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โดยสามารถเลือกให้แอมป์ทำงานในหมวดคลาส A หรือคลาส AB ก็ได้ แอมป์ตัวนี้สามารถจ่ายกระแสได้สูงมาก   
มีพรรคพวกกันใช้ลำโพงริบบ้อนของ Apogee ที่ขึ้นชื่อว่ากินแอมป์มาก เพราะอิมพีแดนซ์บางช่วงต่ำกว่า 1 โอห์ม 
(โหดตลอดกาล มันกินแอมป์ชั้นดีเป็นอาหาร ว่ากันว่าถ้าแอมป์ขับได้ดีจะให้เสียงระดับสุดยอด เป็นลำโพงชั้นยอด
ตลอดกาลของวงการอีกตัว, วิศัลย์) แอมป์ที่ใช้ถ้ากำลังขับไม่สูง และกำลังสำรองไม่ดีพอแล้วล่ะก็ เห็นมีควันขึ้น
แอมป์มาหลายตัวแล้ว พอเอาแอมป์ 50 วัตต์ของเราต่อเข้าไป เราพบว่ามันให้คุณภาพเสียงที่ดีพอ ๆ กับแอมป์  
ที่ใช้อ้างอิงเป็นมาตรฐาน โดยที่ไม่รู้สึกว่าเสียงที่เราฟังมันมาจากแอมป์ตัวใหญ่หรือเล็ก หรือมีกำลังขับสักกี่วัตต์ 
แหม... มันส์จริง ๆ  
ADP : ผมคิดว่าการทำแอมป์คลาส A หรือคลาส AB มันก็มาจากพื้นฐานวงจรแบบเดียวกัน คุณพอจะบอก 
ได้หรือไม่ว่า Vitus มีอะไรที่แตกต่างจากแอมป์ตัวอื่น
Vitus : เราออกแบบหม้อแปลงเอง หม้อแปลงของเราเรียกว่า UI-Core ซึ่งเราทุ่มเทวิจัยกับมันอย่างมาก ทั้งแกน
วัสดุที่ใช้, รูปร่าง, คอยล์ทองแดงที่พัน, ลักษณะการพัน, การเคลือบน้ำยา, การแดมป์ จนกล่าวได้ว่า ถ้าราคา  
ไม่ใช่เป็นตัวตั้งแล้ว มันให้คุณภาพเสียงที่เหนือกว่าหม้อแปลงทอรอยดัล หรือ EI ทั้งในแง่ของ soundstage, 
dynamic หรือความเสถียรในการควบคุมลำโพงชนิดที่ห่างขึ้นไปอีกระดับ เรื่องต่อมาก็คือ คาพาซิเตอร์ที่เรา  
เลือกใช้ก็เป็นเกรดที่ดีที่สุดของมุนดอร์ฟ เราใช้รีซิสเตอร์ที่แม่นยำที่สุดเท่าที่เราจะหาได้ เราเลือกทรานซิสเตอร์  
ที่ดีที่สุด และแม็ตช์ค่าทุก ๆ ตัว และสุดท้าย เราใช้วงจรแบบ Truly balance แท้ ๆ ไม่ว่าสัญญาณอินพุต  
จะเป็นบาลานซ์เทียมหรืออันบาลานซ์ก็ตาม วงจรของเราจะปรับสัญญาณอินพุตให้เป็นบาลานซ์ ก่อนที่จะส่งไป  
ยังภาคขยายกำลังต่อไป ทุกอย่างที่กล่าวมานี้ ทำให้รายละเอียดระดับไมโครไดนามิก หรืออัตราส่วนสัญญาณ  
ต่อการรบกวน หรือความสด เป็นรองแค่การฟังจากการแสดงดนตรีสดอยู่ข้างหน้าคุณเท่านั้น (โห... ขนาดนั้นก็

ต้องยืมมาทดสอบแล้วมั้ง ? ADP) 
ADP : คุณใช้ลำโพงอะไรบ้าง ในการ
ทดสอบและประเมินคุณภาพการรับฟัง ?
Vitus : เรามี Dynaudio, Wilson Audio, 
Avalon, Martin Logan มีอีกหลายตัวครับ 
เยอะแยะมาก เราลงทุนไปมากกับเครื่องไม้
เครื่องมือพวกนี้ จนคุณอาจจะตกใจ (ผมจำ
ไม่ได้ว่ากี่คู่ บางคู่ผมก็ไม่รู้จัก, วิศัลย์) 
ADP : มาที่ปรีแอมป์โฟโนของคุณบ้าง  
ผมเห็นข้างในมีโมดูลคล้ายชิพประมวลผล
เต็มไปหมด มันคืออะไรครับ
Vitus : เรื่องโฟโนนี่ มี เรื่องให้พูดถึง  

เยอะมาก โมดูลที่ว่านั้นเราออกแบบเอง สำหรับใช้กับการขยายสัญญาณให้เหมาะกับโหลดของหัวเข็ม   
ใช้ทั้งหมด 14 ตัว สำหรับวงจรบาลานซ์ (เจ็ดตัวต่อข้าง) สามารถปรับค่าโหลดได้ 16 ระดับ ด้วยรีโมต  
คอนโทรล โดยไม่มผลกระทบต่อคุณภาพเสียง โมดูลเหล่านี้เป็นอุปกรณ์ภาคขยายสัญญาณที่ออกแบบให้มี
สัญญาณรบกวนที่ต่ำมากเป็นพิเศษ และสามารถอัพเกรดได้ในอนาคตด้วย ยังไม่พอ เราใช้เพาเวอร์ซัพพลาย  
ด้วยแบตเตอรี่ คือในระหว่างการทำงานก็สามารถชาร์จไฟเข้าแบตฯ ไปด้วย และจะทำการชาร์จเมื่อระดับไฟ  
อ่อนแรงลงจนถึงจุดที่เรากำหนดไว้ อ้อ... แบตเตอรี่ที่เราเลือกใช้ก็ไม่ใช่ซี้ซั้วใส่ เพราะเราพบว่าแบตเตอรี่ต่าง  
ชนิดกันก็ให้คุณภาพเสียงที่ต่างกันไปด้วย คุณไม่ต้องห่วงเรื่องรายละเอียดพวกนี้ เพราะเราทดสอบและทดลอง  
ทุกอย่างเท่าที่จะเป็นไปได้แล้ว สายที่ใช้ไวริ่งในเครื่องเสียงของเรา เราสั่งผลิตเองใช้ชื่อว่า Andromeda การขด
สายหรือขมวดสายตีเกลียวในตัวเครื่องได้ผ่านการฟังมาหมดแล้วว่า มันดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ (โห... นี่แกนักเล่น  
ตัวจริงเลยนะเนี่ย) 
ADP : คำถามสุดท้าย คุณไม่ได้ใช้หลอดในเครื่องเสียงของคุณเลย แปลว่าไม่ชอบ ?
Vitus : มิได้ โดยส่วนตัวผมหลงใหลเสียงกลางของเครื่องหลอดมาก และเครื่องเสียงของผมต้องให้คาแร็คเตอร์  
ที่ไปในโทนของหลอดมากกว่าโซลิดสเตท โดยเฉพาะในแง่ของความน่าฟังอย่างที่ผมกล่าวมาแล้ว อันนี้แน่นอน   
แต่ในการผลิตเครื่องเสียงระดับซูเปอร์ไฮเอ็นด์ที่คุณต้องการ Reliability สูง ๆ อุปกรณ์พวกหลอดเหล่านี้ควบคุม
คุณภาพได้ยากมากกว่าอุปกรณ์ทรานซิสเตอร์ จุดนี้ถือเป็นข้อจำกัด แต่ถ้าว่ากันด้วยการนำมาใช้งานโดยที่ไม่  
เกี่ยวกับการผลิตเพื่อจำหน่ายแล้ว ผมชอบเสียงของหลอดมากกว่าโซลิดสเตท สำหรับเครื่องเสียง Vitus คลาส A   
ของผม กล่าวได้เลยว่าให้อารมณ์และความน่าฟังในแบบเดียวกับหลอดสุญญากาศชั้นดีแน่นอน 

JPS Labs Aluminata
ณ วันหนึ่งของประเทศไทยแถว ๆ กทม ตอนใต้ บก. ใหญ่ของเราได้แว่บมาหา WJ เพื่อจะทดลองสายลำโพง  

ที่มีเสียงล่ำลือกันหนาหูว่า “ถ้าไม่พร้อมอย่าเอาไปลองฟัง” ที่มานั้น หาอ่านได้จากเว็บบอร์ดของปิยะนัสที่กล่าว  
กันว่า ลูกค้าหลายรายลองใส่แล้วถอดไม่ออก ส่วนตัวผมแล้ว พอเอ่ยชื่อ JPS ไม่นึกถึงชื่อตัวนำสัญญาณอยู่ในหัว 
เพราะมัวแต่คิดถึงสุรายี่ห้อ John Player Special ไปซะ !    

ADP : ขอบคุณสำหรับเวลาที่พูดคุยกับเรา พบกันใหม่โอกาสหน้า และขอให้มีความสุขที่เมืองไทย สวัสดีครับ
Vitus : เช่นกันครับ และขอฝากไปยังนักเล่นเครื่องเสียงเมืองไทยด้วยว่า ตลาดเอเชียเป็นตลาดที่สำคัญกับ  
เรามาก และตอนนี้เป็นตลาดที่มียอดการจำหน่ายสูงสุดด้วย ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเล่นชาวไทยคงจะชอบ  
เครื่องเสียงของ Vitus ขอขอบคุณนิตยสารออดิโอไฟล์อีกครั้ง 

 
เป็นยังไงครับ กับนักเล่นตัวจริงที่ทำเครื่องเสียงจริง ๆ เบื้องหลังแรงบันดาลใจของแกนี่ เหมือนกับเครื่องเสียง 

Aesthetics เลย เพราะเริ่มจากการทำโฟโนสเตจออกมาก่อน เนื่องจากหาโฟโนดี ๆ ถูกใจไม่ได้ เพราะช่วงนั้น
ตลาดแผ่นเสียงหยุดเดินชั่วคราว เลยทำซะเองหมดเรื่องหมดราว ระหว่างนี้แฟน ๆ ก็รอคอยการติดต่อเพื่อทำการ
ทดสอบสินค้าของ Vitus ไปพลาง ๆ ก่อนครับ WJ อาสาเอง 

เรื่องต่อมาก็เป็นการทดสอบสายลำโพง JPS Aluminata ที่ร้อนแรงขนาดที่ท่าน บก. ใหญ่ ต้องมาส่งมอบ  
ถึงห้องฟัง ทีเด็ดขนาดไหนก็เชิญติดตามกันได้ ณ บัดนี้... 
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ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา WJ ได้รู้จักกับ JPS Aluminata จาก
ปากของคุณชุมพลที่กำลังก่อร่างสร้างตัวอย่างเป็นเรื่องเป็นราวที่จังหวัด
เชียงใหม่ ในฐานะ “ท่านรองฯ ขา.................” ของบรรดาสาวน้อยสาว
ใหญ่รายล้อมอยู่รอบข้าง แกบอกว่าเป็นสาย JPS ที่ให้ “เสียงดีอย่าง  
ไม่น่าเชื่อ” ไม่นึกไม่ฝันว่าวันนี้สายลำโพง JPS Aluminata จะได้มาทอด
กายถวายตัวให้เราทำการเจาะรายละเอียดกันถึงที่ ส่งด่วนทันใจดีแท้ 

ชื่อ Aluminata ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าต้องเป็นวัสดุที่มีส่วนผสม  
ของอะลูมิเนียมอยู่ด้วย ความโดดเด่นของสายลำโพง Aulminata อยู่ที่
การเอาวัสดุอะลูมิเนียมที่เป็นผงเม็ดมาอัดกันเป็นชีลด์หนาประมาณ   
12 มิลลิเมตร มีน้ำหนักถึง 1.9 กิโลกรัม ที่ความยาวสายสองเมตร   
(PAS, Particle Aluminum Shield) ทำให้สัญญาณรบกวนทุกประเภท
ไม่สามารถทะลุทะลวงเข้าไปยังชั้นตัวนำสัญญาณได้ด้วยระดับการ  
ชีลด์ 100% ที่แม้ความถี่ทะลุทะลวงถึงระดับเมกะเฮิรทซ์และจิกะเฮิรทซ์ 
(ซูเปอร์โซนิค) ก็ตาม ล้วนถูกปิดกั้นเอาไว้หมด นอกจากนี้ ทั้งความหนา
และมวลของผงอะลูมิเนียมเหล่านี้ ยังไม่ต้องกังวลถึง Interactive 
Resonance ที่มากระทำในรูปแบบต่าง ๆ ด้วย เรื่องหนึ่งที่ WJ พบว่า
ออกจะแปลกสักหน่อย ก็คือ ผู้ผลิตแย้มพรายเฉพาะความสามารถใน
การชีลด์สัญญาณด้วยวัสดุพิเศษนี้ แต่ไม่ได้ระบุถึงความบริสุทธิ์ของ  
วัสดุที่ใช้ทำตัวนำ บอกแต่ว่ามีความต้านทานต่ำมาก จ่ายกระแสได้มาก 
แม้ว่าสายจะส่งกระแสไฟเพียงน้อยนิดก็ไม่เกิดการสูญเสีย (แทบจะ  
ไม่สูญเสียเลยน่าจะถูกต้องที่สุดนะ) วัสดุนั้นก็คือ Alumiloy คล้าย ๆ 
ชื่อรุ่นนี่เอง (อะลูมินั่มอัลลอย) โครงสร้างของตัวนำหลักเป็นแบบ Solid 
Core หรือสายแกนเดี่ยวขนาด 5 AWG ไม่ใช่สายถักแบบสายลำโพง  
ทั่ว ๆ ไปที่เราเห็นฉนวนของตัวนำเป็นผ้าฝ้ายพันด้วยมือ เปลือกชั้นนอก
สุดที่หุ้ม PAS และตัวนำชั้นในอีกทีมีลักษณะเป็นโฟมเพื่อดูดซับแรงและ
ความสั่นสะเทือนทั้งในและนอกตัวสาย นี่เป็นส่วนผสมที่แปลกมากใน
การพัฒนาวัสดุชีลด์สายที่มีทั้ง “ของแข็ง” และ “ของนิ่ม” ผสมผสาน
กันเพื่อให้มั่นใจว่า สายจะส่งสัญญาณที่ปลอดเรโซแนนซ์ ทั้ง Active 
และ Interactive อย่างสิ้นเชิง มีปลอกสีน้ำเงินเป็นตัวรัดชีลด์ และเก็บ
งานที่ด้านหัวสายและปลายสาย ถัดจากปลอกรัดสายสีน้ำเงินมีตัวนำ
เส้นเล็กความยาวราว 6 นิ้ว ที่หัวสายและปลายสายนี้ใช้ตัวนำเป็น 
Alumiloy เช่นกัน มีความโตของสายลดลงไปอยู่ที่ 8 AWG แต่เป็นสาย
ตีเกลียว และใช้ฉนวนเป็นวัสดุเทฟล่อนแทน การเข้าสายใหญ่และสาย
เล็กใช้การบีบรัดสายและบัดกรีกันแถว ๆ ปลอกสีน้ำเงินนี่แหละ สายที่
นำมาทดสอบด้านหัวสายเป็นหางปลา ด้านหางสายเป็นบานาน่า ใช้ขั้ว-
ต่อของ WBT รุ่นใหญ่หัวเงิน เป็นสายซิงเกิลไวร์ที่เวลาเล่นกับ B&W 
800 Diamond MkII นั้น WJ ต้องใช้คู่กับจั๊มเปอร์ราคาสองหมื่น  
กว่าบาทของเขาร่วมด้วย ตัวนำค่อนข้างใหญ่ และแข็งแรงมากทีเดียว 
ตบท้ายด้วยรายละเอียดการออกแบบสายอีกนิด เขาบอกว่า สายนี้่
ออกแบบมาให้สลายค่าความถี่เรโซแนนซ์ถึงสามชั้นเลยทีเดียว ถ้าเรียบ-
เรียงทางกายภาพก็จะได้ชั้นโฟม ชั้นผงอะลูมิเนียม แล้วก็ชั้นผ้าฝ้าย  
อลังการงานสร้าง และแปลกกว่าชาวบ้านจริง ๆ  

 
Overture

กะอีแค่สายลำโพงจะต้องทดสอบอะไรกันนักหนา ? บางท่านอาจ
จะคิดแบบนั้น ผมเชื่อว่า หลังจากที่ท่านอ่านบทความนี้จบ คงจะยกให้
สาย Aluminata เป็นหนึ่งในข้อยกเว้นนั้น  

ทันทีที่เปลี่ยนเอา JPS Aluminata 
เข้าไปในระบบ กดเพลย์แบ็คด้วยแผ่น 
Beethoven Master Pieces (447  
928-2, Deutsche Grammophon, 
Germany) WJ พบว่า เสียงเปียโนมี  
ชีวิตชีวา รื่นเริง ลื่นไหล และมีอิสระ

อย่างชัดเจนในแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน หรือ
คาดว่าจะได้จากซิสเต็มนี้ นอกจากนี้ทั้งความโปร่งโล่ง กังวาน ฉับพลัน 
การหยุดสายด้วยแพ็ดเดิล หรือการสั่นของสายเปียโนที่เกิดจากการเคาะ
ทั้งหนักและเบา รวมไปถึงบรรยากาศที่รายล้อมจากเรือนเปียโนนั้น อุดม
ไปด้วยรายละเอียดของฮาร์มอนิกออเดอร์สูง ๆ ที่ทอดตัวจนสุดเสียง   
ไม่จางหายรวบรัด บ่งบอกความใสสะอาดและความสงัดระดับสุดขีดคลั่ง 
การเน้นของการกดและการสีของเครื่องสาย รวมไปถึงจังหวะผ่อนลม
หายใจของนักดนตรี (เสียงสูดและผ่อนอากาศที่หายใจ) ให้ลีลาการผ่อน
และเน้น ให้ความสดจนแทบจะเห็นการละเลงการสีไวโอลินอยู่ในห้องฟัง 
ข้อสังเกตคือ ในชั่วโมงแรกคุณควรเปิดดังสักหน่อย พอสายร้อนได้ที่  
สักหนึ่งชั่วโมง แม้ว่าคุณเปิดฟังที่ระดับความดังน้อย ๆ จะพบว่าราย-
ละเอียดที่นำเสนอไม่มีตกหล่นไปเลย ไดนามิกของสาย JPS Aluminata 
จัดว่าดีแบบหาข้อติไม่เจอ โดยเฉพาะในแทร็คที่ 12 (The Highland 
Watch) เสียงนักร้องโอเปร่ามีความฉ่ำและหวานที่ถึงพร้อมด้วยพลัง   
ลื่นไหล ประสานกับแกรนด์เปียโนตัวใหญ่ด้านหลังเยื้องไปทางขวา 
ไวโอลินหนึ่งทางซ้ายด้านหน้า และห้อมล้อมไปด้วย Tenor ชายอีกหนึ่ง
กลุ่ม แยกแยะอาณาเขตได้เด็ดขาด ถึงกระนั้น ในระหว่างช่องไฟนั้น   
WJ ยังสามารถสัมผัสการส่งอารมณ์ของเครื่องดนตรีที่สอดประสานกัน
ในโทนต่ำและโทนสูง ที่สัมพันธ์อย่างยอดเยี่ยม เวทีและสเกลของวง  
มีความถูกต้อง ไม่ใหญ่หรืออ้างว้างแบบไร้ขอบเขตจนเสียการควบคุม 
ผมไม่เคยฟังและซาบซึ้งอัลบั้มชุดนี้มากมายถึงระดับนี้มาก่อน 

ต่ออารมณ์ด้วย Mozart Requiem 
(EMI 0777 7 49640 2 9, Berliner 
Philharmoniker, Riccardo Muti,   
24 Bit Remaster, UK) JPS Aluminata 
ได้สำแดงฤทธิ์เดชและตัวตนของมันอย่าง
ชัดเจนที่สุด ในแง่ไหนกันเหรอ ? 

ลีลาแรก Introtius : Requiem 
aeternam ในวงประกอบด้วยคอรัสทั้งชายและหญิง   

รวมกันไม่ต่ำกว่า 50 ชีวิต เสียงร้องในโทนต่ำ Basso ถูกจัดลำดับ  

อยู่ในแถวล่างถัดจากกลุ่มเชลโล่และบาซูน กระจายไปทางซ้ายและ  
ขวา ส่วนเสียงร้องที่สูงกว่าในระดับ Mezzo, Tenor และ Soprano   
อยู่สูงขึ้นไปทางซ้ายถัดจากไวโอลินวงใหญ่ เสียงประสานทั้งนักร้อง 
เครื่องดนตรีที่รวมกันเกินครึ่งร้อยที่จะมีการสอดประสานทั้งสูงและ  
ต่ำในสไตล์ของโมสาร์ท ท่านโปรดทราบว่านี่ เป็นสุดยอดของการ
ประสานเสียงทั้งคนและเครื่องดนตรี (ฮาร์มอนี) ของโมสาร์ทที่สลับ  
ซับซ้อน แต่ก็เป็นระเบียบที่สวยงามอลังการน่าตื่นตาตื่นใจอย่างมาก 
JPS Aluminata นอกจากสามารถกำหนด แจกแจง แยกแยะ เสียงใน
แต่ละกลุ่มที่ซับซ้อนออกมาอย่างเป็นระเบียบไม่ทับซ้อน เป็นธรรมชาติ 
และอิสระจากพันธนาการแล้ว การสอดประสานทั้งอ็อกเตฟโทนสูงต่ำ 
ทั้งการเนิบและอ้อนของจังหวะส่งรับ ยังถูกมันถ่ายทอดออกมาให้ได้ยิน
ผ่านความสมบูรณ์ของซิสเต็มที่ใช้ทดสอบอย่างมีชีวิตอีกด้วย อกอีแป้น
จะแตก ! ยิ่งแทร็คที่สอง Kyrie eleison ที่โชว์การประสานเสียงคอรัส
เต็ม ๆ ที่ไล่กันทั้งโทน อ็อกเตฟสูงต่ำ และมีลีลาสลับซับซ้อน ยิ่งฟัง  
ยิ่งรู้สึกว่า JPS Aluminata ให้ “อะไร” มากมาย โดยเฉพาะ “ราย-
ละเอียด” ที่ติดตามกันได้ เพียงแต่ผู้ฟัง “เลือกที่จะจับลีลาจากนักร้อง
กลุ่มไหน” ออกมาเท่านั้น       

ขอจบกับการทดสอบที่ “โหดร้าย
ทารุณ” กับเครื่องเสียงสักหน่อย Gla- 
diator จากสังกัด Decca เริ่มจากแทร็ค
ที่สอง (The Wheat) ต่อด้วยแทร็ค  
ที่สาม (The Battle) ที่กองทัพโรมัน  
ทำสงครามกับเยอรมาเนียครั้งสุดท้าย   
ที่วอลลุ่มระดับบ่ายโมงกว่า ๆ ของ   
AudioValve Conductor ที่อัดฉีด  

ไปยัง Pass X350.5 ส่งต่อผ่าน JPS Aluminata ไปสิ้นสุดที่   
B&W 800 Diamond Mk II ขอบรรยายความมันส์ ดังนี้... 

เสียงกีตาร์คลาสสิกสลับกับเสียงร้องของหญิงสาวที่โหยหวน  
บาดอารมณ์ได้ใจ สำเหนียกสายกีตาร์ที่สั่นสะบัดอยู่บนตัวเรือนไม้   
ทิมปานีและเบสดรัม ให้แรงกระแทกหนักหน่วง มีความเก็บตัว สะอาด 
สามารถแยกแยะแบ็คกราวด์ของเชลโล่และเบสที่คลอเคลียเป็นพื้น  
ออกมาชัดมาก ฮอร์นมีความสว่างไสว มีประกายสุกสดกำลังดี บ่งบอก
การควบคุม และถ่ายทอดคุณภาพเสียงกลางดีเยี่ยม ในราวนาทีที่ห้า  
เริ่มมีการกระหน่ำเสียงกลองเป็นพื้น การกระแทกและโหมของเครื่อง
เป่าทำเอาเข็มวัดกำลังของ Pass 350.5 กระดิกเป็นระยะ กระนั้น JPS 
Aluminata ยังคงเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดความยิ่งใหญ่ของสงคราม
และออร์เคสตร้าอย่างดุดัน เผ็ดร้อน ไม่ตีรวน หรือมั่วแต่อย่างใด   
เขียนต่อไม่ออกแล้วท่าน JPS Aluminata กับซิสเต็มที่ใช้นี่ ให้อารมณ์  
ในการฟังที่เพลิดเพลิน และดื่มด่ำเกินกว่าจะบรรยายออกมาแล้ว   
ยิ่งแทร็คที่ห้าและหก ตอนที่นายพลแม็กซิมัสเสียลูกเมียในสภาพถูก  
แขวนและดำเป็นตอตะโก ฟังไปซึ้งไปซึมไป เฮ้อ... ผมว่า Han Zimmer 
แกถึงขีดสุดของการเป็น Composer ของวงการฮอลลีวู้ดแล้วล่ะ   
เครดิตของ JPS Alluminata ที่ต้องชื่นชมอย่างมากก็คือ มันปลดปล่อย
ศักยภาพของซิสเต็มออกมาชนิดที่เรียกว่าอัพเลเวล ไร้การบดบังจุดแข็ง
และจุดสุดยอดของซิสเต็มทดสอบโดยสิ้นเชิง ถ้าคุณเคยใช้ปลั๊กไฟบ้าน  
ยี่ห้อบีทีชิโน แล้วเปลี่ยนเป็น WattGate แล้วได้ฟีลแบบไหน เจ้าสายนี่  
ก็ให้ออกมาฟีลแบบนั้นเลยทีเดียวแหละ 
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Aluminata Speaker Cable Specifications

  Huge 5 AWG/16.8 mm 2 Alumiloy solid core 

 conductors

  With a 100 watt amplifier at full output into  

 4 ohm loudspeaker, a 2.4 meter cable only will  

 drop 0.001 watts,. Maximum amplifier power  

 15,000 watts (15 KW).

  Particle Aluminum Shield (PAS) is approx.  

 0.5”/12 mm thick and effectively shields and  

 absorbs environmental and component noise

  Triple anti-resonant design reduces resonances  

 to the amplifier or loudspeaker

  Choice of WBT silver spades or gold WBT locking   

 banana’s for maximum long-term connection  

 integrity, user upgradable if needed for future amp   

 or loudspeaker changes

  Hand-made from the inside out in the USA  

 by a highly skilled master technician

  Overall weight is 8 lbs/3.6 kg per 2.4 m speaker 

 cable - Flexible end leads allow for easy  

 connections, cable can be shaped and will stay   

 where placedนำเข้าและจัดจำหน่าย
ปิยะนัส อิเล็คทริคส์ โทร. 0-2746-4511-13 

สรุป
JPS Aluminata เป็นสายลำโพงที่มีความโดดเด่นในแง่ที่ว่า   

มันจะมอบชีวิตชีวาให้กับเสียงดนตรีราวกับแจกทิปหนัก ๆ ให้นักดนตรี  
เล่นอย่างคึกคัก และออกลีลาสุดเหวี่ยง แบ็คกราวด์ที่ เงียบสนิท 
บรรยากาศสะอาดไร้หมอกควันแบบ See Through จนแทบจะสูด  
อ็อกซิเจนในวงดนตรีที่จำลองมาอยู่ในห้องฟังได้ ให้ความอิสระของ  
นักดนตรีและเสียงดนตรีในการบรรเลงอย่างสุนทรีและไหลลื่น   
ไดนามิกทรานเชี้ยนต์และคอนทราสต์ของมันอยู่ในระดับใกล้อุดมคติ 
ไม่มีข้อตำหนิแล้ว การแจกแจงรายละเอียดของเนื้อเสียงก็จัดว่าสุดยอด
อีกเช่นกัน ฟังคลาสสิกหรือวงใหญ่ หรือโดยเฉพาะดนตรีที่เน้นราย-
ละเอียดมาก ๆ ดูจะเหมาะกับ JPS Aluminata เป็นพิเศษ แถมให้  
อีกหน่อยว่า นี่ไม่รู้ว่าเขาสร้างมาให้แต่งงานกับทวีตเตอร์ไดมอนด์ของ 
B&W ก็ไม่อาจทราบได้ ทั้งหวาน เนียน และลื่น เสียงกลางและเบส  
ทรงพลังในการนำเสนอจริง ๆ ครับ 

อ้อ... โปรดอย่าสงสัยว่า คราวนี้ทำไม WJ ไม่เห็นจะพูดถึงเพลงร้อง
บ้างเลย แหม... สายระดับนี้ มันผ่านเลยการทดสอบด้วยเพลงร้องแบบ  
ไม่กี่ชิ้นไปไกลแล้วท่าน ท่านไปหาฟังตามร้านเครื่องเสียงก็ได้ นี่ WJ   
จะบอกดัง ๆ ให้ก็ได้ว่า การทดสอบด้วยเพลงร้องมัน “ง่ายไปหน่อย” 
และไม่อาจเปิดเผยความ “ยอดเยี่ยม” ของ JPS Aluminata ที่ซ่อน  

  
อยู่ออกมาได้ทุกหยาดหยด มันเป็นสายที่ไม่ธรรมดาจริง ๆ         

จะบอกว่า JPS Aluminata เพอร์เฟ็คต์ทุกอย่าง ? 
สำหรับความเห็นและความชอบส่วนตัวของ WJ นั้น ยังอยาก  

ได้เบสลึก ๆ ที่ทอดตัวอีกสักนิด (WJ มันบ้าเบสผิดมนุษย์มนาอ่ะ)   
อยากให้การทอดตัวที่สุดปลายของปลายแหลมที่เป็นลักษณะการ  
แตกละอองฝอยนุ่มนวลนั้น มีประกายเปล่งรังสีดุดันอำมหิตอีกหน่อย   
ไอ้เรื่องความอยากความชอบทั้งสองข้อที่ว่ามานี้ พอจะลืม ๆ ไปได้ 
เพราะแลกกับไดนามิกและบรรยากาศระดับสุดยอดก็จัดว่ารับได้   
แต่ข้อกล่าวหาที่รุนแรงที่สุดก็เห็นจะเป็นระดับราคาค่อนข้างเป็นอริ  
กับกระเป๋าสตางค์อย่างรุนแรง ถึงขั้นฉีกขาดจนช่างปะชุนไม่รับงาน  
ซ่อม นอกเหนือไปจากนี้ คุณภาพของเสียงกลาง รูปวง จังหวะ   
ลีลา และอารมณ์ในการนำเสนอ จัดว่าหาตัวจับยากในยุทธจักร  
สายแล้ว สรุปสั้น ๆ แบบตรงไปตรงมาก็คือ JPS Aluminata   
เป็นสายลำโพงที่ดีที่สุดเส้นหนึ่งเท่าที่ WJ เคยฟังมา และในอนาคต  
อันใกล้ มันอาจจะถูกทบทวนและแปรญัตติงบประมาณเพื่อการ  
บรรจุเข้าเป็นสมาชิกในซิสเต็มของ WJ Ultimate Reference ต่อไป   
แนะนำเป็นอย่างยิ่ง !. ADP  

 

WJ Ultimate Reference For Equipment Review

Ultimate Reference System:

CD Player Ayre C5xe MP upgraded

Analogue Player  Thorens TD 124, Arm SME 3009 Series II   

 Improve, Ortofon MC10 Supreme, 

Pre Amplifier AudioValve Conductor

Phono Stage  ASR mini Basis 

Amplifier  Pass Labs X350.5 Super symmetry amplifier 

Speaker  B&W 800 Diamond Mk 2

Accessories:

Cable Interconnect  Balance XLR, Cardas Neutral Reference 

 Single end, Van Den Hul The First Ultimate

Speaker Cable  Cardas Clear Beyond

Power Conditioner Quantum QX4, Quantum QB4

Power Chord Hovland Reference, Cardas Golden Reference,   

 Quantum power cable, Furutech copper power   

 chord & plug, Kimber PK10 & Furutech copper plug

Room Acoustics  Custom made to Schroeder & RPG diffuser, custom  

 made reflector panel, custom made wall panel   

 damper per RPG, Room dimensional optimized and  

 calibrated per RPG
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