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	 แต่ผลพวงของความที่ตั้งใจในการท�าล�าโพง
ยี่ห้อนี้กว่าจะมีชื่อก็ต้องใช้ความสามารถที่เป็นงาน
ฝีมือล้วนๆ	 เพราะเขาคิดว่าเครื่องดนตรีอคูสติก
หลายๆ	ชิ้นที่เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ล ้วนให้เสียง
อันไพเราะก็มาจากโครงสร้างของวัสดุที่ท�าด้วยไม้
แทบทั้งนั้น	โดยการออกแบบเคร่ืองดนตรีเหล่านั้น
นอกจากให้มีความโค้งมนเข้ากับเรือนร่างของเรา
ก็เพื่อให้สัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกัน	ยังกลายมาเป็น
เอกลักษณ์ของเสียงตามมาเมื่อใช้มันเป็นเครื่อง
ดนตรี	ล�าโพงของ	Sonus	Faber	ก็เลยมีสีสัน	และ
โครงสร้างที่ออกมาเหมือนกับประหนึ่งเป็นเครื่อง
ดนตรอีคสูตกิชนดิหนึง่นัน่เอง	แต่ยคุสมยักย่็อมมกีาร
เปลีย่นแปลง	ดนตรกีย่็อมมกีารเปลีย่นแปลง	จากยคุ
คลาสสิคมาสู่ยุคโรแมนติก	จนมาถึงยุคโมเดิร์น	เมื่อ
คนดูหนังฟังเพลงมาจากคนรุ่นใหม่ที่ใช้ชีวิตแบบมี
สีสันจึงเกิดล�าโพงในซีรีย์	Chameleon	ของ	Sonus	
Faber	ขึ้นมาเพื่อเสริมมุมมองให้เข้ากับยุคสมัยมาก
ขึ้น	
	 คิดแค่น้ันมันไม่พอครับ	ถ้าใครนึกว่าล�าโพง	
series	นี้ของ	Sonus	Faber	เปลี่ยนแต่แนวของรูป
ร่างหน้าตาอย่างเดยีว	มนัไม่ใช่เอานกัดนตรคีลาสสคิ	
ใส่ทักซิโด้มาถือกีตาร์เล่นแล้วคนจะปลื้ม	แต่เมื่อจะ
เปลีย่น	Sonus	Faber	กเ็ลอืกทีจ่ะเป็นนกัดนตรรีุน่เก๋า
ทีห่น้าตาสะอาดสะอ้านหน่อยใส่ชดุหน้ง	กบัรองเท้ามี
ส้นหัวแหลมลองมาขยบับทเพลงให้คณุฟัง	คงไม่ต้อง
บอกว่ามันเปลี่ยนลุคไปขนาดไหน	เร่ืองของเสียงก็
ออกมาคล้ายกัน	เป็นบุคลิกที่น่าสนใจส�าหรับล�าโพง	
Sonus	Faber	ซีรี่ย์นี้ที่เดียวเชียว	

Sonus faber
Chameleon

HOME THEATER SPEAKER SYSTEM
เมื่อศิลปินเพลง พบกับตัวเอกของศิลปะ โซนุส ฟาแบร (ลิ้นต้องกระดกที่ตัว “ร” รัวๆ) 
หรือ Sonus Faber (โซนัส เฟเบอร์) ที่เราเรียกกันจนติดหู เป็นบริษัทเครื่องเสียงจาก
อิตาลีที่ท�าล�าโพงออกมาจนเป็นงานฝีมือต้ังแต่ไหนแต่ไรโดยจับกลุ่มตลาดเครื่องเสียง 
hi-end ที่เขาถนัดเป็นหลัก  

Frist Look

 ส�าหรบั	series	Chameleon	ของ	Sonus	Faber	
นี้	มาด้วยกัน	3	รุ่น	คู่หน้าหลักจะเป็น	Chameleon-T	
เป็นล�าโพงตั้งพื้นสามทางที่ใช้	driver	2	ขนาด	เป็น
เสียงกลาง	1	ตัวขนาด	6	นิ้ว	กับ	woofer	2	ตัว	ขนาด	
7	นิ้ว	หรือประมาณ	180	mm	ด้านล่างสุดของตัวตู้
จะเป็นท่อพอร์ตขนาดใหญ่เกือบเท่า	driver	 เสียง
กลางอยู่ด้านล่างสุด	ส�าหรับล�าโพงตั้งพื้นตัวนี้แยก
ฐานออกมาต่างหากส�าหรับใส่เดือยแหลมให้วางได้
มั่นคงขึ้น	พอเมื่อใส่ฐานลงไปแล้วมองจากด้านข้าง
ตัวล�าโพงจะเอียงท�าสโลปเอนไปด้านหลังเล็กน้อย	
ก็เป็นเอกลักษณ์ของล�าโพงยี่ห้อนี้	ตัวโลโก้	Sonus	
Faber	จะแสดงให้เห็นทั้งด้านหน้า	และด้านข้าง	ติด
อยู่เป็นชิ้นเดียวกับขอบอลูมิเนี่ยมด้านข้างล�าโพงทั้ง
สองด้านโดยแปะชิน้ไม้ทีท่�าส	ีเรยีบ	เนยีน	เงา	เหมอืน
สทีีพ่่นบนรถสปอร์ตราคาแพงทีเ่ดยีว	แปะไว้ด้านข้าง
อีกที	ซึ่งชิ้นด้านข้างนี่แหละที่สามารถถอดเปลี่ยนได้
ตามใจ	ผมว่าถ้าผมได้เป็นเจ้าของล�าโพงชุดนี้ก็ต้อง
มีขัดสีฉวีวรรณกันบ้างแหละ	เพิ่งเคยเห็นความสวย
แบบแปลกตาจากล�าโพงจริงๆ	ก็คร่าวนี้ล่ะครับ	ถ้า
คุณต้องการโทนสีไหนก็ลองเช็คดูว่ามันสามารถเพิ่ม
ความสวยงามความโดดเด่นเข้ากับห้องของคุณด้วย
สีไหน	โดยทุกตู้จะต้องถูกบังคับให้ตัดกันเป็นทูโทน
ด้วยสีด�าของหนังอิตาลี	 ท่ีไม่ต้องเป็นห่วงก็คือเรื่อง
ความเนียบของงาน	เพราะเจ้านี้รับประกันคุณภาพ
ของงานระดับแฮนด์เมดอยู่แล้วด้านหลังเป็นขั้วต่อ
ไบร์วายทีแ่ยกระหว่างชดุกลางแหลมกบัครอสโอเวอร์
ของเสียงทุ้มออกจากกัน		ถัดมาเป็นล�าโพงเซ็นเตอร์	

มีชื่อรุ่นว่า	Chameleon-C	โดยเอาล�าโพงเสียงกลาง
ขนาด	6	นิ้วมาขนาบข้างล�าโพงทวีตเตอร์เป็นแบบ	
MTM	หรือ	mid	range/twitter/mid	range	เป็นสูตร
ท่ีพบเห็นกันบ่อยกับล�าโพงเซ็นเตอร์ทุกทั่วไป	แต่
ล�าโพงเซ็นเตอร์ตัวนี้เป็นตัวเดียวที่เป็นตู้ปิดในซีรี่ย์นี้	
และ	มขีัว้ต่อล�าโพงเป็น	single	wire	แน่นนอนว่าด้าน
ข้างยังถอดแผงและเปลี่ยนสีได้เหมือนเดิม	แต่ขนาด
มันเล็กลงกว่าล�าโพงคู่หลักเยอะ	
	 คูส่ดุท้ายทีเ่ราเอามาใช้เป็นล�าโพงเซอร์ราวด์ใน
ระบบ	5.1	ก็คือ	Chameleon-B	เป็นล�าโพง	2	ทาง
ใช้ดอกมิดเรนจ์ขนาด	6	นิ้วเหมือนกัน	เอามาท�าเป็น	
woofer	คูก่บัล�าโพงทวติเตอร์ทีม่ีใช้เป็นแบบ	29	mm.	
เหมือนกันหมดในซีรี่ส์น้ี	ล�าโพงวางหิ้งตัวนี้แปลก
หน่อยตรงท่ีจะมีพอร์ตอยู่ด้านล่างที่เป็นเหมือนฐาน
ของล�าโพงโดยท�าเป็นช่องท่ีต่อเชื่อมกับท่อพอร์ตนี้
อยู่ด้านหน้า	ท�าให้เวลาวางอยู่บนขาตั้งเหมือนมัน
ลอยขึ้นมาจากพื่้นเล็กน้อย	ขั้วต่อล�าโพงด้านหลังใช้
เป็นไบร์วาย	แต่แยกเป็น	high	กับ	mid-low	แทน	
ไม่เหมือนคู่ใหญ่ที่แยกเป็น	high-mid	กับ	low
	 ทกุตวันอกจากจะเปลีย่นแผงด้านข้างได้แล้วยงั
มขีอบล�าโพงทีเ่ป็นเหมอืนอลมูนิัม่เซาะเป็นร่องเลก็ๆ	
เป็นวงกลมเดินเป็นขอบดูเด่นขึ้นมาทันทีเมื่อตัดกับ
แผงหน้าสดี�า	โดยตวัไดรเวอร์	Sonus	Faber	รุน่นีห้นั
มาใช้	PP	cone	ที่	Sonus	Faber	คุยว่าออกแบบด้วย
ตัวเอง	ท�างานได้ดีเพื่อรองรับเสียงทุกรูปแบบตั้งแต่
เสียงที่มีไดนามิคสูงสูง	หรือเสียงที่ต้องการความต่อ
เนื่องมากๆ	ล�าโพงทุกตัวถูกออกแบบให้ท�างานที่	4	
โอห์มเป็นหลักครับ	
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Sound CheCk

 ทีนี้ก็มาถึงการน�าล�าโพงซีรีย์นี้เข้ามาในห้อง
ทดสอบของเรา ซึง่ก่อนอืน่กต้็องมกีารวดัค่าการตอบ
สนองความถี่ในห้องนี้กันเล็กน้อย
 เริ่มจากล�าโพงคู่หน้า Chameleon-T กันก่อน 
รูจั้กกราฟจะเหน็ว่าทัง้แชนแนลซ้ายและขวา เส้นตอบ
สนองความถีข่องกราฟเกาะกลุม่กนัด ีทีจ่ดุตดัความถี่ 
250 Hz และ 25kHz ดจูะไม่เป็นปัญหาส�าหรบัล�าโพง
คู่นี้ไม่มีอาการสะดุดของรอยต่อความถี่จากครอส
โอเวอร์ให้เห็นชัดเจน การตอบสนองความถี่ต�่าสุด
ที่ 35Hz ก็ดูเหมือนเป็นได้ตามสเปค แต่ช่วงความถี่
ที่ 45Hz ถึง 100Hz ดูจะเป็นประเด็นให้พิจารณาว่า
ท�าไมหล่นหายไปได้ 6-7 db ท�าให้ฐานของเบสหาย
ไปหน่อยจากล�าโพงคู่นี้เมื่อใช้ในห้องทดสอบของเรา 

  กราฟตอบสนองความถี่ของลำาโพงคู่หน้าที่นำา
มาใช้งานในห้องโฮมเธียเตอร์ของเรา

  กราฟตอบสนองความถี่ของลำาโพงเซนเตอร์ที่ให้
ความราบเรียบของย่านเสียงกลาง ต่อไปถึงสูงได้ดีมาก 

  กราฟตอบสนองความถี่ของลำาโพง Chameleon-B  
เมื่อวางไว้เป็นเซอร์ราวน์ดมุมห้องถือว่าตอบสนองความถี่
ออกมาได้ดีกว่าที่เราเคยเห็นกับลำาโพงตัวอื่นๆ 

 ขยับมาดู Chameleon-C ตัวที่เป็นล�าโพง
เซ็นเตอร์กันบ้าง ให้ดูที่ช่วงความถี่ซึ่งมันต้องรับผิด
ชอบที่ประมาณ 1k ถึง 3k Hz หรือว่ามันมีกราฟการ
ตอบสนองความถีท่ีส่วยทเีดยีว ลากยาวไปถงึ 20K ยงั
ได้ ที่เห็นความถี่ต�่าของล�าโพงตัวนี้ซึ่งลดลงไปตั้งแต 
80Hz เราเลยเลือกจุดตัดความถี่ให้เป็น small กับ
ล�าโพง channel นี้ แล้วปรับจุดตัดความถี่ที่เอวีรีซีฟ
เวอร์ไว้ที่ 80Hz ก็น่าจะพอดี แต่ที่โด่งขึ้นไปช่วง 150 
เฮร์ิตนัน้น่าจะเป็นรมูโมทของห้องทีเ่กดิขึน้กบัล�าโพง
ทุกตัวเมื่อน�ามาใช้งานในห้องนี้ 
 คู ่สุดท้าย เป็นล�าโพงเซอร์ราวด์ที่มีเพียงคู ่
เดียวส�าหรับการท�าระบบเซอร์ราวแบบ 5.1 เราใช้
ล�าโพง Chameleon-B 1 คู่ วางไว้ตรงมุมห้องบนขา
ตัง้ทีส่งูเลยศรีษะขึน้ไปแต่กะว่าไม่ให้ทวติเตอร์สงูมาก
เกินกว่า 1 ฟุต จริงๆแล้วล�าโพงคู่นี้มีการตอบสนอง
ความถี่ได้ต�า่สดุที ่50Hz ตามสเปคแต่ในช่วงความถีท่ี่ 
50 เฮิร์ต จนถึง 150 Hz มีชีวิตชีวาขึ้นมาจากการวาง
มันไว้มุมห้อง ล�าโพงหลายคู่เมื่อวางแบบนี้เราหลอก
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มันว่าเป็นล�าโพงขนาดใหญ่ยังได้เลยถ้าไม่นับว่ามัน
ห้อยลงมาที่ 90Hz นิดนึง ที่จุดตัดความถี่ของครอส
โอเวอร์ซึง่ระบไุว้ ที ่25kHz จะบอกว่าไม่มผีลกบัเสยีง
ก็คงจะไม่ได้เพราะกราฟตอบสนองความถีม่นัสโลปลง
มาหาที่จุดนี้แต่ก็ค่อย ๆ  ลงไม่น่ามีผลกระทบมากนัก 
และจากกราฟที่ความถี่สูงไม่ต้องแปลกใจว่ามันลด
ลงเร็วเพราะว่าความที่มันตั้งไว้สูงกว่าศีรษะมากกว่า
ล�าโพงอื่น 

Sit & LiSten 

 ต้องบอกว่าล�าโพงชดุนี้ไม่เหมาะกบัคนที่ใจร้อน 
การแกะกล่องออกมาแล้วฟังเลยอาจท�าให้คุณต้อง
เม้มปากขึ้นในทันที เสียงกลางที่มันออกมาอย่างไฟ
สปอร์ตไลท์ที่สาดส่อง ส�าหรับผมแล้วไม่คิดว่าเป็น
บุคลิกของล�าโพงชุดนี้แน่นอน เลยต้องท�าให้ผมต้อง
เบิร์นมันเป็นอาทิตย์ เปิดในระดับความดังที่ไม่มีใคร
อยากย่างกรายเข้าไปในห้องโฮมก็แล้วกัน ท�าอยู่
อย่างนี้ วันละเกือบ 6 ชั่วโมง ตลอดอาทิตย์ แล้วก
ลับมาฟังเป็นเรื่องเป็นราวกันใหม่ พอเร่ิมรู้ว่าเข้าที่
ก็ตอนสายๆ วันนึงที่ผมอยากเอาคอนเสริต์ไปลอง
เปิดดูน่ันแหละครับ คือถ้าคุณเป็นแฟนของ Sonus 
Faber อยู่แล้วก็อาจจะรู้สึกตะหงิดๆ กับเสียงของ
ล�าโพงชุดนี้ เพราะว่ามันเร่งเร้าแบบชอบน�าเสนอซะ
ด้วยซ�า้ โดยเฉพาะความถีต่ัง้แต่ย่านเสยีงกลางขึน้ไป 
ไม่ได้นุม่นวลอ่อนโยนตามแบบฉบบัของรุน่พี่ๆ  แต่สิง่
หน่ึงซึ่งมันมีบุคลิกคล้ายกับเครื่องดนตรี electronic 
ชั้นดีก็คือ มันส่งผ่านเสียงในออฟเต็ปอื่นๆ ที่ตามมา
กบัเสยีงของเครือ่งดนตรชีิน้นัน้ๆ ลอยมาให้เราได้ยนิ
จนรูส้กึว่านีแ่หละคอืเสน่ห์ของการแสดงสดทีผ่่านจาก
เจ้ากิ้งก่าหลายสีของ Sonus Faber ชุดนี้ 
 อย่างแผ่นคอนเสร์ิตของ The Eagles Farewell 
Live from Melbourne ช่วงเพลง New Kid in Town 
ซึง่เป็นเพลงที ่2 ของการเล่นคอนเสร์ิตในแผนนีเ้สยีง
จาก Rhodes Electric Pianos ที่เล่นเป็นอินโทรขึ้น
มา ความอิ่มฉ�่าของเสียงที่กังวานใสๆ ออกมาจาก 
Electric Pianos ตัวนี้ยังไม่มีเครื่องดนตรีไฟฟ้าชนิด
ใดให้เสียงทดแทนได้จริงๆ แล้วมันเป็นเครื่องเคาะที่

ผสมกบัเครือ่งไฟฟ้า อนันีต้้องยอมรบัว่า Chameleon 
ชุดนี้ถ่ายทอดออกมาได้อย่างน่าอัศจรรย์ น�าเวทีมา
วางไว้ตรงหน้าไม่พอ ยงัสร้างเสยีงทีน่่าจดจ�ากลบัคนื
มาให้เราได้ยิน...สุดยอด!
 ความถี่สูงที่เป็น vibrations ของมัน ไม่ได้ท�า
หน้าท่ีแยกแยะเสียงของเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นให้
ออกมาแตกต่างกันอย่างเดียว มันยังบ่งบอกไปถึง
รายละเอียดต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการบันทึกเสียงรวมไป
ถึงเสียงสะท้อนของฮอลล์เวลาเล่นคอนเสิร์ตซึ่งขาด
ไม่ได้ ก็ไม่รู้ว่าถ้าเราไม่รู้สึกถึงบรรยากาศของเสียง
สะท้อนแบบนี้ แล้วประสบการณ์กับเสียงเซอร์ราวด์
มันจะมีประโยชน์อะไร 
 จากแผ่นของ Adele ท่ีเล่นสดใน The Royal 
Albert Hall เสียงก้อง เสียง vibration ที่สะท้อนอยู่
ในฮอลล์เป็นบคุลกิของเสยีงทีต้่องรูส้กึออกมาได้ เมือ่
หยิบแผ่นนี้ขึ้นมาฟัง อาจเป็นเพราะว่าล�าโพงในซีรีย์
นี้ของ Sonus Faber ไม่ยอมใช้ทวิตเตอร์ที่แช่ในแม่
เหล็กเหลวเพื่อระบายความร้อน ท�าให้ได้ความเป็น
อิสระของการท�างานท่ีสั่นไหวได้ง่ายดีกว่า ส�าหรับ
ในย่านของความถี่ต�่าที่ออกมาจากล�าโพงคู่หน้าเราก็
ไม่รู้สึกว่ามันจะเจือจาง แต่มันก็ไม่ใช่เป็นเสียงเบสที่
มีฐานของเสียงแน่นๆ รองรับ อย่างเพลง Rumour 

Has It ที่มีกลองหวดเปิดหัวตอนต้น เป็นเสียงที่ออก
มาจากล�าโพงคูห่น้าอย่างเดยีวเตม็ๆ กร็ูส้กึได้ว่ามแีรง
ปะทะ เป็นจงัหวะทีค่ม และมเีรีย่วมแีรงด ีความหนกั
แน่นแบบนีถ้อืว่ายงัรกัษากลิน่ไอในแนวแจ๊สเอาไว้ได้
เป็นอย่างดี การแยกแยะรายละเอียดดีๆแบบนี้ น่า
จะส่งผลดีให้กับการน�าไปใช้ส�าหรับซาวด์แทร็ค หรือ
เอฟเฟคท่ีเกิดขึ้นส�าหรับการดูหนังด้วยในหนังเรื่อง 
Bridge of Spies ถูกหยิบมาใช้พอดี เป็นระบบเสียง 
dts-hd master 7.1 ในแผ่น แต่เราเซ็ตเป็น 5.1 โดย
เผื่อให้ล�าโพงวางเยื้องไปด้านหลัง ฉากแรกที่เปิดตัว
ขึ้นมา ผมก็คิดว่าเราเจออะไรดีๆเข้าให้แล้ว เปิดตัว
มาด้วยดาราประกอบยอดเยี่ยมของเราที่เดินผ่านย่า
นบรุ๊คลินมาขึ้นรถไฟใต้ดิน เป็นภาพที่ย้อนเวลากลับ
ไปทศวรรษที่ 60 สมยัเริม่ตน้ของสงครามเยน็เริม่ตน้ 
 เสียงท่ีส่งผ่านจากล�าโพงคาเมเลี่ยนชุดนี้มัน

สามารถโชว์ความเดด็ขาดของรายละเอยีดการบนัทกึ
เสยีงทีท่�าให้ไม่รูส้กึว่ามลี�าโพงอยูล้่อมรอบ เสยีงหลดุ
ขาดออกจากล�าโพง ไม่ได้ยึดติดกับต�าแหน่งที่ตั้ง
ล�าโพง ในฉากสถานรีถไฟใต้ดนิ ล�าโพงชดุนีม้นัท�าให้
เรารู้สึกถึงเสียงในแนวดิ่งที่สะท้อนลงมาจากเพดาน
ลงมาท�าให้เรารู้สึกว่าอยู่ในโถง ในอุโมงค์ กลายเป็น
เรื่องง่ายของล�าโพงชุดนี้ไปเลย ใจหนึ่งผมเชื่อว่า
หลายคนท่ีมองหาล�าโพงชุดนี้คงต้องตั้งใจเอาไปใช้
กับห้องที่ไม่ได้ปรับแต่งเป็นห้องส�าหรับฟังเพลงหรือ
ดูหนังอย่างจริงจัง ผมก�าลังจะบอกว่ามันยิ่งเหมาะ
กับล�าโพงชุดนี้ ต้องขอบคุณวงจร room collection 
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ให้มันโชว์ความสามารถออกมาให้เต็มที่ เหมือน 
ท่อน�้าใหญ่ๆ ท่ีต้องการปั๊มน�้าตัวเขื่องๆ เสมอ จุด
เด่นของซีรีย์คาเมเลี่ยนชุดนี้ คงอยู่ที่ฝาข้างของ
ล�าโพงซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลือกสีสันกันได้
ตามชอบ มีกี่สีผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกัน แต่แต่ละ
สีท่ีเห็นคุณภาพของการพ่นและการท�าสีไม่แตก
ต่างจากเฟอร์นิเจอร์ชั้นดีเลยทีเดียว เงาวับ หอหุ้ม
ด้วยหนังจากอิตาลี ด้านข้างโดยรอบเป็น โครงอลู
มิเนียม ที่สลักชื่อ sonus faber เอาไว้ให้มือจับเพื่อ
ดึงฝาข้างออกมา จะเปลี่ยนสีสันก็เปลี่ยนกันง่ายๆ 
แบบนี้นี่แหละ 

ConClusion

 Sonus Faber ตั้งใจท�าล�าโพงรุ่นนี้ขึ้นมาเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของคนรุ่นใหม่ชัดเจน การ
ออกแบบทีผ่สมผสานระหว่างความทนัสมยั และความ
คลาสสิคเข้าไว้ด้วยกันยังแสดงความเป็นตัวตนของ
เครือ่งเสยีงจากแดนอติาลนีีอ้ยู ่เสยีงกลางทีเ่ปิดสว่าง 
เสยีงแหลมทีเ่น้นรายละเอยีด ถ้าได้จบักบัภาคขยาย
มลัตแิชนแนลทีม่กี�าลงัสกัหน่อย เท่านีค้ณุจะได้เหน็ 
Sonus Faber ในอกีมมุหนึง่ซึง่กน่็าจะเป็นทีช่ืน่ชอบ
ของคนทีอ่ยากเริม่ต้นฟังอะไรทีจ่รงิจงัแท้ๆ แบบไม่มี
การปรงุแต่งใดๆ ปรากฏการณ์แบบนีพ้สิจูน์ได้ไม่ยาก
ครบั ดูได้จาก 4-5 ปีมานี ้หลายคนเริม่หนัมาสนใจ
เครือ่งเสยีงจากเสยีงทีค่รอบอยูบ่นหวั หรอืแหย่อยู่ใน
หอูย่างพวกหฟัูง ถ้าคณุชอบเสยีงชดัๆ ตรงๆ แบบนัน้ 
อย่างน้อยๆคณุกต้็องฟัง Sonus Faber ชดุนีก่้อน มนั
จะไม่ท�าให้คณุเสยีเวลาไปเปล่าๆแน่นอน 
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ของ Dirac ที่ท�าให้เรารู้ถึงประสิทธิภาพของล�าโพง
จริงๆ ว่าถ้าไม่มีเสียงของห้องมาเกี่ยวข้องมันจะโชว์
ศกัยภาพของมนัออกมาขนาดไหน เมือ่ผนวกกบัการ
ออกแบบล�าโพงที่มันสามารถโชว์ความสวยงามได้
ทุกท่ี ในทุกห้อง ท�าให้ผมมั่นใจว่า มันเป็นล�าโพงที่
เหมาะกับการใช้งานแบบล�าโพงอเนกประสงค์ ที่ไม่
ค่อยชอบห้องฟัง ซึ่งบุ หรือถูกซับเสียงมาอย่างดีเท่า
ไหร่ เพราะห้องเหล่านัน้มนัท�าให้จ�ากดัเสยีงสะท้อนที่
เป็นความสวยงามอันเป็นองค์ประกอบของเสียงก้อง
เสียงกังวานจากล�าโพงคู่นี้มากเกินไป 
 แต่ก็นั่นแหละครับ ถ้าใครอยากยกไปฟังให้
จริงจังเป็นสดัเป็นส่วน กค็งต้องเซต็อพัให้ได้ยนิความ

ตรงไปตรงมาของความถีย่่านกลางไปถงึสงูจากล�าโพง
เซตนี้ เพราะนี่คือเสน่ห์ของมันนั่นเอง ถ้าจะให้บอก
ว่ามันต้องการก�าลังขับของแอมป์ขนาดไหน ดูจาก
สเปค 40 ถึง 300 วัตต์ นี่ค่อนข้างกว้างมากเราเริ่ม
ต้นใช้ 180 วัตต์ที่ 4 โอห์ม ขับเป็น Bi-wire แต่แล้ว
เรากล็องเพิม่ก�าลงัขบัไปมากกว่านัน้อกีนดิหน่อยเพือ่
ดูความแตกต่าง ผมว่ามันยินดีเลยนะที่ก�าลังขับมาก
ขึ้น ความเป็นอิสระของบรรยากาศในบริเวณท่ีควร
จะมีเสียงมันช่วยเสริมให้ได้รายละเอียดขึ้นมาท�าให้
ได้ยินแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยขึ้นอีก ซึ่งก็ไม่แปลกใจ
เท่าไหร่ เพราะล�าโพงส่วนใหญ่ที่มีความต้านทาน 4 
โอห์มมักจะต้องการ ก�าลังของภาคขยายเป็นตัวช่วย
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