
วงสองสามปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นช่วงที่ผลิดอกออกผลสำหรับ Sonus Faber อย่างแท้จริงซึ่งจะเห็นได้จากความหลาก
หลายในโปรดักส์ต่างๆ ที่ถูกผลิตขึ้นมาในเวลาดังกล่าว และไม่นานหลังจากที่รุ่น Olympica ออกมาในงาน High End 
Show ที่เมือง Munich ปีที่แล้วทางบริษัทก็มีรุ่น Venere ซึ่งเป็นรุ่น Affordable ติดตามออกมา ส่วนรุ่น II ที่คุณเห็นอยู่

นี้จัดอยู่ในรุ่นกลางๆ ของสายพันธ์ุนี้นั่นคือรุ่น I ซึ่งเป็นลำโพงวางขาตั้งส่วนรุ่น III เป็นรุ่นวางพื้นที่มีขนาดใหญ่กว่าโดยจะมี
ตัวขับเสียงทุ้มเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งตัวจากรุ่น II ซึ่งมีอยู่แล้วสามตัว 
  งานไม้ของลำโพงทำออกมาอย่างสวยงามยิ่ง รายละเอียดต่างๆ อ่อนละเมียดละไม, การตบแต่งโดยรวมสะอาดเนียนตา 
และให้สัมผัสที่น่าอภิรมย์ยิ่งนัก ซึ่งก็เป็นเรื่องน่าแปลกที่ลำโพงเจ้าอื่นแม้จะผ่านการสร้างและตบแต่งมาอย่างดีแล้วก็ตามแต่ก็
ยังไม่ตรึงตราเท่านี ้คู่ที่ได้รับมารีวิวมาในสีไม้วอลนัทสง่างามประสานด้วยไม้เมเปิ้ล ส่วนด้านบน, ด้านหน้าและแผงด้านหลัง
ต่างก็ปิดผิวไว้ด้วยหนังแท้ (ไม่ใช้ไวนิล) ส่วนท่อสะท้อนเสียงแนวตั้งที่ยิงออกด้านข้างนั้นก็ปิดไว้ด้วยแผงเหล็กที่เป็นรูพรุน ซึ่ง
ถ้าบริษัทอื่นพยายามจะทำลำโพงแบบนี้ออกมาก็คงจะไร้ซึ่งความหรูหราและรสนิยม, แต่นี่คือลำโพงที่สง่างามอย่างแท้จริง 

คัดลอกมาจากนิตยสาร What Hi-Fi ? ฉบับ 354  
เดือน เมษยน 58 แปลและเรียบเรียง : Mr. Perfectionist 

เสียงที่เป็นเอกลักษณ์ - เพื่อผู้ที่หลงใหลใน
ศิลปแห่งความเป็นอิตาลีอย่างแท้จริง 

Olympica II 

  ลำโพงใหม่ทุกชิ้นจากค่าย Sonus Faber คือผลงานที่พิเศษโดยแท้, แต่ Olympica II 
สามารถทำได้อย่างที่ตั้งความหวังไว้หรือไม่ - เดวิด ไพรซ ์
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 การนำตัวขับมาใช้ก็น่าสนใจไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน เริ่มต้นด้วยตัว
ขับเสียงแหลมแบบโดมใหม 29 mm ซึ่งนำมาจากรุ่น Aida ซึ่งเป็น
รุ่นไฮเอนด์ ตรงปลายสุดจะมีโดมแหลมที่เรียกว่า ‘Arrow Point’ 
ซึ่งกล่าวกันว่าเป็นรุ่นที่ทำออกมาเทียบเคียงกับตัวขับแบบ Dome 
And Ring ซึ่งกลายเป็นของคลาสสิกไปแล้ว พร้อมทั้งระบบขับ
เคลื่อนทำจากแม่เหล็กนีโอไดเมี่ยม  ส่วนตัวขับเสียงกลางขนาด 
150 mm จะใช้วอยซ์คอยล์ที่มีตัวขึ้นรูปปราศจากกระแส Eddy 
และตัวกรวยที่มีส่วนผสมของเยื่อไม้, ใยนุ่น, ใย Kenaf และเส้นใย
ธรรมชาติอื่นๆ ซึ่งกล่าวว่าให้เสียงที่เป็นธรรมชาติที่สุดและทั้งหมด
นี้ก็จะถูกเคลือบด้วยสารโปร่งใสที่ทำหน้าที่ยึดหน่วงอีกทีหนึ่ง  
ต้วขับเสียงทุ้มมีขนาด 230 mm ตัวกรวยเป็นแผ่นประกบแบบ
แซนด์วิชโดยมีแผ่นโฟมที่มีความแกร่งอยู่ตรงกลางและผิวด้าน
นอกทั้งสองด้านเป็นแผ่นเยื่อเซลลูโลสขึ้นรูป และขับเคลื่อนด้วย
โครงสร้างแม่เหล็กที่มีระยะชักยาว 

  จุดตัดของระบบอยู่ที่ 250 Hz และ 2.5 kHz ซึ่งไม่ถือว่าเป็น
เรื่องผิดปรกติซึ่ง Sonus Faber กล่าวว่างานออกแบบการลาดชัน
ของจุดตัดนี้ถูกจัดให้มีการตอบสนองในแง่ของ Amplitude และ
เฟสอย่างดีเยี่ยมในการที่จะเอื้อประสิทธิภาพด้าน Space/Time 
หรือระยะทางต่อเวลาการมาถึงของเสียงให้ออกมาดีที่สุด การ
ตอบสนองความถี่ที่เคลมไว้ก็คือ 40 Hz ถึง 30 kHz โดยมีความ
ไวอยู่ที ่88 dB/1 W/1 m ส่วนกำลังขับที่แนะนำคือ 5 W ถงึ 250 W 
โดยอิมพีแดนซ์จะอยู่ที่ 4 โอห์ม ดังนั้นก็ควรใช้กับแอมป์-
โซลิดสเตทที่ดีๆ และพลังสูงสักหน่อย การทดสอบด้วยการฟัง
แสดงให้เห็นว่าลำโพงคู่นี้จะให้ผลได้ดีที่สุดในตำแหน่งที่ใกล้กับ
ผนังด้านหลัง แต่โดยปรกติแล้วบางท่านอาจจะอยากวางลำโพงนี้
ให้ห่างออกมาสักหนึ่งเมตรแล้วโทอินเข้ามาหาผู้ฟังสักเล็กน้อย  
โดยทั่วไปแล้ว Sonus Faber ถือว่าเป็นลำโพงที่ง่ายกับการใช้
งานเมื่อวัดจากมาตรฐานด้านราคาของมัน    
 
 คุณภาพเสียง

  รุ่น II จัดว่าเป็นลำโพงที่มีขนาดกำลังพอเหมาะพอดี ซึ่งถ้า
วางในห้องฟังขนาดใหญ่ของคนอังกฤษก็จะเข้ากันอย่างเหมาะสม
พอด ีการที่ต้องจ่ายค่าตัวของลำโพงขนาดนี้ทำให้เราก้าวเข้าไปสู่
อาณาจักรลำโพงรูปแบบซับซ้อนต่างๆ อย่างเช่นอิเล็กโตรสแต-
ติก, ริบบ้อน, ไฮบริด, ฯลฯ ซึ่งแต่ละแบบที่กล่าวมาล้วนแต่ยากยิ่ง

รายละเอียด 
โปรดักส ์: Sonus Faber Olympica II 
ประเภท : ลำโพงตั้งพื้นสามทาง 
หนัก : 68 kgs 
ขนาด (กสล) : 370 x 1,055 x 472 mm 
คุณสมบัติพิเศษ : 
• ตัวขับเสียงแหลมแบบโดม ‘Arrow Point’ ขนาด 29 mm 
• ตัวขับเสียงกลางเยื่อไฟเบอร์ธรรมชาติขนาด 150 mm 
• ตัวขับเสียงทุ้มแผ่นเส้นใยประกบแบบแซนด์วิช 
• ความไวที่ระบุ : 88 dB/1 W/1 M 

งานสร้างที่ไร้ที่ติและส่วนโค้งที่น่าหลงใหล 
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ในการจัดเครื่องให้เข้ากันหรือแม้กระทั่งการจัดวางแต่นี่ไม่เป็น
ปัญหาสำหรับรุ่น II นี้เลย เสียงที่ออกจาก II นั้นกว้างขวางและ
เป็นสามมิติโดยปราศจากความบิดเบือนทางเสียงอย่างสิ้นเชิง 
  เสียงเบสแน่นและมั่นคง, แต่ไม่มีอาการล้นห้องหรือท่วมท้น
เสียงดนตรีแต่กลับให้ความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งที่คงอยู่ในองค์รวม
ทั้งหมดของเสียงแทนที่จะโดดเด่นเรียกร้องให้หันมาสนใจมันแต่
เพียงอย่างเดียว เพลง Great Train Robbery ของ Black Uhuru 
แสดงให้เห็นว่า II สามารถออกตัวและหยุดได้อย่างเฉียบพลัน ทั้ง
ยังพร้อมพรั่งด้วยพลังที่นำเข้าไปสู่อารมณ์เพลงอย่างแท้จริง
กระนั้นยังไม่สร้างความรู้สึกแก่เราว่าลำโพงกำลังบดบังดนตรีอยู่ 
เฉพาะอย่างยิ่งเสียงเบสนั้นกลับสะอาดและถ่ายทอดออกมาได้
อย่างดีเป็นพิเศษ แต่ถ้าเราต้องการเสียงเบสใหญ่ๆ บวมๆ แล้วละก็
ขอให้ผ่านไปได้เลย 
  เมื่อนำเพลงที่สร้างชื่อกับวงสไตล์อีเล็กโทรอย่าง LFO มาเล่น
ก็จะรู้ได้ทันทีเลยว่าเสียงเบสของ II ลงได้ลึกอย่างดีเยี่ยมแม้จะไม่
ถึงกับสุดยอดแล้วก็ตาม 
  สิ่งที่น่าพึงพอใจอย่างยิ่งคือการที่เสียงเบสของ II กลมกลืน
เข้ากับเสียงย่านกลางอย่างไร้ที่ติด้วยการเชื่อมต่อที่ไร้ร่องรอยและ
เป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน โดยจะไม่มีทางจับได้เลยว่าตัวขับทั้งสอง
ตัวนี้ต่างแยกกันทำงานอยู่ซึ่งตรงกันข้ามกับที่เกิดขึ้นกับลำโพง
สามทางที่ความสามารถน้อยกว่านี้ และนี่ - ทำให้เราได้สัมผัสกับ
เสียงย่านกลางที่สดชื่นอย่างน่าอัศจรรย์พร้อมด้วยบรรยากาศและ
สีสัน Sonus Faber มิใช่ลำโพงที่ให้เสียงสะอาดที่ฟังดูคล้ายกับ
ลำโพงมอนิเตอร์, แต่มันจะค่อนไปทางอบอุ่นในย่านกลางเล็ก
น้อยทำให้ทุกอย่างที่ออกมาเสมือนฉาบไปด้วยแสงอันมลังเมลือง
เหมือนแสงอำพัน แต่นี่หาใช่คำติติงไม่, เพียงแต่มันจะลบขอบ
เสียงที่เข้มข้นจากแผ่นที่คมชัดอย่างเช่นเพลง Liar Liar ของคณะ 
Castaways ทำให้เสียงโดยรวมออกมาน่าฟังยิ่งขึ้น  สิ่งที่ผมชอบ
เกี่ยวกับย่านเสียงกลางนี้ก็คือมันจะสร้างเสียงที่เต็มไปด้วยราย
ละเอียดโดยไม่เอนเอียงเข้าไปหาความกระด้างหรือความยะเยือก
แข็งซึ่งแม้แต่ลำโพงไฮเอนด์บางคู่ก็ยังไม่ทำเช่นนี้และอาจจะทำให้
เราต้องแทบจะลุกหนีไปเลยเมื่อฟังจากแผ่นที่บันทึกมาอย่างไม่
สมบูรณ์ 
  ส่วนย่านความถี่เสียงแหลมก็ทำได้ดีและทัดเทียมกันกับย่าน
เสียงที่เหลือ  ในราคาขนาดนี้เราอาจจะถวิลหาความราบรื่นและ
ความละเมียดที่ได้จากลำโพงริบบ้อนอย่าง Apogee หรือลำโพง 
อิเล็กโตรสแตติกดีๆ แต่คุณสมบัติที่ว่านี้มีให้เห็นไม่มากนักและ 
Olympica II จะออกแนวรวดเร็วและการควบคุมดนตรีที่ดีเสียมาก
กว่า และคุณสมบัติข้อนี้ก็เด่นชัดจนทำให้เราเพ่งสมาธิไปที่ดนตรี
ที่มีสีสันในรูปแบบที่แตกต่างออกไปและก็ติดตามมันไปอย่าง
ง่ายดาย  ความสามารถในการจำแนกแยกแยะองค์ประกอบที่แตก
ต่างกันในเสียงดนตรีทั้งมวลนั้นก็ถือได้ว่าเป็นคุณสมบัติของ
ลำโพงระดับเยี่ยมอย่างหนึ่ง 
  อีกแง่มุมหนึ่งที่แสดงให้เห็นความสามารถในการจัดการเฟส

ถาม & ตอบ 
Livio Cucuzza หัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมศิลป, Fine Sound 
Group 
DP : ลำโพงในอนุกรม Olympica ตั้งเป้าไปที่ลูกค้ากลุ่มใด? 
LC : ลำโพงพวกนี้สร้างมาเพื่อทุกท่านที่รักในเสียงดนตรี และชื่น
ชอบในคุณลักษณเสียงที่เป็นของ Sonus Faber โดยเฉพาะ เป็น
ลำโพงสำหรับผู้ที่รักในรายละเอียดและวัสดุธรรมชาติต่างๆ เช่น ไม้
และหนัง และผู้ที่นิยมในงานฝีมือของชาวอิตาลี คอลเล็กชั่นของ 
Olympica จะวางตัวอยู่กลางๆ ในกลุ่ม Sonus Faber ทั้งหมด ซึ่ง
เป็นจุดที่มีความสำคัญมากสำหรับเราซึ่งเคยทำกับ Cremona มา
ก่อนหน้านี้, และคราวนี้ก็เป็น Olympica 
 
ใครเป็นผู้ออกแบบ? 
ผมเองครับ, ในฐานะหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมศิลป แต่โปรเจ็กต์
ทุกชิ้นที่ออกมานี่ก็เป็นผลงานของทีมออกแบบทั้งหมดซึ่งขณะนี้รับ
ผิดชอบต่อแบรนด์ทั้งหมดของ Fine Sound Group รูปลักษณ์
พิเศษของลำโพงนี้ถูกใช้เพื่อการควบคุมความถี่เรโซแนนซ์ทุกอย่าง
ที่เกิดขึ้นกับตัวตู้, ซึ่งประกอบไปด้วยอลูมีเนียม, ไม้จริงและไม้ MDF 
จากมุมมองของความสะดวกในการใช้งานท่อสะท้อนเสียงทุ้มแนว
ตั้งที่ด้านข้างนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกค้ามีความสามารถในการ
จัดการเสียงเบสให้มีการตอบสนองที่ดีที่สุดในห้องฟังของเขาเอง 
ซึ่งถ้าทำอย่างถูกต้องแล้วลำโพงก็จะให้เสียงที่ดีเยี่ยมกับดนตรีทุก
ชนิดเลย 
 
แล้วจะแนะนำให้ใช้อุปกรณ์ต้นทางหรือแอมป์ตัวใหน? 
ผมขอแนะนำว่า Sonus Faber ควรจะใช้กับอุปกรณ์ที่ เน้น
คุณสมบัติของความเป็นธรรมชาติและความโปร่งใสในสภาพอะค-ู
สติก เสียงจากระบบเครื่องเสียงทุกระบบนั้นเป็นทางเลือกของแต่ละ
คนซึ่งสัมพันธ์อย่างแน่นหนาต่อความชอบของแต่ละท่าน ระหว่าง
การทดสอบของเราก็พบว่าผลงานที่ดีมากมาจากการขับด้วยแอมป์
ของ McIntosh และจากเครื่องหลอดของ Audio Research ซึ่งให้
เสียงที่นุ่มนวลร่วมกับโปรดักส์ของ Wadia ด้วย 
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สรุป

  ลำโพงต่างๆ ในราคาขนาดนี้ต่างก็ประสบความสำเร็จไม่ใน
แนวทางใดก็อีกแนวทางหนึ่ง, ดังนั้นทางเลือกในการหามาครอบ
ครองนั้นก็จะขึ้นอยู่กับบุคลิกทางเสียงที่เราให้ความสำคัญมาก
ที่สุด Olympia II นั้นถูกสร้างมาสำหรับผู้ที่แสวงหาความสุดยอด
ในทุกประการ, ผู้ที่แสวงหาบางอย่างที่ให้เสียงอันทรงพลัง, โอ่อ่า
และเต็มไปด้วยรายละเอียดพร้อมทั้งความสมดุลแห่งโทนเสียงโดย
รวม, เสียงเบสที่หนักแน่นและราบรื่น, เสียงแหลมที่ทอดขึ้นไปสูง 
- กับทุกๆ แนวดนตรีที่เราฟัง มันเป็นลำโพงที่ไม่บรรลุความสุด
ยอดในแนวทางใดแนวทางหนึ่ง, แต่จุดแข็งของมันอยู่ที่ความ
สามารถทั่วไปที่ทำได้ในระดับสูง ถือได้ว่านี่คือผู้เล่นคนใหม่ที่น่า
จับตามองเป็นอย่างยิ่งในอาณาจักรของลำโพงตั้งพื้นระดับ
ไฮเอนด์ทั้งยังควรค่าแก่การไปฟังให้จงได้, ถ้าคุณกำลังมองหา
ลำโพงสักคู่ที่สามารถทำทุกอย่างได้อย่างยอดเยี่ยม     

ที่เราชอบ : โทนเสียงที่สมดุล, ความเป็นดนตรีที่น่าพึงพอใจเป็นอย่าง
ยิ่ง, คุณภาพการสร้างและการตบแต่ง 
ที่เราเห็นต่าง : อาจจะไม่เด่นในเรื่องของมิติ นอกจากนั้นก็ไม่มีอะไร 

สรุป : เป็นลำโพงตั้งพื้นที่ให้เสียงได้โอ่อ่าและสวยงามยิ่ง    

1) - ตัวขับเสียงแหละ
โดมใหมขนาด 29 mm 
2) - ตัวขับเสียงกลาง
ขนาด 150 mm 
3) - ขั้วต่อลำโพงแบบ 
Bi-Wire 

เปรียบเทียบกับคู่อื่น 
  ลำโพง Spendor ST ราคาน้อยกว่า Sonus Faber เพียง
สามปอนด์เท่านั้นและเป็นลำโพงที่สร้างมาอย่างดีเช่นกัน ในทาง
เสียงถือว่าสมานเสมอและสมดุลดีมากและเป็นลำโพงที่ “ไร้บุคลิก” 
เสียง เบสแน่นแข็ งแรงขับ เคลื่ อนออกมาอย่างดีแต่ ไม่ เน้น  
Olympica ถือได้ว่าทัดเทียมกันในจุดนี้แต่จะทอดคลุมขึ้นไปถึง
ย่านเสียงกลางที่ทำให้ออกมาอบอุ่นกว่าและ “สะอาด” น้อยกว่า 
ST อย่างไรก็ตาม ลำโพงจากค่ายอิตาลีจะให้เสียงที่เรียกว่า 
Engaging หรือมีอารมณ์ร่วมมากกว่าและให้โทนเสียงที่น่าฟัง
สำหรับดนตรีประเภทคลาสสิกแต่ลำโพงจากค่ายอังกฤษจะให้
เสียงที่ตรงไปตรงมามากกว่า เสียงสูงจาก Spendor จะสะอาด
กว่าเพียงเล็กน้อยแต่นี่ถือว่าเป็นตวามแตกต่างที่ไม่เป็นประเด็น
สำคัญอะไร และโดยรวมแล้ว Sonus Faber จะมีความร่าเริงเล็ก
น้อยในน้ำเสียงซึ่งก็พ้องกับสไตล์รูปลักษณ์ที่ออกแบบมา 

ผลงานด้านเสียง 

คุณค่าต่อราคา 

คุณภาพเนื้องาน 

คุณสมบัติต่างๆ 

โดยรวม 

คะแนนของ Hi-Fi Choice 

H  H  H  H  H  H 

H  H  H  H  H  H 

H  H  H  H  H  H 

H  H  H  H  H 

H  H  H  H  H  H 

3 

2 

4 

1 

ของลำโพงก็คืออิมเมจและความลึกที่มันถ่ายทอดออกมานั่นเอง
ซึ่งตรงจุดนี้ถือว่า II ทำคะแนนได้อย่างสูง ส่วนในเชิงของบรรยา-
กาศนั้น II ทำได้กว้างและแผ่ขยายออกไปซึ่งตรงนี้แม้ว่าความ
โอ่อ่าจะยังไม่ทัดเทียมกับลำโพงแผงใหญ่ๆ แต่ก็ยังให้เสียงที่มี
กรอบจำกัดน้อยกว่าลำโพงคู่แข่งที่เป็นแบบมาตรฐานทั่วไป เมื่อ
นำดนตรีชุด Pastoral Symphony ของ Beethoven จากค่าย 
Deutsche Grammophon มาฟัง Olympica ก็สามารถจัดวาง
เครื่องดนตรีในวงออร์เคสตร้าได้อย่างเที่ยงตรงและกระทำอย่าง
สมานเสมอไปจนถึงด้านหลังของฮอลล์ จะมีก็เพียงแต่ช่วงที่ดนตรี
กระหน่ำออกมาจนถึงจุดสูงสุดเท่านั้นที่จะแสดงให้เห็นว่า II ยังไม่
สามารถทัดเทียมกับลำโพงชนิดราคาไม่เป็นอุปสรรคได้ในเชิงของ
พละกำลังและความเปิดเผย แต่ II ก็ยังเป็นลำโพงที่คงความ
ละเมียดและเต็มไปด้วยรายละเอียด, เป็นลำโพงซึ่งสวยงามสง่า, 
สมจริงในแง่ไดนามิกและให้ความพึงพอใจในสาระดนตรีอย่างยิ่ง
ยวด - และไม่เคยละเลยที่จะสร้างความอภิรมย์ในการฟังเลย 
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