
Wave Test

หากจําไมผิด ในชวงยี่สิบปที่ผานมา ผมไดไปดูงาน Audio Expo ที่ประเทศญี่ปุ น         
เจอบริษัทผูผลิตสายนําสัญญาณสองสามแบรนดที่ดังๆ หนึ่งในนั้นคือ Furutech ที่บริษัทนี้
ดูจะออกแบบสายสัญญาณและอุปกรณตางๆ ในแบบที่เรียกวาเปนหลักวิชาการจริงๆ       

ไมมีวิชาเกินใดๆ ที่จะสาธยายวา สายของตัวเองดีอยางนั้นอยางนี้ ถาดีมันจะตองดีแบบมีเหตุผล   
คือเลือกใชตัวนําที่ดีที่สุดเทาที่จะเปนไปได และออกจะใหความสําคัญกับการชีลดอยางมาก         
หรืออาจกลาวไดวา การชีลดและการหาวิธีลดการสั่นในตัวของสายสัญญาณนั้นทํามาอยางตอเนื่อง      
เลยทีเดียว ผลิตภัณฑของ Furutech นั้นเพิ่งจะมีคนกลานําเขามาจําหนายไมนานมานี้ และเปนการ
สนองตอบนักเลนที่ตองการของที่ดีจริงๆ กลาใจถึงพอที่จะจายเพื่อคุณภาพที่ดี และแนนอนวา
เปนการจายที่คุณสามารถพิสูจนไดถึงความคุมคาของมัน

Line�ux 
Cable Series

Furutech

เปดวิสัยทัศนใหมในเสียงดนตรี Interconnect Cable
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 ทําไมสายสัญญาณชั้นดีถึงไดราคาแพงนัก? อยางแรกมันก็คือ
การรีดวัสดุที่ทําใหไดความบริสุทธิ์มากที่สุดนั้น ไมไดทํากันงายๆ 
สําหรับความรูพื้นๆ ทั่วไปที่เราทราบเกี่ยวกับความยุงยากในการผลิต
สายสัญญาณนั้นก็คือ ตัวนําทองแดงหรือเงินที่นํามารีดนั้นมักจะเกิด
ชองวางทําใหออกซิเจนเขาไปแฝงตัวปนเปอนไดงาย ทั้งนี้ยังไมรวมถึง
คารบอนไดออกไซดและอืน่ๆ ทีจ่ะมโีอกาสเกดิขึน้ในระหวางการรดีสาย 
การปนเปอนนั้นๆ นอกจากจะไดวัสดุที่ไมตอเนื่องกันตลอดทั้งเสนแลว 
เราจะตองเจอกับการเกิดสนิมหรือออกไซดไดงายอีกดวย อีกสวนหนึ่ง
คือการใชฉนวนที่ดีจะปองกันการรบกวนภายนอกไดมากหรือนอย 
ขึ้นอยูกับวัสดุและกรรมวิธีในการทํา ปญหาการหักงอ การสั่นสะเทือน
ในตัวสาย Vibration ก็เปนเรื่องสําคัญ ในขณะที่เรื่องของการรบกวน
จากสนามแมเหล็กก็มีสวนทําใหคุณภาพการสงผานเสียงผิดเพี้ยนได
 การเลือกใชวัสดุตัวนําของ Furutech Lineflux นั้นไดเลือก
เอา Solid Core Alpha OCC ซึ่งเปนทองแดงที่ผานการรีดในแบบ
ของศาสตราจารย Ohno แหงสถาบันเทคโนโลยีแหงชิบะ ตามปกติ
แลวการรีดทองแดงนั้นทําขึ้นโดยแคสติ้งทองแดงหนาๆ แลวใหเคลื่อน
ผานเครื่องจักร เพื่อใหทองแดงถูกแบงออกมาเปนเสนเล็กๆ แตใน 
รูปแบบของ OCC (Ohno Continuous Casting) เปนกรรมวิธี
แบบ AS-Cast ซึ่งเปนการแคสทองแดงใหเหลือขนาดที่ตองการ      
ในขั้นตอนเดียว Mono Crystallization โดยไมตองมีการแบง   
ออกมากอน จึงไดตัวนําทองแดงคุณภาพสูงสุดแบบ Alpha OCC 
ออกมาใชงาน อีกทั้งในการเลือกวัสดุทองแดงนับแตเริ่มแรกนั้นก็จะ
ตองใชทองแดงเกรดดีดวย เพื่อใหทุกขั้นตอนเต็มไปดวยความบริสุทธิ์
จรงิๆ การเปนตวันาํแบบผลกึเดีย่วเชนนีจ้ะทาํใหปราศจากการปนเปอน
ของออกซิเจนและอื่นๆ แถมมีแรงตานทานการเหนี่ยวนําของสนาม
แมเหล็กอีกดวย ดวยเหตุนี้สาย Lineflux จะใหคุณภาพเที่ยงตรง
ตลอดระยะเวลาการใชงานอยางแนนอน 
 Furutech Lineflux Cable ใชตัวนําสัญญาณคอนเน็กเตอร
แกนแข็ง Alpha OCC ชีลดสองชั้นดวยฉนวนหุนโพลีเอทธิลีนคุณภาพ
สูง เพื่อยกระดับความถี่ใหขยายกวางและโทนัลบาลานซที่สมูทขึ้น 
และเขาหัวคอนเน็กเตอรชุบโรเดียมประสิทธิภาพสูงที่ไดรับการ
ออกแบบทางวิศวกรรมอยางดี ตัวบอดี้ของคอนเน็กเตอรทําจากโลหะ
สเตนเลสเคลือบดวยชั้นของคารบอนไฟเบอร (Carbon Fiber) ปองกัน
คลื่นแมเหล็ก (Nonmagnetic) และชวยยกระดับของการแดมปง 
เพื่อใหไดนามิกที่เคลียรและมีพลังยิ่งขึ้น พรอมดวยพินที่ชุบโรเดียม 
มีวิธีการเขาสายที่ทําดวยความประณีตเชิงวิศวกรรม เพื่อการยึดเกาะที่
ดีขึ้น และลดดิสทอรชั่นทางกลไกและอิเล็กทรอนิกส จากผลดังกลาวนี้ 
Furutech มัน่ใจมากวาจะทาํใหรายละเอยีดเสยีงทกุยานความถีแ่มนยาํ 
รายละเอียดดีเยี่ยม ซาวนดสเตจและอิมเมจอยูในขั้นสมบูรณแบบ 
แสดงผลของเสียงกลางที่มีความกลมกลอม เบสที่แนนและควบคุมได
แมนยํา ตลอดจนพลังและไดนามิกที่ดีเยี่ยม

The Wave Test
 สําหรับสายนําสัญญาณเสนนี้ ผมไดนํามาทดสอบการใชงานแบบอนาล็อกเปน
หลัก ตามแนวทางการออกแบบสายเชื่อมตอของทาง Furutech ที่เนนไปที่ชองตอ
ของปรีเพาเวอร ชองตอระหวางแหลงโปรแกรมมายังภาคขยาย การทดสอบเลือกใช
ทั้งกับการตอออกจากเครื่องเลนซีดีไปยังแอมปลิไฟร และจากปรีแอมปไปยังเพาเวอร
แอมป เพื่อหาผลลัพธของการใชงานสายชุดนี้ ซึ่งตองขอบอกกอนวามันมีระดับราคา
ที่สะทานใจคนเลนตามสมควร เรียกวาเจ็ดแปดหมื่นบาทตอคูนี่ สามารถซื้อแอมป 
หรือซีดีเพลเยอรชั้นเลิศไดเครื่องหนึ่งทีเดียว หลายคนกลาววาในการเปลี่ยนสาย
สัญญาณคูเดียว ไมอาจจะทําใหถึงกับพลิกหนามือเปนหลังมือ แตทวา สิ่งที่จะไดมานั้น
มันจะมีคุณคามากทีเดียว เพราะความอิ่มเอมเหลานั้นคุณไดขาดมันไปจริงหรือไม 
และหากขาดไปแลวจะทนรับสภาพเสียงที่ไดยินทุกเมื่อเชื่อวันหรือเปลา? 
 เพราะแมการเปลี่ยนสายไปสูรุนราคาแพงขนาดนี้ จะไดคุณภาพบางสวนเพิ่มขึ้น
ไปแคยี่สิบสามสิบเปอรเซ็นต กลุมนักเลนไฮเอนดถือวามันชางอเนกอนันตแลวละครับ 
เพราะสิ่งที่ขาดนั้นมีมากกวาคุณคาที่เคยฟงอยูทุกวันอยางเปรียบเทียบกันไมได
 ในความเรียบงายของสายคูนี้ ไมมีอะไรที่พิสดาร หรือพยายามบงบอกวาตัวเอง
เปนสายราคาแพง แตเราจะไดพบความไมธรรมดาก็ตรงโครงสรางที่เปนระเบียบเรียบ
รอยมากๆ ทุกอยางเนี้ยบ วัสดุชั้นยอด การเคลือบโรเดียมที่ขั้วตอในแบบเดียวกับงาน 
Jewelry นับวาทําไดอยางประณีตมาก นอกจากฉนวนที่ดี ตัวนําที่ดีแลวหัวขั้วจะมี
ขนาดที่เปนมาตรฐานเมื่อเสียบตอกับชองอินพุตของเครื่องจะแนนไมหลวมคลอน  
ทุกอยางเปนไปอยางราบรื่นและคอนขางจะสะดวกมากทีเดียว ตัวสายจะมีการกําหนด
ทิศทางสายของผูผลิตมาเรียบรอยแลว ใหสังเกตจากหัวลูกศรที่อยูบนปลอกโลหะ  
จะชี้ไปยังทิศทางขาออกหรือเอาตพุต ดังนั้นจงอยาตอผิด เพราะหากในอนาคตมีการ 
กลับสายไปคนละดานเสียงจะออกมาแบบแปลกๆ ได ความยาวสายนําสัญญาณชุดนี้
จะยาวหนึ่งเมตรยี่สิบเซนติเมตร เปนการแพ็กกิ้งมาจากโรงงานโดยตรง

Reference
Mark Levinson No.38 Pre-Amplifier

Threshold S/350e Power Amplifier

REGA Saturn CD Player

FOCAL Chorus 726V Floor Standing Speaker 

Focus Audio FS 68Se Bookshelf Speaker

ATC SCM11 Monitor  Speaker
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 ผมเริ่มจากการเปลี่ยนสายนําสัญญาณของเครื่องเลนซีดี 
และในขณะนี้ไดใชสายที่อยูในระดับที่ดีมากชุดหนึ่ง เสียงที่ได
กอ็อกจะชนิหอูยูแลวเปนทนุเดมิ การเปลีย่นมาใชสาย Lineflux  
ขอเรยีนวาการทดสอบครัง้นี ้ไมเชงิเปนการเปรยีบเทยีบระหวาง
ของแพงกับของที่ถูกกวา เนื่องจากการใชงานเครื่องเสียงตาม
ปกติเราจะเลือกสายสัญญาณที่เหมาะสมกับเครื่องเสียงทั้งชุด
ใหทํางานรวมกันอยูแลว การทดสอบเครื่องเสียงก็จะอิงกับสาย
ที่ทดสอบเปนหลัก ตอเมื่อไดสายชุดใหมนี้มาทดสอบก็จะทําให
เรารูวาสิ่งที่ไดเพิ่มขึ้นคืออะไร ดังนั้นก็ตองยอมรับวาทั้งชุดที่ใช
ทดสอบนี้ สาย RCA ของเดิมๆ ที่ใชอยูนั้นมีคุณภาพเรียกวา
ใชไดเลยละครับ (มีระดับราคาเฉียดสี่หมื่นบาท) การเปลี่ยน
มาใช Lineflux หากไมดีจริงก็เอาชนะไดยากเหมือนกัน และ
การชนะของ Lineflux คราวนี้ผมตองยอมรับวา มันไดชนะ
แบบ “ขาดลอย” ดวยครับ
 เมื่อนําเอาสายที่ On test มาเปรียบเทียบกับสายที่มีอยู 
เราไดอะไรบาง หรือการเปรียบเทียบกับสายที่ราคาแพงกวา 
เราได เราขาดอะไร หรือบุคลิกเสียงเปนอยางใดบางนี่แหละ
คือสิ่งที่เราจะไดมาเปรียบเทียบกันดู การทดสอบตางๆ ก็เชื่อวา
เราคงจะชี้ลักษณะเสียงไดพอสมควร สามารถเจาะจงลงไปได
วา “เปลี่ยนไปเชนไร” อยางไรก็ตามการเบิรนสายคือความ
จําเปนที่เราไมอาจจะหลีกเลี่ยงได  ผมไดใชเวลาในการทดลอง
เบิรนสาย Lineflux ดวยระยะเวลาเปนชั่วโมงที่กําหนดเอาไว 
50-100 ชั่วโมง เปดชุดเครื่องเสียงไปเรื่อยๆ โดยไมไดตั้งใจฟง
จริงจัง แตการเปลี่ยนสายครั้งแรกก็พบวาเสียงของ Lineflux 
เปลี่ยนเครื่องที่เราฟงทุกวันๆ นั้นไปในอีกแนวทางหนึ่งทันที 
อยางนอยๆ ผมวาเสียงของชุดเครื่องเสียงดูราบเรียบ Flat 
มากขึ้น เสียงสดๆ ชวงปลายที่เคยรูสึกขัดใจเล็กๆ ไดหดหาย
ไปหมด แตชวงเบรินนีค้วามคมใสกเ็กอืบจะหายไปจนรูสกึจดืชดื
หรือไปในทางอบอุน “เก็บตัว” ไปเลย พอผานพนไปราวๆ สัก
สามสี่สิบชั่วโมง ปลายเสียงที่ไดจากสายชุดนี้จะเปดขึ้นเรื่อยๆ 
สวางใสขึ้น จนมาถึงชั่วโมงที่ 60 เปนตนไป เสียงทุกเสียงจึง
จะอยูคงที่ ไมมีการเปลี่ยนแปลงอีก ขอบอกวาเสียงจากนี้ไป
มันจะสวยงามนาทึ่งครับ
 สิ่งที่เราไดรับจากชวงแรกของการฟง เสียงในการรันอิน
ที่รู สึกหนืดๆ ก็อาจจะเปนเพราะการไหลเวียนของโมเลกุล   
ในสายยังไมไปในทิศทางเดียวกันรอยเปอรเซ็นต พอใชงานไป
เรือ่ยๆ เสยีงกจ็ะดขีึน้ๆ จนถงึจดุสมดลุ และมนัเปนสายสญัญาณ
ที่นาทึ่งมาก ผมรูสึกไดเลยวา Lineflux ใหรายละเอียดที่เพิ่ม
ขึ้นนั้นมาพรอมกับเวทีเสียงดานลึก ลึกลงไปอยางนาแปลกใจ
มาก ฟงกับสายชุดเกาไมมีทางไดเวทีเสียงดานลึกขนาดนี้อยาง
แนนอน เสียงฮารโมนิกของเครื่องดนตรีหลักๆ ที่สะทอนขึ้นมา
ในตอนปลายของเสียงนั้น ฟงไดแบบมีชีวิตชีวานารักสุดๆ    
เลยครับ สิ่งที่ไดจากสายเสนนี้ อยางแนนอนที่สุด คือการขยาย
ปลายเสียงของหลายๆ ยานความถี่ใหชัดเจนจะแจงมากยิ่งขึ้น 
เสียงไมเชิงจะมีบุคลิกในตนเอง แตสามารถใหความรู สึก    
ออกหวานๆ ละเมียด ในบางสวนฟงออกไดงายๆ เลยวามันได
เสริมกลางเปดโปรงกวาสายทั่วไปชนิดไกลกันจนไมเห็นฝุน  
ไมวาเราจะเอาสายเดิม สายรุนอื่นๆ มาทําการสลับสับเปลี่ยน
อยางไรก็ฟงออกวา มันเหนือชั้นกวาอยางแนนอน เปนอื่น    
ไปไมได

…เสียงไม  เชิ งจะมีบุคลิกในตนเอง          

แตสามารถใหความรู สึกออกหวานๆ 

ละเมียด ในบางสวนฟงออกไดงายๆ   

เลยวามันไดเสริมกลางเปดโปรงกวา  

สายทัว่ไปชนดิไกลกนัจนไมเหน็ฝุน ไมวา

เราจะเอาสายเดมิ สายรุนอืน่ๆ มาทาํการ

สลับสับเปลี่ยนอยางไรก็ฟงออก…

84 The  mgz    OCTOBER 2011



 ผมมั่นใจมากวานอกจากเราจะไมเคยไดฟงเสียงลึกเขาไปในสุด
ของเวทีเสียงแลว ก็ยังสามารถใหเวทีเสียงกวางขึ้น และใหเสียงชวง
ปลายแหลมทั้งหลายพลิ้วสะอาดขึ้นอยางนาประหลาดใจ ความกังวาน
และทอดปลายเสียงแหลม จะถนัดชัดเจนกวาเมื่อเทียบเคียงสายหลัก
ที่ผมใชอยู  สายรุ นนี ้มีอิทธิพลของเสียงกลางหรือชวง Midrange       
ที่กระจางชัดมากขึ้น แตเปนความชัดเจนที่ควบคุมตัวเองไวไดอยางดี 
ไมใชเสียงชัดแบบโพลงขึ้นมาสะเปะสะปะ แตเสียงที่สวางใสอยูในที
ของมันนั้นจะกอปรดวยความเปดและรายละเอียดมากขึ้น ในยาน
ความถี่ตํ่าจะไมไดเบสที่หนาๆ ขึ้นมา แตเปนเบสที่สมจริง กระชับ
วองไว สะอาดมากกวา ใหการรักษาดุลเสียงทุม กลาง แหลม ไดอยาง
ยอดเยี่ยม ไมวาชุดซิสเต็มเดิมๆ จะมีแนวเสียงแบบใดก็ตามมันจะ    
ไมเขาไปเปลี่ยนบุคลิก แตผมอยากเรียกวาเปนการขยายขอบเขต  
ของยานความถี่เสียงใหดียิ ่งขึ ้นอยางรวบรัดชัดเจน ทําหนาที่แบบ
เที่ยงตรงไมไดมีหนาที่เขาไปแกไข ตกแตง เปลี่ยนแปลงบุคลิกเครื่อง 
แตมันจะเสริม Performance ของเสียงใหดียิ่งขึ้น แคเปลี่ยนสาย  
เราจะรูสึกไดถึงความโออา และทุกเสียงดูยิ ่งใหญขึ้นอยางนาดูชม  
เลยทีเดียว

…เสียงท่ีสวางใสอยูในทีของมันน้ันจะกอปรดวย

ความเปดและรายละเอยีดมากข้ึน ในยานความถ่ี

ตํ่าจะไมไดเบสท่ีหนาๆ ข้ึนมา แตเปนเบสท่ีสมจริง 

กระชับวองไว สะอาดมากกวา ใหการรักษาดุล

เสียงทุม กลาง แหลม ไดอยางยอดเยี่ยม…

Full Specifications
Type Solid-Core  (Alpha) - OCC Conductors 1.3 mm.

Insulation High Grade PE (Red/White) 

Sheath RoHS-Compliant Flexible PVC, 13.0 mm.

Shield Double-Layer - Copper Wire and PET/AI Tape Wrap

Jacket RoHS-Compliant Nylon Braid 

Connectors CF-102(R) RCA Terminal or CF-601M(R) or CF-602F(R) XLR plugs

Distributor: Clef Audio Co., Ltd.  Tel. 0-2932-5981-2

Price: 76,175 Baht

 เปนสายนําสัญญาณแบบ Unbalanced ที่ฟงแลวตองยอมรับเลยวาไมเคยได
ฟงอะไรที่ดียิ่งกวานี้มากอน สรางความประทับใจ ทําใหฟงเพลงอัลบั้มแลวอัลบั้มเลา
อยางไมเคยรูสึก “กระหาย” เชนนี้เปนเสียงที่ถูกจัดระเบียบของซิสเต็มใหมใหตรงไป
ตรงมา แสดงเนื้อหาของดนตรีทุกชิ้นอยางถูกตองที่สุด เสียงของเปยโนกองกังวาน
หวานเขาไปในหัวใจ เสียงที่เรายอมรับวาเมื่อกอนฟงแลวไมซึ้งเทานี้ รายละเอียดชวง
ปลายเสียงแหลมทําไดอยางเยี่ยมยอดนัก ฟงไปเรื่อยๆ จนลืมตัววาเวลาไดผานไป
นานแคไหนแลว จากเพลงคลาสสิกจนมาถึงเพลงแจซอยางไมรูเหนื่อยหนาย ไมเคย
ฟงเพลงไดยาวนานขนาดนี้จริงๆ ครับ ฟงติดตอกันหลายชั่วโมงอยางเปนสุขจริงๆ
 เสียงของเทนเนอรแซกโซโฟน ใน Here at Last นั้นดูสมจริงเสียจนตองอุทาน
ในใจ เสียงเครื่องดนตรีหลุดลอยมาตรงหนา คลายปฏิกิริยาการดูหนังสามมิติก็วาได 
เปนสายที ่แสดงทั ้งเวทีดานลึกและไดเมนชั ่น ความเปนมิติเสียงไดอยางลึกซึ ้ง       
เสียงทุกเสียงที่ผมเคยไดยินมากอนหนานี้มันยังไปไมถึงจุดสิ้นสุด แตนี่เจา Lineflux 
มันใหเราไดอยางไมนาเชื่อ ทุกยานความถี่มีชีวิตและเกิดความระยิบระยับทุกปลาย
เสียง ละเอียดละออเสียจนนาแปลกใจ ไดฟงเสียงขนาดนี้แลว ทําใหผมคนหนึ่งละที่
ตองคิดหนักวา การใชเงินกวาเจ็ดหมื่นกับสายหนึ่งคู มันแพงจริงๆ หรือ? หากวาเรา
ไดฟงรายละเอียดที่ยอดเยี่ยมถึงขนาดนี้ การแสดงเวทีเสียงดานลึกอยางสุดยอดลึกลํ้า 
ซึ่งผมไมคิดวาจะมีอะไรมาทดแทนไดกับการที่เลนชุดเครื่องเสียงไฮเอนด สายชุดนี้  
ก็ถือไดวาสมราคาของมันอยูอยางแนนอน เพราะไมมีทางที่คุณจะไดคุณภาพเสียง   
ที่ลึกเรนอยางนี้ไดดวยวิธีการอื่นๆ นอกจากการหันมาใชสายสัญญาณ Furutech 
Lineflux Cable ชุดนี้เทานั้น…

Product Rating

VALUE

คุณคาเมื่อเปรียบเทียบราคา
8

STRUCTURE

โครงสราง ความแข็งแรง ความสวยงาม
9

PERFORMANCE 

ศักยภาพ
9

EASY TO USE

ความงายตอการใชงาน
9

OVERALL

คุณภาพโดยรวม
9
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