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UNISON
RESEARCH 

UNICO DM
ในบรรดาแบรนด์แอมป์หลอด ชื่อของ Unison Research ไม่เคยท�าให ้

นักเล่นผิดหวังในเรื่องคุณภาพเสียง ขณะเดียวกันทาง Unison Research  
ก็มีสินค้าอีกไลน์หน่ึงซึ่งเป็นแนวไฮบริด คือหลอดผสมโซลิดสเตทเพื่อให้มี 
ก�าลังขับท่ีมากย่ิงขึ้น ตอบสนองความต้องการของนักเล่นในการเล่นได ้
หลากหลายขึ้น นั่นก็คือซีรีส์ Unico
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ในซรีีส์่นีม้ทีัง้อนิทเิกรตแอมป์ ปรแีอมป์ 
เพำเวอร์แอมป์ และเคร่ืองเล่นซีด ีแต่ครำวนี้
จะยกเอำเพำเวอร์แอมป์ Unico DM Power 
Amplifiers มำกล่ำวถึงกันก่อน

จริงๆ แล้ว ในกำรเล่นปรีแอมป์และ
เพำเวอร์แอมป์ หลำยๆ ยี่ห้อ มักแนะน�ำให้
เล่นยีห้่อเดยีวกนั และนกัเล่นส่วนใหญ่กค็ดิ
แบบนั้น เนื่องจำกว่ำจะแม็ตช์กันมำกกว่ำ
เล่นต่ำงยี่ห้อ แต่ก็ใช่ว่ำจะเล่นปรีแอมป์กับ
เพำเวอร์แอมป์ต่ำงยี่ห้อกันไม่ได้ เพรำะก็
เล่นได้เช่นกัน คิดในแง่บวกจะท�ำให้เรำได้
ประสบกำรณ์ในกำรเล่นที่หลำกหลำยขึ้น 
เพรำะบำงครั้งบำงโอกำส เรำอำจต้องกำร
หำเพำเวอร์แอมป์ที่อยู่ในงบประมำณที่ตั้ง
เอำไว้ หรือต้องกำรหำเพำเวอร์แอมป์มำ
เพิ่มก�ำลังของซิสเต็มให้มำกยิ่งขึ้น อำทิ 
มีอินทิเกรตแอมป์อยู่แล้ว และอินทิเกรต
แอมป์ก็มีช่องปรีเอำต์อยู่ด้วย จึงกลำยเป็น
เรื่องง่ำยที่จะเพิ่มก�ำลัง เพียงต่อสำยจำก
ช่องปรเีอำต์ไปยงัเพำเวอร์แอมป์เท่ำนัน้เอง 
ก็เพียงพอที่จะเพ่ิมก�ำลังขับจำกอินทิเกรต
แอมป์แล้วล่ะ

Unison Research: Unico DM 
Power Amplifier ให้ก�ำลังขับ 160 วัตต์ 
ที่ 8 โอห์ม และ 650 วัตต์ที่ 8 โอห์ม ใน
โหมดบริดจ์โมโน กำรออกแบบ Unison 
Research: Unico DM Power Amplifier 
นั้น ออกแบบในลักษณะดูอัลโมโน แยก
อิสระทั้งซ้ำยและขวำ จำกข้อมูลในเว็บไซต์
บอกว่ำ Unico DM Power มีตัวถังที่
แข็งแรงกว่ำรุ่นก่อนหน้ำนี้ และก�ำลังขับก็ดี
กว่ำเดิมอีกด้วย ผมไม่เคยฟังรุ่นก่อนหน้ำนี้ 
จึงไม่ทรำบว่ำเสียงจะแตกต่ำงกันมำก
ขนำดไหน

Unico DM Power ใช้หลอดในภำค 
Input Stage โดยใช้หลอด ECC82/12AU7 
สองหลอดท�ำงำนในโหมด Class A 
ส่วนภำคเอำต์พุตใช้ Power Mosfet 
ท�ำงำนในโหมดซึ่งทำง Unison Research 
เรียกกว่ำ Dymamic Class A  ช่องอินพุต
มีมำให้ทั้ง RCA และ XLR อย่ำงละ 1 ชุด 
ขั้วต่อสำยล�ำโพงข้ำงละ 2 ชุด สำมำรถต่อ
เล่นในลักษณะ Bi-Wiring ได้อย่ำงอิสระ  

กำรเปิดปิดกำรท�ำงำนของเครือ่งเสยีง
มีสวิตช์ด ้ำนหลัง เวลำเปิดแล้วกดปุ ่ม 
Stand By ด้ำนหน้ำ จะมีรีเลย์หน่วงกำร
ท�ำงำนช่วงหนึง่ ส่วนสวติช์โยกด้ำนหลงัเป็น
ตวัเลอืกกำรท�ำงำนในโหมด Stereo 160 วตัต์ 
หรอื โมโน (บรดิจ์โมโน) ส่วนปุม่กดด้ำนหน้ำ
เป็นปุ่ม Stand By และเลือกกำรท�ำงำน
ของช่องอินพุต UnB/Bal 

เซต็อัพและคุณภาพเสยีง
ผมขอรวบ 2 เรื่องพูดพร้อมๆ กันไป

เลยจะดีกว่ำนะครับ
ส�ำหรับ Unison Research: Unico 

DM Power แนะน�ำเลยว่ำควรใช้สำย
ล�ำโพงซึ่ งมีขนำดหน ้ำตัดเท ่ำกับหรือ
มำกกว่ำ 6 sq.mm ขึ้นไป หรือถ้ำสำมำรถ
หำขนำดสำยล�ำโพงหน้ำตัดขนำด 10 
sq.mm จะดีอย่ำงมำก เพรำะรำยละเอียด 
เรนจ์เสียง ไดนำมิกและแรงปะทะ ดีกว่ำ
ขนำด 6 sq.mm อย่ำงมำกทีเดียว ในกำร
ทดสอบนั้น ผมจึงเลือกใช้สำยล�ำโพงขนำด 
16 sq.mm โดยใช้งำนร่วมกับสำยไฟเอซี
ก้องกิจกรทั้งซิสเต็ม ตั้งแต่เครื่องกรองไฟ 
Isolation Transformer, แหล่งโปรแกรม
ต้นทำง, ปรีแอมป์และเพำเวอร์แอมป์ 
ส่วนสำยน�ำสญัญำณท้ังหมดใช้ของ Burson 
Audio ทั้งซิสเต็มเช่นกัน โดยเลือกต่อแบบ
ขั้ว RCA
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ส�ำหรับปรีแอมป์ ผมใช้ทั้งหมด 2 ตัวคือ... Audio Space  
WE-300L, Musical Fidelity F2 และภำคปรีเอำต์ของอินทิเกรต
แอมป์ Rega Mira3 เพื่อต้องกำรตรวจสอบว่ำ หำกใช้ภำคปรีเอำต์
ของ Rega Mira3 เสยีงจะออกมำเป็นอย่ำงไร ส่วนล�ำโพงนัน้แน่นอน
ไม่มีอื่นไกล ซึ่งก็คือ Totem Signature One นั่นเอง

ต้องยอมรับว่ำ ไม่ว่ำจะน�ำปรีแอมป์แบบใดมำใช้งำนร่วมกับ 
Unico DM Power ไม่ว่ำจะเป็นปรีแอมป์หลอดหรือปรีแอมป ์
โซลิดสเตท ก็ไม่ได้รู้สึกถึงปัญหำในกำรไม่แม็ตช์กันทำงอิมพีแดนซ์
ระหว่ำงเอำท์พุตฝั ่งภำคปรีแอมป์และอิมพีแดนซ์อินพุตของ 
ฝั่ง Unico DM Power แต่อย่ำงไร ถือเป็นข้อดีอย่ำงหนึ่งของ 
เพำเวอร์แอมป์ประเภทไฮบรดิ ก่อนหน้ำนีห้ลำยครัง้ทีพ่บว่ำ หำกน�ำ
ปรแีอมป์หลอดมำเล่นคูก่บัเพำเวอร์แอมป์โซลดิสเตท มกัเจอปัญหำ
ไม่แมต็ช์กนัระหว่ำงเอำต์พตุอมิพแีดนซ์ฝ่ังขำออกกบัอนิพตุอมิพแีดนซ์ 
ฝั่งขำเข้ำค่อนข้ำงบ่อยมำก

ดังนั้น ถ้ำผมบอกว่ำ Unico DM Power ท�ำตัวเสมือน 
ภำคขยำยเสียงจำกปรีแอมป์ต้นทำง คุณภำพเสียงที่ออกมำจำก 
Unico DM Power กว่ำ 60% มำจำกคุณภำพเสียงของปรีแอมป์ 
ที่ใช้จำกต้นทำงทั้งสิ้น ไม่ว่ำจะเปลี่ยนปรีแอมป์เป็น Audio Space 
WE-300L, Musical Fidelity F2 หรือจะจับอินทิเกรตแอมป์ Rega 
Mira3 มำใช้งำนในลักษณะปรีแอมป์ ก็ให้เสียงออกมำไม่เหมือนกัน
เลย นั่นก็ย่อมแสดงให้เห็นว่ำ ตัวบุคลิกเสียงของตัว Unico DM 
Power นั้นไม่ได้มีอิทธิพลในบุคลิกเสียงรวมทั้งหมด ครั้งนี้ดูเสมือน
ว่ำ 1+1 ไม่เท่ำกับสองเสียแล้ว 1+1 เท่ำกับ 1.1 คือเป็นหนึ่งเดียว
ของปรีแอมป์ต้นทำง แต่ท่ีเติมลงไปก็คือพละก�ำลังที่แทรกเพิ่มเติม
ในแต่ละตัวโน้ตเพิ่มเข้ำมำเท่ำนั้นเอง

เริ่มต้นด้วยปรีแอมป์ Audio Space WE-300L ซึ่งผมมำลอง
ร่วมเล่นกบั Unico DM Power ในระยะเวลำช่วงสัน้ๆ เนือ่งจำกเป็น
รุ่น Limited Edition เลยจับมำลองต่อเล่นเสียหน่อย ลูกเล่นของ 
Audio Space WE-300L ที่ชอบและถูกใจอย่ำงมำกก็คือ กำรเลือก
ปรบัค่ำช่องเอำต์พตุด้ำนหลงั ซึง่มเีกนทีแ่ตกต่ำงกนัให้เลอืกเล่นตำม
ต้องกำร จะต้องกำรให้เสียงออกมำแนววินเทจหรือเสียงออกมำ 
แนวสมัยใหม่ก็ได้ อันนี้ถูกใจยิ่งนัก

ตรงนี้จะเห็นข้อดีอย่ำงหนึ่งของเพำเวอร์แอมป์ไฮบริด ซึ่งใช้
หลอดในภำคอินพุต และภำคขยำยใช้มอสเฟต อย่ำงที่บอกข้ำงต้น 
เมื่อจับคู่ระหว่ำงปรีแอมป์ Audio Space We-300L + Unico DM 
Power ควำมรูส้กึของผมเหมอืนก�ำลงัฟังอนิทเิกรตแอมป์หลอดผ่ำน
ตัว Supercharge เลย เนื่องจำกครั้งหนึ่งผมเคยฟังอินทิเกรตแอมป์ 
Audio Space Reference 3.1 (300B) ขับผ่ำน Musical Fidelity 
750K Supercharge

คุณภำพเสียง ณ ตอนนี้ คือ... แนวเสียงจำกอินทิเกรตแอมป์
หลอด 300B ท่ีได้รับกำรอัดฉีดพละก�ำลังเพิ่มขึ้นมำ บุคลิกเสียง 
ก็ยังคงแบบเสียงหลอด 300B ควำมฉ�่ำหวำนของเสียงนั้นยังคงเดิม 
เสียงเครื่องเคำะโลหะพลิ้วกังวำนอย่ำงมำก แต่ตัว Unico DM 
Power เติมเพิ่มเข้ำไปคือ ควำมอิ่มของเนื้อเสียง เรนจ์เสียงย่ำนต�่ำ 
ที่ขยำยเพิ่ม ไดนำมิกโน้ตหัวเสียงที่เติมอัดฉีดเพิ่มเติมลงไป

ขอยกตัวอย่ำงจำกแผ่นซีดี Three Kingdoms ซึ่งผมค่อนข้ำง
แปลกใจในคณุภำพเสยีงอย่ำงมำก คอื แทบไม่น่ำเชือ่ว่ำก�ำลงัฟังเสยีง
จำกปรแีอมป์หลอดและเพำเวอร์แอมป์แบบไฮบรดิอย่ำง Unico DM 
Power (ลองฟังเสยีงจำกคลปิเสียงนีด้คูรับ ผมไม่แน่ใจว่ำ ก่อนหน้ำนี้ 
เคยลงมำแล้วหรือยัง  https://youtu.be/LR7vN6xFyyw)

จำกแผ่นนีจ้ะเหน็คณุภำพอีกด้ำนหนึง่ของ Unico DM Power 
ค่อนข้ำงชดัเจนทเีดยีว อย่ำงแรกกค็อื สญัญำณระหว่ำงซ้ำยและขวำ
ที่แยกแยะกันได้เด็ดขำด จึงเกิดมิติเสียงค่อนข้ำงชัดเจนมำกๆ  
เมื่อฟังเจำะลึกในรำยละเอียดของเสียงต่ำงๆ ก็ยังพบว่ำ Unico DM 
Power แยกแยะรำยละเอียดของเสียงออกมำได้ค่อนข้ำงเด็ดขำด
และชัดเจน เปรียบเทียบกับอินทิเกรตแอมป์ซึ่งผมเล่นเป็นประจ�ำ 
เม่ือเปลี่ยนมำฟังชุดปรี-เพำเวอร์ กำรแยกแยะรำยละเอียดของ 
เสยีงต่ำงๆ นัน้ ชุดปร-ีเพำเวอร์ให้ออกมำดกีว่ำกนัเยอะ ถ้ำจะถำมว่ำ
ดีกว่ำอินทิเกรตแอมป์ Pass Labs: INT-250 ที่เคยฟังก่อนหน้ำนี้ 
หรอืเปล่ำ ต้องบอกว่ำเสยีงแตกต่ำงกนั  ถงึแม้ว่ำก�ำลงัขบัของ Unico 
DM Power จะน้อยกว่ำ Pass Labs: INT-250 แต่ก็มีบำงอย่ำง 
เด่นกว่ำ บำงอย่ำงด้อยกว่ำ  

ถ้ำจะเปรียบทำงเชิงมวย คู่ของ Audio Space WE-300L + 
Unico DM Power ไม่ได้เป็นนักมวยแบบไฟท์ติ้ง แต่เป็นนักมวย
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แบบช้ันเชงิ ลลีำพลิว้ ออกหมดัได้เดด็ขำดและหนกัแน่นเช่นกนั ถงึไม่ใช่
พวกหมดัเดยีวนอ็ค ถงึจะนบักล็กุยนืไม่ไหว แต่เป็นกำรปล่อยหมดัเดยีว
ก็สำมำรถท�ำให้คู่ต่อสู้ลงไปนอนกองกับพ้ืนได้ นับครบสิบก็ยังยืนได้  
แต่ชกต่อไปไม่ไหว

ถ้ำจะให้เลือกระหว่ำงอินทิเกรตแอมป์และชุดแยกชิ้นปรีแอมป์-
เพำเวอร์แอมป์ ผมเลือกอย่ำงหลังมำกกว่ำ ถึงแม้จะมีเรื่องจุกจิก  
และมีรำยละเอียดปลีกย่อยมำกกว่ำก็ตำม

เรื่องหนึ่ งที่ผมสงสัยมำนำน เพรำะตั้ งแต ่ติดตำมบทรีวิว 
ชุดปรีแอมป์ Unico Pre + Unico DM Power ก่อนจะน�ำมำสู ่
บททดสอบ Unico DM Power ในคร้ังน้ี สิ่งหนึ่งท่ีผมเห็นแตกต่ำง 
ออกไปกคื็อ มวลควำมเข้มข้นด้ำนควำมถีก่ลำงต�ำ่ลงไป ซึง่แสดงทศันคติ
ในท�ำนองว่ำ ตดินุม่ไปเลก็น้อย ส่วนหนึง่ไม่แน่ใจว่ำเป็นรุน่เก่ำหรอืเปล่ำ 
แต่ส�ำหรับ Unico DM Power ผมมีทัศนคติต่อเพำเวอร์แอมป์รุ่นนี้ 
ที่แตกต่ำงออกไป

ในแง่ควำมเข้มข้นหวัโน้ตอย่ำงเช่นพวกอะคสูตกิเบส ควำมเข้มข้น
มวลเสียงตรงนี้อำจไม่เท่ำกับเพำเวอร์แอมป์โซลิดสเตทก�ำลังเยอะๆ  
ที่ให้ควำมเข้มของหัวโน้ตที่กระชับ หนักแน่น มวลเสียงข้นเข็ม และให้
ไดนำมิกออกมำดุดันมำกกว่ำ ควำมเข้มข้นของไดนำมิก ผมให้ Unico 
DM Power 8 จำก 10 เมื่อเทียบกับเพำเวอร์แอมป์ก�ำลังขับสูง 
มำกกว่ำนี ้ (ลองฟังเพ่ิมเติมจำกคลิปเสียงเพลงแจ๊ส https://youtu.
be/8vmn5CN7XEI)

แต่ผลข้ำงเคียงท่ีท�ำให้ Unico DM Power น่ำฟังน่ำเล่นก็คือ  
โทนเสียงท่ีไม่ได้เก็บตัวเร็ว บรรยำกำศและรำยละเอียดเสียงรอบๆ  
ตวัโน้ตนัน้ ถ่ำยทอดออกมำได้ครบ ท�ำให้รูส้กึถงึควำมอบอุน่ในเนือ้เสยีง 
ถึงไม่ได้ดุเด็ดเผ็ดมัน แต่ก็ยังให้ควำมรู้สึกเร่ำร้อนได้ดี

ตรงนีอ้ย่ำงทีผ่มเคยย�ำ้มำเสมอก็คอื ขึน้อยูกั่บอีกส่วนหนึง่ทีเ่ข้ำมำ
เกี่ยวข้องกับคุณภำพเสียงในเร่ืองน้ีตรงๆ น่ันก็คือสำยไฟเอซีที่ใช้งำน
ร่วมด้วยนั่นเอง ในมุมมองของผม ผมไม่ได้แยกสำยไฟเอซีออกจำก
เครือ่ง เพรำะผมถอืว่ำคณุภำพเสยีงของเครือ่งหนึง่ๆ นัน้ มำจำกสำยไฟ
เอซีกับเครื่องรวมกัน เพรำะถ้ำเปลี่ยนสำยไฟเอซี เสียงของเครื่องนั้น 
ก็เปลี่ยนแปลงตำมไปด้วย ส�ำหรับ Unico DM Power ก็เช่นกัน เป็น
เพำเวอร์แอมป์อกียีห้่อหนึง่ทีไ่วต่อกำรเปลีย่นแปลงของเสยีงจำกสำยไฟ 
เอซีที่ต่อใช้งำนอย่ำงมำกทีเดียว หำกใช้สำยไฟเอซีที่เป็นแบบสำยอ่อน 
ซึง่ทำงเทคนคิเรยีกว่ำ “Fine Stranded Wire” ควำมเข้มของไดนำมกิ
หัวเสียงก็จะลดลงมำหน่อย เสียงจะไปทำงนุ่มนวลมำกยิ่งขึ้น

ในทำงเทคนิค กำรออกแบบภำคขยำยของ Unico DM Power 
ถือว่ำให้เกนขยำยค่อนข้ำงต�ำ่ ควำมหมำยของผมเวลำบอกว่ำ เกนขยำย
ต�่ำ ก็คือ ผมเทียบจำกปรีแอมป์ก่อนหน้ำนี้ เมื่อป้อนสัญญำณ 1kHz ใน
ควำมดังระดับหนึ่ง แล้วผมก็วัดแรงดันตกคร่อมขั้วล�ำโพง และผมก็ท�ำ
เช่นเดียวกันกับ Unico DM Power เมื่อป้อนสัญญำณ 1kHz แล้วใช้
ปรีแอมป์ต้นทำงเป็น Musical Fidelity F2 เพรำะผมเคยใช้อ้ำงอิงใน
เรื่องนี้มำก่อน ท่ีระดับแรงดันตกคร่อมหลังข้ัวล�ำโพงเท่ำกัน เม่ือใช้ 
Unico DM Power ผมต้องเร่งวอลลุ่มของ Musical Fidelity F2  
เพิ่มขึ้นมำกกว่ำเมื่อก่อน น่ันคือข้อดีในเรื่องเสียง แต่อำจจะส่งผลลบ 
ในเรื่องทัศนคติ

แง ่ลบในเรื่องของทัศนคติก็คืออำจจะมองว่ำก�ำลังขับไม่ดี  
เพรำะต้องเร่งเสียงมำกกว่ำเดมิ ต่ำงจำกแอมป์บำงยีห้่อ หมนุบดิวอลลุม่ 

UNISON RESEARCH: UNICO DM

ไม่เท่ำไหร่ เสียงก็ดังลั่นเต็มห้องแล้ว ทั้งๆ ที่ควำมแรงไม่ได้วัดกันท่ีระดับ 
วอลลุ่มนั้นจะบิดมำกหรือน้อย

ส่วนข้อดีของเกนต�่ำก็คือ “บรรยำกำศ” ครับ Unico DM Power ให้
บรรยำกำศของเสียงออกมำดีมำกทีเดียว รำยละเอียดเสียงและเรนจ์เสียงนั้น 
ออกมำกว้ำง เพรำะไม่ได้ถกูจ�ำกดัด้วยแบนด์วดิธ์ของภำคจ่ำยไฟ เร้นจ์เสยีงกว้ำง
จนเนื้อเสียงไม่ได้มีควำมรู้สึกว่ำ เสียงหยำบกร้ำนเลย

โทนเสียงของ Unico DM Power จึงไม่ได้มีบุคลิกเสียงแบบรุกเร้ำดุดัน 
เพรำะทุกอย่ำงเต็มไปด้วยจังหวะ ลีลำของโน้ตดนตรีที่มีช่องว่ำง ช่องไฟ และ
ไทมิ่งของโน้ตที่ชัดเจนมำกๆ ควำมกว้ำงและลึกของเวทีเสียงนั้น ดูเหมือนจะ
ขยำยออกไปในทุกทิศทำงทำง  

แผ่นซีดี Tchaikovsky 1812/TELARC แผ่นนี้ ผมเคยลองเปิดกับซิสเต็ม
ใหญ่ๆ มำหลำยครัง้ คณุภำพเสยีงทีไ่ด้จำก Unico DM Power ถอืว่ำท�ำได้เหนอื
ควำมคำดหมำยมำกๆ

ในแทร็กที่ 1 “1812 Overture Op.49” เสียงของกลุ่มนักร้องชำย-หญิง 
แยกแยะและให้รำยละเอียดของเสียงดีมำก ทั้งควำมชัดเจนของอักขระ  
มวลน�้ำหนักกำรผ่อนหนักเบำของเสียงร้อง ช่วงที่เสียงร้องเปลี่ยนคีย์เสียง 
ที่สูงขึ้นยังถ่ำยทอดในรำยละเอียดของเสียงได้ครบ แม้แต่ไดนำมิกของ 
เครื่องเป่ำทองเหลืองที่แทรกสอดขึ้นมำ แล้วสลับมำเสียงร้องในคีย์เสียงที่สูง  
ตำมมำด้วยไดนำมิกพละก�ำลังของเสียงกลองทิมปำนี แล้วตำมมำเสียงของ

แนะน�ำเป็นอย่ำงยิ่งส�ำหรับ 
นักเล่นที่ก�ำลังหำเพำเวอร์
แอมป์สักตัวที่จะมำสร้ำง
ควำมสุขในกำรฟังเพลงได้
ตลอดเวลำ โดยไม่ได้รู้สึก
ล้ำหูแต่อย่ำงไร
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EQUIPMENT REVIEWS

คุณสมบัติทางเทคนิคที่สำาคัญ
Power output:   160W RMS continuous on 8ohm (stereo)
   650W RMS continuous on 8ohm (mono)
Frequency response:  flat @ 10Hz -0.1dB @ 100kHz
Input stage:   Pure class A Double tube stage (ECC82/12AU7)
Output stage:   Dynamic class A, Triple POWER MOSFET complementary pair
Input connectors:  1 unbalanced, 1 balanced
Output connectors:  4 + 4 per bi-wiring
Dimensions:   17 in x 7 in x 17.3 in
Net weight:   55lbs

ซิสเต็มที่ใช้ทดสอบร่วม
เครื่องเล่นซีดี   Marantz: HD-CD1
อินทิเกรตแอมป์   Rega: Mira3
ปรีแอมป์   udiospace: WE-300L, Musical Fidelity: F22
เพาเวอร์แอมป์   Unison Reseach: Unico DM
เครื่องเล่นแผ่นเสียง  Thorens 
ลำาโพง  Quad: 22L, Harbeth: P3ESR, Totem Acoustic: Signature One
สายลำาโพง   D.I.Y
สายนำาสัญญาณ  Burson Audio  
สายไฟเอซีทั้งหมด  สายไฟเอซี ก้องกิจกร Living Power Edition II 
   หัวท้าย Wattgate 320EVO, 5266EVO ชุบแพลตตินั่มโกลด์
เต้ารับไฟฟ้า   Oyaide: R-0 รุ่น ปรับปรุงพิเศษ 
เครื่องกรองไฟ   Bartolucci: Isolation Transformer 

ราคาโปรโมชั่น 155,000 บาท
นำาเข้าและจัดจำาหน่ายโดย
บริษัท วันพัฒน์ (59) จำากัด  
โทร. 0-2175-2933

เคร่ืองสำย เรนจ์เสียงในรำยละเอียดของเสียง
เครื่องดนตรีต ่ำงๆ แจกแจงออกมำได้อย่ำง 
ครบถ้วน เสียงเปิดโปร่ง และให้รำยละเอียดของ
เสยีงครบ สนำมเสียงโอบล้อมดมีำกๆ เครือ่งดนตรี
แต่ละชิ้นไม่ได้มีควำมคลุมเครือใดๆ เลย  

ผมชอบในบรรยำกำศของเสยีงที ่Unico DM 
Power ถ่ำยทอดออกมำอย่ำงมำกๆ เสียงมี 
ควำมต่อเนื่องลื่นไหลอย่ำงไม่ขำดตอน พละก�ำลัง
ของ Unico DM Power สำมำรถไหลต่อเนื่องได้
อย่ำงตลอด ไดนำมิกของเสียงดนตรีแต่ละชิ้น
ชัดเจนจะแจ้งจริงๆ ไม่ได้รู้สึกรุกเร้ำหรือให้เสียงที่
น่ำร�ำคำญแต่อย่ำงไร ยิง่เสยีงปืนใหญ่ให้มวลเสยีง
ใหญ่ดีมำกทีเดียว รู้สึกเหมือนเสียงปืนใหญ่ก�ำลัง
ยิงกันในห้องฟังเพลงเลย

ตรงนี้ถือเป็นข้อดีมำกๆ ของ Unico DM 
Power แม้ว่ำแทร็กเดียวกันนี้ ผมย้อนมำเปิดอีก
ครั้งโดยใช้อินทิเกรตแอมป์ Rega Mira3 มำเล่น
เป็นปรีแอมป์ ต่อช่องจำกปรีเอำต์ออกมำต่อกับ 
Unico DM Power ถึงแม้ว่ำควำมชัดเจนและ 
รำยละเอยีดบำงอย่ำงไม่ได้ชดัเจนเท่ำปรีแอมป์จริงๆ 
ควำมกว้ำงและสนำมเสียงแคบกว่ำ แต่สิ่งหน่ึงที่ 
Unico DM Power ท�ำหน้ำได้อย่ำงเที่ยงตรง 
คือ เหมือนไม่ได้เปล่ียนสไตล์เสียงที่ออกมำให้ 
แตกต่ำงออกไป ลักษณะของเสียงที่ผมรู้สึกได้ก็
เสมือนว่ำยังฟังเสียงจำกอินทิเกรตแอมป์ แต่ที ่
เพิม่เตมิเข้ำมำคอื พลงัเสยีงจำกควำมถีเ่สยีงกลำง
ต�ำ่ทีอ่ดัแน่นไปด้วยพละก�ำลังและรำยละเอยีดของ
เสยีงทีม่ำกขึน้กว่ำเดมิ เวทเีสยีงกข็ยำยทัง้ด้ำนบน
และด้ำนกว้ำงมำกกว่ำเดิม และลึกขึ้นอีกด้วย

เสน่ห์อีก 2 อย่ำงของ Unico DM Power  
กค็อื เสยีงร้องครบั จำกแผ่นซดี ีLinda Ronstadt 
& The Nelson Riddle Orchestra ผมชอบ 
เสียงร้องของ Unico DM Power เสียงร้องอิ่มฉ�่ำ 
มีรำยละเอียด ปลอดโปร่ง ยิ่งฟังจำกปรีแอมป์ 
Audio Space WE-300L แล้ว ท�ำให้ช่วงเวลำใน
กำรฟังเพลงจำกแผ่นนี้เพลิดเพลินดีมำกๆ แผ่นนี้
ค่อนข้ำงเน้นเสียงร้องของลินดำเป็นพเิศษ กล่ำวคอื 
จะให้เสียงร้องลอยเด่นมำกกว่ำเสียงเครื่องดนตรี
ทั้งหลำย เสียงร้องของลินดำเด่นมำกๆ  

Unico DM Power ให้เสียงร้องของลินดำ
ลอยเด่นออกมำมำกยิ่งขึ้น ยิ่งช่วงลำกเสียงสูง 
ขึน้ไป ควำมต่อเนือ่งของเสียงดมีำกทเีดยีว เพลงนี ้
พอเปลี่ยนมำฟ ังปรีแอมป์โซลิดสเตทอย ่ำง  
Musical Fidelity F2 ควำมน่ำฟังสู้ใช้ปรีแอมป์
หลอดไม่ได้เลย เสียงจำกโซลิดสเตทจะออกขุน่กว่ำ
อย่ำงชัดเจนทีเดียว

จังหวะไทมิ่งของเสียง Unico DM Power 
ท�ำออกมำได้อย่ำงยอดเยี่ยมมำก ผมเคยฟัง 
เพำเวอร์แอมป์โซลิดสเตทรู้สึกว่ำจังหวะออกจะ 
รุกเร้ำมำกกว่ำนี้หน่อย แต่ส�ำหรับ Unico DM 
Power ฟังดูผ่อนคลำยมำกกว่ำกันเยอะ รู้สึก 
พึงพอใจในลักษณะเสียงแบบนี้ของ Unico DM 
Power ค่อนข้ำงมำกทีเดียว

จำกตรงนี้ ผมคิดว่ำไม่จ�ำเป็นที่จะต้องใช้ 
ปรีแอมป์รุ่น Unico Pre เลยก็ได้ แต่หันไปเล่น 
ปรีแอมป์หลอดของ Unison Research ในรุ่น 
Reference Pre เลยก็จะยิ่งดีมำกกว่ำ เพรำะถ้ำ
ปรแีอมป์ Audio Space WE-300L ยงัเข้ำได้ดกัีบ 
Unico DM Power ขนำดนี้ กำรขยับไปเล่น 
Unison Research Reference Pre ก็ไม่น่ำมี
ปัญหำแต่อย่ำงไร สเปกของ Unison Research 
Reference Pre น้ัน น่ำสนใจมิใช่น้อยทีเดียว 
เพรำะใช้หลอด 300B เช่นกัน  

อีกอย่ำงที่เด่นอย่ำงมำกของ Unico DM 
Power ก็คือพวกเครื่องสำย สินค้ำของ Unison 
Research ทุกรุ่นให้เสียงเครื่องสำยที่ออกมำเป็น
ธรรมชำติน่ำฟังมำก เป็นเสียงที่ไม่มีคัลเลอร์ใน 
ตัวเลย และครั้งนี้ก็เช่นกัน Unico DM Power  
ถึงแม้ว่ำเป็นแอมป์ไฮบริด ใช้หลอดในภำคอินพุต 
สเตจและมอสเฟตในภำคขยำย เสียงเครื่องสำยก็
ยังถ่ำยทอดออกมำได้อย่ำงยอดเยี่ยมเช่นเดิม

เพาเวอร์แอมป์ที่ควรค่า
แก่การเป็นเจ้าของอย่างยิ่ง
ถ้ำจะให้ผมสรุปอย่ำงสั้นๆ กระชับมำกที่สุด 

ผมก็คงบอกว่ำ น่ีคือเพำเวอร์แอมป์ที่ควรค่ำเป็น
เจ้ำของยิ่งนัก อย่ำงแรกก็คือ รำคำที่ตั้งเอำไว ้
น่ำสนใจมำกๆ ก็คือ 155,000 บำทนั้น ค่อนข้ำง 
ได้เปรียบในท้องตลำด เพรำะรำคำน้ีนักเล่น 
หลำยท่ำนสำมำรถเอ้ือมคว้ำมำเป็นเจ้ำของได้ 
ไม่ยำก

เพำเวอร์แอมป์ Unico DM Power ตัวนี้
สำมำรถเข้ำกันได้ดกีบัทัง้ปรแีอมป์หลอดและโซลดิ
สเตท แต่ข้อควรระวังก็คือ สำยไฟเอซมีผีลต่อเสยีง
ค่อนข้ำงมำกทเีดยีว แนะน�ำให้ใช้สำยไฟเอซขีนำด
ใหญ่ที่มีหน้ำตัดมำกกว่ำ 12AWG และต้องไม่เป็น
สำยไฟอ่อนฝอยแบบ Fine Stranded Wire  
กำรเลือกสำยล�ำโพงก็ให้เลือกขนำดของสำย
ล�ำโพงอย่ำงน้อย 6 sq.mm (อย่ำงน้อย 10AWG) 
ขึ้นไปจะดีมำกๆ

แนะน�ำเป็นอย่ำงยิง่ส�ำหรบันกัเล่นทีก่�ำลงัหำ
เพำเวอร์แอมป์สักตัวที่จะมำสร้ำงควำมสุขในกำร
ฟ ังเพลงได ้ตลอดเวลำ โดยไม ่ได ้รู ้ สึกล ้ำห ู
แต่อย่ำงไร. ADP
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