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Clef Audio

PowerBRIDGE-8 (2015)
Power Line Distribution
“ปลัก
๊ รางทีม
่ วี งจรฟิลเตอร์ในตัว” น่าจะเป็นอุปกรณ์ชน
ิ้ แรกทีเ่ หมาะสมทีส
่ ด
ุ ส�าหรับนักเล่นฯ ทีต
่ อ
้ งการเริม
่ ต้นอัพเกรด
ประสิทธิภาพของระบบไฟเพือ
่ ยกระดับคุณภาพของภาพ+เสียงของซิสเต็ม เพราะนอกจากจะมีประสิทธิภาพในการช่วยลด
สัญญาณรบกวนจากระบบไฟแล้ว ปลัก
๊ รางดีๆ ยังช่วยเพิม
่ ช่องเสียบสายไฟเพือ
่ รองรับอุปกรณ์เครือ
่ งเสียงใหม่ๆ ในระบบ
ทีต
่ อ
้ งการขยับขยายได้ดว้ ย ถือเป็นการลงทุนทีค
่ ม
ุ้ ค่ามาก และนัน
่ ก็คอ
ื เหตุผลทีท
่ า� ให้ปลัก
๊ รางรุน
่ PowerBRIDGE-8 ของ
Clef Audio ขายดีเป็นเทน�า้ เทท่า เป็นโปรดักซ์ตด
ิ ดาวของแบรนด์นไี้ ปเลย
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Clef Audio PowerBRIDGE-8 (2015)
ปลั๊กรางแบบ 8 ช่องที่มีฟิลเตอร์ ในตัว
ในรุน่ PowerBRIDGE-8 ตัวเดิมก็มชี อ่ งเสียบปลัก๊ มาให้ 8 ช่อง
เหมือนกัน แต่ในรุน่ ใหม่ PowerBRIDGE-8 (2015) นีไ้ ด้ถกู ปรับ
เปลีย่ นใหม่ไปจากเดิมหลายจุดเพือ่ ให้มปี ระสิทธิภาพทีส่ งู ขึน้ กว่า
เวอร์ชนั่ เดิมไปอีกขัน้ จากข้อมูลของผูผ้ ลิตทีส่ ง่ มาพร้อมผลิตภัณฑ์
แจ้งว่า การปรับปรุงครั้งนี้ถูกแยกออกเป็นสองด้าน คือด้าน
mechanical กับด้าน electrical
ทางด้าน mechanical ก็คอื การปรับปรุงทางด้านกลไกของ
ตัวถังเครือ่ ง ซึง่ หากพิจารณาจากอุปกรณ์ประเภทเดียวกันของต่าง
ประเทศทีม่ รี าคาสูงมากๆ จะพบว่า ตัวถังของยีห่ อ้ แพงๆ เหล่านัน้
มักจะมีทงั้ น�า้ หนักและความแน่นหนามากเป็นพิเศษ นัยว่าเพือ่ ลด
ปัญหาเรโซแนนซ์ซงึ่ จะส่งผลในเชิงลบต่อคุณภาพเสียง แต่เนือ่ งจาก
ทางผูผ้ ลิตคือ Clef Audio ตัง้ ใจทีจ่ ะวางสินค้าของตัวเองอยูใ่ น
ตลาดระดับกลาง จึงจ�าเป็นต้องควบคุมต้นทุนในการผลิตอย่าง
เคร่งครัดเพื่อไม่ให้ราคาขายถีบสูงขึ้นไปมาก พวกเขาจึงคิดค้น
กลวิธใี นการพัฒนาตัวถังออกมา 2 ประการ ประการแรก เพือ่ ให้
ตัวถังของ PowerBRIDGE-8 (2015) ตัวใหม่นมี้ ปี ญ
ั หาเรโซแนนซ์
น้อยลงกว่าเวอร์ชนั่ เดิม ตัวถังจึงได้ถกู ออกแบบขึน้ มาใหม่ เรียกว่า
Multi Curve Design & Multi Wall Thickness เป็นการท�าให้
ผนังของตัวถังแต่ละส่วนมีความโค้งทีต่ า่ งกันและมีความหนา-บาง
ทีแ่ ตกต่างกันหลายระดับ ซึง่ ท�าให้ตวั ถังของ PowerBRIDGE-8
(2015) ไม่สะสมพลังงานสั่นสะเทือนไว้ในตัวมากจนเกิดเป็น
เรโซแนนซ์ทคี่ วามถีใ่ ดความถีห่ นึง่ ขึน้ มา
กลวิธีที่สองคือเทคนิคที่พวกเขาเรียกว่า Double Shell
Design คือออกแบบให้ผนังตัวถังส่วนล่างทีต่ ดิ กับพืน้ มีลกั ษณะ
เป็นผนังสองชั้น ซึ่งในแง่ของความแข็งแรงนั้นเทียบเท่ากับ
ผนังแบบตัน (solid) ที่มีความหนาพอๆ กัน ซึ่งผนังตัวถังของ
PowerBRIDGE-8 (2015) จะไม่มกี ารสะสมพลังงานมากเท่ากับ
ผนังแบบทึบ
ส่วนการปรับปรุงในส่วนของ electrical นัน้ มีอยู่ 3 จุดด้วย
กัน เริ่มที่วงจรฟิลเตอร์หลัก ซึ่งในเวอร์ชั่นเก่าใช้ฟิลเตอร์แบบ
POLARIS-IV จ�านวนหนึง่ ชุด ซึง่ วงจรฟิลเตอร์ตวั นีเ้ ป็นวงจรกรอง
สัญญาณรบกวนทีใ่ ช้คอมโพเน้นต์ตวั ใหญ่และกรองเฉพาะความ
ถี่หลักๆ ที่ส่งผลต่อการรับฟังเท่านั้น แต่เนื่องจากเวอร์ชั่นใหม่
PowerBRIDGE-8 (2015) ตัวนีถ้ กู ตัง้ ใจทีจ่ ะให้รองรับกับการฟัง
ไฟล์เพลงไฮเรโซลูชนั่ ได้ดขี นึ้ ไปอีก พวกเขาจึงพัฒนาปรับปรุงให้
รับมือกับแบนด์วธิ ทีก่ ว้างขึน้ ทีมออกแบบของ Clef Audio ได้
ท�าการเพิ่มเติมวงจรฟิลเตอร์เข้าไปอีกหนึ่งชุด ซึ่งชุดใหม่ที่เพิ่ม
เข้าไปนีจ้ ะไปช่วยเสริมความสามารถในการกรองความถีใ่ นย่านที่
สูงขึน้ ตามสเปคฯ ของไฟล์ไฮเรซฯ นัน่ เอง
จุดทีส่ องในการปรับปรุงคือเน้นทีค่ วามสามารถในการจ่าย
กระแสไฟฟ้าให้สงู ขึน้ กว่าเดิม ด้วยการออกแบบลายวงจรทีค่ า� นวณ
อย่างละเอียดมากขึน้ โดยเฉพาะเส้นทางทีก่ ระแสไหลผ่านเป็น
จ�านวนมาก มีการเพิม่ เติมตัวน�าไฟฟ้ามากขึน้ จัดการกับระบบ
กราวนด์ให้ดขี นึ้ โดยแยกอิสระของแต่ละช่อง เพือ่ ลดอาการเสียง
แห้ง ตือ้ อันเนือ่ งจากปัญหาอัน้ กระแส จุดทีส่ ามคือปรับปรุงวงจร
ฟิลเตอร์ในส่วนทีท่ า� งานกับสัญญาณวิดโี อโดยเฉพาะ คือปรับแต่ง
ให้ครอบคลุมการกรองความถีไ่ ด้กว้างขึน้ กว่า VEGA รุน่ เดิม และ
จ่ายกระแสได้มากกว่าด้วย

แผนผังแสดงการเชื่อมต่อสัญญาณภายในตัวเครื่อง PowerBRIDGE-8 (2015)

ระบบตรวจเช็กขัว้ ไฟ, เฟสของไฟ และสภาวะของกราวนด์กย็ งั คงมีอยูเ่ หมือนเดิม แสดงผลด้วย
ไฟแอลอีดเี หมือนเดิม แค่ยา้ ยต�าแหน่งวางไปจากเดิมเท่านัน้

หน้าตาขึงขังกว่าเดิม
นอกจากการอัพเกรดวงจรภายในและตัวถังแล้ว ในส่วนของอุปกรณ์ทใี่ ช้บางจุดก็ได้ถกู ปรับเปลีย่ น
ไปด้วย อย่างเช่น เต้ารับทีใ่ ช้ในรุน่ ใหม่ PowerBRIDGE-8 (2015) ก็มกี ารปรับเปลีย่ นเล็กน้อย คือใน
เวอร์ชนั่ เก่านัน้ ใช้ของ Cooper Heavy Duty สีนา�้ ตาลเข้มทัง้ 8 ช่อง แต่ในเวอร์ชนั่ ใหม่ของปี 2015
นีม้ เี ปลีย่ นมาใช้เต้ารับแบบ Universal สีสม้ 2 ช่อง เสียบขากลมได้ ในขณะทีอ่ กี 6 ช่องทีเ่ หลือก็ยงั
คงเป็นเต้ารับของ Cooper Heavy Duty เหมือนเดิม (แต่ในบางลอตสีของเต้ารับจะไม่เหมือนกัน)
ผมสังเกตว่า ในเวอร์ชนั่ ใหม่จะมีเต้ารับอยู่ 2 ช่องทีถ่ กู แยกออกไปอยูไ่ กลจากเต้าอืน่ ๆ ไปชิดกับ
ด้านทีเ่ ป็นขาเข้าของไฟเอซี ซึง่ คุณสิทธิชยั บอสของ Clef Audio อธิบายให้ฟงั ว่า สองช่องนัน้ ถูก
ออกแบบไว้ให้เป็นช่อง direct ส�าหรับอุปกรณ์ทตี่ อ้ งการกระแสสูงๆ อย่างพวกแอมปลิฟาย ทีม่ กั จะ
มีปญ
ั หาอัน้ กระแสเมือ่ เสียบผ่านตัวกรองไฟ ซึง่ สองช่องนีจ้ ะไม่ผา่ นฟิลเตอร์ตวั หลัก (เพือ่ ไม่ให้เกิดการ
อัน้ กระแส) แต่กย็ งั ได้รบั การคุม้ ครองจากปัญหา surge (ไฟกระชาก) อยู่ จุดนีถ้ อื ว่าเป็นความแตกต่าง
ทีด่ กี ว่าเวอร์ชนั่ เก่า (ดูภาพไดอะแกรมทางเดินของกระแสไฟ)
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ช่องไดเร็กต์ที่ให้ ไว้ใช้กับแอมปลิฟาย หรืออุปกรณ์ที่มีอัตราบริโภคไฟเยอะๆ

ส่วนทีแ่ ตกต่างจากเวอร์ชนั่ เก่ามากอย่างเห็นได้
ชัดก็คอื ตัวถังทีม่ ลี กั ษณะสวยขึน้ มีเชฟทีด่ เู ซ็กซีม่ าก
ขึน้ ไม่ทอื่ มะรือ่ เหมือนตัวเก่า...

ประสิทธิภาพการใช้งาน + เสียงที่ได้
เต้าเสียบที่ติดตั้งมาใช้งานได้ดีมาก ให้การจับยึด
ที่แน่นหนา เสียบหัวปลั๊กตัวผู้ลงไปแล้วแน่นหนึบ
จริงๆ ไม่มีอาการหลวมคลอนเลย อีกอย่าง มีข้อ
ต�าหนิบางอย่างทีผ่ มเคยเจอกับ PowerBRIDGE-8
ตัวเก่าคือว่าเมื่อเสียบสายไฟเอซีบางตัวที่ตัวสาย
มีขนาดใหญ่และมีน�้าหนักมากจะท�าให้ตัวถังของ
PowerBRIDGE-8 มีอาการยกกระดกลอยขึ้นมา
จากพืน้ ซึง่ PowerBRIDGE-8 (2015) ตัวใหม่นมี้ ี
น�า้ หนักมากกว่าตัวเก่านิดหน่อย ปัญหายกกระดก
น้อยลงมาก
ไม่ง่ายเลยที่จะท�าตัวกรองไฟออกมาให้ได้ดี
เพราะ noise หรือสัญญาณรบกวนที่มากับไฟฟ้า
นัน้ ไม่ได้เป็นเหมือนเศษไม้ทลี่ อยมากับสายน�า้ ทีค่ ณ
ุ
จะใช้แค่สวิงตักขยะออกไปแค่นั้นน�้าก็สะอาดแล้ว
แต่การทีจ่ ะ “ตัก” ขยะทีเ่ ป็นสัญญาณรบกวนออก
ไปจากกระแสไฟนัน้ มันไม่งา่ ย เนือ่ งจาก noise ที่
เข้ามามันอยู่ในรูปของความถี่ที่ modulate หรือ
ควบกล�า้ ไปกับสัญญาณเสียง ซึง่ วงจรฟิลเตอร์แบบ
ทีใ่ ช้ตดั สัญญาณความถีท่ เี่ ป็นสัญญาณรบกวนออก
ไปทือ่ ๆ นัน้ ถือว่าไม่ได้ผล เพราะจะท�าให้รายละเอียด
บางอย่างของสัญญาณเสียงถูกตัดทิง้ ไปด้วย
หลังๆ มานี้ผมพบว่า ผู้ผลิตตัวกรองไฟระดับ
ไฮเอ็นด์มกั จะใช้วงจรฟิลเตอร์ทมี่ คี วามซับซ้อนน้อย
ลง มีระดับการกรองทิ้งต�่าลง แต่หันมาปรับปรุง
องค์ประกอบด้านอืน่ มากขึน้ อาทิ เส้นทางเดินของ
สัญญาณไฟฟ้าที่ดีขึ้น ใช้วัสดุตัวน�าที่มีคุณภาพสูง
ขึ้น มีความบริสุทธิ์สูงขึ้นส�าหรับทางเดินสัญญาณ
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อีก 6 ช่องที่เหลือถูกแยกห่างออกมา
จากช่องไดเร็กต์พอสมควร
แต่ละชุดมีสกรีนตัวหนังสือระบุก�ากับลักษณะของ
การเสียบใช้งานเอาไว้ให้ตรงกับประเภท
ของอุปกรณ์ อาทิเช่น ถ้าเป็นเครื่องเสียงซีดี
ก็ควรเสียบใช้ที่ช่อง Digital Filter
หรือถ้าเป็น Phono Stage ก็ควรจะเสียบใช้
ที่ช่อง Analog Filter เป็นต้น แต่จริงๆ แล้ว
ถ้าจ�าเป็นก็เสียบใช้ด้วยกันได้ ส่วนช่อง
Video Filter “เต้าสีส้ม” ทั้งสองเต้านั้น
เหมาะกับอุปกรณ์ที่ใช้กับสัญญาณภาพ
ซึ่งมีแบนด์วิธที่สูงมากๆ เช่น ทีวี, เครื่องเล่น
บลูเรย์ฯ หรือโปรเจ็กเตอร์

ไฟ ทนกระแสได้สูงขึ้นเพื่อลดปัญหาอั้น ตลอด
จนถึงปรับปรุงตัวถังทีช่ ว่ ยลดปัญหา mechanical
resonance ให้ตา�่ ลง ฯลฯ ซึง่ หากมองมาจากมุม
หนึ่งก็ดูว่าคล้ายเป็นการปรับปรุงที่ไม่ตรงจุด แต่
ผลลัพธ์จากผูผ้ ลิตตัวกรองไฟระดับโลกหลายๆ เจ้าได้
พิสจู น์มาแล้วว่าแนวคิดนีถ้ กู ต้อง คือไม่มงุ่ เน้นเฉพาะ
ดักกรองทีต่ วั ไฟเอซีอย่างเดียว แต่ได้พยายามหาทาง
“ป้องกัน” ขยะจากภายนอกไม่ให้แทรกเข้าไปในไฟ
เอซี และในขณะเดียวกันก็มองหาวิธที า� ให้ไฟเอซีเดิน
ทางเข้าไปถึงเต้ารับได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึน้ ด้วย
แทนทีจ่ ะตัง้ หน้าตัง้ ตายัดวงจรฟิลเตอร์ทกี่ รองแหลก
หรือสร้างวงจรฟิลเตอร์ทสี่ ลับซับซ้อนมากขึน้ เรือ่ ยๆ
ใส่เข้าไป เพราะเมือ่ ใดก็ตามทีม่ อี ะไรเข้าไปขวางทาง
เดินของไฟฟ้ามากก็จะยิง่ ท�าให้เกิดผลข้างเคียงทีไ่ ม่
พึงประสงค์กบั เสียงมากขึน้ เป็นเงาตามตัว เหมือน
กับไปประทับ “ลาย” ทีเ่ ราไม่ตอ้ งการลงไปบนเนือ้
เสียงนัน่ เอง
โดยส่วนตัวแล้ว ผมมี PowerBRIDGE-8 เวอร์ชนั่
เก่าใช้งานอยู่ในซิสเต็มมานานแล้ว ซึ่งยอมรับว่า
มันเป็นปลั๊กรางที่แถมวงจรกรองไฟที่มีคุณภาพ
ดีมาในตัว จากการใช้งานมานานแรมปี ผมพบ
ว่า PowerBRIDGE-8 รุน่ เก่ามันให้สดั ส่วนระหว่าง
“คุณภาพของเสียง” vs. “ความสงัดเงียบของพืน้
เสียง” ออกมาในระดับทีน่ า่ พอใจมาก (โดยเฉพาะ
เมือ่ เทียบกับราคาขาย) เทียบกับตัวกรองไฟบางตัว
ทีอ่ าจจะให้พนื้ เสียงเงียบกว่า PowerBRIDGE-8 แต่
ในขณะเดียวกันกลับท�าให้รายละเอียดของเสียงบาง
ส่วนหายไป สาเหตุกเ็ พราะว่าตัวกรองไฟเหล่านัน้ กัก
กรองเสียงมากเกินไป ท�าให้รายละเอียดบางส่วนของ
เสียงถูกกรองหายไปด้วย ซึง่ สิง่ ทีห่ ายไปมักจะเป็น
แอมเบีย๊ นต์ หรือบรรยากาศนัน่ เอง
ก่อนจะเอา PowerBRIDGE-8 (2015) มาลอง
ใช้ ผมบอกตรงๆ ว่าเดาไม่ถกู ว่ามันจะให้อะไรออก

ออกแบบมาถูกต้อง ท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สิง่ ที่
คุณควรจะได้ยนิ ก็คอื เสียงทีด่ ขี นึ้ ทุกย่าน เนือ้ เสียงของ
ทุกความถีจ่ ะต้องมีลกั ษณะที่ “อิม่ เข้ม” มากขึน้ ความ
หยาบกร้านทีเ่ กาะอยูใ่ นเนือ้ เสียง โดยเฉพาะในย่านเสียง
สูง จะต้องลดน้อยลง ไม่ใช่หายไปจนหมด “แค่ลดน้อยลง”
เพราะบางเสียงแหลม อย่างเช่น เสียงตีฉาบ ในธรรมชาติ
นั้นมันจะมีอาการแตกเปรี๊ยะๆ ติดปลายเสียงออกมา
นิดๆ ซึ่งตัวกรองไฟที่ดีจะต้องรักษารายละเอียดเหล่า
นีเ้ อาไว้ ไม่ใช่ตดั มันทิง้ ไปจนเกลีย้ งเกลาเกินไป ในขณะ
เดียวกัน เมือ่ ลองฟังจากงานบันทึกเสียงทีไ่ ม่สมบูรณ์ คุณ
จะรูส้ กึ ได้อย่างชัดเจนว่า artifact หรือความผิดธรรมชาติ
ที่ปรากฏออกมานั้นมันมาจากตัวสัญญาณเสียงเอง ซึ่ง
อาจจะเกิดจากการบันทึกหรือการมิกซ์ทผี่ ดิ พลาด หรือ
อาจจะเกิดจากการบีบอัดในขัน้ ตอนใดขัน้ ตอนหนึง่ ของ
กระบวนการสร้างไฟล์เพลงนัน้ ขึน้ มา ไม่ได้เกิดจากระบบ
ไฟฟ้าทีเ่ ลีย้ งอุปกรณ์เครือ่ งเสียงในซิสเต็มทีก่ า� ลังฟัง ซึง่
PowerBRIDGE-8 (2015) ตัวนีท้ า� ให้ผม “เชือ่ ” แบบนัน้ .!!

เวอร์ชั่นใหม่นี้ก็มีระบบตรวจเช็กเฟสไฟและระบบกราวนด์มาให้เหมือนเวอร์ชั่นเก่า

มา “ดีกว่า” ตัวเก่าได้อกี แต่หลังจากลองใช้แบบไม่
สนใจเสียงของมันมานานหลายเดือนจนแน่ใจว่าผ่าน
เบิรน์ ฯ แล้ว ผมก็จบั มาชนกับเวอร์ชนั่ เก่าในซิสเต็ม
เดียวกัน ใช้งานเทียบกันทัง้ ในชุดเครือ่ งเสียงบ้านและ
เครือ่ งเสียงชุดเล็กทีฟ่ งั ผ่านหูฟงั ...
Listening is Believing ต้องฟังด้วยหูตัวเอง
เท่านั้นถึงจะเชื่อได้.. สัจจะมันเป็นอย่างนี้จริงๆ
หลังจากฟังเทียบกัน ผมพบว่า PowerBRIDGE-8
(2015) ให้คุณภาพเสียงที่ดีกว่าเวอร์ชั่นเก่าขึ้นไป
อีกขัน้ จริงๆ !!
พอพูดถึงตัวกรองไฟ หลายคนอาจจะมุ่งไปที่
ความสะอาดของเสียง คิดไปก่อนเลยว่า ขยะเสียง
จะต้องหายไป ซึ่งในวินาทีแรกๆ ที่ฟังผมพบว่า
PowerBRIDGE-8 (2015) ตัวนีก้ ใ็ ห้ความรูส้ กึ อะไร
อย่างนัน้ ออกมาเหมือนกัน แต่หากคุณคุน้ ชินกับการ
ใช้งานตัวกรองไฟหลักแสนระดับซุปเปอร์ไฮเอ็นด์มา
ก่อน คุณจะรูว้ า่ การท�าให้พนื้ เสียงสะอาดนัน่ เป็นแค่
ของแถมเท่านัน้ เอง จริงๆ แล้ว ถ้าตัวกรองไฟตัวนัน้

ขยับเข้ามาดูใกล้ๆ อีกนิด
สังเกตแท่งโลหะตัวน�าของปลั๊ก
ตัวผู้ที่ติดอยู่บนตัวเครื่อง
ซิครับ.. มันดูแข็งแรงและชุบ
ทองซะด้วย แถมให้ขั้วต่อ
ส�าหรับโยงกราวนด์ลงดินมา
ด้วย ไว้แก้ปัญหากราวนด์ลู๊ป
มีเบรคเกอร์ขนาด 15A ดักไว้
ก่อนไฟจะเข้าเครื่อง กรณีฟ้า
ฝ่า ไฟกระชากรุนแรงก็ ไม่ต้อง
กังวลเพราะเบรคเกอร์
จะตัดก่อน

noise หรือสัญญาณรบกวนทีม่ ากับไฟเอซีมหี ลายรูปแบบ บางชนิดนัน้ ท�าตัว
ออกแบบ, ผลิต และจัดจ�ำหน่ำยโดย เหมือนม่านหมอกทีป่ กคลุมอยูเ่ หนือสัญญาณเสียง ถ้าตัวกรองไฟรูจ้ กั มันและ
ท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปัดเป่าม่านหมอกเหล่านัน้ ไปได้หมด สิง่
บริษทั เคลฟ ออดิโอ จ�ำกัด
ที่ (หูของ) ผม (ควร) จะได้พบก็คอื เนือ้ สัญญาณเสียงแท้ๆ ทีล่ อยอยูใ่ นพืน้ อากาศ
โทร.0-2932-5981-2
รำคำ : สอบถำมตัวแทนจ�ำหน่ำย
ทีม่ คี วามโปร่งและใส (transparency) โดยไม่มอี ะไรมาปกคลุมหรือขวางกัน้
นอกจาก PowerBRIDGE-8 (2015) จะท�าให้ประสาทหูของผมสามารถ
เจาะทะลุลงไปถึงตัวเสียงจริงๆ แล้ว มันยังส่งผลต่อบุคลิกของเสียงอีกแง่หนึง่ ที่
น่าสนใจมาก และผมเชือ่ ว่าน่าจะเป็นผลลัพธ์ทไี่ ด้จากการท�าให้มนั flow กระแส
ไฟได้ดขี นึ้ กว่าเดิม นัน่ คือ มันให้ไดนามิกเสียงทีด่ ขี นึ้ ด้วย เมือ่ เทียบกับเวอร์ชนั่ เก่า
เวอร์ชนั่ 2015 นีด้ กี ว่าค่อนข้างชัดเจน พิสจู น์ได้จากอาการย�า้ เน้นของหัวเสียงที่
ได้นา�้ หนักมากขึน้ โฟกัสก็เป๊ะขึน้ กว่าเดิม มันท�าให้ผมรูส้ กึ ว่า ศิลปินแต่ละคนใน
เพลงทีก่ า� ลังฟังมีลกั ษณะการบรรเลงที่ “เอาจริงเอาจัง” มากขึน้ เคร่งครัดมาก
ขึน้ ตัง้ ใจมากขึน้ มืออาชีพมากขึน้ ฟังจากเพลงแนวสแตนดาร์ดแจ๊สจะจับได้งา่ ย
(โดยเฉพาะงานของสังกัด Blue Note)

สรุป
ภาพจากด้านข้าง มองกันชัดๆ ถึงรูปทรงที่ดูเซ็กซี่ มีทั้งส่วนเว้าและส่วนโค้ง สวยมาก..

เมือ่ ผ่านขัน้ ตอนเบิรน์ ฯ จนได้ทแี่ ล้ว ผมแทบจะไม่ตอ้ งเสียเวลาฟังนานเลย เพราะ
ผมคุน้ กับ PowerBRIDGE-8 ตัวเก่าอยูแ่ ล้ว ฟังเทียบกันแค่ไม่กเี่ พลงก็วางบิลกัน
ไปเลย.!!
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