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สายเคเบ้ิลจากอังกฤษที่โด่งดังมาก ได้รับรางวัลจาก
นติยสารเครือ่งเสยีงมากถงึ 6 รางวลั ในปี ค.ศ. 2014  ผลติภณัฑ์
มีตั้งแต่สายไฟ สายสัญญาณ สายล�าโพง สายดิจิทัล และสาย 
โฟโน สนนราคาจัดว่าไม่แพงมาก เมื่อเทียบกับสายเคเบ้ิล 
ไฮเอ็นด์ในปัจจุบันที่ขายกันราคาขนหัวลุก

แนวความคิดเก่ียวกับการจัดการอะคูสติกของห้องฟังสมัย
ใหม่ มุ่งเน้นไปที่Tellurium Q เป็นสายเคเบิ้ลที่มีรูปร่างหน้าตา
เฉยๆ ออกแนวธรรมดา ไม่มกีระเปาะ ไม่มฉีนวน รูปลกัษณ์หน้าตา
ไม่มีความแปลกประหลาด ไม่ได้ใช้ขั้วต่อยี่ห้อแพงๆ ตัวน�าก็ไม่ใช่
อัลลอยสูตรลึกลับอะไร

แต่เหตุไฉนสายเคเบิ้ลยี่ห้อนี้จึงได้รับค�าชื่นชมจากนักวิจารณ์
และนักเล่นเครื่องเล่นอย่างมากมาย ในเว็บไซต์ของเขาเองไม่ได้
บอกอะไรมากมาย ว่าสายของเขามีโครงสร้างอย่างไร  ฉนวนท�า
ด้วยอะไร บอกแต่เพยีงหลักการในการผลติสายทีมุ่ง่ขจดัความเพีย้น
ทางเฟสของสัญญาณที่เดินทางผ่านสาย ขยายความคือ... การที่
อิเล็กตรอน หรือสัญญาณ อันมีความเป็นกระแสไฟอ่อนๆ วิ่งไป
ตามตัวน�านั้น เจ้าตัวน�าน่ีจะมีความเป็นฟิลเตอร์ในตัว ไม่ยอมให้
อิเล็กตรอนวิ่งไปได้อย่างราบเรียบและรวดเร็ว การเป็นฟิลเตอร์
ของตัวน�านี้เองที่ส่งผลให้เฟสของสัญญาณไม่เที่ยงตรง (มีอาการ
มาไม่พร้อม หรือวิ่งไม่ทันกัน) นอกจากน้ันยังมีผลกระทบไปกับ 
AMPLITUDE หรือช่วงกว้างความถ่ีของสัญญาณ กล่าวคือ ย่าน
ความถี่ไหนท่ีสัญญาณมาเบาๆ จะถูกฟิลเตอร์กั้นไว้ ท�าให้ไม่อาจ
ส่งไปขยายที่แอมปลิฟลายเออร์ได้ ท�าให้ไม่ได้ยินเสียงบางเสียง 

โดยเฉพาะที่เป็นฮาร์มอนิกและรายละเอียดเบาๆ สิ่งนี้เป็นปัญหาพื้นฐานของ
สายเคเบิ้ลทั่วๆ ไปเลยครับ 

Tellurium Q มุ่งม่ันที่จะเอาชนะอุปสรรคปัญหานี้ บริษัทบอกว่า  
ถ้าท�าสายออกมาแล้วไม่ดกีว่ายีห้่ออืน่ๆ ทีม่อียูใ่นท้องตลาดจะท�าออกมาท�าไม 
เพราะออกมาแล้วก็คงขายไม่ได้ เออ.. ก็จริงของเขานะครับ

ในส่วนของตัวน�า Tellurium Q ไม่ได้บอกตรงๆ ว่าท�าด้วยอะไร แต่จาก
ข้อมูลที่มีอยู่ท�าให้ผมคิดว่า น่าจะเป็นทองแดงชุบเงิน ส่วนการเข้าหัวแจ็คนั้น
ใช้ตะกั่วเกรดพิเศษมาบัดกรี ฉนวนท�าด้วยวัสดุหลายชนิดผสมกัน ไม่บอกอีก
ว่าเป็นวสัดชุนดิใด จะแกะของเขาดกูเ็หน็จะท�าไม่ได้ เพราะนัน่เป็นการท�าลาย
สาย เอาเป็นว่าสายยีห้่อนี ้ผลิตขึน้มาโดยมหีลกัการทีจ่ะแก้ปัญหาทาง PHASE 
และ AMPLITUDE ของสัญญาณก็แล้วกันครับ

สายโฟโนของ Tellurium Q มีสายกราวด์เส้นเล็กๆ ฉนวนสีฟ้าท่ีม ี
หัวท้ายเป็นขั้วต่อชนิดหางปลาขนาดเล็กติดมา ส่วนแจ็ค RCA ของสายหลัก 
เป็นชนิดล็อกได้ด้วยการหมุนปลอกแจ็ค เสียบได้มั่นคง แน่น ไม่โยกคลอน
แน่นอน เหตทุีต้่องแยกท�าสายโฟโนออกมาจากสายสญัญาณอืน่ๆ นัน้ เป็นเรือ่ง 
ที่ถูกต้องแล้ว เพราะสัญญาณที่ออกมาจากหัวเข็มนั้นเบามากๆ เทียบกับ
สัญญาณที่ออกมจากเครื่องเล่นซีดี หรือ DAC หรือ ปรีแอมป์แล้ว คนละโลก
เลยครับ ดังนั้น สายสัญญาณส�าหรับโฟโนต้องผ่านสัญญาณอ่อนๆ ได้ดีมาก
เป็นพิเศษ ขนาดหน้าตัดต้องไม่ใหญ่โตจนเกินไป อันจะก่อให้เกิดการเหนี่ยว
น�า และการเก็บประจุแทรกซ้อนขึ้นมาอีก ดังนั้น แม้ว่าการใช้สายสัญญาณ
ทั่วไปมาเสียบเป็นสายโฟโนได้ก็จริง แต่อย่างไรเสีย ก็ไม่น่าจะสู้สายโฟโน 
ที่ถูกออกแบบมาเฉพาะเจาะจงได้ครับ  

อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมทดสอบ คือ เคร่ืองเล่นแผ่นเสียง MUSIC HALL 9.1 

Phono Cabel
Tellurium Q: Black
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ราคา18,500 บาท / 1 เมตร
ราคา 21,350 บาท / 1.5 เมตร
นำาเข้าและจัดจำาหน่ายโดย
Sound Box 
โทร. 089-920-8297, 0-2642-1448

ที่ถอดเปล่ียนสายโฟโน หรือสายท้ายอาร์มได้อยู่แล้ว ตอนแรกผมใช้สายชุด 
ที่ให้มากับเครื่อง ติดหัวเข็ม BENZ MICRO WOOD SL MEDIUM-LOW 
OUTPUT, STEP UP TRANSFORMER ของ EAR MC-4 ไปเข้าช่อง PHONO 
ของ ROTEL 1520 อินทิเกรตแอมป์สุดคุ้ม ขวัญใจนักเล่นเครื่องเสียงที่นิยม 
“จ่ายน้อย ได้มาก” ขับล�าโพง SMALL ONE 20TH + BASS UNIT ของ XAV 
สายล�าโพงและสายสัญญาณระบบแม่เหลก็ของ HI FIDELITY, สายไฟ KIMBER 
PK-10 รุ่นใหม่  ฉนวนสีเทา  และ OYAIDE TUNAMI II

เครื่องเล่นแผ่นเสียง MUSIC HALL 9.1 วางอยู่บนแท่นอะคริลิกหนา   
1 นิ้ว รองด้วยทิปโท 4 จุด เปิดฟังเพลงไปเร่ือยๆ เพ่ือเบิร์นอินสายอยู่ร่วม 
30 ชั่วโมง ฟังแล้วยังรู้สึกว่าไดนามิกสวิงได้ไม่เต็มที่ มีอ้ันๆ อยู่ จึงเบิร์น 
ต่ออีก 20 ชั่วโมง เสียงดีขึ้นมาก เว้นแต่เสียงกลางที่ยังรู้สึกเหมือนมีอะไรมา
บีบๆ อยู่ ผมเบิร์นต่อไปอีก 10 ชั่วโมง เอ๊ะ! ไม่เห็นจะมีอะไรเปลี่ยน ลองไล่
เชค็ทศิทางของสาย ปรากฎว่าต่อถกูแล้ว แต่ผมไม่ได้ใส่สายกราวด์สฟ้ีาทีอ่ยูใ่น 
ชุดของ Tellurium Q ลืมครับลืม ผมใช้สายกราวด์อีกเส้นที่เป็นสายฝอย 
ทองแดงเส้นเล็กๆ ที่ท�าเองอยู ่ เพื่อให้สิ้นสงสัย ผมจัดการเปลี่ยนสาย 
กราวด์เข้าไปในชุด แล้วลองฟังใหม่ ผลที่เกิดขึ้นคือ เสียงกลางหลุดพ้นจาก 
อาการบีบๆ ไม่เป็นอิสระ เหมือนกับท่อถูกทะลวงให้น�้าไหลผ่านได้สะดวก 
อย่างนั้น ไม่น่าเช่ือครับ เพียงแค่สายกราวด์ก็มีผลต่อคุณภาพเสียงชนิด 
ที่ฟังออกได้ไม่ยากเลย ตอนนี้ผมได้ยินเสียงที่สายโฟโน Tellurium Q Black 
ถ่ายทอดออกมาได้เต็มร้อยซะที

สาย Tellurium Q แบ่งออกเป็น 3 ซีรีส์ด้วยกัน คือ... SILVER: รุ่นนี้ 
แพงสุด ให้เสียงกรุ๋งกริ๋ง รายละเอียดเป็นเลิศ แต่ฟังแล้วไม่เจิดจ้า เสียด 
แทงหู หรือจัดเกินไป, BLACK: เป็นรุ่นท่ีให้เสียงเป็นธรรมชาติ เปิดเผย  

ช่วยให้ชุดเคร่ืองเสียงเปล่งประสิทธิภาพออกมาได้อย่างเต็มท่ี, BLUE:  
ค่อนข้างให้แนวเสียงที่อบอุ่น จะช่วยลบขอบที่แข็งๆ บาดหูในบางซิสเต็ม 
ออกไป เหมาะกับชุดเครื่องเสียงที่มีเสียงบางใสเป็นทุนเดิม

โชคดีที่ผมได้รุ่น BLACK มาทดสอบ ที่จริงยังมี ULTRA BLACK อีก 
ซึง่ตามค�าบอกเล่าของผูท้ีเ่คยมปีระสบการณ์นัน้ รุน่ BLACK ธรรมดากพ็อแล้ว
ส�าหรับเครื่องเสียงที่มีดุลน�้าเสียงเป็นกลาง ผมใช้แผ่นเสียง 3 แผ่น เป็นแผ่น
ทดสอบ คือ HYDRA ชุดอัศเจรีย์ที่นิธิทัศน์ท�าออกมาเอง, MARY BLACK 
ชุด NO FRONTIER (ปั๊มแรก)  และ ESPANA แผ่น LONDON รุ่นแรก 
ปกหลังสีฟ้าด�า เปิดฟังสลับสายไปมาระหว่างสายแถม, Tellurium Q และ
สายสัญญาณราคาหกหลักอีกยี่ห้อหนึ่ง ซึ่งราคาแพงกว่า TQ ถึง 20 เท่าตัว

คุณภาพเสียง Tellurium Q Black ให้เสียงได้ดีกว่าสายแถมมากโข 
ชนิดที่กลับไปฟังอีกไม่ได้ หูมันไม่ยอมรับเลยครับ เสียงท่ีผมได้ยินผ่าน 
Tellurium Q Black นั้น มีบุคลิกที่จัดอยู่ในวรรณะเย็นครับ แม้สปีดเสียง 
ได้เร็ว แต่ไม่พบอาการ Group Delay แต่ก็ไม่พุ่งสาด หรือรุกเร้าจนเกินไป  
อาจจะเป็นเพราะแบ็กกราวด์น้อยส์ที่ต�่ามากๆ  ส่งให้เวทีเสียงสงัด รับรู้ได ้
ทุกรายละเอียดที่ถ่ายทอดออกมา ข้อดีมากๆ คือ เวทีเสียงท่ีลอยสูงขึ้นมา
จากพื้น มีระยะชัดลึก หรือเพอร์สเปกตีฟทางเสียงที่น่าประทับใจ เสียงต�่า
หรือเบสย�้าหัวโน้ตได้หนักแน่น ลงลึกได้พอสมควร ลูกที่มาแรงๆ หรือต�่ากว่า 
50Hz รู้สึกว่าจะโรลออฟเร็ว ไม่มีการกระเพื่อมตามหลังจากจังหวะกระแทก 
แรกแล้ว เบสต้นดคีรบั เด้งตวัออกมาจากล�าโพงได้อย่างมชีวีติชวีา จงัหวะถกูต้อง 
เสียงกีตาร์ เบสไฟฟ้า นี่ของชอบเลย ฟังเพลงพ็อพเหมาะมาก

ลองฟังเสียงกลางหรือเสียงร้องดูบ้าง เสียงของ Mary Black และ 
พี่ป้าง ไฮดร้า ชัดใส ให้รายละเอียดเทคนิคการร้องที่ชัดเจน สัณฐานของเสียง
อาจไม่ค่อยอวบอิ่ม ออกไปในทางโปร่งโล่งมากกว่า ทว่ายังคงมีความกังวาน 
รอบๆ ตัวโน้ตที่ดี ท�าให้ไม่รู ้สึกว่าแห้งแล้ง แต่กลับรู้สึกว่ามันให้เสียงท่ี 
ตรงไปตรงมา ไม่แต้มแต่งเอาใจหจูนเกนิไป พอเปลีย่นแผ่นลงไปจะรบัรูไ้ด้เลย 
ว่ามีความแตกต่างของเสียงอย่างไร ส่วนเสียงแหลมน้ันไม่มีข้อติติงครับ 
กับสายโฟโนราคาไม่เกินสองหมื่นบาท เสียงแหลมของ TQ BLACK ถือว่าดี
มากแล้ว  มทีัง้ความใสไร้เกรนหยาบ ให้รายละเอยีดได้เหนอืชัน้  ทอดประกาย
กังวานออกไปได้ยาวไกล หางเสียงมีความพลิ้วไหว และมีเนื้อมวลในย่านนี้ 
พอดีๆ ถ้าไม่เอาไปฟังเทียบกับสายราคา 2 แสนบาท คุณจะฟังไม่ออกเลยว่า 
สายเส้นนี้มีข้อไม่สมบูรณ์อยู่อย่างไร!!!

สรุป

หลังจากฟังอย่างจริงจังมาร่วมสองเดือน ผมก็หายสงสัยว่า ท�าไมสาย 
Tellurium Q ถึงได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว ค�าจ�ากัดความสั้นๆ ที่ผมจะ
ให้ได้ส�าหรับสายรุ่น BLACK คือ เป็นสายที่คุ้มเงินเป็นอย่างยิ่ง จะเอาดีกว่านี้
คงต้องเพิ่มเงินอีกเท่าตัวเป็นอย่างน้อยครับ. ADP
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