
เปนการตอยอดสําหรับ Viard audio design ที่เราไมคอยจะคุนเคย 
แตก็เปนสายระดับสุดยอดมาก เพียงมีผูทดลองใชไมกี่คน ความดีของมัน
ก็บอกกันปากตอปากเสมือนไฟลามทุง คือหากคุณยังไมเคยเชื่อมากอน

เลยวาสายมีอิทธิพลมากมายเหลือคณาในชุดเครื่องเสียง ลองมาทดสอบดูสิครับ 
ความคิดจะเปลี่ยนไปทันที โดยเฉพาะคนที่ชอบหัวเราะขําวาเปลี่ยนสายไฟเอซี
แลวเสียงดีขึ้นมันเปนเรื่องเทพนิยาย คราวนี้และครับคุณจะตกใจแทบไมเชื่อหู
ตัวเอง จากสาย RCA ที่ผมนํามา Test Report ไปในครั้งกอน ทําใหเรารูจัก
คุณภาพของ Viard audio design ดีมากขึ้น สายที่รอนแรมมาจากประเทศ
ฝรั่งเศส ที่ออกแบบโครงสรางสายที่ใชเทปลอนเปนชีลด ภายนอกดูเหมือนยาง
ซิลิโคนสีขาวที่มันแสนจะนุมนิ่มและหยุนตัวไดมาก สามารถนําไปใชงานในที่แคบ
ไดเปนอยางดี การขดงอใดๆ จะไมมีผลตอคุณภาพเสียงทั้งสิ้น

Power HD20
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Viard audio design

Power Cord

WAVE TEST

ดียิ่งขึ้นไปอีกตราบเทาที่คุณตองการ

 Viard audio design Power HD20 สายเอซีเสนนี้ก็ยังคงใชวัสดุ
เฉกเชนสายอินเตอรคอนเน็ก ดวยตัวนําแบบทองแดงถักทอปองกันการ
รบกวนไปในตัว ในขณะที่ตัวชีลดไดรับการถักเปนใยหุมอีกชั้นหนึ่ง ไมได
บอกรายละเอียดอะไรมามากนัก สิ่งที่เราทดสอบไดคืออยากรูวาการเปลี่ยน
สายทําใหเปลี่ยนคุณภาพเสียงจริงหรือไม สายจะมีความยาวเมตรครึ่ง   
หัวขั้ว ปลายขั้ว ตองเรียกวาดีที่สุดแข็งแรงที่สุด การนํามาใชงานทดสอบ
ครั้งนี้ผมเลือกที่เครื่องเลนซีดี เครื่องเพาเวอรแอมป อินทิเกรเต็ดแอมป 
และเปลี่ยนสายนี้ใหกับเครื่องเลนบลู-เรยรุนดั้งเดิมของผมดวย อยากรูวา
มันจะมีอะไรที่เปลี่ยนไปจริงไหม จริงขนาดไหน เรื่องของเสียงฟงออก 
มากนอย เรื่องภาพลดสัญญาณรบกวนไดพอคุมคาสายหรือไมอยางไร   
ซึ่งเรามาติดตามดูกัน แตผมก็ยังตองใหสายมีโอกาสเบิรนกอนไมตํ่ากวา 
50 ชั่วโมงแลวจึงจะมาคนตัวตนของมัน
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The Wave Test
 ดังที่เรียนไวเบือ้งตนการทดลองสาย AC ก็ดูไมนาจะมีประสบการณ
อะไรใหตื่นเตนนัก แตเอาเขาจริงๆ ทั้งๆ ที่ผานเบิรนมาไมกี่ชั่วโมง แลว
นั่งทดลองฟงซิสเต็มที่คุนหู พบวา เออแน…มันมีอะไรแปลกๆ เหมือนกัน 
อยางแรก ผมไมเคยไดยินเสียงที่ออกไปในทางเปดกวางหรือสวางเทานี้
มากอน สายเสนนี้นาจะสรางอิทธิพลของมันออกมาแน อีกอยางหนึ่งเสียง
แบบลึกเรนของดนตรี มันดึงยานความถี่ออกมาแบบเต็มที่เกลี้ยงเกลาดีแท 
ดังนั้นทดลองงายๆ วาเราคิดไปเองหรือเปลา ก็แคถอดสาย Viard audio 
design Power HD20 ออกไป แลวเปลี่ยนกลับไปใชสายของเครื่องเดิม 
ทันทีครับ เสียงหุบลงยังกับหุบรมกระนั ้น เวทีเสียงตื ้นกวาที ่ใชสาย 
Power HD20 อยางชัดแจงอะไรจะปานนั้น อยากระนั้นเลยเอาสาย 
Power HD20 กลับไปที่เครื่องเลนซีดีอยางเดิมดีกวา นี่ขนาดวาเครื่องเลน
ซีดีเครื่องนี้ผมก็วาพื้นฐานของเขาก็ดีแลวนะ เปลี่ยนสายเปลี่ยนเสียงจริงๆ
และทันทีดวย
 ทีนี้ลองมาจับกันทีละยานความถี่ เรื่องแรก เบสยานตํ่าๆ เสียงเบส
ดูอุ นหนานุมขึ้น เสียงกลางสะอาดเกลี้ยงเกลาแบบหนาคนไรสิวเสี้ยน 
เสียงกลางเปนตัววัดตัดสินไดดีที ่สุด มันทําใหมิติเสียงรองโดดลอยมา 
เบือ้งหนา และประคองซึ่งความสะอาดใสโดยไมระคายหู รูสึกเปนเสียง
กลางที่ซอฟตนารักมากๆ ครับ ผมใชแผน Give and Take ที่ออกจะ 
บันทึกเสียงสดกวางและเนนปลายแหลม หากซิสเต็มไมดีบางทีมันก็จะ
คายกากความสากเสี้ยนออกมาบาง หลังจากทดลองฟงโดยมีสาย Power 
HD20 ชูโรง เสียงที่เหมือนกับวามีรบกวนหูอยูบางแตเดิมไมมีอีกแลวครับ 
มันทําใหผมยอนนึกถึงบทสนทนากับปรมาจารยนักออกแบบเครื่องเสียง
อเมริกาคนหนึ่ง ที่เขาบอกวา คุณจะฟงเสียงดังไดมากขึ้น คุณจะมีความสุข
กับเสียงกลางแบบเรงเต็มที่ไดก็ตอเมื่อเสียงเหลานั้นไมเพี้ยน ไมมี Noise 
คือตองเสียงสะอาดเทานั้น 
 แนนอนวา Power HD20 มันทําใหเราเขาถึงเสียงทุกยานความถี่
โดยเฉพาะความถี่กลางไดเต็มอิ่มไมมีขยักของเสียงใดๆ รูสึกฝดหู ผมหา
แผนเพลงไทยที่แตเดิมเสียงยังกับกระดาษทรายเบอรสี่ หยาบเอาเรื่อง
เสียงสากเสี้ยนพิกลในบางวรรคของนักรอง ก็ไมปรากฏเสียงที่รบกวนโสต
มันไดหลบหนาหายไปไหนก็ไมรู จริงอยูแมแผนจะบันทึกมาไมได แตสาย
ก็ลดสัญญาณรบกวนทางไฟฟาไปมากจนทําใหเราฟงแผนนั้นไดโดยไมรูสึก
วามันผิดเพี้ยนแบบทนไมไหว สาย Power Cord ดีแมมันจะไมชวย    
ปรุงเสียง แตมันตองลดขยะลงไปใหไดดีที่สุดเทาที่มันจะทําได ซึ่ง Power 
HD20 ทําไดจริงๆ ตรงนี้จะมีผลลัพธไปจนถึงการแสดงอิมเมจจากลําโพง
ชัดกระจางแจงขึ้นอยางนาแปลกใจ เสียงแตละยานสมํ่าเสมอแบบไรการ
รบกวน สายเสนนี้จึงไดชวยจัดการกับตนตอที่แนบเนียนเหมือนการแกไข
ตนรากของปญหา 
 แนนอนวาเรายอมชื่นชอบเพลงรองมากกวาเพลงประเภทอื่น คือ
มันฟงไดเปนเรื่องเปนราวดี ศิลปนหลักของผมไดแก ฮอลลี โคล ทริโอ, 
ซีลิน ดิออน เสียงของ ดี คารทสเตนเสน, เจนนิเฟอร วอรน, ไชฉิน      
และอื่นๆ เรียงกันมา เสียงจากนักรองเคลียร สะอาดสะอานขึ้นมาก        
มันเปนการเพิ่มความสุขอยางงายดายถึงเพียงนี้ ดวยสายเอซีเสนเดียว
เทานั้น จากการทดสอบผมพบวาในแงการเปลี ่ยนแปลงทางเสียงกับ     
ซีดีเพลเยอรจะฟงไดครบเครื่องมากที่สุด กับเพาเวอรแอมป คุณจะเห็น
ความบริสุทธิ์ของพลัง การฟงเสียงแผวเบาไดอยางมีรายละเอียดหยุมหยิม 
ยบิยบั เสยีงที่สะอาด และเวทเีสยีงดขีึ้นมากกบัการนาํไปเปลี่ยนใหปรแีอมป 
ไดอิมเมจ ความแมนของชิ้นดนตรีไปอีกมาก การเปลี่ยนสายของเครื่องเลน
ซีดีจะเห็นผลมากที่สุด ทันทีที่คุณเปลี่ยนเสียงรกรุงรังของความถี่กลาง
หายไป จะสามารถสื่อถึงเสียงโดยรวมอบอุนมีพลังขึ้นมา

Reference
NAD M3 Integrated Amplifier

Rega Saturn CD Player

Brystan BP26 Pre-Amplifier

Brystan 14BBST2 Power Amplifier

B&W 805 Diamond Bookshelf Speaker

Pioneer BDP-LX71 Blu-ray Disc Player

Toshiba 55WL800T LED TV

…คุณจะเห็นความบริสุทธิข์องพลัง การฟงเสียง    

แผวเบาไดอยางมีรายละเอียดหยุมหยิม ยิบยับ เสียง

ที่สะอาด และเวทีเสียงดีขึ้นมากกับการนําไปเปลี่ยนให

ปรีแอมป ไดอมิเมจ ความแมนของช้ินดนตรีไปอกีมาก 

การเปลีย่นสายของเครือ่งเลนซีดีจะเห็นผลมากทีสุ่ด 

ทันทีทีคุ่ณเปลีย่นเสียงรกรุงรังของความถี่กลางหาย

ไป จะสามารถส่ือถงึเสียงโดยรวมอบอุนมีพลังขึ้นมา…
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Full Specifications
Length 1.5 meter 

Conductor Insulation 900 volts

Test Power 3000 volts

Product by Viard audio design  France 

Distributor: Discovery Hi-Fi Co., Ltd. 

 Tel. 0-2747-6710, 08-5517-8292

Price: 35,000 Baht / 1.5 เมตร

Product Rating
STRUCTURE

โครงสราง ความแข็งแรง ความสวยงาม
9

PERFORMANCE 

ศักยภาพ
9

EASY TO USE

ความงายตอการใชงาน
9

OVERALL

คุณภาพโดยรวม
8

VALUE

คุณคาเมื่อเปรียบเทียบราคา
8

 ความสามารถในการสรางความเที่ยงตรงความจริงของเสียงของ Power HD20 
นาจะมาจากความสามารถในการปองกัน Noise และใชวิธีการสงสัญญาณไฟใหถึง
ตัวรับอยางรวดเร็วที่สุด ผมทดสอบจากแผนที่มีลักษณะการบรรเลงดวยวงขนาดใหญ 
การใหเสียงเบสที่แนนลึกและเปนรูปรางมากยิ่งขึ้น สามารถทําใหเราไดสัมผัสเบส
ลอยเปนลูกๆ และเสียงดับเบิลเบสปรากฏตัวชัดเจนอยางไมเคยเปนมากอน ตอนนี้
เราตองยอมรับคําพูดที่วา หากไมเพิ่มคุณภาพเสียงก็นาจะตองหาวิธีกําจัด หรือลด
สัญญาณรบกวน เพราะการลดระดับการรบกวนตางๆ ไมใหมีโอกาสเขามาแหยมหนา
ในระบบเสียง เทากับเปนการเพิ่มรายละเอียดขึ้นมากมายมหาศาล Power HD20 
ใหบทเรียนประสบการณที่นาจดจําจริงๆ ครับ จากเสียงธรรมดาเปนเต็มอิ่มขึ้นมาได
อยางฉับพลันทันที มันเปนสายไฟเอซีที่สามารถพิสูจนการอัพเกรดของคุณภาพเสียง
ไดงายครับ เพียงแคตอแลวนั่งฟงความแตกตางไดเลย
 ตอนนี้ยายสาย Power HD20 มาที่เครื่องเลนบลู-เรยดิสกดูบาง ก็ยิ่งชัดเจนใน
ความหมายที่วา สายที่ดีจะทําใหไดแตสิ ่งที ่ดี มันก็ไมไดเกี ่ยวอะไรกับระบบภาพ
โดยตรง แตกระแสไฟที ่สะอาด การสงผานพลังไฟของสาย AC Power Cord        
กลับสําคัญกับสัญญาณภาพมากๆ ลองสังเกตความเต็มอิ่มของสีสัน ไมรูมาจากไหน 
แตดูออกวาภาพดีขึ้นทันที ดีกวาสาย AC ราคาพื้นๆ ทั่วไปแบบวาคนละเรื่องราว   
กันจริงๆ กระแสไฟที่ดีและเต็มๆ เชนนี้ทําใหภาพมีความรูสึกอิ่มฉํ่า ภาพเคลียรสะอาด
สมบูรณขึ้น แสดงผลของรายละเอียดและความสะอาดที่สมจริง แมวาราคาของสาย
ไมใชถูกๆ แตมันก็ขึ้นอยูกับวาคุณเปนคนประนีประนอมแคไหน หากไมอยากประนี 
ประนอม Power HD20 อาจเปนคําตอบที่คุณไมอาจขาดจากมันได ภาพดูสีอิ่มเอิบขึ้น 
การหลุดเปอนสีออกนอกขอบภาพดูดีขึ้นแยะเลยละ สมกับเปนภาพจากบลู-เรยดิสก
หนอย นี่คือผลที่เราสามารถจัดการกับตนตอของแหลงจายไฟใหเรียบสะอาด ทุกอยาง
ก็จะดูสะอาดสะอานขึ้นผิดหูผิดตา 
 อยางไรก็ตามการนําไปใชกับเครื่องเลนซีดี ผมวาไดผลคุมคาที่สุด หากชั่งใจวา
จะเปลี่ยนเครื่องเลนซีดี อาจจะลองเลนสายเสนนี้ดู แลวมานั่งตรึกตรองอีกทีก็ยังได 
ผมอยากเรียกสายเสนนี้วา เปน “คุณสะอาด” สะอาดทั้งเสียง และการปรนเปรอ 
ยานความถี่ครบถวน เสียงที่ไมเคยหวานอบอุนก็อบอุนขึ้น และมันจะคืนรายละเอียด
ลึกเรนมาใหเราไดยินอยางสมบูรณชนิดไมเคยเปนมากอน ความบกพรองโดยสุจริต
ของมันมีอยางเดียวเทานัน้คือ เมื่อไดใชงานแลวถอดออกไปจะหงุดหงิดมาก เพราะ
มันทําใหชุดเครื่องเสียงเสียงดีขึ้นอยางนาประทับใจ โดยไมตองเปลี่ยนอะไรในซิสเต็ม
นอกจากสายไฟเอซีครับ…

…ตอนน้ีเราตองยอมรับคําพูดท่ีวา หากไมเพ่ิมคุณภาพเสียง

กน็าจะตองหาวิธีกาํจัด หรือลดสัญญาณรบกวน เพราะการ

ลดระดับการรบกวนตางๆ ไมใหมีโอกาสเขามาแหยมหนา   

ในระบบเสียง เทากับเปนการเพิม่รายละเอียดขึน้มากมาย

มหาศาล Power HD20 ใหบทเรียนประสบการณท่ีนาจดจํา

จริงๆ ครับ…
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