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Viard Audio Design

HD12

Speaker Cable

บทใหมในการปฏิวัติสายลําโพง
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ลําดับที่สามของกระบวนการทดสอบสายนําสัญญาณจาก
คายฝรั่งเศส Viard Audio Design ที่นักเลนเพิ่งเริ่มรูจัก
และไดรับการตอบรับอยางรวดเร็ว จนกระทั่งผลิตภัณฑนําเขา
ไมเพียงพอตอการจําหนาย นั่นคือสายลําโพงสีขาวบริสุทธิ์ เรียบงาย
สะอาดตา ดวยฉนวนหอหุมสูตรพิเศษแบบซิลิโคนใหความยืดหยุนตัว
ไดสูงมาก ไมวาจะอยูในที่คับแคบแคไหน สามารถนําไปขดงอเลี้ยวลด
ไปตามพื้นที่ที่ตองการได โดยปราศจากเอฟเฟกตเสียงใดๆ สวนตัวนํา
ภายในของสายซีรีส HD นี้จะเปนทองแดงบริสุทธิ์ถักไขวภายในที่ไมมี
รายละเอียดบงชี้เรามากนัก ในขณะที่กระเปาะคลองดานนอกนั้น
ก็จะมีทั้งทางฝงตอตรงเขาลําโพง และฝงที่ตอจากแอมป ใหยึดหลัก
เอาขั้วที่มารกสีแดงไวทางลําโพงครับ จะไดไมตองหลงทิศทาง
ความยาวขนาด 2 เมตรพอเพียงกับการตอใชงานซิสเต็มสเตอริโอ
ทัว่ ไป ซึง่ แพ็คนีจ้ ะทํามาจากโรงงานโดยตรง หากทานตองการความยาว
ขนาดอื่น ตองติดตอตัวแทนจําหนายในขนาดความยาวที่ตองการ
สําหรับสายลําโพงรุนนี้ผูผลิตเขาจะมีขนาดความยาว 2.00, 2.50
และ 3.00 เมตร เปนความยาวสูงสุด
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ผมแปลกใจไมนอยสําหรับสายแบรนด Viard Audio Design มันไดรับความ
นิยมในกลุมออดิโอไฟลที่ญี่ปุนคอนขางมาก หากกลาววานอกจากในฝรั่งเศสแลว
ประเทศที่สองที่นาจะมีการซื้อสายของ Viard Audio Design มากที่สุด เห็นจะเปน
ไฮเอนดญี่ปุนนี้เอง แตไมแนนักหรอกครับ อีกไมนานเมืองไทยอาจจะเปนประเทศที่
เกิดปรากฏการณฮ็อตกับสายชื่อเรียกยากยี่หอนี้ขึ้นมา และแซงหนาคนญี่ปุนก็เปนได
เพราะหลายคนที่ไดใชสาย Viard Audio Design จะชอบแคไหนผมไมรู แตสวนใหญ
พอใจและตื่นเตนกับเสียงที่ไดแทบทั้งสิ้น ทุกคนจะไดฟลลิ่งที่เคยไดเจอมานานจน
ออกอาการเลยวาชอบมันขึ้นมาติดหมัด นอกจากตัดสินใจซื้อใชเองแลว ก็ยังอดไมได
ที่จะตองแนะนําตอๆ กันไป
เปรียบเทียบกับสายระดับไฮเอนดดวยกัน แลว Viard เปนสายที่ดูเรียบงาย
ไมมีเชิงชั้นใดๆ ที่จะตองอธิบายความกันยุงยาก เทคนิค เทคโนโลยีอันเปนความลับ
เฉพาะตัวเก็บงําไวเฉยๆ ไมคอยจะเปดเผยออกมามากนัก แตสิ่งสําคัญ คือคําเชิญชวน
ใหนักเลนทั้งหลาย “ควรเปดโอกาสใหตัวเองไดฟง” เมื่อนั้น คุณอาจเปลี่ยนทัศนคติ
เรื่องสายไปอยางกลับตาลปตรไปเลย ซึ่งสายลําโพงที่ผมทดสอบชุดนี้ นาจะเปนตัว
เริ่มตนสําหรับคนที่ชอบถาม ดวยความรูสึกสงสัยวา การเปลี่ยนสายใหอะไรเราไดบาง
(นอกจากเสียเงิน) เสียงที่ดี เสียงที่ปลดปลอยศักยภาพทั้งหมดของชุดซิสเต็มออกมา
ไดอยางเต็มที่ สําคัญที่สุดก็คือมันฟงออกไดงายกวาสายสัญญาณ และสาย AC
หากคุณเปลี่ยนสายลําโพงจากเดิมมาเปน Viard Audio Design HD12
สิ่งที่ควรระวัง มีเพียงประการเดียวจริงๆ คือจะอดใจไหวไหม ก็เทานั้นแหละ
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ไม ง  า ยนั ก ที่ เ ปลี่ ย นสายแล ว คุ ณ ภาพเสี ย งเปลี่ ย นในฉั บ พลั น
ผมหมายถึงวาคุณไดคุณภาพทุกดานขึ้นมาในทันที มิใชเปลี่ยนแลว
เสี ย งแหลมขึ้ น ทุ  ม ขึ้ น ดั ง มากขึ้ น ของแบบนั้ น มั น เรื่ อ งธรรมดาๆ
อยาลืมนะครับ มันมีการเปลี่ยนสองรูปแบบเมื่อทําการเปลี่ยน สาย
ลําโพง สายสัญญาณ นั้นคือ ดีขึ้นหรือเลวลง เรื่องที่วาเลวลงคงไมตอง
อธิบายความ สวนเรื่องดีขึ้น ตองมาพิเคราะหกันวามันทําใหเสียง
แหลมมากขึ้น ชัดขึ้น เสียงตํ่าอบอุนมีปริมาณมากขึ้น หรืออยางไร
หากดีขึ้นแบบทําใหเสียงเปลี่ยนแปลงไปเฉพาะยานความถี่ใดความถี่
หนึ่ง ตองเรียกวาสายมาทําการเปลี่ยนบุคลิกเดิมของชุดเครื่องเสียง
ดีแบบนี้ อาจจะ “ดีแตก” ก็ได เพราะสายทีด่ ไี มควรมีหนาทีป่ รับเปลีย่ น
บุคลิกเดิมของเครื่อง ดังนั้นผมจึงขอทําความเขาใจกันกอนในเบื้องตน
สาย Viard Audio Design HD12 สามารถทําใหชุดซิสเต็ม
เปลี่ยนแปลงในทางดีขึ้นอยาง “นาระทึกใจกวา” ผมหมายถึงมัน
สามารถดึงศักยภาพเต็มๆ เนื้อๆ ของเครื่องเสียงและลําโพงใหเดนลํ้า
อยางที่ควรจะเปน อยางแรก การรักษาดุลหรือโทนัลบาลานซของ
ซิสเต็มเอาไวอยางมั่นคง ประการที่สอง มันใหเสียงทุกเสียงโปรงเปน
อิสระ โดยที่บุคลิกดั้งเดิมที่ไมแปรเปลี่ยน แตลงไป “ขางใน” ลึกกวา
ที่เคยเปน อิมเมจเสียงที่โดดเดนขึ้น การทอดรายละเอียดปลายเสียง
แหลมออกไปอยางมีความยาวนานกอนจางหาย แบบมีสัดสวนสมจริง
ความลอยเดนของเสียงตํ่าที่มากยิ่งกวา เสียงลําโพงทุกยานความถี่
หลุดออกจาก “กรอบบังคับ” หรือทําใหเสมือนไรตูเนื่องจากเสียง
ไดทะลุทะลวงอยางเต็มเวที ผมประทับใจเสียงเบสที่กลาวไดวาอิสระ
มากๆ แมกับลําโพงมอนิเตอรขนาดเล็กก็หลุดจากขอบเขตตูไดอยาง
นาทึ่ง

การเปลี่ยนแปลงของเสียงเกิดขึ้นทันทีที่เปลี่ยนสายมาเปน Viard Audio
Design HD12 ไมตองรอเบิรนอินใดๆ และยิ่งฟงไปนานๆ จนครบระยะเบิรน
ที่ เ ราตั้ ง ใจเอาไว 60-80 ชั่ ว โมง ผมว า มั น ช า งแนบเนี ย นมากขึ้ น ขอบอกว า
ฟงเปลี่ยนแปลงออกไดงายยิ่งกวาสายสัญญาณ สายไฟเอซี ตอใหมือใหมหูใหม
ขนาดไหนก็เถอะ เสียงราบรื่นไรรอยขยัก เพลงแตละเพลงที่บันทึกมาอยางดี
ยิ่งดีขึ้นไปอีก จนนึกไมถึงวาแผนซีดีนั้นยังเปนแผนเดิมๆ หยิบแผนมาฟงแลว
ตองนึกในใจวา เฮย…มันแผนซีดีของเราเปลาหวา? ยิ่งการฟงผานระบบ Hi-Res
เพลงจากไฟลระดับ 24 bit/192 KHz นั้น ผมยอมรับวาสายลําโพงที่ดีจะยิ่ง
มีบทบาทสําคัญมากขึ้น ที่มันจะตองปลดปลอยรายละเอียดเสียงระยิบระยับ
ออกมาใหหมดเปลือกดวยระดับเสียงสตูดิโอมาสเตอร อยางเชน เพลงจาก Linn
Records ชุด Vibraciones del Alma: Maximiliano Martin เปนอีกมิติหนึ่ง
เลยก็วาไดที่จะไดฟงอยางครบถวนที่สุด สําหรับรายละเอียดของคลาริเนต และ
เปยโน คือศิลปนเขามาอยูตรงหนาคุณเลยครับ
รายละเอียดที่ไดจากสายลําโพง HD12 เพียงแคฉับพลัน มันจะทําใหเรา
ไมอาจหันหลังกลับไปใชสายลําโพงเกรดตํ่ากวานี้ไดอีกเลย นั่นละคือปญหา
เฉพาะตัวของแตละทาน เดี๋ยวจะหาวาไมเตือน
หากจะพูดถึงการใหอิมเมจเสียงที่ดียิ่งขึ้นกวาเดิม ผมวาสายชุดนี้ ทําไดอยาง
สุดขั้วเลยเหมือนกัน คุณจะรูวา อันที่จริงชุดเครื่องเสียงของคุณมันดีกวาที่คุณ
เคยฟงอยูทุกเมื่อเชื่อวัน ความชัดเจนในตําแหนงดนตรีดียิ่งขึ้นอยางที่ควรจะเปน
โดยเฉพาะผมไดยินเสียงเวทีที่อยูลึกๆ ถัดลงไปจากแผน Take Dake ผสานดวย
เสียงของเวทีเบื้องหนาของขลุยญี่ปุนฮากูฮาฉิ ที่ลองลอยอยางลํ้าลึก แหบโหย
ในอารมณบางชวง เสียงตํ่าที่ตํ่าลึกลงไปเรื่อยๆ เปนครั้งแรกที่ไดเห็นคุณคา
ของฮาร โ มนิ ก ตํ่ า ๆ เป น สายลํ า โพงที่ คื น เสี ย งที่ เ ราควรได ยิ น มาจนหมดสิ้ น
ทั้งแกนและกระพี้ ไมเหลือใหตองทวงถาม อยางที่ผมยํ้าวาไมเหลือหรอจริงๆ
ผมวาคุณภาพหรือคุณลักษณะที่ทําไดถึงขนาดนี้ สายลําโพงมันนาจะเกินราคา
สามหมื่นบาทตอคูเทานั้นที่เคยทําไดและผมเคยไดยิน
90

ave

The w

APRIL 2012

หลักของคุณ
ด
ุ
ช
น
ใ
ง
ย
ี
เส
ง
อง
นเครื่อ
…หากพื้นฐา ขี้ริ้วขี้เหร เขาก็จะไมใหคุณต
12
ได
ดีพอเพียง ไม รเปลยี่ นสายเดมิ ๆ มาใช HD
กา
ึ่งใน
ผดิ หวงั เลยกบั างเชื่อมั่นวาอาจเปนสิ่งหน
ลง
นข
เสนนี้ ผมคอ าํ หรบั การตดั สนิ ใจเปลยี่ นแป
ลว
า ง ส
จาํ นวนไมก อี่ ย ชุ ด เ ค รื่ อ ง เ สี ย ง ที่ เ ป ลี่ ย น แ
ใน
จ า ก ข อ ง เ ดิ ม ิ่งกวาความภูมิใจ…
ียย
คุณจะภูมิใจเส
Viard Audio Design HD12 จึ ง เป น การปฏิ วั ติ แ นวทางการ
ออกแบบสายลําโพงในยุคนี้ หลุดทะลุขอจํากัดไดอยางนาทึ่ง มันแสดงให
เห็นวาสายลําโพงที่ดีใหศักยภาพของเสียงพัฒนาตัวเองขึ้นไปจนสุดเสน
ทาง ไมจําเปนตองราคาสูงโดงจนขนหัวลุกชันเสมอไป
ผมมาปดจ็อบสาย Viard Audio Design HD12 ดวยการใชเพลง
จากแผนซีดีที่ ผมถือวาบันทึกการแสดงสดไดดีที่สุด เทาที่เคยฟงแผนหนึ่ง
ในชีวิต นั่นคือ Flute De Pan Et Orgue: Live/Direct อยาวาแคเพียง
ดนตรีสองชิ้นหลัก แมแตเสียงของพื้นเวทีแสดงที่นักดนตรีหยั่งเทาลงไป
ในจังหวะที่เขาตื่นเตนสุดขีดในขณะเปาหวูด ก็เก็บบันทึกมาอยางสมบูรณ
เสียงปรบมือ เสียงอุทาน ความชื่นชม ยานความถี่ที่นักดนตรีฉุดกระชาก
ลากถู เสียงที่เราไดยินแบบวาแทบขาดหวงลมหายใจของศิลปนนั้น สุด
ยอดจริงๆ ครับ แผนนี้หายไปนาน เพราะผมเอาไปเก็บขึ้นหิ้งไว เพิ่งจะ
ทดลองมาใชงานคราวนี้ เพราะอยากลองดูวาการเก็บรายละเอียดทุกรูป
แบบที่จะเกิดขึ้นกับการแสดงสดแบบนี้จะเปนเชนไร ตองถือวาคือความ
ประทับใจจากชุดเครื่องเสียงและสายลําโพงที่สามารถนําทุกสิ่งมาใหเรา
ไดยินอยางมีรายละเอียดและสุขสม

Viard Audio Design HD12 เป น ทุ ก อย า งที่ คุ ณ อยากได ยิ น
หากพื้นฐานเครื่องเสียงในชุดหลักของคุณดีพอเพียง ไมไดขี้ริ้วขี้เหร เขาก็
จะไมใหคุณตองผิดหวังเลยกับการเปลี่ยนสายเดิมๆ มาใช HD12 เสนนี้
ผมคอนขางเชื่อมั่นวาอาจเปนสิ่งหนึ่งในจํานวนไมกี่อยาง สําหรับการตัดสินใจ
เปลี่ยนแปลงจากของเดิมในชุดเครื่องเสียง ที่เปลี่ยนแลวคุณจะภูมิใจเสียยิ่ง
กวาความภูมิใจ กอนคิดเปลี่ยนสิ่งใดในซิสเต็ม ไมวาจะเปน สายนําสัญญาณ
สายไฟเอซี เพิ่มเครื่องกรองไฟ และอื่นๆ อีกมากมาย มีเพียงสายลําโพง
Viard Audio Design HD12 เทานั้นที่จะเปนอันดับแรกสุด สําหรับ
การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ชวยใหชุดเครื่องเสียงสมบูรณแบบอยางชนิด…
ไรขอกังขา…

Full Specifications
Maximum Current Capability

25 amps

Inductor Total

0.6 uH / m (Micro Henry / m)

DC Resistance

0.004 Ohms / m (By Polarity)

Length

2.00 meter

Distributor: Discovery Hi Fi Co., Ltd.
Tel. 0-2747-6710, 08-5517-8292
Price:

19,900 Baht

Product Rating

STRUCTURE
โครงสราง ความแข็งแรง ความสวยงาม

9
10

PERFORMANCE
ศักยภาพ
EASY TO USE
ความงายตอการใชงาน

9
9

VALUE
คุณคาเมื่อเปรียบเทียบราคา
OVERALL
คุณภาพโดยรวม

9
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