Wave Test

สายสัญญาณที่เรียกความสุขของการฟงเพลงไดทุกหยดหยาด

Viard audio design

SILVER HD
>

st o r y : w i j i t b o o n c h o o

RCA Connector

เหมื อ นกั บ สายอั น บาลานซ เ กรดดี ธ รรมดาทั ่ว ไป
แตสิ่งที่ผิดแผกแตกตางนับแตชื่อของแบรนดที่ไมคุน
หูคนไทย Viard audio design มาจากประเทศ
ฝรั่งเศสโนนละครับ ถือวาเปนการแสวงหามาจากแดนไกล
พอสมควร ความพิเศษพิสดารคือโครงสรางสายที่ใชเทปลอน
เปนชีลด ภายนอกดูเหมือนยางซิลิโคนสีขาวที่มันจะนุมนิ่ม
และออนตัวไดมาก สามารถนําไปใชงานในที่แคบไดอยาง
ดีมาก การขดงอใดๆ จะไมมีผลตอคุณภาพและการทํางานที่
เที่ยงตรงของสาย ภายในใชตัวนําแบบผสมผสานทั้งทองแดง
และเงิน ในขณะที่ตัวชีลดไดรับการถักเปนใยหุมอีกชั้นหนึ่ง
ภายในดวยเงินอยางดี มีวงแหวนอะลูมิเนียมสวมใสปองกัน
การรบกวนในตําแหนงที่ไดคํานวณมาแลวอยางพิถีพิถัน สาย
ที่เหมาะอยางยิ่งกับการใชงานในระบบเสียงสเตอริโอทั่วไป
สิ่งที่เราตองคิดก็คือ จะใชทางดานไหนเปนทางออก ทางเขา
ของสาย ในความคิดของคนทั่วไป ถาใชดานตัวกระเปาะ
อะลูมิเนียมเปนตนทางของอินพุตนาจะเหมาะที่สุด มันจะได
กรองสั ญ ญาณรบกวนตั ้ง แต เ ริ ่ม แรกไปเลย ใช ห รื อ ไม ?
ขอตอบวาไมครับ
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…ตัวกระเปาะหรือครอบวงแหวนอะลูมิเนียมนีต้ างหากจะเปนทางออก ใหสังเกตวา
เขามารกจุดสีแดงเอาไว เพื่อแสดงวามันคือไปสู Output ครับ เชน เราจะตองเอาทาง
ที่มีวงแหวนเสียบตอกับเพาเวอรแอมป หรืออินทิเกรเต็ดแอมป อีกดานหนึ่งเสียงตอ
กับสัญญาณจากซีดี หรือแหลงโปรแกรมอื่นๆ ที่จะนํามาใชงานนั่นเอง…
The Wave Test
ในทางกลับกัน ตัวกระเปาะหรือครอบวงแหวนอะลูมิเนียมนี้
ตางหากจะเปนทางออก ใหสังเกตวาเขามารกจุดสีแดงเอาไว
เพื่อแสดงวามันคือไปสู Output ครับ เชน เราจะตองเอาทางที่มี
วงแหวนเสี ย บต อ กั บ เพาเวอร แ อมป หรื อ อิ น ทิ เ กรเต็ ด แอมป
อีกดานหนึ่งเสียบตอกับสัญญาณจากซีดี หรือแหลงโปรแกรมอื่นๆ
ที่จะนํามาใชงานนั่นเอง เห็นสายสัญญาณชุดนี้แลวชอบใจตรงที่
ดูทกุ อยางแข็งแรง วัสดุตา งๆ ดีมาก แถมจับแลวลื่นมือดูออ นไปตาม
การโคงงอไดงาย มันนุมมือดีจัง สีขาวของมันตองบอกวาขาวอวบ
เลยทีเดียวดวยความยาว 1.5 เมตรนาจะพอเพียงตอการตอสาย
อนาล็ อ กทั ่ว ไปได อ ย า งดี ขั ้ว ต อ ที ่ส ามารถล็ อ กตั ว เองได อ ย า ง
แนบแนนกับชองตอแบบ RCA มาตรฐาน แมผมจะไมรูจักมักคุน
มากอนคุณภาพของวัสดุก็ยังพอเดาออกวาราคาของมันคงจะพอ
ทวมๆ เปนของที่เหมาะกับเครื่องเสียงตระกูลไฮเอนด แปลกใจตรง
ที่ผูผลิตไมมีขอมูลทางดานเทคนิคอะไรมาสาธยายมากนัก แมแต
จะเขาไปดูขอมูลทางเว็บไซตของเขาแลว ก็ยังไมไดรายละเอียด
เหมือนแบรนดอื่นๆ เห็นลําโพงและระบบเครื่องเสียงที่เขาออกแบบ
แลวก็ตองยอมรับวาสุดๆ เฉกเชนสายตระกูลนี้แหละครับ
Reference
Mark Levinson No.383

Integrated Amplifier

KEF LS 3/5a Plus AB1

Monitor Speaker

Vienna Acoustics Mozart Grand

Floor Standing Speaker

Rega Saturn

CD Player

42

The

mgz

DECEMBER 2011

การทดลองสายชุดนี้ ถือวาไดมีโอกาสทดสอบกันสองสถานที่เลยทีเดียว นอกจาก
หองทดสอบของเราแลว ก็ไดโอกาสดียามแมพระคงคามาเยือนกรุงเทพมหานคร ตอง
ระเห็จไปโนนไปนี่ เขาบานก็แสนจะลําเค็ญลําบากยากเสียนี่กระไร ไมรูจะนั่ง “รถสูง”
หรือ “เรือเตี้ย” ดี วันนั้นไดเจอเพื่อนฝูงเขากําลังเหอเครื่องเสียงชุดใหม เราก็เลยอาสา
เอาสายไปลองเลนกับเขาดวย ฟงเสร็จแลวก็ใหรูสึกเราใจเพลิดเพลินนักหนา เปนที่ติดอก
ติดใจกันเปนอยางมาก สายที่ดูเรียบๆ นิ่มๆ นี้มีพิษสงนาดูชมครับ เรียกเอารายละเอียด
มาใหเราไดฟงจนตองตะลึงกันเลยทีเดียวในการเสียบตอเขากับชองอินพุต เอาตพุต
ดูจะแนนหนาใชการไดดี ไมหลวมหรือแนนจนเกินไป ในการทดสอบนั้นผมไดทําการเบิรน
สายไปในทิศทางเดียวกันนี้ยาวนานเกินกวา 80 ชั่วโมงแลว ทุกอยางจึงราบรื่นไรปญหา
ใดๆ สิ ่ง แรกที ่ต  อ งชมเชยกั น เลยก็ คื อ เรื ่อ งของช อ งว า งระหว า งเสี ย งดนตรี แ ต ล ะชิ ้น
สงัดจริงๆ ครับ
ขอบอกไวตั้งแตบรรทัดนี้เลยวา การฟงแลวนํามาพรรณนาหรือบรรยายนี้ อยูในชวง
เวลาที่ผมดื่มดํ่า นั่งฟงไปเขียนไป ดังนั้นอารมณการฟง การถายทอดออกมาเปนตัวอักษร
จะเปนในชวงเวลาที่ฟงทดสอบจริงๆ ทุกขณะ ฟงขณะที่เขียน เขียนในขณะที่นั่งฟง
จับใจความกันทีละเพลง ทีละเพลงไปเลยครับ
ไดยินเสียงที่แผออกเปนวงกวางเปนระลอกคลื่นจากเงียบที่สุดไปดังที่สุดอยางมี
สัดสวน และดนตรีทุกชิ้นนั้นสามารถรักษาตําแหนงของมันไดอยางมั่นคง ที่เสียงเจือปน
ความออนหวานนารักจริงๆ สรางความประทับใจไดตั้งแตแรกฟงใหติดใจแลวละครับ
การทดสอบสวนใหญแลวจะเนนการฟงเพลงรอง คันทรี พ็อพ แจซ และสลับกับเพลง
คลาสสิกที่ดูเหมือนจะเปนการบงชี้เรื่องของรายละเอียดดนตรีเปนหลัก เปนอีกครั้งหนึ่ง
ที่ผมฟงสายเสนนี้แบบวาผานเวลาจากกลางวันยันดึกดื่น ชวงเวลาที่ทดสอบแบบหวังผล
ก็คือไดนั่งฟงในยามวิกาลนี่แหละ ไดความรูสึกที่จริงแทดี มันเปนอีกครั้งหนึ่งที่สาย
อันบาลานซหรือ RCA สามารถแสดงผลลัพธของเสียงไดอยางนาตื่นเตนเราใจ เพราะ
เสียงโอบลอมที่นุมนวล กับเสียงหลักที่เดนชัดแตออนหวานเปนธรรมชาติ ถายทอดทุกๆ
บรรยากาศออกมาไดสมบูรณ

ผมเชื่อวาโครงสรางสายที่สามารถตัดทอน Noise ในทุกรูปแบบ
นี่แหละคือหัวใจสําคัญ ยิ่งลดสัญญาณที่จะเขามากวนไดมากเทาไร
เสียงยิ่งดีมากขึ้นเทานั้น อีกทั้งระบบโครงสรางที่ใชตัวนําที่ดีเลิศก็จะ
เปนผลลัพธอีกประการหนึ่ง ดังนั้นฉนวนคือความสําคัญอันดับแรก
ตัวนําจะเปนความสําคัญลําดับที่สองครับ Viard audio design
SILVER HD ชื่อก็แปลก โครงสรางออนหยุนราวกับไมใชสายสัญญาณ
อยางที่เรารูจัก แตในความไมรูเหนือรูใตของมันทําใหเราทึ่ง ทดลอง
ฟงไดอยางยาวนาน นานจนลืมเวลาที่จะตองไปทําภาระอยางอื่นโดย
สิ้นเชิง ฟงไป วิเคราะหไป มันเปนสายสัญญาณที่ดีมากในเรื่องการ
รักษาดุลเสียงกลางแหลม และบาลานซใหเกิดความกลมกลืนออน
หวานไปจนถึงเสียงตํ่า ไรเสียง “รกหู” ที่จะเกิดขึ้นแมในชวงดนตรี
โหมกระหนํ่าฉับพลัน ในชวงเสียงเบาลงเรื่อยๆ เราสามารถฟงเก็บ
รายละเอียดหยุมหยิม ไดมากกวาสายสัญญาณชั้นดีในระดับสูงทั่วไป
ถือวาเปนนํ้าเสียงที่เสริมคุณภาพ หรือยกระดับคุณภาพการฟงของเรา
อยูตลอดเวลา
ในชวงทายๆ ของการทดสอบ ผมดื่มดํ่าอูยูกับเพลง Jazz ใน
สไตลของกลุม GRP หรือจะวาใหชัดๆ ก็ เดฟ กรูซิน ไลเรียงไปจนถึง
…ซึง่ ในชวงทีต่ องควบคุมถายทอดรายละเอียดเสียงกลาง
จอรจ เบนสัน เสียงดนตรีที่เนนมาทางชวงกลางหรือมิดเรนจดูงดงาม
ยานนี้ ผมชอบเปนพิเศษจริงๆ มันทําใหเราไมขาดอะไรไป
ตระการตา (หู) บางครั้งเครื่องดนตรีนําเราลงจากกลางไปถึงชวงกลาง
ยานตํ่าๆ ซึ่งในชวงที่ตองควบคุมถายทอดรายละเอียดเสียงกลางยานนี้
สักนิดเดียว ไมวาจะปลายเสียงกลางลงตํ่า หรือกลางขึ้นสูง
ผมชอบเปนพิเศษจริงๆ มันทําใหเราไมขาดอะไรไปสักนิดเดียว ไมวา
การแผดจาของดนตรีในบางชวงกลับเปนเสียงอยากฟง
จะปลายเสียงกลางลงตํ่า หรือกลางขึ้นสูง การแผดจาของดนตรีใน
ซํา้ แลวซํา้ อีก จับเอาบุคลิกของชิน้ ดนตรีและบุคลิกคนรอง
บางชวงกลับเปนเสียงอยากฟงซํ้าแลวซํ้าอีก จับเอาบุคลิกของชิ้นดนตรี
และบุคลิกคนรองไดอยางแมนยํา สรางความออนหวานและการรักษา
ไดอยางแมนยํา…
ดุลเสียงเทีย่ งตรงนั้นทําไดดีมากๆ จนเชือ่ ไดวาหากใครไดลองตอสาย
ชุดนี้เขาในระบบ ยากจะตัดใจเอามันออกไปได มาถึงบางชวงที่เราได
ฟงแลวประทับใจคือ เสียงรองที่หลุดออกนอกกรอบของลําโพง สาย
ยิ่งฟงยิ่งชอบความละเอียดเสียงชวงปลายของชิ้นดนตรีที่อยูในชวงกลางแหลม เสนนี้ชวยไดมากๆ ครับ ไมมีความคลุมเครือหรืออื้ออึงใดๆ จากเดิม
ปลายๆ เสียงรองที่ลงลึกไปในลําคอแบบอบอุนมีโฟกัสชัดเจน ความกังวานของคีย สายที่เราใชประจํากับซิสเต็มนี้จะมีความรูสึกวาลําโพงไมเปดกวาง
เปยโนที่ไมเกิน ไมขาด พอดีๆ เสียงรองเดนและลอยออกมานอกลําโพงไดหมดจด จริงจัง เมื่อเปลี่ยนมายังสาย Viard audio design เหมือนลําโพง
อยากจะบอกวายิ่งเปนยานความถี่กลางที่กําลังจะขึ้นแหลมสุดดวยแลว ผมไมคอย ใหเสียงหลุดกรอบทันทีเหมือนกัน
ไดยินคุณภาพจากสายเสนใดๆ ทําไดขนาดนี้ครับ ผมไดหวนกลับมาฟงแผนดนตรี
คลาสสิกของจีนที่ชอบมากอีกครั้งหนึ่งคือ The Butterﬂy Lovers ซึ่งเปนฉบับที่
หลี่ซื่อชิง (มือไวโอลีนระดับตนๆ ของโลก) บรรเลงเดี่ยว ไดอารมณ “ความเปนจีน”
มากกวาคุณทาคาโกะ นิชิซากิ ในระดับหนึ่งอยางเห็นไดชัด ผมไดแผนนี้มากับมือ
ตัวเอง โดยที่คุณหลี่เปนผูเซ็นตบนแผนปกใหดวย เขาใจวาทางฮองกงไดบันทึกและ
สงไปทํามาสเตอรที่อเมริกา เปนการแสดงความรูสึกของอารมณดนตรีที่กระชากใจ
ใหความแมนยําชวงโซโล และแสดงเวทีเสียงที่บรรเจิดสุดๆ เลยทีเดียว สายชุดนี้ทําให
ผมเคลิบเคลิ้มไดกับความออนหวานปลายเสียงในรอบหลายปที่ไดฟงแผน Butterﬂy
Lovers นี้
ผมอยากจะบอกวา Viard audio design SILVER HD เปนสายที่แสดงคุณสมบัติ
ความสามารถของเครื่องหรือ Performance ไดอยางดีเยี่ยม ความออนนุมหวาน
ความใส ความกระชับ ไมไดหมายความวาสายมีบุคลิกของตนเองอยางแกวนกลา
แตเปนเพราะคุณสมบัติที่ดีเลิศของสายทําใหขยายความดีเดนของซิสเต็มไดอยางเต็ม
ศักยภาพ และเมื่อดนตรีมีชวงออนหวานมันก็ควรจะชุมฉํ่าเชนนี้ หรือเมื่อดนตรีแสดง
ความโลดโผนโจนทะยานมันก็ควรที่จะแสดงไดนามิกไดอยางเต็มที่เชนกัน ยิ่งไดชุด
เครื่องเสียงที่ดีมากเทาไร สายก็จะชวยใหคุณภาพสูงสุดมากขึ้นเทานั้นแหละครับ
เรื่องที่ผมพยายามวิเคราะหสายคุณภาพดีเยี่ยมตลอดหลายป สายสัญญาณที่ชวนให
ติดใจหลงใหลที่ผานๆ มาจนถึงเสนนี้ นับไดไมถึงหาหกเสนที่ผมฟงแลวออกอาการ
“ปลื้มใจ” SILVER HD ก็จะเปนอีกเสนหนึ่งที่บันทึกไวไดเลยวา มันทําใหผมปลื้ม
มากๆ สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ เกิดขึ้นไดอยางไร
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ยอมรับไดอยางเต็มใจในเรื่องของการใหเสียงหวานแบบโปรงใส
ที่ไมบาง แตกลับมีความอบอุนในทุกยานความถี่เสียง รักษาความ
สมดุลเสียงทุม กลาง แหลม ไดอยางยอดเยี่ยม ผมมั่นใจวามันจะให
ความเหมาะกับทุกซิสเต็ม แมแตชุดที่คุณเคยฟงแลวยังรูสึกวามันสด
เขมเกินไป สายเสนนี้จะลดโทนของสิ่งที่เกินพอดีได เพราะสิ่งที่เกิน
มานัน้ คือ Noise ที่เรามักมองขามกันไปในระบบเครื่องเสียง สังเกต
ไดวาเมื่อเราใชสายเสนนี้ในระบบมันจะทําใหเสียงยานความถี่กลาง
ที่ไวตอการไดยินของเราที่สุดนั้นไดอรรถรสแบบพอดีอยางไมนาเชื่อ
เสียงสากกลายเปนเสียงสงบสะอาดในทันที และการนําเสนอราย
ละเอียด การคุมเสียงกลางที่ดีเลิศเชนนี้ ยากจะหาไดในสายสัญญาณ
ระดับเดียวกันครับ เมื่อฟงในแตละครั้ง มันจะใหความรูสึกสัมผัสของ
ความชัดเจนในขณะที่รักษาความละมุนละไมของเสียงไปในครั้งคราว
เดียวกัน เสียงใดเสียงหนึ่งไมไดถูกเนนมากกวากันแมแตนอย เหมือน
กับวาหากจะแฟล็ตก็ตองแฟล็ต และเรียบอยางเปนเลิศดวยประการ
ฉะนี้
มี เ รื ่อ งต อ งบอกไว ป ระการหนึ ่ง คื อ ตั ว กระเปาะอะลู มิ เ นี ย ม
(วงแหวน) นัน้ สามารถเลื่อนเขา-ออกตามระยะที่ตองการได และคุณ
จะเห็นความตางของคุณภาพเสียง จากการเลื่อนตําแหนงดวย
บทสุดทายของการทดสอบ ผมเริ่มที่จะผอนอารมณมาสูเพลง
บรรเลงเปนหลัก นอกจากแผนซีดีคลาสสิกที่เนนไปทางทานผูเฒา
คอนดักเตอรมือหนึ่งอยาง เซอิจิ ซาวะ แลว ก็ไดนําเอาแผนของสังกัด
โพลีดอในยุคของ แมนโทวานนี มาบรรเลงสลับกันไป ผมวาเราสามารถ
อยูในหวงความฝนได หากซิสเต็มทั้งชุดมีคุณภาพดี และสายที่ดีๆ
อย า งนี ้ ทํ า ให อ บอวลไปในบรรยากาศของทุ ก ฤดู ไ ด อ ย า งเต็ ม อิ ่ม
(Vivaldi: Four Seasons :Seiji Ozawa and Boston Symphony
Orchestra) หรือความหฤหรรษในเพลงชุดพิเศษที่รวมไวซึ่งความ
สวยงามของคลาสสิกคัลฟงงายๆ โรแมนติก Mantovani’s Golden
Hits by Mantovani Orchestra จะวาหวานใสโปรง หรือชุมฉํ่าใจ
ก็ยากอธิบาย รูไดแตวานับตั้งแตทดลองสายเสนนี้ ลืมวัน ลืมเวลา
ไปแลวจริงๆ ครับ มันเปนสายสัญญาณที่เรียกความสุขของการฟงเพลง
ไดทุกหยดหยาดจริงๆ ครับ…
Full Specifications
Type

High end coaxial cable (RCA/RCA)

Parallel Capacitance

80pF/m

Series Inductance

0.4uH/m ( Microhenry /m)

Dielectric

RCA connectors with Teflon dielectric

Standard Lengths

1m and 1.5m

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

คูละ 52,000 Baht

Product Rating

STRUCTURE
โครงสราง ความแข็งแรง ความสวยงาม

9
9

PERFORMANCE
ศักยภาพ
EASY TO USE
ความงายตอการใชงาน

8
8

VALUE
คุณคาเมื่อเปรียบเทียบราคา
OVERALL
คุณภาพโดยรวม
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