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กอนอื่นตองขออภัย เพื่อนๆ ที่ผมขาดหายไมสงบทความ
มาใหเพื่อนๆ ไดอานนานหลายเดือน จริงๆ แลวผมไมได
หายไปไหนหรอกครับแตงานยุงๆ นิดหนอย และวุนวาย
กับการหาอุปกรณใหมๆ มาใชตามประสาของนักเลนเครื่องเสียง
และนักทดสอบที่จะอยูไมคอยสุขจริงๆ แลวผมมีอะไรใหมๆ
มาเลาและทดสอบรายงานผลการทดสอบอีกหลายสิ่งแตที่ได
Burn in จนเขาที่และอดไมไดที่จะนํามารายงานใหเพื่อนๆ
ทราบคือสายสัญญาณใชครับสายนําสัญญาณที่ผมไดรับมา
นานนับเดือนเพราะตองการใชเวลา Burn in สายสัญญาณ
ใหเขาที่ไมตํ่ากวา 200 ชั่วโมงเสียกอนและดวยความอยาก
รูอยากเห็นของผม เมื่อทางตัวแทนจําหนาย Clef-Audio
สอบถามขณะที่ผมแวะเขาไปที่บริษัทวาอยากทดสอบสาย
สัญญาณรุนนี้แบบ RCA หรือ XLR ผมก็ตอบแบบไมลังเล
ใจวาทั้งคู โดยคิดถึงเพื่อนๆ ที่มีเพาเวอรแอมปและปรีแบบ
XLR ไวเพราะผมตอนนั้นมีเครื่องเลน CD ของ Burmester
รุน 001 เปนเครื่องที่มีชอง XLR จะดีที่สุด เมื่อไดสาย
สัญญาณทั้งคูมา ชวงแรกลงมือ Burn in สาย RCA กอน
ครับจน Burn in ไดที่ ชะรอยโชคอาจเขาขางผม ก็คือผม
ไดเพาเวอรแอมปมาอีกคูหนึ่งเปน Mono block ที่สําคัญ
มีชอง XLR ในตัว เปน Fully Balance ความยุงยากของ
ผมก็เริ่มมีขึ้นเนื่องจากเพาเวอรแอมปคูใหมไมเหมาะที่จะ
ใช Passive Vol เนือ่ งจาก input อิมพิเดนซไมเหมาะสม
เพาเวอรแอมปที่ไดมาเปนของยี่หอ Mccormack รุน DNA
225 เพื ่อ นๆ บางคนอาจสงสั ย ว า DNA 225 ไม มี ช  อ ง
บาลานซ ทําไมตัวที่ผมมีและเปนโมโน block อีกตางหาก
DNA 225 ที่ผมไดมาคือ DNA 225 ที่ผานการอัพเกรด
อุปกรณจาก Steve McCormack เปนระดับ Utra platinum
แลวติดตั้ง บาลานซ Input มาใหดวย แลวทําแอมปใหกลาย
เปนแบบบาลานซแทที่เรียกวา Fully Balance มาดวยแถม
กําลังจาก 225 วัตต ที่ 8 โอหม ตอขาง กลายเปน 800 วัตต
ตอตัวที่ 8 โอหม พอมีเพาเวอรแอมปคูนี้มาการทดสอบโดย
ใชสายทั้งแบบ RCA และ XLR ก็ทําไดงายๆ เนื่องจาก CD
Burmester 001 ตัวเกงสมเปน CD ไฮเอนด เพราะสามารถ
เซ็ตคาใหใชวงจรปรีแอมปในตัวไดดวย ดังนั้นผมจึงใชการตอ
ตรงเครื่องเลนซีดี Burmester 001 ในการใชงานเพื่อทดสอบ
สายสัญญาณที่ไดมาคูนี้ดวย แตตองขอเรียนวาราคาสายสัญญาณ
ระดับ Top of the line จาก Furutech คูนี้ราคาที่ตั้งไวเลนเอา
หนาวๆ รอนๆ แตคุณภาพจะสมราคาหรือไมตองขออุบไวกอนครับ
เรี ย นเบือ้ งต น ว า ไม ธ รรมดาเลยครั บ เพื ่อ นๆ บางคนอาจจะ
แอบยิ้มวา ก็หากไมไดเรื่องผมคงไมเอามารายงานใหฟง คําตอบคือ
ถูกตองแลวครับ แตจะเปนเสียงยาวแบบไหน เพื่อนๆ อีกหลายคน
คงอยากจะรู
ผมขอเลาอะไรขําๆ ใหฟงสําหรับการทดสอบ Lineﬂux รุน XLR
ที่ผมทดสอบตอจากการทดสอบ รุนที่เปน RCA ก็คือผมทดลองฟงกอน
ทดสอบจริงอยูนานพอสมควรพบวาอะไรหลายอยางดูดีขึ้น แตกลับมีบาง
อยางที่ดูแปลกๆ ไป จนนึกเอะใจเรื่อง Polarity ของขั้ว XLR ระหวาง
เพาเวอรแอมป และ CD ปรากฏวางานเขาครับเนื่องจาก XLR ของ DNA
225 Monoblock สลับขั้วกับ CD ระหวางขั้ว 2 และ 3 แตโชคดีที่เครื่องเลน
CD ระดับ Reference ตัวนี้ดีพอที่จะมี Dip สวิตซ ภายในใหกลับขั้วใหตรง
กันได มิฉะนัน้ ผมคงตองสลับสายลําโพงแทนซึ่งก็ไมรูวาจะดีเหมือนการแกจาก
ตนทางโดยตรงหรือไม พอกลับแลวทุกอยางก็ดีขึ้นอยางผิดหูผิดตาทีเดียว
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สายสัญญาณ Lineﬂux ทั้งสองคูบรรจุมาในกลองกระดาษ
แข็งสีดํา อาจดูไมหรูหราเทากับสายบางยี่หอแตก็ดูดี ดานขาง
จะบอกวาเปนสายรุนไหน และนาสังเกตคือ Furutech ทําสาย
ประกอบแบบสําเร็จจากโรงงาน ที่ความยาว 1.2 เมตร ในขณะ
ที่สายยี่หอทั่วไปจะทําสายยาว 1 เมตร และยาวกวานี้ก็จะยาว
1.5 เมตร ในการใชงานจริง 20 เซนติเมตร Furutech ที่เพิ่ม
ขึ้นและใชงานไดพอดีๆ ไมยาวเกินไปนิดหรือสั้นไปเล็กนอย
เหมือนสายที่ยาว 1 เมตร สายทั้งสองคูมีหนังงูหุมสีดํา กลาง
สายจะใหญกวาชวงปลายทั้งสองดาน โดยมีวัสดุวงแหวนสีขาว
คลายอะลูมิเนียมยาวประมาณ 1 นิ้ว คั่นกลางถึงปลายสาย
ที่วงแหวนในรุน RCA มีลูกศร บอกทิศทางไววาดานไหนเปน
ตนทางและปลายทาง สวนรุน XLR ไมจําเปนตองบอกเพราะ
ถูกปดบังโดย หัว XLR แลว สวนที่นาสนใจของสายรุนนี้ก็คือ
หัว XLR และ RCA ทั้งสองรุน เปนหัวรุน Carbon ที่มีลักษณะ
แข็งแรงสวยงาม โครงสรางตัวปลอกเปนสแตนเลสแลวคาดดวย
วัสดุคารบอน ทําใหดูสวยงามกวาหัว RCA และ XLR ตามทอง
ตลาดทั่วไป เรื่องคุณภาพไมนามีปญหาเพราะพวกอุปกรณตางๆ
รุน Carbon ยี่หอนี้เปนตัวรับประกันอยูแลววาเยี่ยมเพียงใด
กอนเขาสูการทดสอบตองขอคั่นรายการกลาวถึง บริษัท
ผูผลิตผลิตภัณฑของบริษัทบางสวนพอสังเขป บริษัทผูผลิตคือ
บริษัท Furutech จํากัด ตั้งอยูที่ 3F,-7-11-1 Nish-Gotanda,
Shinagawa-ku Tokyo 141-0081 ประเทศญี่ปุนตั้งขึน้ เมื่อ
เดือนเมษายน 1988 บริษัท Furutech ออกแบบและผลิตภัณฑ
หลายประเภท ทั้งในบานและรถยนต สายสัญญาณ สายลําโพง
สายไฟ เตารับไฟ กระบอกฟวส ฟวส หัว RCA หัวบาลานซ
หางปลา ปลั๊กตัวผู ปลั๊กตัวเมีย Inlet ทายเครื่อง เตารับไฟ
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และมีอุปกรณประกอบหลายประเภท อาทิ เครื่องลางไฟฟาสถิตย เครื่องลาง
ความเปนแมเหล็ก วัสดุที่เปนโลหะทั้งหมดที่นํามาผลิตจะผานกระบวนการ
พิเศษ 2 ลําดับคือ การแชแข็ง Alpha Cryogenic และผานกระบวนการลาง
สภาพความเปนแมเหล็กที่เกิดขึ้นในระหวางการผลิต เพื่อใหรายละเอียดใน
สวนนี้ไมมากเกินไป ในที่นี้ผมจึงขออนุญาตนํามาบอกกลาวเฉพาะผลิตภัณฑ
ด า นสายสั ญ ญาณแบบอนาล็ อ ก สายสั ญ ญาณอนาล็ อ กของ Furutech
ประเภทประกอบสําเร็จรูปจากโรงงานมีอยู 3 รุนดวยกัน รุนสูงสุดจากเดิม
คื อ รุ  น Audio Reference III ถู ก แทนที ่ด  ว ยรุ  น ที ่นํ า มาทดสอบครั ้ง นี ้
รายละเอียดแตละรุนมีดังนี้

• รุน Lineflux

สายสัญญาณรุน Lineﬂux เปนสายสัญญาณ Top of the Line รุนสูงสุด
ตัวใหมลาสุดของ Furutech ผลิตออกจําหนายในปลายป 2009 สายสัญญาณ
อนาล็อก รุน Lineﬂux ไดรับการออกแบบคนควาอยางพิถีพิถันเลือกวัสดุที่
เหมาะสม สงผลใหมีคุณภาพเยี่ยมยอด ใหประสบการณและความเชื่อมโยงกับ
ดนตรี สายสัญญาณรุนนี้สามารถใหรายละเอียดที่เปนเยี่ยมและ noise ﬂoor
ตํ่า สัมผัสไดถึงมิติเวทีเสียงที่ดีขึ้น มีความเปนดนตรีที่นาฟง รายละเอียดของ
เสียงกลางที่ดี เสียงทุมที่กระชับแนน ไดนามิกเสียงที่ดี สายสัญญาณรุนนี้จะใช
ตัวนําเปนทองแดงแกนเดี่ยว OCC ชีลดสองชั้นฉนวนทําดวยโพลิเย็ทเทอลีน
เกรดสูง และวัสดุที่ชวยซับรับและสั่นสะเทือนใช RCA และ XLR ที่โครงสราง
เปนเหล็กสเตนเลส หุมดวยวัสดุ Carbon Fiber แกนตัวนําสัญญาณทําดวย
โลหะ OCC เคลือบโรเดียม ในชวงกลางสายจะหอหุมดวยวัสดุ GC-303 ปองกัน
ความเปนแมเหล็ก ดูดซับคลื่นรบกวน EMI ชวยใหมีรายละเอียดเสียงที่ดีขึ้น
ไดนามิกดีขึ้น มีวัสดุยึดสายลดการเหนี่ยวนําที่กอใหเกิดเสียงรบกวน สายทั้ง
รุน XLR และ RCA จะเขาหัว Carbon โดยแบบ XLR จะเขาหัวรุน CF-601
MR/FR สวน RCA จะใชรุน CF-102R เสนผาศูนยกลางสายมีขนาด 13 mm.

• รุน Audio Reference III

สายรุนนี้แตเดิมจะเปนสายรุนสูงสุดจนกระทั่งมีการผลิต
สายรุน Lineﬂux สายรุนนี้จะใชทองแดง OCC แบบฟอยด
ขนาด 0.18 mm. จํานวน 30 เสนเปนตัวนําฉนวนใชวัสดุแบบ
Air-foam ใชโมดุล GC-303 เปนตัวดูดซับสัญญาณ GMI และ
เสียงรบกวน หัว XLR ที่ใสเปนรุน FP-601M( R ) โลหะที่ใชเปน
ตัวนําเปน phospher bronze สวนหัว RCA จะใชรุน FP-6
(R) ที่แกนกลางเปนโลหะ phospher bronze

• รุน Evolution II

เปนสายสัญญาณที่ปรับปรุงจากรุนเดิม ใชทองแดง OCC
แบบฟอยดแบบเดียวกับรุน Audio Reference โดยไมมีตัวดูด
ซับ GC303 ฉนวนใชวัสดุโพลิโพไพลีน หัว RCA ใชรุน FP-110
(G) สวนหัว XLR ใชรุน FP-701M(G)/FP-702F(G)

ชุดและอุปกรณทใี่ ชในการทดสอบ

• ลําโพง
• เพาเวอรแอมป McCormack รุน DNA 225
• เพาเวอรแอมป McCormack รุน DNA 225 Ungrade อุปกรณ
โดย SMCAUDIO ระดับ Ultra Platinum แบบ Monoblock
• แพสสีพโวลุม คอนโทรล ใชโวลุมแบบ Step Attenuator
ของ DACT คา 10K ขั้วตอ RCA ของ WBT รุน Nextgen Ag
• เครื่องเลนซีดี Burmester รุน 001
• ชั้นวางแมเหล็ก Air Zuspend
• เครื่องกรองไฟ Burmester รุน 948
• สายสัญญาณ Homegrown Audio รุน Silverlace
และรุน DNA แบบ XLR และ RCA
• สายลําโพง Audio quest รุน Indigo II Plus ตอแบบไตรไวร
• สายไฟ IeGo รุน L70810 MK II 8095 (M+G)
• เตารับผนัง WATGATE 381, OYAide R1

การใชงานกอนการทดสอบ

ในชวงแรกผมเสียบ Furutech Lineﬂux รุน RCA จาก
เครื่องเลนซีดีเขาพาสซีฟโวลุม คูกับสายสัญญาณ Homegrown
Audio รุน DNA แลวเปดฟงสักพันเพื่อลองฟงเสียงเบื้องตน
ของสายสัญญาณที่นํามาทดสอบ แลวก็ใชวิธี Burn in วันละ
เกือบ 10 ชั่วโมง จนครบอายุการใชงาน โดยฟงทดสอบผาน
เพาเวอรแอมปตัวเดิมคือ McCormack DNA 225 สรุป
ผลการทดสอบอยูในกระดาษเพื่อจะนํามาเสนอเพื่อนๆ แลว
บังเอิญผมได McCormack มาเพิ่ม ผมจึงใชวิธีตอตรงจาก
เครื่องเลน CD Burmestor 001 โดยเซ็ต ใหภาคปรีแอมป
ภายในเครื่องทํางาน จากนั้นก็ตอ สายสัญญาณรุน Lineﬂux
XLR ฟงไปเรื่อยๆ แนนอนครับ ใชเวลาเกือบเดือนเพื่อ
ให เ ข า ที ่ หลั ง จากใช ง านจนเข า ที ่ผ มจึ ง นํ า มาทดสอบ
โดยสลับทดสอบเปรียบเทียบกับกรณีที่ใชสาย Lineﬂux
RCA และเปรียบเทียบกับสายสัญญาณ

ผลการทดสอบ

ในการใช ง านเริ ่ม แรกเมื อ่ ต อ สายสั ญ ญาณ
Furutech รุน Lineﬂux เขาไปในระบบ สิ่งที่สัมผัส
ได ใ นทั น ที ก็ คื อ ไดนามิ ก เสี ย งและแรงปะทะ
Furutech รุ  น Lineﬂux ให ลั ก ษณะเสี ย งที ่มี
ไดนามิกเสียงดีมากแรงปะทะนํ้าหนักเสียงที่เปน
เยี่ยม ตําแหนงในเวทีชี้ชัดเปนธรรมชาติ จนผม
ตองสอบถามไปที่ตัวแทนจําหนายวาสายทั้งสอง
คู  ที ่ส  ง มาผ า นการ Burn in มาแล ว หรื อ ไม
เพราะสายสั ญ ญาณส ว นมาก เมื ่อ ต อ เข า ใช
งานครั้งแรกมักจะใหเสียงที่คอนขางไมเปน
ธรรมชาติ นั ก ส ว นมากจะหยาบกระด า ง
ไมนาฟง แตสําหรับ Furutech Lineﬂux
ใหเสียงที่มีไดนามิกแรงปะทะ รายละเอียด
ที่ดีตั้งแตเริ่มใชงาน เมื่อเสียบเขาไปแลว
ระดับความดังของเสียงเพิ่มขึ้นอยางนา
แปลกใจ แสดงใหเห็นถึงเทคโนโลยีบาง
อยางที่ Furutech ใสไวในสายสัญญาณ
ระดั บ Top of the line เส น นี ้ว  า
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แรงปะทะดังกลาว ลงลึกมีรายละเอียดแบบเปนธรรมชาติ ทั้งเสียงเครื่องเคาะมี
รายละเอียดที่ดีมาก ไดนามิกที่สายสัญญาณ Furutech Lineﬂux ไดทําใหเสียง
ดนตรี ทุ ก ย า นมี นํ า้ หนั ก ความฉั บ พลั น ในระดั บ ที ใ่ กล เ คี ย งกั บ เสี ย งธรรมชาติ
ตําแหนงชิ้นดนตรีและคนรองในเวทีเสียง ความลึกของเวที Furutech Lineﬂux
ใหไดอยางลงตัว พอเหมาะไมชัดจนใหความรูสึกที่มากเกินไปอันจะทําใหรูสึกวา
เกินธรรมชาติ ทําใหรูสึกลาหากฟงนานๆ ในเพลงที่สาม ตามผัว เสียงกลอง
ใบใหญมีตําแหนงและความลึกในเวทีที่ชัดเจนราวกับวา กลองดังกลาวตั้งอยู
ขางหนา เสียงกลองลงลึกมีแรงปะทะที่เปนธรรมชาติมีรายละเอียดที่ดีมาก
ในเพลงที่สี่ ความสุข ตําแหนงระนาดในเวที วางลึกในเวทีมีตําแหนงที่เสียง
ตีระนาดมีรายละเอียด นํ้าหนักออนแกในการตีชัดเจน เสียงตีฉิ่งที่อยูทาง
ซายมือมีนํ้าหนัก รายละเอียดที่ดี ใหหางเสียงที่เปนธรรมชาติในสวนนี้
เปนสิ่งที่นาแปลกใจ เพราะปกติสายที่ใหเสียงดานทุมเปนเยี่ยมแลว
มักจะยอหยอนดานเสียงแหลมดานบนไปไมมากก็นอย แตไมใช
สําหรับ Furutech Lineﬂux
• แผนซีดี Song Bird ขับรองโดย Eva Cassidy ในเพลงแรก
Field of Gold เสียงของ Eva ที่ขับขานออกมา มีความเปน
ธรรมชาติ ใหนํ้าหนักรายละเอียดเสียงที่ดีนาฟง โดยมีลักษณะ
ที่สมจริงพอเหมาะพอดี ไมเจือความหวานไป ในระดับที่ทําให
นาฟงขึ้น แตความนาฟงของเสียงคนรองจะอยูที่ตําแหนง
รายละเอียดฮารโมนิกเสียงในระดับที่สมจริงเปนธรรมชาติ
ซึ่งบงชี้วาสายสัญญาณ Lineﬂux ใหเสียงที่เดนในลักษณะ
ของความเปนธรรมชาติ เพลงที่หา Song Bird ตอกยํ้า
ใหเห็นจุดนี้ เสนเสียงที่ประกอบมีรายละเอียดที่ดีมาก
ที ่ช  อ งไฟในเวที ระหว า งคนร อ งและชิ้นดนตรีอยูใน
ระดับที่ไมชิดและไมหางจนเกินไป

ไมธรรมดา สิ่งที่ดูจะขาดหายไปคือ ความพลิ้ว
หวานของเสียง ความเปนธรรมชาติ ซึ่งกับสาย
สัญญาณที่เพิ่งจะ ตอเขาสูระบบแลว หากจะฟง
ทดสอบกันแบบสาย ที่ Burn in แลว ดูจะโหดราย
เกินไป สิ่งที่ประทับใจกับสายเสนนี้คืออะไร บาง
อยางที่ผมเคยไดฟงในสายไฮเอนดในระดับราคานี้
มีอยูในสายสัญญาณคูนี้ในระดับที่ลงตัว ดูแลวมีความ
นาสนใจวาหากไดอะไรบางอยางที่ดูขาดหายไปกลับ
คืนมาหลังจาก Burn in แลวจะเปนอยางไร ลักษณะ
เสียงของสายสัญญาณ Furutech Lineﬂux ทั้ง RCA และ
XLR มีลักษณะเดียวกัน เพียงแตรุน XLR จะมีไดนามิก
ที่เพิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่งตามคุณลักษณะของระบบสายแบบ
บาลานซ ที ต่  อ เข า กั บ แหล ง สั ญ ญาณต น ทางและปลายทาง
ที่เปน Fully Balance แบบ เครื่องเลนซีดี Burmester 001
และเพาเวอรแอมป DNA 225 Ultra Platinum ที่ใชในการ
ทดสอบครั้งนี้ทําใหคุณภาพเสียง ที่ไดจากสายสัญญาณเสนนี้เพิ่ม
ขึ้นอีกระดับหนึ่ง และหลังจาก Burn in ครบระยะเวลาประมาณ
200-300 ชั่วโมงแลว สิ่งที่ขาดหายไปบางที่กลาวขางตน ก็กลับมา
ครบถ ว น และแสดงถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะของสายสั ญ ญาณ Furutech
Lineﬂux ออกมาวาดีเยี่ยมเพียงใด
• แผนซีดีเพลงประกอบภาพยนตร ชุดนางนาก เพลงแรก นางนาก
สายสัญญาณ Furutech Lineﬂux RCA และ XLR ใหเสียงที่มีแนวทาง
แบบสายสัญญาณระดับไฮเอนดชั้นดี กลาวก็คือ เสียงคนรองที่สะอาดออก
ไปในลักษณะที่นาฟง ชัดเจน สมจริงและเปนธรรมชาติ เสียงกลองมีแรง
ปะทะลงลึก ในระดับที่เหนือกวาสายสัญญาณในระดับราคาครึ่งแสนบาท
ทั ่ว ไป อั น แสดงให เ ห็ น ถึ ง ความเหนื อ ชั ้น ที ่ส ายสั ญ ญาณระดั บ Top ของ
Furutech ฉีกตัวขึ้นมาจากสายในระดับราคาดังกลาว ที่สําคัญคือ ลักษณะ
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• แผนซีดี Rhythm Basket เปนแผนซีดี เจาประจําที่ผมนํามาใช
ฟงเสียงกลองราวและเสียงโมบาย ในงานนี้ยอมขาดไปไมได ในเพลงแรก
Circus theme และเพลงที่สอง Shortnin Bread สายสัญญาณ Lineﬂux
ไมวาจะเปน RCA หรือ XLR เสียงกลองราวที่ไดมีตําแหนงตัวตนที่ชัดเจน
นํา้ หนักออนแก และรายละเอียดเปนธรรมชาติ ในเพลงที่สิบ Rock-abye baby เสียงของหนาตางที่ขยับเปดออก และเสียงโมบายทางดาน
ขวามือของเวที และโมบายที่แขวนอยูทางดานซาย มีรายละเอียดนํ้าหนัก
ที่ชัดเจนเปนธรรมชาติ ที่นาแปลกใจคือตําแหนงดานสูงของเวที สามารถ
รับรูไดถึงความสูงของโมบายที่แขวนและแกวงไกว ลักษณะของเสียงใกล
เคียงกับเสียงธรรมชาติ แสดงใหเห็นวาสายสัญญาณจากคาย Furutech
Lineﬂux ใหเสียงที่ใกลเคียงกับธรรมชาติมาก
• แผนเพลงไทย LANNA COMMINS ดวยความอยากรูวาหากฟง
กับเพลงไทยในแนวนี้ สายสัญญาณ Furutech Lineﬂux จะใหแนวเสียง
เปนอยางไร ในเพลงแรก สวัสดีเจา เสียงของลานนา และเสียงดนตรี
ประกอบที่พรั่งพรูออกมา มีรายละเอียดเสียงที่ดีมาก แสดงใหเห็นถึง
ความสามารถของสายสั ญ ญาณในการถ า ยทอดเสี ย งที ่มี ร ายละเอี ย ด
และไดนามิกที่นาฟง ในการนําแผนซีดีเพลงนี้มาฟง ผมจําไดวาแตเดิม
ไมเคยนาฟงและมีไดนามิกที่ออกแนวสดสมจริงเทานี้มากอน ไมวาจะเปน
เพลงที่สาม ไวใจไดกา เพลงที่หก กาสะลอง เรียกไดวา พอนํามาฟงแลว
ขอเสียในเรื่องนี้ คือผมฟงเพลินไปหนอย ฟงจนจบแผน
• แผนซีดี RAIN Forest Dream ความจริงแลว หากสายสัญญาณ
Furutech รุน Lineﬂux สามารถใหเสียงที่มีไดนามิก และรายละเอียด
ขนาดนี้ กับเพลงในชุดนี้ไมนาจะตองนํามารับฟงก็สามารถคาดเดาไดลวง
หนาอยูแลว แตความเดาก็คงไมเทาหูฟง ในเพลงที่สี่ Malaysian Image
เสียงเครื่องเคาะเล็กๆ นอยๆ ในเวทีจากไกลมาใกล ทําไดดี มีความเปน
ธรรมชาติสูง ประกายของเสียงเครื่องและการจางหายของเสียงทําได
อยางดีเยี่ยมในเพลง Rain Forest Dream ในสวนตําแหนงชิ้นดนตรี
ไมไดเปนปญหาสําหรับสายระดับนี้ แตที่นาสนใจก็คือ สายสัญญาณ
Lineﬂux ใหตําแหนง ของหยดนํ้าที่มาจากคนละตําแหนง นํ้าหนักหนัก
เบา อันแสดงถึงขนาดของหยดนํ้าไดอยางชัดเจน ทําไดดีกวาสายสัญญาณ
อื่นๆ ที่ผมเคยมีโอกาสนํามาใชกับชุดทดสอบของผม
• แผนซีดี ISLE OF DREAM เพลงแรก Milinda’s Song เสียง
เครื่องเปาไมที่ถายทอดออกมา ผานสัญญาณ Furutech Lineﬂux ทั้ง
สองคู ออกมาในแนวมีมวลที่สมจริง ไมหวานหรือมากจนเกินจริง แสดง
ใหเห็นวา สายสัญญาณรุนนี้ ใหเสียงลักษณะที่สมจริง ไมคอยแตงเติม
สีสัน ลงไปในนํา้ เสียง ความนาฟงของสายสัญญาณคูนี้อยูที่ความเปน
ธรรมชาติ ความสมจริง
• แผนซีดี The Well โดย Jennifer Warnes ในเพลงที่สี่ Too
late love comes สายสัญญาณ Furutech Lineﬂux สามารถถายทอด
อารมณของนักรองที่แฝงความเศราในนํ้าเสียงออกมาไดอยางเปนธรรมชาติ
ตอกยํ้าถึงลักษณะเสียงที่ออกมาในแนวเปนธรรมชาติ สมจริง
• แผนซีดี The Border of Heaven ในเพลงแรก The Blessing
และเพลงที่สาม I am going to the west สายสัญญาณ Furutech
รุน Lineﬂux ยังแสดงใหเห็นถึงการถายทอดเสียงดนตรีที่มีรายละเอียด
ครบถวนนาฟง และเสียงคนรองในแนวที่ชัดเจนมีเนี้อเสียงที่ดี โดยไม
เติมแตงสีสัน
• แผนซีดี The Man From God Knows Where เมื่อฟงเพลง
ในแนวผูหญิงรองแลว ผมจึงนําแผนซีดีในแนวที่มีผูชายรองในโทนยาน
ความถี่ตํ่าดูบาง ในยานนี้สายสัญญาณ Furutech Lineﬂux ทําไดดีมาก
เนือ้ เสียงรายละเอียดของเสียงดีครบถวน
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สรุปผลการทดสอบ

สายสัญญาณ Furutech รุน Lineﬂux ความยาว 1.2 เมตร
ทั้งรุน RCA ที่มีราคาตั้ง 86,300 บาท และรุน XLR มีราคาตั้ง
97,970 บาท ทั้งสองคูนับไดวาเปนสายที่มีคุณภาพระดับไฮเอนด
อยางแทจริง ใหเสียงที่สะอาด ระดับเสียงรบกวนที่เรียกวา noise
ﬂoor ตํ่ามาก รายละเอียดเสียงเยี่ยม มิติเวทีเสียงดีมาก มีความ
เป น ดนตรี สู ง น า ฟ ง เสี ย งเบสแน น กระชั บ และมี ไ ดนามิ ก ที ่ดี
ทั้งแมคโครไดนามิกและมาโครไดนามิก ลักษณะเสียงโดยรวม
เปดเผยรายละเอียดดี ไมแตงเติมสีสัน ดังนั้นในบางชุดที่ตองการ
เติมแตงสีสัน อาจใชผสมผสานกับสายสัญญาณที่เจือสีสันหรือ
อุปกรณประกอบอื่น เพื่อใหไดลักษณะเสียงตามที่เราตองการ
ไดงายกวาสายสัญญาณที่มีลักษณะเจือเสียงบางอยางมาใหเรา
อยูกอนแลว ดวยราคาที่สูงขนาดเกือบแสนบาท ทําใหชุดอุปกรณ
ที่จะนําสายสัญญาณ Furutech Lineﬂux ไปใชควรจะมีคา
ตัวเลขหลายแสนบาท เพื่อที่จะไดรับประโยชนจากสายสัญญาณ
เสนนี้อยางแทจริง เปรียบกับหญิงสาวที่สวยงามแลว สายสัญญาณ
Furutech รุน Lineﬂux ทําใหผมนึกถึงสาวสวยที่โตเปนสาว
เต็ ม ตั ว วั ย ยี ่สิ บ ต น ๆ ลั ก ษณะสู ง ขาว หุ  น ไม ผ อมบางเกิ น ไป
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สัดสวนดี หนาตาสวยสะอาด เรียบรอย นารัก แตนิสัยนารักราเริง บทที่จะ
ออนหวานก็ออนหวานไดไมแพใคร บทที่จะเปนขาลุยก็ลุยไดอยางนารักไป
อีกแบบ คุณสมบัติประมาณนี้ บรรดาผูชายตางๆ สวนมากมักจะชอบหญิงสาว
ในสไตลแบบนี้ แตก็แบบวาครับ ครบเครื่องประมาณนี้ยอมเขาลักษณะสวย
เลือกได เราคงตองทุมเท เอาใจ ใชฝมือกันอยางเต็มความสามารถ เพื่อจะได
มี โ อกาสที ่จ ะคบหาดู ใ จกั บ สาวสวยน า รั ก แบบนี ้ แต เ มื ่อ เป น สายสั ญ ญาณ
แมจะมีราคาที่สูง หากคุณภาพเปนที่ตองตาตองใจของเพื่อนๆ ที่งบประมาณ
เพี ย งพอ และเหมาะสมกั บ ชุ ด เครื ่อ งเสี ย งที ่ใ ช แ ล ว สิ ่ง ที ่เ ราจะทุ  ม เท คื อ
งบประมาณแบบนี้ คงเลนไมยากสําหรับเพื่อนๆ ที่ตองการลักษณะแนวเสียง
แบบ Furutech Lineﬂux ทั ้ง ทาง Clef-Audio ก็ มี ร ะบบให ห ยิ บ ยื ม มา
ทดลองฟงไดกอน ดังนั้นหากเพื่อนๆ ทานไหนสนใจและมีงบประมาณเพียงพอ
สายสัญญาณ Furutech Lineﬂux เปนสายที่นาจะไดมีโอกาสทดลองฟง
เปนอยางยิ่ง สายสัญญาณทดลองกันไดถูกใจก็วากันไป หากเปนสาวๆ ที่เขา
ลักษณะขางตนคงลําบากครับ หากเพื่อนคนไหนนึกเถียงผมในใจวาไมจริง คง
ตองแลวแตความสามารถเฉพาะตัว ยังไงระวังเรื่องอายุใหดีนะครับ พลั้งพลาด
จะไอเปลี่ยนเสียงเปน “คุกๆ” หรืออาจถูกผูบัญชาการทางบานสั่งกระชับพื้นที่
โดยหามออกจากบริเวณที่กําหนดอีกนานครับ…

