนีจ้ะไม่ผ่านฟิลเตอร์ตวัหลกั (เพือ่ไม่ให้เกดิการ
อัน้กระแส) แต่กย็งัได้รบัการคุม้ครองจากปัญหา surge (ไฟกระชาก) อยู ่จดุนีถ้อืว่าเป็นความแตกต่าง
ทีด่กีว่าเวอร์ชัน่เก่า (ดภูาพไดอะแกรมทางเดนิของกระแสไฟ) 

แผนผังแสดงการเชื่อมต่อสัญญาณภายในตัวเครื่อง PowerBRIDGE-8 (2015)
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ส่วนท่ีแตกต่างจากเวอร์ชัน่เก่ามากอย่างเหน็ได้
ชดักค็อืตวัถงัทีม่ลีกัษณะสวยขึน้ มเีชฟทีด่เูซก็ซีม่าก
ขึน้ ไม่ทือ่มะรือ่เหมอืนตวัเก่า...

ประสิทธิภาพการใช้งาน + เสยีงที่ได้
เต้าเสียบที่ติดตั้งมาใช้งานได้ดีมาก ให้การจับยึด
ที่แน่นหนา เสียบหัวปลั๊กตัวผู้ลงไปแล้วแน่นหนึบ
จริงๆ ไม่มีอาการหลวมคลอนเลย อีกอย่าง มีข้อ
ต�าหนบิางอย่างทีผ่มเคยเจอกบั PowerBRIDGE-8 
ตัวเก่าคือว่าเมื่อเสียบสายไฟเอซีบางตัวที่ตัวสาย
มีขนาดใหญ่และมีน�้าหนักมากจะท�าให้ตัวถังของ 
PowerBRIDGE-8 มีอาการยกกระดกลอยขึ้นมา
จากพืน้ ซึง่ PowerBRIDGE-8 (2015) ตวัใหม่นีม้ี
น�า้หนกัมากกว่าตวัเก่านดิหน่อย ปัญหายกกระดก
น้อยลงมาก     

ไม่ง่ายเลยท่ีจะท�าตัวกรองไฟออกมาให้ได้ดี 
เพราะ noise หรือสัญญาณรบกวนที่มากับไฟฟ้า
นัน้ไม่ได้เป็นเหมอืนเศษไม้ทีล่อยมากบัสายน�า้ทีค่ณุ
จะใช้แค่สวิงตักขยะออกไปแค่นั้นน�้าก็สะอาดแล้ว 
แต่การทีจ่ะ “ตกั” ขยะทีเ่ป็นสญัญาณรบกวนออก
ไปจากกระแสไฟนัน้มนัไม่ง่าย เนือ่งจาก noise ที่
เข้ามามันอยู่ในรูปของความถี่ที่ modulate หรือ
ควบกล�า้ไปกบัสัญญาณเสยีง ซึง่วงจรฟิลเตอร์แบบ
ทีใ่ช้ตดัสญัญาณความถีท่ีเ่ป็นสญัญาณรบกวนออก
ไปทือ่ๆ นัน้ถอืว่าไม่ได้ผล เพราะจะท�าให้รายละเอียด
บางอย่างของสญัญาณเสยีงถกูตดัทิง้ไปด้วย

หลังๆ มานี้ผมพบว่า ผู้ผลิตตัวกรองไฟระดับ
ไฮเอน็ด์มกัจะใช้วงจรฟิลเตอร์ทีม่คีวามซบัซ้อนน้อย
ลง มีระดับการกรองท้ิงต�่าลง แต่หันมาปรับปรุง
องค์ประกอบด้านอืน่มากขึน้ อาท ิเส้นทางเดนิของ
สัญญาณไฟฟ้าท่ีดีขึ้น ใช้วัสดุตัวน�าที่มีคุณภาพสูง
ข้ึน มีความบริสุทธิ์สูงขึ้นส�าหรับทางเดินสัญญาณ

ไฟ ทนกระแสได้สูงขึ้นเพื่อลดปัญหาอั้น ตลอด
จนถงึปรบัปรงุตวัถงัทีช่่วยลดปัญหา mechanical 
resonance ให้ต�า่ลง ฯลฯ ซึง่หากมองมาจากมมุ
หนึ่งก็ดูว่าคล้ายเป็นการปรับปรุงท่ีไม่ตรงจุด แต่
ผลลพัธ์จากผูผ้ลติตวักรองไฟระดบัโลกหลายๆ เจ้าได้
พสิจูน์มาแล้วว่าแนวคดินีถ้กูต้อง คอืไม่มุง่เน้นเฉพาะ
ดกักรองทีต่วัไฟเอซอีย่างเดยีว แต่ได้พยายามหาทาง 
“ป้องกนั” ขยะจากภายนอกไม่ให้แทรกเข้าไปในไฟ
เอซ ีและในขณะเดยีวกนักม็องหาวธิที�าให้ไฟเอซเีดนิ
ทางเข้าไปถงึเต้ารบัได้อย่างมปีระสทิธภิาพสงูขึน้ด้วย 
แทนทีจ่ะตัง้หน้าตัง้ตายดัวงจรฟิลเตอร์ทีก่รองแหลก 
หรอืสร้างวงจรฟิลเตอร์ทีส่ลบัซบัซ้อนมากขึน้เรือ่ยๆ 
ใส่เข้าไป เพราะเมือ่ใดกต็ามทีม่อีะไรเข้าไปขวางทาง
เดนิของไฟฟ้ามากกจ็ะยิง่ท�าให้เกดิผลข้างเคยีงทีไ่ม่
พงึประสงค์กบัเสยีงมากขึน้เป็นเงาตามตวั เหมอืน
กบัไปประทบั “ลาย” ทีเ่ราไม่ต้องการลงไปบนเนือ้
เสยีงนัน่เอง

โดยส่วนตวัแล้ว ผมม ีPowerBRIDGE-8 เวอร์ชัน่
เก่าใช้งานอยู่ในซิสเต็มมานานแล้ว ซึ่งยอมรับว่า 
มันเป็นปลั๊กรางท่ีแถมวงจรกรองไฟท่ีมีคุณภาพ
ดีมาในตัว จากการใช้งานมานานแรมปี ผมพบ
ว่า PowerBRIDGE-8 รุน่เก่ามนัให้สดัส่วนระหว่าง 
“คณุภาพของเสยีง” vs. “ความสงดัเงยีบของพืน้
เสยีง” ออกมาในระดบัทีน่่าพอใจมาก (โดยเฉพาะ
เมือ่เทยีบกบัราคาขาย) เทยีบกบัตวักรองไฟบางตวั
ทีอ่าจจะให้พืน้เสยีงเงยีบกว่า PowerBRIDGE-8 แต่
ในขณะเดยีวกนักลบัท�าให้รายละเอยีดของเสยีงบาง
ส่วนหายไป สาเหตกุเ็พราะว่าตวักรองไฟเหล่านัน้กกั
กรองเสยีงมากเกนิไป ท�าให้รายละเอยีดบางส่วนของ
เสยีงถกูกรองหายไปด้วย ซึง่สิง่ทีห่ายไปมกัจะเป็น
แอมเบีย๊นต์ หรอืบรรยากาศนัน่เอง 

ก่อนจะเอา PowerBRIDGE-8 (2015) มาลอง
ใช้ ผมบอกตรงๆ ว่าเดาไม่ถกูว่ามนัจะให้อะไรออก

อีก 6 ช่องที่เหลือถูกแยกห่างออกมา
จากช่องไดเร็กต์พอสมควร 
แต่ละชุดมีสกรีนตัวหนังสือระบุก�ากับลักษณะของ
การเสียบใช้งานเอาไว้ให้ตรงกับประเภท
ของอุปกรณ์ อาทิเช่น ถ้าเป็นเครื่องเสียงซีดี
ก็ควรเสียบใช้ที่ช่อง Digital Filter 
หรือถ้าเป็น Phono Stage ก็ควรจะเสียบใช้
ที่ช่อง Analog Filter เป็นต้น แต่จริงๆ แล้ว 
ถ้าจ�าเป็นก็เสียบใช้ด้วยกันได้ ส่วนช่อง 
Video Filter “เต้าสีส้ม” ทั้งสองเต้านั้น
เหมาะกับอุปกรณ์ที่ใช้กับสัญญาณภาพ
ซึ่งมีแบนด์วิธที่สูงมากๆ เช่น ทีวี, เครื่องเล่น
บลูเรย์ฯ หรือโปรเจ็กเตอร์

ช่องไดเร็กต์ที่ให้ ไว้ใช้กับแอมปลิฟาย หรืออุปกรณ์ที่มีอัตราบริโภคไฟเยอะๆ 
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มา “ดกีว่า” ตวัเก่าได้อกี แต่หลงัจากลองใช้แบบไม่
สนใจเสยีงของมนัมานานหลายเดือนจนแน่ใจว่าผ่าน
เบิร์นฯ แล้ว ผมกจ็บัมาชนกบัเวอร์ชัน่เก่าในซสิเตม็
เดยีวกนั ใช้งานเทยีบกันทัง้ในชดุเคร่ืองเสยีงบ้านและ
เครือ่งเสยีงชดุเลก็ทีฟั่งผ่านหฟัูง...

Listening is Believing ต้องฟังด้วยหูตัวเอง
เท่านั้นถึงจะเช่ือได้.. สัจจะมันเป็นอย่างนี้จริงๆ 
หลังจากฟังเทียบกัน ผมพบว่า PowerBRIDGE-8 
(2015) ให้คุณภาพเสียงที่ดีกว่าเวอร์ชั่นเก่าขึ้นไป
อกีขัน้จรงิๆ !!

พอพูดถึงตัวกรองไฟ หลายคนอาจจะมุ่งไปที่
ความสะอาดของเสยีง คดิไปก่อนเลยว่า ขยะเสยีง
จะต้องหายไป ซึ่งในวินาทีแรกๆ ที่ฟังผมพบว่า 
PowerBRIDGE-8 (2015) ตวันีก้ใ็ห้ความรูส้กึอะไร
อย่างนัน้ออกมาเหมอืนกัน แต่หากคณุคุน้ชินกับการ
ใช้งานตวักรองไฟหลักแสนระดบัซุปเปอร์ไฮเอ็นด์มา
ก่อน คณุจะรูว่้า การท�าให้พ้ืนเสียงสะอาดน่ันเป็นแค่
ของแถมเท่านัน้เอง จรงิๆ แล้ว ถ้าตวักรองไฟตวันัน้

ออกแบบมาถกูต้อง ท�างานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ สิง่ที่
คณุควรจะได้ยนิกค็อื เสยีงทีด่ขีึน้ทกุย่าน เนือ้เสยีงของ
ทกุความถีจ่ะต้องมลีกัษณะที ่“อิม่เข้ม” มากขึน้ ความ
หยาบกร้านทีเ่กาะอยูใ่นเนือ้เสยีง โดยเฉพาะในย่านเสยีง
สงู จะต้องลดน้อยลง ไม่ใช่หายไปจนหมด “แค่ลดน้อยลง” 
เพราะบางเสยีงแหลม อย่างเช่น เสยีงตฉีาบ ในธรรมชาติ
นั้นมันจะมีอาการแตกเปรี๊ยะๆ ติดปลายเสียงออกมา
นิดๆ ซึ่งตัวกรองไฟที่ดีจะต้องรักษารายละเอียดเหล่า
นีเ้อาไว้ ไม่ใช่ตดัมนัทิง้ไปจนเกลีย้งเกลาเกนิไป ในขณะ
เดยีวกนั เมือ่ลองฟังจากงานบนัทกึเสยีงทีไ่ม่สมบรูณ์ คณุ
จะรูส้กึได้อย่างชดัเจนว่า artifact หรอืความผดิธรรมชาติ
ที่ปรากฏออกมานั้นมันมาจากตัวสัญญาณเสียงเอง ซึ่ง
อาจจะเกดิจากการบนัทกึหรอืการมกิซ์ทีผ่ดิพลาด หรอื
อาจจะเกดิจากการบบีอดัในขัน้ตอนใดขัน้ตอนหนึง่ของ
กระบวนการสร้างไฟล์เพลงนัน้ขึน้มา ไม่ได้เกดิจากระบบ
ไฟฟ้าทีเ่ลีย้งอปุกรณ์เครือ่งเสยีงในซสิเตม็ทีก่�าลงัฟัง ซึง่ 
PowerBRIDGE-8 (2015) ตวันีท้�าให้ผม “เชือ่” แบบนัน้.!!

เวอร์ชั่นใหม่นี้ก็มีระบบตรวจเช็กเฟสไฟและระบบกราวนด์มาให้เหมือนเวอร์ชั่นเก่า

ขยับเข้ามาดูใกล้ๆ อีกนิด 
สังเกตแท่งโลหะตัวน�าของปลั๊ก
ตัวผู้ที่ติดอยู่บนตัวเครื่อง
ซิครับ.. มันดูแข็งแรงและชุบ
ทองซะด้วย แถมให้ขั้วต่อ
ส�าหรับโยงกราวนด์ลงดินมา
ด้วย ไว้แก้ปัญหากราวนด์ลู๊ป 
มีเบรคเกอร์ขนาด 15A ดักไว้
ก่อนไฟจะเข้าเครื่อง กรณีฟ้า
ฝ่า ไฟกระชากรุนแรงก็ไม่ต้อง
กังวลเพราะเบรคเกอร์
จะตัดก่อน   

ภาพจากด้านข้าง มองกันชัดๆ ถึงรูปทรงที่ดูเซ็กซี่ มีทั้งส่วนเว้าและส่วนโค้ง สวยมาก..

ออกแบบ, ผลติ และจดัจ�ำหน่ำยโดย 
บรษิทั เคลฟ ออดโิอ จ�ำกดั 
โทร.0-2932-5981-2
รำคำ : สอบถำมตวัแทนจ�ำหน่ำย

noise หรอืสญัญาณรบกวนทีม่ากบัไฟเอซมีหีลายรปูแบบ บางชนดินัน้ท�าตวั
เหมอืนม่านหมอกทีป่กคลมุอยูเ่หนอืสญัญาณเสยีง ถ้าตวักรองไฟรูจ้กัมนัและ
ท�างานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ สามารถปัดเป่าม่านหมอกเหล่านัน้ไปได้หมด สิง่
ที ่(หขูอง) ผม (ควร) จะได้พบกค็อืเนือ้สญัญาณเสยีงแท้ๆ ทีล่อยอยูใ่นพืน้อากาศ
ทีม่คีวามโปร่งและใส (transparency) โดยไม่มอีะไรมาปกคลมุหรอืขวางกัน้   

นอกจาก PowerBRIDGE-8 (2015) จะท�าให้ประสาทหขูองผมสามารถ
เจาะทะลลุงไปถงึตวัเสยีงจรงิๆ แล้ว มนัยงัส่งผลต่อบคุลกิของเสยีงอกีแง่หนึง่ที่
น่าสนใจมาก และผมเชือ่ว่าน่าจะเป็นผลลพัธ์ทีไ่ด้จากการท�าให้มนั flow กระแส
ไฟได้ดขีึน้กว่าเดมิ นัน่คอื มนัให้ไดนามกิเสยีงทีด่ขีึน้ด้วย เมือ่เทยีบกบัเวอร์ชัน่เก่า 
เวอร์ชัน่ 2015 นีด้กีว่าค่อนข้างชดัเจน พสิจูน์ได้จากอาการย�า้เน้นของหวัเสยีงที่
ได้น�า้หนกัมากขึน้ โฟกสักเ็ป๊ะขึน้กว่าเดมิ มนัท�าให้ผมรูส้กึว่า ศลิปินแต่ละคนใน
เพลงทีก่�าลงัฟังมลีกัษณะการบรรเลงที ่“เอาจรงิเอาจงั” มากขึน้ เคร่งครดัมาก
ขึน้ ตัง้ใจมากขึน้ มอือาชพีมากขึน้ ฟังจากเพลงแนวสแตนดาร์ดแจ๊สจะจบัได้ง่าย 
(โดยเฉพาะงานของสงักดั Blue Note)            

สรุป
เมือ่ผ่านขัน้ตอนเบร์ินฯ จนได้ทีแ่ล้ว ผมแทบจะไม่ต้องเสยีเวลาฟังนานเลย เพราะ
ผมคุน้กบั PowerBRIDGE-8 ตวัเก่าอยูแ่ล้ว ฟังเทยีบกนัแค่ไม่กีเ่พลงกว็างบลิกนั
ไปเลย.!!   
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