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	 เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า	บริษัท	Sonus	Faber	คือผู้ผลิต
ลำโพงระดับไฮเอนด์สัญชาติอิตาเลียนที่มีการออกแบบลำโพงที่
เต็มไปด้วยนวัตกรรมทางด้านเทคนิคมาโดยตลอด	พร้อมด้วย
โครงสร้างตู้ลำโพงอันเป็นเลิศ	 รูปลักษณ์ภายนอกที่เต็มไปด้วย
ความสวยงามและความหรูหรา	ทั้งยังให้คุณภาพเสียงที่ยอดเยี่ยม
มากอีกด้วย	 โดยส่วนตัวแล้ว	 ผมมีความหลงใหลและประทับใจ
เป็นอย่างมากกับการออกแบบและประสิทธิภาพที่ได้รับจากลำโพง
วางขาตั้งรุ่น	 Extrema	 (ทดสอบโดย	 Martin	 Col loms	 ใน	
Stereophile	ฉบับเดือนมิถุนายน	 1992	Vol.15	No.6;	 อ่านราย-
ละเอียดเพิ่มเติมได้จาก	www.stereophile.com/standloud-
speakers/915/index.html	)	ซึ่งเป็นลำโพงที่ประกอบไปด้วยดอก
ลำโพงทวีตเตอร์แบบซอฟต์โดมชนิดพิเศษอันเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะ
ของ	Sonus	Faber	พร้อมด้วยดอกลำโพงวูฟเฟอร์โพลีโพรไพลีน
ผสมแร่	พร้อมกับดอกลำโพงอิเล็กโตรไดนามิกที่มีการทำงานเป็น
แบบพาสซีฟของ	KEF	B139	ที่ถูกติดตั้งเอาไว้ที่ด้านหลังของลำโพง	
นอกจากนี้	 ผมยังคงลุ่มหลงจนถอนตัวไม่ขึ้นกับลำโพงในตระกูล	
Homage	ซึ่งมีการตั้งชื่อตามผู้สร้างไวโอลิน	Cremona	ซึ่งประกอบ
ไปด้วย	Amati	Guarneri	และ	Stradivari	ลำโพงทุกรุ่นในตระกูล
นี้	จะมีหน้ากากลำโพงที่ผลิตจากผ้า	ขึงด้วยสายยางที่มีความแข็ง
แรงเป็นพิเศษ	 ซึ่งนอกจากจะช่วยทำให้ลำโพงเหล่านี้	 มีความ
สวยงามแปลกตาที่ไม่เหมือนใครแล้ว	ยังช่วยทำให้ผมเพลิดเพลิน
ไปกับดอกลำโพงที่ได้เห็น	 รวมไปถึงด้านข้างตู้ลำโพงที่มีลักษณะ
โค้งมนที่สวยงามได้เป็นอย่างดีอีกด้วย	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน
ข้างของตู้ลำโพงที่ว่านี้	 จะมีการออกแบบขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อ
เป็นการให้เกียรติแก่เครื่องดนตรีเครื่องสายประเภทต่างๆ	 แม้

สเปค

รายละเอียด :	ลำโพง	2.5-ทางทรงตั้งพื้น	ตู้ลำโพงแบบเบสรีเฟล็กส์	
ดอกลำโพงที่ใช	้:	ดอกลำโพงทวีตเตอร์โดมผ้าไหมขนาด	1.1	นิ้ว		
(29	mm)	ดอกลำโพงเสียงกลาง/วูฟเฟอร์ขนาด	7	นิ้ว	(180	mm)		
ทรงเคิร์ฟ-กรวย	ดอกลำโพงเวอร์ขนาด	7	นิ้ว	(180	mm)		
ทรงเคิร์ฟ-กรวย	
จุดตัดความถี่ครอสโอเวอร	์:	250	Hz	2.5	kHz	
ตอบสนองความถี่เสียงในแนวยิงเสียง	:	40	Hz-25	kHz	+/-3	dB	
ค่าความไว	:	89	dB/2.83	V/m	
ค่าความต้านทานปกติ	:	6	โอห์ม	

คัดลอกมาจากนิตยสาร  What Hi-Fi? ฉบับ 358 เดือน สิงหาคม 58 
แปลและเรียบเรียงโดย wisthawat 

Venere 2.5 

กำลังขับแอมป์ที่แนะนำ	:	45-250	วัตต์ที่โหลดความต้านทาน		
8	โอห์ม	
ค่าโวลต์อินพุทสูงสุด (IEC-268-5)	:	22	V	RMS	
ขนาด	:	สูง	43.2	นิ้ว	(1107	mm)	x	กว้าง	13.3	นิ้ว	(340	mm)	x	ลึก	17	
นิ้ว	(437	mm)	
น้ำหนัก :	42.8	ปอนด์	(19.45	kg)	
สีผิวตู้ลำโพง	:	ดำหรือขาวเคลือบแล็คเกอร์;	สีไม้วอลนัท	



ลำโพง
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กระทั่งกับลำโพงระดับรุ่นเรือธงของ	Sonus	Faber	อย่างรุ่น	Aida	
ก็ยังมาพร้อมกับรูปลักษณ์ภายนอกที่เต็มไปด้วยความสวยงาม	
และความอ่อนช้อย	ที่แฝงอยู่ในตู้ลำโพงที่มีขนาดใหญ่	แต่อย่างไร
ก็ตาม	ผลงานที่เต็มไปด้วยความสวยงามราวกับศิลปะชิ้นเอกเหล่า
นี้	 ยังได้มาพร้อมกับคุณภาพเสียงอันเป็นเลิศ	 และแน่นอนว่า	
ราคาค่าตัวที่สูงมากเช่นกัน	
	 	สำหรับลำโพงที่อยู่ในตระกูล	 Venere	จะเป็นลำโพงที่นำ
เสนอความเป็น	Sonus	Fabner	ในระดับราคาที่ถูกลงมา	สำหรับ
กลุ่มที่ตลาดในปัจจุบันนี้	 จะเน้นไปที่ลำโพงที่มีลักษณะการ
ออกแบบตู้ลำโพงเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าทั่วๆ	ไป	พร้อมด้วยการใช้
ดอกลำโพงแบบ	OEM	แต่อย่างไรก็ตาม	สิ่งที่ทาง	Sonus	Faber	
กระทำอยู่เป็นประจำก็คือ	การออกแบบลำโพงและการผลิตลำโพง
ต้นแบบในบริษัทแม่ที่ตั้งอยู่ในเมือง	Arcugnano	ประเทศอิตาลี	
แต่จะมีการผลิตลำโพง	 ใหม่เหล่านี้ขึ้นในโรงงานที่ตั้งอยู่ใน
ประเทศจีน	ผลลัพธ์ที่ได้จึงออกมาเป็นลำโพงที่ยังคงรักษาเอาไว้
ซึ่งสไตล์และเทคโนโลยีของความเป็นลำโพงสัญชาติอิตาเลียนของ	
Sonus	Faber	แต่มาพร้อมกับสนนราคาที่นักเล่นเครื่องเสียงส่วน
ใหญ่	 รวมไปถึงผู้ที่ชื่นชอบในการฟังเพลงสามารถที่จะซื้อหามา
เป็นเจ้าของกันได้ง่ายขึ้น	
	 เมื่อผมได้เห็นลำโพงรุ่น	 Venere	 เป็นครั้งแรก	 ซึ่งจะเป็นที่
งาน	2013	Consumer	Electronics	Show	ในตอนนั้น	ผมคิดไป
ว่า	 ถึงแม้ลำโพงจะได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มีราคาที่ถูกลง
ก็ตาม	แต่ก็คงไม่ได้ถูกลงมากเท่าไหร่นัก	ราคาของลำโพงจะยังคง
ต้องค่อนข้างสูง	 อันเนื่องมาจากความเป็นลำโพงของ	 Sonus	
Faber	อย่างแน่นอน	แต่อย่างไรก็ตาม	ผมกลับรู้สึกแปลกใจเป็น
อย่างยิ่ง	ที่ได้ทราบราคาที่แท้จริงของลำโพง	สำหรับลำโพงที่นำ
มาทำการทดสอบในครั้งนี้	ซึ่งก็คือลำโพงรุ่น	Venere	2.5	ถือได้
ว่าเป็นลำโพงรุ่นแรกที่มาพร้อมกับขาตั้งพื้นที่มีขนาดใหญ่	สำหรับ
ลำโพงรุ่นอื่น	จะประกอบไปด้วยรุ่น	3.0	รุ่น	2.0	และ	1.5	ที่มีการ
ออกแบบมาเป็นลำโพงแบบวางขาตั้ง	และลำโพงรุ่น	Wall	ที่เป็น
ลำโพงแขวนผนังแบบสองทาง	พร้อมด้ววยดอกลำโพงแบบพาส-	
ซีฟเรดิเอเตอร์	 และ	 Center	 ที่ เป็นลำโพงเซ็นเตอร์แชนแนล	
สำหรับการใช้งานในระบบเสียงรอบทิศทาง	

รายละเอียดต่างๆ
	 อย่างที่เห็นกันในชื่อรุ่นแล้ว	 ลำโพงวางขาตั้ง	 Venere	 2.5	
จะมีการออกแบบเป็นลำโพงแบบ	2.5	ทาง	พร้อมด้วยดอกลำโพง
ทวีตเตอร์แบบโดมผ้าไหมของทาง	Sonus	Faber	 เอง	 (แต่จะไม่
ได้รับการหล่อเย็นด้วยแม่เหล็กเหลว)	 และดอกลำโพงวูฟเฟอร์
ขนาด	 7	นิ้วจำนวนสองชุด	 ซึ่งจะเป็นดอกลำโพงวูฟเฟอร์ของ	
Sonus	Faber	อีกเช่นเดียกัน	โดยดอกลำโพงวูฟเฟอร์ทั้งสองชุดนี้	
จะมีการ	roll-off	ที่เสียงความถี่สูงตั้งแต่	250	Hz	เป็นต้นไป	ดอก
ลำโพงเหล่านี้	 จะได้รับการติดตั้งในแผงด้านหน้าตู้ลำโพงที่มี
ลักษณะโค้งเล็กน้อย	พร้อมด้วยตระแกรงครอบลำโพงที่มีน้ำหนัก

เบาแต่แข็งแรง	โดยจะมีการยึดติดกับตู้ลำโพงโดยใช้แม่เหล็ก	ด้าน
ล่างของหน้ากากลำโพง	จะถูกตัดออก	 เพื่อให้สามารถเห็นโลโก้
ของ	 Sonus	 Faber	 ที่ถูกสลักเอาไว้ที่แผงด้านหน้าตู้ลำโพง	
สำหรับด้านล่างสุด	คุณจะพบกับท่อเบสรีเฟล็กส์ที่มีลักษณะเกือบ
จะเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า	สำหรับผนังด้านข้างตู้ลำโพง	มีลักษณะ
ที่โค้งเข้าหากัน	 เพื่อไปบรรจบกับแผงด้านหลังตู้ลำโพงที่มี
ลักษณะแคบเป็นพิเศษ	แต่ก็กว้างพอที่จะติดตั้งขั้วต่อสายลำโพง
แบบสี่ทางเข้าไปได้	 ได้รับการติดตั้งเอาไว้บนฐานที่เป็นแผ่น
กระจกที่มีความหนาเป็นพิเศษ	ซึ่งสามารถที่จะติดตั้งสไปค์ที่สี่ชุด
ที่มาพร้อมกับลำโพง	เข้าไปได้	โดยสไปค์คู่หน้า	จะมีความยาวมา
กกว่าสไปค์คู่หลังราวเกือบหนึ่งนิ้วด้วยกัน	 ซึ่งจะส่งผลทำให้ตู้
ลำโพง	 เอียงไปทางด้านหลังเล็กน้อย	ทั้งนี้ก็เพื่อให้ดอกลำโพง
ทวีตเตอร์	มีตำแหน่งในแนวดิ่งที่อยู่ระดับเดียวกับดอกลำโพงวูฟ-
เฟอร์	ที่มีลักษณะไดอะแฟรมของกรวยลำโพงที่เว้าเข้าไป	ลักษณะ
การออกแบบตู้ลำโพงที่ลาดเอียงเช่นนี้	ยังมีผลไปถึงแผงด้านบนตู้
ลำโพง	ซึ่งจะมีการติดตั้งแผ่นกระจกตั้งแต่ด้านหน้าของสโลปที่
โค้งไปจนถึงที่ด้านหลังของตู้ลำโพง	จึงทำให้ลำโพง	มีรูปลักษณ์
ภายนอกที่มีความโดดเด่นเป็นอย่างมาก	สำหรับลำโพงที่ผมได้
รับมาทำการทดสอบในครั้งนี้	 จะมีสีผิวตู้ลำโพงเป็นแบบ	Black	
Lacquer	ซึ่งนอกจากจะเต็มไปด้วยความสวยงามหรูหราแล้ว	ยัง
ให้ความรู้สึกที่ผ่อนคลายได้เป็นอย่างดีอีกด้วย	ด้วยรูปลักษณ์ที่
เต็มไปด้วยความหรูหราและดูเป็นกันเองเช่นนี้	ผมเชื่อเป็นอย่างยิ่ง
ว่า	คงไม่มีใครเผลอเอาแก้วค็อกเทลไปวางไว้บนตู้ลำโพง	อย่าง
แน่นอน	
	 สำหรับชุดเครื่องเสียงที่ใช้ในการทดสอบของผมที่อยู่ในเมือง	
Connecticut	จะประกอบไปด้วย	เอวี	รีซีฟเวอร์ของ	Marantz	รุ่น	
AV-8801	 ซึ่งมาพร้อมกับซอฟต์แวร์สำหรับปรับแต่งรายละเอียด
เสียงให้เข้ากับสภาพอะคูสติกของห้องฟังโดย	Audyssey	MultEQ	

ด้วยฐานตู้ลำโพงที่ยื่นออกมา จึงทำให้ลำโพงเอียงไปทางด้านหลัง
เล็กน้อยในมุมและองศาที่เหมาะสม
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XT32	 แต่อย่างไรก็ตาม	ผมเดาว่า	 การใช้งานอีควอไลเซชั่นใน
ลักษณะเช่นนี้	ท่านผู้อ่านแต่ละท่านอาจจะไม่ได้ใช้งานเหมือนกับ
ผมก็เป็นได้	 ด้วยเหตุนี้	 ผมจึงได้เลือกที่จะทำการฟังลำโพง	
Venere	2.5	 โดยผ่านสัญญาณเสียงอะนาลอกแบบต่อตรง	หรือ
ไม่ก็จากแหล่งสัญญาณเสียงแบบมัลติแชนแนลที่ไม่มีการปรับแต่ง
สัญญาณเสียงใดๆ	 เพิ่มเติม	พร้อมด้วยการเซ็ตให้	Audyssey	มี
การทำงานเป็นแบบบายพาสในส่วนของลำโพงแชนแนล	 L/R	
ด้านหน้า	 (ซึ่งก็คือลำโพง	Sonus	Faber	รุ่นที่ผมได้รับมาทำการ
ทดสอบในครั้งนี้)	 นอกจากนี้	 ผมยังได้ใช้เวลาไปบางส่วนในการ
ฟังลำโพง	Venere	โดยผ่าน	Trinnov	MC	Optimizer	ทั้งในแบบ
ระบบเสียงสเตอริโอและระบบเสียงมัลติแชนแนล	

การเซ็ตอัพ
	 ผมได้ทำการเชื่อมต่อลำโพง	 Venere	 2.5	 โดยใช้ไบ-
ไวร์จั๊มเปอร์	 หลังจากนั้นจึงค่อยทำการจัดวางตำแหน่งตู้ลำโพง
เป็นลำดับต่อไป	ซึ่งอาจจะยังลำบากในการย้ายตำแหน่งอยู่บ้าง	
อันเนื่องมาจากจานรองสไปค์ที่มาพร้อมกับลำโพง	ทั้งนี้ก็เพื่อ
เป็นการป้องกันไม่ให้สไปค์สร้างความเสียหายให้กับพื้นไม้นั่นเอง	
สุดท้ายแล้ว	 ผมจึงได้ลงเอยด้วยตำแหน่งการจัดวางลำโพง	
Venere	 เอาไว้ในตำแหน่งที่ใกล้เคียงกับที่ผมมักจะจัดวางลำโพง
ทั่วๆ	ไป	 เพียงแต่จะมีการโทอินเข้ามาเล็กน้อย	 เพื่อให้ดอกลำโพง
ทวีตเตอร์	มีการยิงเสียงมายังบริเวณตำแหน่งนั่งฟังโดยตรง	 โดย
ปกติแล้ว	 ไม่ใช่ลำโพงทุกรุ่นจะสามารถใช้งานได้ดีไม่มีปัญหาใน
การจัดวางในลักษณะเช่นนี้	 โดยปกติแล้ว	 ลำโพงทั่วๆ	 ไปมักจะ
ต้องทำการโทอินเพียงแค่นิดเดียวเท่า	 ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการหลี่ก
เลี่ยงเสียงย่านความถี่สูงที่ถูกถ่ายทอดออกมาสดจัดจนเกินไป	เมื่อ
มีการนั่งฟังในแนวยิงเสียงปกติของลำโพง	โดยปกติแล้ว	ผมมักจะ
ทำเช่นนี้เพื่อเป็นการลดการถ่ายทอดเสียงย่านความถี่กลางตอน
บน	ไปจนถึงเสียงย่านความถี่สูงลงเล็กน้อย	เพื่อหลีกเลี่ยงน้ำเสียง
ที่เหมือนกับมีการบีบอัด	หรือไม่ก็มีการพีคของเสียงที่สูงจนเกินไป	
นอกจากนี้	บางทีผมยังทำการปรับหันลำโพงให้อยู่นอกเหนือแนว
ยิงเสียงออกไปเล็กน้อย	 เพื่อเป็นการลดความไม่สมดุลของเสียง
ย่านความถี่กลางและเสียงย่านความถี่สูงลง	 เนื่องจากผมได้ใช้
ลำโพง	 Venere	 2.5	 ในระหว่างที่ผมกำลังทำการทดสอบ	
Trinnov	 Optimizer	 สำหรับบทความของผมใน	Stereophile	
เดือนกันยายน	 2013	 ผมสามารถที่จะบอกได้เลยว่า	 การตอบ
สนองความถี่เสียงที่ยังไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่นักในแนวยิงเสียง
ของลำโพง	ในห้องฟังของผม	จะมีการเน้นย้ำในเสียงย่านความถี่
ตั้งแต่	 300	ถึง	 1000	Hz	มากกว่าปกติเล็กน้อย	 โดยมากแล้วจะ
ประมาณที่	 1-2	 dB	 เช่นเดียวกับเสียงย่านความถี่สูงที่ตั้งแต่	 1.5	
kHz	ไปจนถึง	8	kHz	 เล็กน้อยที่ระดับ	 1-2	dB	 เช่นกัน	จะเห็นได้
ว่า	 ไม่ใช่การตอบสนองความถี่เสียงที่ราบเรียบสม่ำเสมอสักเท่า
ไหร่นัก	แต่อย่างไรก็ตาม	ลำโพง	Venere	2.5	มีระดับสัญญาณ
เสียงที่แตกต่างกันเพียงแค่	1	dB	เท่า	และยังสามารถที่จะถ่ายทอด

ย่านความถี่เสียงกลางออกมาได้อย่างเต็มไปด้วยความชัดเจน	
และมีความสมดุลเป็นอย่างดี	 เมื่อมีการนั่งฟังในแนวยิงเสียงของ
ลำโพง	 สำหรับย่านความถี่เสียงที่ต่ำกว่า	 300	 Hz	 ลงไป	ด้วย
สภาพอะคูสติกเสียงของห้องจะมีผลต่อลำโพงอย่างค่อนข้าง
ชัดเจน	ทั้งยังมีผลทำให้ลำโพงทั้งสองข้างถ่ายทอดเสียงออกมามี
ความแตกต่างกัน	อันเนื่องมาจากกำแพงของตัวห้องฟังเพลง	ที่มี
ผลต่อการตอบสนองเสียง	 ด้วยเหตุนี้	 จึงทำให้การตอบสนอง
ความถี่เสียงของลำโพง	มีความแตกต่างและหลากหลายมากยิ่ง
ขึ้น	
	 บางทีอาจจะเป็นเพราะการแมทช์จับคู่กันได้ใกล้เคียงมาก
ระหว่างดอกลำโพงเสียงกลางไปจนถึงดอกลำโพงเสียงสูง	 จึง
ทำให้ผมรู้สึกประทับใจในทันทีที่ได้ยินความสามารถในการ
ถ่ายทอดเสียงดนตรีในอัลบั้มบันทึกการแสดงดนตรีสดออร์เคสตร้า
ของลำโพง	Venere	ออกมาได้อย่างกว้างขวางเป็นอย่างดี	นอก	
จากนี้	 ลำโพงยังสามารถที่จะถ่ายทอดรายละเอียดของย่าน
ความถี่เสียงกลางและเสียงสูงออกมาได้อย่างเด่นชัด	น้ำเสียงโดย
รวมของลำโพง	จะออกไปในแนวโทนเสียงที่อบอุ่น	พร้อมด้วยเวที
เสียงที่มีการแผ่ขยายอยู่ด้านหลังของลำโพง	ได้อย่างสวยงามเป็น
อย่างดี	สำหรับเสียงเบส	ต้องถือว่าสามารถที่จะถ่ายทอดปริมาณ
เสียงเบสออกมาได้อย่างเพียงพอต่อการใช้งานทั่วไป	แต่สำหรับ
การฟังโดยที่ไม่มีการใช้	EQ	ปรับแต่งเสียงเพื่อให้รายละเอียดเสียง
ที่ได้	สามารถที่จะเข้ากับสภาพอะคูสติกของห้องฟังได้อย่างเต็มที่	
ผมพบว่า	 เสียงมิดเบส	จะมีการเน้นย้ำที่มากเกินไปอยู่สักหน่อย	
อย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วก่อนหน้านี้	ผมไม่ได้ฟันธงถึงสาเหตุที่ว่า
นี้เฉพาะเพียงแค่ลำโพง	Venere	 เพียงอย่างเดียวเท่า	 แต่ผมยัง

รวมไปถึงการเซ็ตอัพรายละเอียดของห้องฟังของผมด้วยเช่นกัน	
แต่อย่างไรก็ตาม	 โดยรวมแล้ว	 ต้องถือว่าลำโพง	 สามารถที่จะ
ถ่ายทอดน้ำเสียงออกมาได้อย่างเต็มไปด้วยความสมดุลจนน่าที่จะ
ทำให้ผู้ฟังส่วนใหญ่สามารถพึงพอใจได้อย่างง่ายดาย	 โดยรวม

ดอกลำโพงทวีตเตอร์โดมผ้าอาบน้ำยาแบบพิเศษของทาง Sonus 
Faber จะถูกติดตั้งโดยมีเวฟไกด์ทรงกลมเพื่อช่วยควบคุมการ

กระจายคลื่นเสียงสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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แล้ว	 ลำโพง	จะมีการเพิ่มระดับการตอบสนองเสียงเบสเล็กน้อย	
รวมไปถึงการเน้นย่านความถี่เสียงสูงอีกนิดหน่อย	ซึ่งจะทำให้
กราฟการตอบสนองความถี่เสียงออกมาในลักษณะที่คล้ายกับรูป
บ้าน	

คุณภาพเสียง
	 มาถึงในส่วนของรายละเอียดที่สำคัญของลำโพง	ที่เห็นได้ชัด
เลยก็คือ	ลำโพง	Venere	2.5	ที่สามารถจะถ่ายทอดทั้งเสียงร้อง
และเสียงโซโลเครื่องดนตรีออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นอย่างมาก	
ในเพลง	Hallelujah	ของ	Leonard	Cohen	ที่ถูกนำมาร้องใหม่
โดย	Renee	Fleming	จากอัลบั้มที่มีชื่อว่า	Dark	Hope	น้ำเสียงที่
ได้	จะเต็มไปด้วยความนุ่มนวลราวกับฟองครีม	 เนื่องจากผมได้มี
โอกาสฟังเสียงร้องของนักร้องหญิงท่านนี้ผ่านลำโพงหลายรุ่นมา
แล้วด้วยกัน	รวมไปถึงลำโพงที่มีราคาค่าตัวแพงกว่าลำโพง	หลาย
เท่า	 ผมจึงสามารถที่จะบอกได้เลยว่า	 ลำโพง	 Venere	 2.5	
สามารถที่จะถ่ายทอดเสียงร้องของเธอออกมาได้พอๆ	 กับลำโพง
ราคาแพงเหล่านั้นได้ เลยทีเดียว	 เช่นเดียวกับเสียงร้องของ	
Marianne	 Beate	 Kielland	 ในอัลบั้มของเธอที่มีชื่อว่า	 Come	
Away	Death	 (เวอร์ชั่นฟรีดาวน์โหลดแบบ	PCM	ที่ความละเอียด	
24-bit/192	 kHz;	 SACD/CD)	 ซึ่งเสียงร้องที่ได้	 จะมีลักษณะเนื้อ
เสียงที่ลอยเด่นอยู่ในอากาศเหนือบริเวณลำโพงเซ็นเตอร์ของผม
ได้ราวกับว่า	 เสียงร้องที่ว่านี้ได้ถูกถ่ายทอดออกมาจากลำโพง
เซ็นเตอร์ที่ว่านี้	 ทั้งๆ	 ที่ผมไม่ได้ต่อใช้งานลำโพงเซ็นเตอร์เลย	
เสียงร้องที่ได้	 ยังสามารถที่จะถ่ายทอดออกมาได้ลึกเช่นเดียวกัน	
ทั้งยังสามารถที่จะถูกถ่ายทอดออกมาให้มีความสมดุลได้อย่าง
เป็นธรรมชาติ	ทั้งนี้ก็เพราะความสามารถในการถ่ายทอดเสียงมิด
เบสออกมาได้อย่างเต็มอิ่มของลำโพง	 Venere	 2.5	 ผมยังได้
ทำการทดสอบเพิ่มเติมด้วยเพลงของ	 Paavo	 Jarvi	 ที่อยู่ใน
อัลบั้มอันยอดเยี่ยมของ	Faure	ที่มีชื่อว่า	 Requiem	พร้อมด้วย
เสียงร้องโซปราโนของ	Chen	Reiss	เสียงร้องในแบบบาริโทนของ	
Matthias	Goerne	และ	Chorus	กับ	Orchestra	ของ	Paris	ซึ่ง
ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมของ	 Faure	ที่อยู่ในอัลบั้มบันทึก
คอนเสิร์ตนี้ เช่นเดียวกัน	 สำหรับในส่วนของอัลบั้มที่มีชื่อว่า	
Requiem	 จะมีน้ำเสียงที่มีลักษณะเช่นเดียวกับอัลบั้ม	 Pavane	
เพียงแต่จะให้น้ำเสียงโดยรวมที่ฟังแล้วให้ความรู้สึกที่อร่อยหูมาก
กว่า	 (อันเนื่องมาจากเวอร์ชั่นที่มีเสียงร้องคอรัสที่ยังไม่ค่อยให้
ความรู้สึกที่คุ้นเคยเท่าไหร่นัก)	นอกจากนี้	 ผมยังได้ยินถึงน้ำเสียง
ที่เต็มไปด้วยความสอดคล้องกันระหว่างเสียงร้องและเวทีเสียงและ
การแสดงดนตรีที่ให้ความรู้สึกเหมือนที่อยู่บนเวทีจริง	 เสียงร้องที่
ได้	 จะถูกถ่ายทอดออกมาได้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอและมีความ
เป็นเนื้อเดียวกัน	นอกจากนี้	 เสียงที่เหมือนกับการเล็ดลอดออก
จากไรฟัน	ก็ยังสามารถที่จะถ่ายทอดออกมาได้อย่างเต็มไปด้วย
ความเป็นธรรมชาติ	 ผมยังไม่ลืมที่จะเลือกฟังในแทร็คที่ เป็น
เวอร์ชั่นสเตอริโอ	PCM	น้ำเสียงที่เต็มไปด้วยมนต์สเน่ห์	สามารถที่

จะถูกถ่ายทอดผ่านลำโพง	Venere	2.5	 เหมือนกับที่ได้จากการ
บรรเลงของนักดนตรีที่มีชีวิตจริงๆ	
	 เนื่องจากบทเพลงต่างๆ	ที่ผมได้นำมาทำการทดสอบ	ไม่ได้มี
ความต้องการในการถ่ายทอดเสียงเบส	รวมไปถึงไดนามิกเสียงที่
ทรงพลังมากไปกว่าปกติแต่ประการใด	ด้วยเหตุนี้	ผมจึงต้องเลือก
อัลบั้มที่เรียกได้ว่าเป็นยาแรงมาทำการทดสอบลำโพง	 เพิ่มเติม	
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในการถ่ายทอดทั้งเสียงเบสและ
ไดนามิกเรนจ์	ซึ่งนั่นก็คือ	อัลบั้มที่มีชื่อว่า	Sinfonia	da	Requiem	
พร้อมด้วยการควบคุมวง	 Oregon	 Symphony	 โดย	 Carlos	
Kalmar	ซึ่งเพียงพร้อมไปด้วยเสียงเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย	
ที่สามารถจะถ่ายทอดรายละเอียดเสียงออกมาได้ตั้งแต่น้ำเสียงที่
เต็มไปด้วยความบอบบางและละเอียดอ่อน	 ไปจนถึงน้ำเสียงที่
รุนแรง	เฉียบขาด	และทรงพลัง	เสียงเครื่องเป่าทองเหลืองโดยรวม
ที่เต็มไปด้วยความโดดเด่นและชัดเจน	รวมไปถึงเสียงรัวกลองเบส
ที่เต็มไปด้วยความสามารถในการถ่ายทอดออกมาได้อย่างน่า
อัศจรรย์เป็นอย่างยิ่ง	ลำโพง	Venere	2.5	สามารถที่จะถ่ายทอด
เสียงดนตรีเหล่านี้ออกมาได้อย่างไร้ซึ่งอาการเครียด	และอาการ
อั้นในน้ำเสียงได้อย่างสมบูรณ์แบบ	 จึงทำให้ผมรู้สึกมีความ
ประทับใจเป็นอย่างยิ่งในการถ่าย	ทอดเวทีเสียงของลำโพง	แม้
กระทั่งอัลบั้มที่มีการบันทึกเสียงแบบสเตอริโอธรรมดาในยุคแรกๆ	
ลำโพง	ก็สามารถที่จะถ่ายทอดรายละเอียดเสียงต่างๆ	เหล่านี้ออก
มาได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นอย่างดีเช่นเดียวกัน	มาถึงการทดสอบ
เสียงย่านความถี่ต่ำตอนล่างของลำโพงกันบ้าง	ผมได้ทดลองโดย
ใช้ไตเติ้ลแทร็คของ	Bela	Fleck	ที่อยู่ในอัลบั้มที่มีชื่อว่า	Flight	of	
the	Cosmic	Hippo	ซึ่งสามารถที่จะให้เสียงเบสที่เต็มไปด้วยน้ำ
หนักเสียงได้อย่างน่าประทับใจเป็นอย่างดี	 เช่นเดียวกับอัลบั้มของ	
Pink	Floyd	ที่มีชื่อว่า	Dark	Side	of	the	Moon	โดยเฉพาะอย่าง



141■ August  2015 

ยิ่งในอัลบั้มนี้	ที่ดูเหมือนจะได้ประโยชน์จากความสามารถในการ
ถ่ายทอดไดนามิกเสียงที่เต็มไปด้วยความกว้างขวางของลำโพง	
Venere	2.5	 ได้ดีเป็นพิเศษ	อันที่จริงแล้ว	ผมรู้สึกว่าการเพิ่มลำ
โพงซับวูฟเฟอร์เข้าไปใช้งานกับลำโพง	 อาจจะไม่ได้ช่วยเพิ่ม
ประสบการณ์ในการฟังเพลงได้อย่างโดดเด่นเท่าไหร่นัก	 รวมไป
ถึงการทดลองฟังกับบรรดาอัลบั้มโปรดของผม	จนกระทั่งผมได้
ทดลองเพิ่มลำโพงซับวูฟเฟอร์เข้าไป	ผมถึงได้ทราบว่า	อันที่จริง
แล้ว	ลำโพงซับวูฟเฟอร์สามารถที่จะช่วยเพิ่มประสบการณ์ที่ดีกับ
ลำโพง	ได้เช่นกัน	
	 ผมยังได้ใช้เวลาไปเป็นจำนวนมากกับการทดลองฟังเพลง
แบบความละเอียดสูง	 PCM	 และไฟล์	 DSD	 โดยผ่านลำโพง	
Venere	 2.5	 และความประทับใจที่ผมมีต่อลำโพง	 ก็คือความ
สามารถในการนำเสนอรายละเอียดเสียงเล็กๆ	 น้อยๆ	ที่อยู่ใน
อัลบั้มเหล่านั้น	ออกมาได้อย่างหมดจด	ด้วยการใช้ลำโพง	Sonus	
Faber	โดยตรงกับการทดสอบสัญญาณเสียงที่ความละเอียด	 16/
44.1	และ	24/96	ซึ่งมีอยู่หลายอัลบั้มจากค่าย	M.A	Recordings	
มีอยู่หลายอัลบั้มด้วยกันที่ผมมีความรู้สึกประทับใจเป็นอย่างมาก
กับคุณภาพเสียงที่ได้รับ	ซึ่งจะยิ่งเป็นการช่วยตอกย้ำความประทับ
ใจที่ผมมีต่อลำโพง	Sonus	 Faber	ตั้งแต่น้ำเสียงที่เต็มไปด้วย
ความเป็นธรรมชาติ	เสียงย่านความถี่กลางที่เต็มไปด้วยความผ่อน
คลายตลอดทั้งย่าน	ซึ่งล้วนแล้วแต่ช่วยทำให้ลำโพง	สามารถที่จะ

ถ่ายทอดเสียงดนตรีออกมาได้อย่างหมดจด	จากสภาพอะคูสติก
เสียงของสถานที่ที่ใช้ในการบันทึกเสียง	ไปจนถึงรายละเอียดเสียง
ในส่วนอื่นๆ	ที่สามารถจะเชื่อมโยงต่อเนื่องกันได้อย่างน่าประทับ
ใจ	 เสียงที่ได้จากลำโพง	จะเหมือนกับเสียงที่ได้จากในคอนเสิร์ต
ฮอลล์ชั้นดี	 ซึ่งจะช่วยทำให้ผู้ฟังสามารถที่จะเอาใจจดใจจ่อกับ
เสียงดนตรีที่ได้ยิน	 โดยที่ไม่รู้สึกว่าบรรยากาศเสียงโดยรอบ	
ทำให้เสียสมาธิในการฟังเพลงไปเลยแม้แต่นิดเดียว	 เรียกได้ว่ามี
สมาธิอยู่กับเสียงดนตรีล้วนๆ	เลยก็ว่าได้	
	 ความสามารถของลำโพง	Venere	2.5	ในการถ่ายทอดเสียง
ย่านความถี่กลางและเสียงย่านความถี่สูงออกมาได้อย่างสมดุล
และสอดประสานเป็นเนื้อเดียวกันได้อย่างสมบูรณ์แบบ	ถึงว่าเป็น
คุณสมบัติที่ดี	เมื่อผมมีการใช้งานลำโพง	เป็นลำโพงหลักแชนแนล	
L/R	สำหรับการฟังเพลงในแบบมัลติแชนแนล	นอกเหนือไปจาก
น้ำเสียงที่มีความแตกต่างไปจากลำโพงรุ่นอื่นๆ	 อย่างเห็นได้ชัด
แล้ว	น้ำเสียงของลำโพง	Venere	จะเต็มไปด้วยความเปิดโปร่ง	
และมีความใหญ่โตมากกว่าเสียงของชุดเครื่องเสียงที่มีการแมทช์
มาแล้วของผมเสียอีก	และถึงแม้ว่าลำโพง	Venere	จะมีเสียงย่าน
ความถี่สูงที่เต็มไปด้วยพลังงานมากกว่าก็ตาม	แต่กลับไม่มีความ
สดสว่างในน้ำเสียงที่มากเกินไป	 รวมไปถึงมีการไฮไลต์ในย่าน
ความถี่เสียงหนึ่งเสียงใดเป็นพิเศษอีกด้วย	
	 เพื่อเป็นการทดสอบเพิ่มเติม	ผมจึงได้นำเอาลำโพง	Venere	
2.5	ไปทำการทดสอบกับชุดเครื่องเสียงที่ผมใช้เพื่อทำการทดสอบ
ระบบ	Trinnov	MC	Optimizer	ซึ่งผมมักจะใช้สำหรับการปรับแต่ง	
EQ	 ให้กับลำโพง	Venere	รวมไปถึงการสนับสนุนการใช้งานกับ
ลำโพง	 Paradigm	 รวมไปถึงการปรับแต่งรายละเอียดตำแหน่ง
ของลำโพง	ในตำแหน่งจำลอง	เพื่อให้ได้ตำแหน่งและรายละเอียด
เสียงที่เต็มไปด้วยความสมบูรณ์แบบเหมือนเช่นที่เห็นอยู่ในราย
ละเอียด	ลำโพง	Venere	 2.5	ที่มีการปรับแต่ง	 EQ	จะสามารถ
ทำตัวเป็นลำโพงล่องหนได้อย่างสมบูรณ์แบบ	จนเหมือนกับเป็น
แหล่งสัญญาณเสียงของระบบเสียงสองแชนแนลได้อย่างยอดเยี่ยม	
เสียงดนตรีที่ถูกถ่ายทอดออกมา	 จะเต็มไปด้วยรายละเอียดที่
สามารถฟังได้ง่าย	 เต็มไปด้วยความสมดุล	 และน้ำเสียงที่มีความ
เปิดโปร่งสูง	 เหมือนกับที่เราได้จากการแสดงดนตรีสดของจริง	

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ
แหล่งสัญญาณเสียงดิจิตอล	:	เครื่องเล่นแผ่น	Blu-Ray		
ยูนิเวอร์แซลเพลเยอร์	Oppo	BDP-103	และเครื่องเล่น	DVD		
ยูนิเวอร์แซลเพลเยอร์เวอร์ชั่นโมดิฟายด์	DV-980	ดิจิตอลอีควอ-	
ไลเซอร์	Trinnov	MC	Optimizer	
ปรีแอมป์ :	ปรีแอมป์-โปรเซสเซอร์	Marantz	AV-8801	 โปรเซส-
เซอร์	Trinnov	MC	
เพาเวอร์แอมป	์:	Bryston	9B-STT	
ลำโพง	:	Paradigm	Studio	60	v3	ลำโพงซับวูฟเฟอร์	Paradigm	
Reference	Servo-15	และ	Studio	Sub	15	
สายสัญญาณ HDMI	:	AudioQuest	Vodka	
สายสัญญาณเสียงอะนาลอกแบบบาลานซ	์ :	 Kubala-Sosna	
Fascination	
สายลำโพง	:	Kubala-Sosna	Fascination	
สายไฟ AC	:	Kubala-Sosna	Emotion	
อุปกรณ์เสริม	:	เครื่องกรองไฟ	APC	S-15	
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และเนื่องจากระบบ	Trinnov	MC	Optimizer	สามารถที่จะทำงาน
เข้าขากับลำโพง	Venere	2.5	 ได้อย่างยอดเยี่ยม	พร้อมด้วยการ
ใช้ลำโพง	Paradigm	Studio	60	 เป็นลำโพงเซ็นเตอร์	ด้วยเหตุนี้	
จึงทำให้การถ่ายทอดเสียงดนตรีในแบบมัลติแชนแนลได้อย่าง
ยอดเยี่ยม	 แต่อย่างไรก็ตาม	 ไม่ว่าเราจะมีการใช้ลำโพงแต่ละ
แชนแนลมากมาย	หรือมีการปรับแต่งรายละเอียดเสียงด้วยการใช้	
EQ	ขนาดไหนก็ตาม	แต่ลำโพง	Venere	2.5	ก็สามารถที่จะใช้
ประโยชน์จากการถ่ายทอดไฟล์เพลงควาละเอียดสูงแบบ	 DSD	
และ	PCM	ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม	นอกจากนี้	ลำโพง	
ยังสามารถที่จะถ่ายทอดเสียงดนตรีต่างๆ	ออกมาได้เหนือกว่าที่
ลำโพง	Paradigm	สามารถทำได้ในทุกๆ	กรณี	 ไม่ว่าจะเป็นเสียง
อะไรที่ผมเคยฟังมาจากชุดเครื่องเสียงชุดนี้ในห้องฟังของผมก็ตาม	
		 ลำโพง	 Sonus	 FAber	 Venere	 จึงถือได้ว่าเป็นลำโพงที่
สามารถจะถ่ายทอดเสียงดนตรีออกมาได้อย่างเปิดเผย	 และมี
ความสมดุลของน้ำเสียงต่างๆ	ที่ดีกว่าลำโพง	Paradigm	ที่ผมได้
ใช้งานมาแล้วเป็นระยะเวลานาน	 ในขณะเดียวกัน	 ลำโพงของ	
Sonus	Faber	ก็ยังสามารถที่จะให้น้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความนุ่ม
นวลต่อเนื่องเป็นเนื้อเดียวกัน	และมีการถ่ายทอดเสียงเครื่องดนตรี
ประเภทต่างๆ	ที่สอดประสานกันได้เหนือกว่าลำโพง	KEF	Q900	
ซึ่งผมได้เคยทำการทดสอบเอาไว้แล้วในนิตยสาร	Stereo-phile	
เดือนกันยายน	 2011	 (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	 www.ster	
eophile.com/content/kef-q900-loudspeaker)	 ถ้าลองมอง
ย้อนกลับไปในความทรงจำที่เริ่มคลุมเคลือแล้วของผม	 เกี่ยวกับ
ประสบการณ์ที่ได้รับจากลำโพงรุ่นต่างๆ	 ที่ผมได้เคยทำการ
ทดสอบกับชุดเครื่องเสียงของผมที่อยู่ในเมือง	Connecticut	ผมยัง
มีความคิดว่า	ลำโพง	Sonus	Faber	บางทีอาจจะสามารถให้ได
นามิกเสียงได้มากกว่าลำโพง	PSB	 Imagine	T	 เสียอีก	 (ทดสอบ
เอาไว้ใน	Stereo-phile	ฉบับเดือนมิถุนายน	2009;	www.ster	
eophile.com/content/psb-imagine-t-loudspeaker)	 จาก
ความทรงจำเท่าที่ผมจะนึกออกได้ของผม	ตลอดระยะเวลาที่ผ่าน
มาในฐานะที่เป็นนักทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงของผม	ผมคิด
ว่า	 ลำโพงที่เคยทำให้ผมรู้สึกเพลิดเพลินและมีความสุขได้เท่า
เทียมกับลำโพง	 Venere	 2.5	 ก็คือ	 ลำโพง	 Canton	 Vento	
Reference	9	DC	 (ในนิตยสาร	Stereophile	ฉบับเดือนมีนาคม	
2008;	www.stereophile.com/music-intheround/308mitr/

index.html)	 และลำโพง	Revel	Concerta	F12	 (ใน	Stereophile	
ฉบับ เดือนกรกฏาคม	 2006 ;	 www.stereoph i le .com/
floorloudspeakers/706revel/index.html)	 แต่อย่างไรก็ตาม	
สำหรับลำโพง	Canton	ที่เป็นลำโพงมอนิเตอร์แบบวางขาตั้ง	(เมื่อ
ปี	 2008)	และลำโพง	Revel	 (เมื่อปี	 2006)	อาจจะดูเป็นลำโพงที่
ล้าสมัยและเชยเกินไป	 เมื่อเปรียบเทียบกับลำโพงที่มีการออกแบบ
อันเป็นเอกลักษณ์และสไตล์เป็นของตัวเองอย่าง	Sonus	Faber	

สรุปผลการทดสอบ
	 โดยส่วนตัวแล้ว	ผมหลงรักลำโพง	Sonus	Faber	Venere	
2.5	 เป็นอย่างมาก	 เนื่องจากความเป็นลำโพงที่สามารถให้น้ำ
เสียงออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมกับทุกๆ	อัลบั้มที่ผมได้นำมาทำการ
ทดสอบ	และยังสามารถที่จะใช้งานได้ดีไม่มีปัญหาใดๆ	กับทุกๆ	
ชุดเครื่องเสียงที่ผมได้ทดลองนำไปใช้งาน	ต้องถือว่าเป็นลำโพงที่
สามารถเปิดประสบการณ์ในการฟังเพลงรูปแบบใหม่ให้กับผมได้
อย่างแท้จริง	 และด้วยความสามารถในการถ่ายทอดเสียงดนตรี
ออกมาได้อย่างชาญฉลาด	และความสมดุลในน้ำเสียงที่ได้จาก
ลำโพง	ทำให้ผมทราบได้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนว่า	ผมจำเป็นที่จะ
ต้องทำการอัพเกรดชุดลำโพงที่ใช้ในชุดเครื่องเสียง	 Connecticut	
ของผม	 เพื่อให้ผมสามารถที่จะประทับใจและเพลิดเพลินไปกับ
ระบบเสียงความละเอียดสูงสมัยใหม่ได้อย่างเต็มที่มากยิ่งขึ้น	แต่
อย่างไรก็ตาม	ผมพบว่า	ลำโพง	Venere	2.5	จะมีความสูงที่มาก
เกินไปสักหน่อย	จึงทำให้ไม่สามารถที่จะจัดวางเอาไว้ใต้จอทีวี
ของผมได้	 แต่อย่างไรก็ตาม	นี่เป็นเพียงแค่ปัญหาเล็กน้อยของผม
เท่า	อย่าให้ปัญหาของผมทำให้คุณพลาดโอกาสในการทดลอง
ฟังคุณภาพเสียงจาก	ลำโพง	Venere	2.5	 ไม่ได้มีแค่รูปลักษณ์
ภายนอกที่เต็มไปด้วยความสวยงามและดูเซ็กส์ซี่	 แต่ยังสามารถที่
จะนำเสนอเสียงดนตรีอันยอดเยี่ยมให้กับคุณได้ด้วย		 



