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ธรรมนญู ประทปีจินดา
The Prestige Interview

ดีใจที่ ได้มาเมืองไทยอีกเป็นครั้งท่ีสอง  
และ เป ็นครั้ งแรกท่ี ได ้มาร ่วมงานแสดง 
เครื่องเสียง” Mr. Bartolomeo Nasta  
เ ร่ิมต ้นการสนทนา ระหว ่าง ท่ีมาเยือน 
เมืองไทยในงาน BAV HI-END SHOW 2019

“ผมเดินทางบ่อย ต้องรับมือกับการ
ตลาดท่ีหลากหลาย เ ม่ือเริ่มท�างานกับ  
Unison Research ในปี 2004 ร่วมงานกับ
สาขาในประเทศเยอรมนีเพียงท่ีเดียว ตอนน้ี 
ผมดแูลด้านการตลาด ท�างานร่วมกับหลายสิบ 
ผู้น�าเข้าทุกประเทศทัว่โลก ผมสนุกกับงานมาก 
เพราะไม่พบว่ามันเครยีดอะไรเลย สนุกดอีอก 
ได้พบปะพูดคุยกับคนมากหน้าหลากหลาย
ความคิด อย่างเช่นคุณไง

with Passion of music

Unison Research ก่อตั้งขึ้นในปี 1987 
โดยกลุ่ม audiophile ที่น�ำโดย Giovanni Maria  
Sacchetti ซึ่งเกิดในปี 1945 จิโอวำนนี่ มำเรีย  
แซ็คเค็ตติ ได ้อุ ทิศตัวเองตั้ งแต ่อำยุยังน ้อย 
เพื่อศึกษำและออกแบบระบบไฮไฟ โดยผสม
ผสำนควำมสนใจด้ำนอเิลก็ทรอนกิส์ท่ีมำพร้อมกบั 
ควำมหลงใหลในดนตรีที่สืบทอดมำจำกคุณพ่อ 
ซึ่งเป็นนักเปียโนมืออำชีพ หลังจำกจบกำรศึกษำ
ด้ำนอเิลก็ทรอนกิส์ เขำอทุศิเวลำ 25 ปีในกำรสอน 
ขณะเดียวกันก็ออกแบบและพัฒนำแอมป์ส�ำหรับ 
Unison Research อินทิเกรตแอมป์ตัวแรก 
ที่เขำสร้ำงขึ้น คือ รุ่น Triode 20 จำกนั้นก็ถึง 
จุดเปล่ียนอันส�ำคัญคือ Simply Two เป็นก้ำว
ส�ำคัญในประวัติศำสตร์ของ Unison Research 
กลำยเป็นแอมปลิฟำยเออร์ในต�ำนำน ถือเป็นกำร
บรรลุควำมส�ำเร็จระดับสำกลส�ำหรับ Unison 

Research ในเวลำอันสั้น แอมป์ที่มีก�ำลังขับเพียง 
12 วัตต์ต่อข้ำง ซึ่งสวนกระแสจำกผู้ผลิตรำยอื่น 
ที่แข่งกันน�ำเสนอแอมป์ก�ำลังขับสูงๆ แต่กลับเป็น
ท่ีต้องกำรอย่ำงมำกในญี่ปุ่น พวกเขำรักมันมำก 
เรำส่งมำขำยในญี่ปุ่นเป็นคอนเทนเนอร์เชียวนะ 

We Create Sound 
Experiences.

จำกจดุเริม่ต้น เป้ำหมำยของ Unison Research  
ค่ำยเครื่องเสียงอิตำเลียนที่ได้รับควำมนิยมจำก
ทั่วโลกมำกว่ำ 20 ปี คือกำรส่งมอบควำมบันเทิง
ผ่ำนกำรฟังเพลง เป็นเป้ำหมำยทีเ่รยีบง่ำย แต่ด้วย
ประสบกำรณ์ที่มีทำงด้ำนเครื่องเสียงหลอดและ
กำรออกแบบแบบผสมผสำนทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
และ Passion ในศำสตร์และศิลป์ของเสียงดนตรี
อนัแท้จรงินัน่เอง ท่ีได้สร้ำงประสบกำรณ์ทำงเสียง  
โดดเด่นด้วยสไตล์ที่ดูหรู ประณีต จำกกำรคัดสรร 

เลือกไม ้และชิ้นส ่วนโลหะ รวมถึงอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์เกรดสูงท้ังสิ้น คุณสมบัติเหล่ำนี้ได้
รับกำรยอมรับและเป็นที่ชื่นชมทั่วโลก ในผลงำน 
ของช่ำงฝีมือชำวอิตำเลี่ยน อีกทั้งเช่ือม่ันว่ำ 
จะเป็นระบบ music reproduction ท่ีมีควำม
เที่ยงตรงสูง ซึ่งให้ทั้งควำมสุขในกำรฟังเสียง 
อันไพเรำะ และควำมสุขที่ได้มอง ในฐำนะท่ีได้
ครอบครองเป็นเจ้ำของ

ประสบกำรณ์ที่ เ พ่ิมขึ้นในช ่วงหลำยป ี 
ที่ผ่ำนมำ พร้อมกับกำรวิจัยอย่ำงต่อเน่ืองของ
เรำที่เก่ียวข้องกับประสิทธิภำพและมำตรฐำน
คุณภำพในระดับสูง เหนือสิ่งอื่นใดเรำได้บรรลุ 
เป้ำหมำยนี้ด้วยควำมเป็นอิตำลีอย่ำงสมบูรณ์ 
ตัง้แต่กำรออกแบบจนถงึกำรผลติ ขณะนี ้Unison 
Research ได้รับกำรยอมรับว่ำเป็นผู้น�ำของอิตำลี
ในกำรผลติแอมป์หลอด และเป็นหนึง่ในสบิอนัดบั
แรกของยุโรปด้วย

แขกคนส�ำคัญของเรำที่ได้พูดคุยด้วยครั้งนี้คือ Mr. Bartolomeo Nasta (ผู้ลูก) 
เป็นคนอำรมณ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นทำยำทของ Mr. Giovanni Nasta (ผู้พ่อ) ปัจจุบันรั้งต�ำแหน่ง CEO 

หนึ่งใน Owner (เจ้ำของ) Unison Research บริษัทเครื่องเสียงชั้นน�ำสัญชำติอิตำลี

“

”Unison Research: Simply Italy

Italian made handcraft audio
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Mr. Bartolomeo Nasta
International Sales Manager 

Italian Made Unison Research & Opera Loudspeakers
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ใครที่ เคยได ้สัมผัสแอมป์หลอดจะได ้รับ
ประสบกำรณ์ท่ีไม่มีอำรมณ์ใดจะเทียบได้ ในแง่
ของเสียงท่ีอุ่นและละเมียดละไมอันเป็นเอกลักษณ์ 
ซึ่งก็ยำกท่ีจะปฏิเสธว ่ำมีบำงสิ่งที่น ่ำอัศจรรย  ์
ในอุปกรณ์เหล่ำน้ี ท้ังยังสะดุดตำกับควำมสวยงำม
ของไม้บนตัวเคร่ือง เรำได้เพิ่มควำมมีสไตล์ของ 
อติำเลยีนลงในผลติภณัฑ์นี ้และอย่ำได้สงสัยเลยว่ำ  
ท�ำไม Unison Research จึงเป็นหนึ่งในบริษัท 
ที่ ใหญ ่ที่สุด และเป ็นที่ รู ้ จักมำกที่ สุดในโลก  
เม่ือพูดถึงแอมป์หลอด นอกจำกนั้นยังมี Unico 
ที่เป็นแอมป์แบบไฮบริด หรือแม้แต่แอมป์โซลิด 
สเตจแท้ๆ เรำก็มี รวมถึงล�ำโพงด้วย นั่นคือ Opera 
ล�ำโพงดีไซน์สวยที่ให้เสียงละเอียดละเมียดละไม 

Hand Made in Italy.

Unison Research ผลิตด้วยมือในอิตำลี 
และไม่เพียงแต่สวยเท่ำนั้น แต่ยังประกอบได้อย่ำง
สมบูรณ์แบบไร้ที่ติ คุณมั่นใจได้ว่ำ มันจะสำมำรถ
รับใช้เจ้ำของได้อย่ำงยำวนำน เน่ืองจำกได้รับกำร
ออกแบบที่เหมำะสมและมีกำรเลือกใช้อุปกรณ์
ประกอบอย่ำงเข้มงวด ต้องแน่ใจว่ำส่วนประกอบ

พเิศษบำงอย่ำง เช่น หม้อแปลงไฟฟ้ำและหม้อแปลง
เอำต์พุต ล้วนถูกสร้ำงข้ึนมำเป็นกำรเฉพำะ ระดับ
ควำมน่ำเชื่อถือนั้นถือว่ำสูงมำกในทุกขั้นตอนของ
กำรสร้ำงผลิตภัณฑ์ วิศวกรจะท�ำกำรควบคุมอย่ำง
ถี่ถ้วน ด้วยวิธีนี้จึงมั่นใจในกำรรับประกันคุณภำพ
และควำมน่ำเชื่อถือ หำกผลิตภัณฑ์ของเรำผลิต
ในต่ำงประเทศ คิดว่ำคุณภำพและควำมน่ำเชื่อถือ
จะหำยไป ส�ำหรับหลอดสุญญำกำศที่เลือกใช้น้ัน 
มีสองปัจจัยหลักที่รับประกันประสิทธิภำพที่ดี
ท่ีสุด – คณุภำพของผูผ้ลติหลอด และกำรออกแบบ 
ที่มีอำยุกำรใช้งำนยำวนำน เรำใส่ใจเก่ียวกับ 
องค์ประกอบทั้งสองนี้ เพรำะคุณมีชื่อเสียงจำก
แอมป์หลอดของคุณ ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ในซีรีส์ 
Unico เป็นวงจรไฮบรดิทีมี่ส่วนผสมของโซลิดสเตจ
และหลอด รวมถึงมเีครือ่งเล่นดจิทิลัอยู่ใน Product 
Line ด้วย เรำม ีBusiness Partner ทีท่�ำงำนร่วมกัน
ในด้ำนเอ็นจิเนียริง Outsources, Supplier ที่จัด
ส่งชิ้นส่วนให้ก็อยู่ไม่ไกลจำกเรำเพื่อสะดวกในกำร
ควบคมุคณุภำพ ผลติภณัฑ์ทกุตวัผลติและประกอบ
ด้วยมอืในโรงงำนของ Unison Research เองทัง้สิน้ 
เพื่อจัดส่งได้ทันเวลำ

Valve

ควำมรักในหลอดสุญญำกำศนี้มำจำกไหน? 
ควำมรักที่มีให้กับหลอดสุญญำกำศไม่ได้มีแค่เพียง
ควำมเรียบง่ำย แต่เพรำะเสน่ห์ของมัน และก็ไม่ใช่
ในแง่ของเครื่องขยำยเสียงเก่ำโบรำณ แต่เป็น
เครื่องใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ให้เสียงอุ่นและ 
มีควำมสำมำรถในกำรแสดงดนตรีสดที่สุดขั้วได้ 
โดดเด่นมำกกับเสยีงร้องของนกัร้องสำว อะคสูตกิส์
กตีำร์ ในแง่นีย้งัคงไม่มใีครเทียบหลอดสญุญำกำศได้  
ทุกวันนี้เรำยังคงใช้หลอดสุญญำกำศ เพรำะเช่ือว่ำ 
สำมำรถพัฒนำคุณภำพเสียงที่ดีที่สุดได ้ ยังม ี
เครื่องเสียงหลอดรุ่นใหม่ๆ ออกมำทุกวัน และก็
ใช้ได้ทนทำนด้วย

Streaming Music Mainstream

อย ่ ำงที่ทรำบดีว ่ ำ  ทุก วันนี้ กลุ ่ มตลำด 
เครื่องเสียงที่น่ำสนใจหรือทันสมัยที่สุดคือ DAC, 
Streamer และ Music Server เทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตก้ำวไปไกล มุ ่งสู ่ถนนโฮมเน็ตเวิร์ก 
สตรีมได้ทั้งภำพและเสียง ดิจิทัลออดิโอก็เช่นกัน  
แต่เดมิมแีต่เครือ่งเล่นซดี ีทุกวนันีพ้ฤตกิรรมของผู้ใช้ 
เปลี่ยนไปสู่ AirPlay, CAST, Internet Radio  
เล่นไฟล์จำกเครือ่งเล่น File base จนถงึ Streaming  
Service อย่ำง Tidal, Qobuz, Spotify รุกคืบไป
ทุกที่จนกลำยเป็นสื่อกระแสหลักไปแล้ว ด้วยควำม
สะดวกสบำยที่มำพร้อมกับคุณภำพเสียงที่ยอมรับ
ได้ในแวดวงไฮไฟ คงเป็นเรือ่งหลีกหนไีม่พ้นทีผู่ผ้ลติ
เครื่องเสียงเช่นเรำต้องหันมำมอง เรำวำงแผนที่จะ
แนะน�ำแอมป์หลอดกับ AirPlay หรือ Streamer 
โดยท�ำกำรค้นคว้ำและท�ำงำนอย่ำงต่อเนือ่ง คำดว่ำ
ปลำยปีนี้จะสำมำรถเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่พูดมำ
ก�ำลงัจะบอกว่ำคงมีผลติภณัฑ์ประเภท Streaming 
และแน่นอนว่ำต้อง Roon Ready ด้วยฝีมือของ 
Stream Unlimited ซึ่งเป็น developer ช้ันน�ำ
ของโลกทีเ่ป็นพำร์ตเนอร์กบัเรำ โดยจะมผีลติภณัฑ์
ในแบบฉบับของ Unison Research ที่จะออกมำ
ให้ยลโฉมในไม่ช้ำนี้ โปรดอดใจรอ

ถ้ำชอบเสียงอุ่นๆ ของแอมป์หลอด 
ไฮบริด หรือโซลิดสเตทก็มีครบ 

อยำกขอเชิญให้มำลองฟัง
เครื่องเสียงจำกอิตำลี

Unison Research: Max Mini
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Unison Research & 
Opera Speakers

ล�ำโพง Opera และล�ำโพง Unison  
Research มีคุณลักษณะแตกต่ำงกันโดยสิ้นเชิง 
ทั้งในรูปลักษณะและสไตล์เสียง ส่วนที่เหมือนกัน
ก็ตรงเป็นล�ำโพงควำมไวสูงทั้งสองแบรนด์ ขับได้
ด้วยแอมป์ก�ำลังขับต�่ำ ถ้ำชอบงำนประณีตของ 
ตวัตู้ต้อง Opera ซึง่จะให้รำยละเอยีดแบบไฮเอน็ด์  
ส่วน Unison Max เหมำะกับ music lover  
ถึงแม้มีปรัชญำในกำรออกแบบต่ำงกัน แต่ก็อยู่ 
ในทิศทำงเดียวกัน ใครได้ฟังแล้วจะไม่รู้สึกล้ำหู 
ฟังได้นำนจนลืมเวลำ

หน่วยงำนทั้งสองตั้งอยู ่ในอำคำรเดียวกัน  
แต่ staff ต่ำงกันโดยสิ้นเชิง เฉพำะกำรส่งออก
เท่ำน้ันท่ีเหมือนกัน ซึ่งจัดกำรโดยผม - ที่เหลือ 
แตกต่ำงกัน แน่นอนว่ำเรำทดสอบล�ำโพงด้วย
แอมป์ Unison Research แต่ทั้งสองบริษัทไม่
เกี่ยวกัน

Value for money… Products
Unison Research Max Mini

เปิดตัวครั้งแรกก่อนที่ใดในโลกในงำน BAV 
HI-END SHOW 2019 และมีผู้โชคดีได้จับจอง
เป็นเจ้ำของอย่ำงรวดเร็วทันทีที่มีกำร FB Live  
แม้ล�ำโพง Unison Research: Max Mini ไม่ได้วำง
ในต�ำแหน่งที่โดดเด่น เพรำะรำยรอบด้วยล�ำโพง
และเครื่องเสียงท่ีทำงบริษัท Wanpat (59) น�ำ 
มำโชว์ อกีอย่ำงกค็อืข้อจ�ำกดัเรือ่งพืน้ที ่แต่ถงึแม้ว่ำ
กำรจดัวำงและพืน้ท่ีไม่อ�ำนวยให้ได้ยนิคณุภำพของ
ล�ำโพงออกมำอย่ำงเต็มที่ ทว่ำ… เมื่อได้ยินเสียง
จำกล�ำโพง Unison Research: Max Mini ก็สร้ำง
ควำมประทับใจได้ง่ำย เป็นล�ำโพงที่ไม่เกี่ยงเร่ือง
กำรจดัวำง เซต็อพัง่ำยมำก แน่นนอนว่ำเป็นล�ำโพง
ที่มีควำมไวสูงถึง 93dB

Opera Prima

Opera Prima ล�ำโพงรุ่นเล็ก มีพอร์ตอยู่
ด้ำนข้ำงของตัวตู้ ท�ำด้วยโพลียูรีเทนสองกระบอก 
กำรท�ำตู้ท่ีแน่นหนำให้ควำมเสถียรเป็นยอด และ
สวยงำมมำก crossover network คุณภำพสูง 
ให้ควำมไวสูงที่ 91dB วูฟเฟอร์ขนำด 7” ตัวใหม่ 
เป็นรุ่นท่ีสั่งผลิตจำก Scanspeak ส�ำหรับซีรีส์ 
Classica ใหม่ท้ังหมด วูฟเฟอร์นี้มีประสิทธิภำพ

ที่ดีเยี่ยมในย่ำนควำมถี่กลำงจึงถูกน�ำไปใช้เป็นเสียงกลำงในรุ่น Quinta และก็ใช้งำนในรุ่น Prima ซึ่งเป็น
ล�ำโพง Entry Level ในกลุ่ม Classica line ถือว่ำให้เสียงคุ้มค่ำมำก

Simply Italy

แอมป์ทีถ่กูสร้ำงขึน้เพือ่วำระพเิศษทีผ่่ำนมำ เรำเรยีนรูจ้ำกกำรออกแบบเครือ่งขยำยเสยีงขนำดใหญ่
ที่สุดของเรำ และน�ำมำต่อยอดใช้กับอินทิเกรตแอมป์ขนำดเล็กที่มีควำมสวยงำม นั่นคือ Simply Italy  
โดยสร้ำงจำกจุดแขง็ทีเ่ป็นต�ำนำนของ Unison Research Simply Two หนึง่ในอนิทเิกรตแอมป์ท่ีประสบ
ควำมส�ำเร็จมำกที่สุดในโลก ส�ำหรับแอมป์ตัวใหม่นี้คงก�ำลังขับไว้ที่ 12 วัตต์ ท�ำงำนแบบ Ultra Linear 
Class A เหมือนเดมิ แต่ประสิทธิภำพสูงข้ึน ขอบคุณควำมก้ำวล�ำ้ทำงวิศวกรรมทีท่�ำให้แอมป์มปีระสิทธภิำพ
มำกขึ้น ให้คุณภำพเสียงท่ีดีข้ึน รวมถึงควำมน่ำเชื่อถือและอำยุกำรใช้งำนของหลอดท่ีดีขึ้น ให้เสียง 
กระชับขึ้น มีควำมคุ้มค่ำ ที่คุณจะภูมิใจเมื่อได้เป็นเจ้ำของ

Last but not least

ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณส�ำหรับกำรต้อนรับในครั้งนี้ งำนโชว์สนุกมำก ใครที่ยังไม่เคยได้สัมผัส 
งำนประณตีฝีมอืช่ำงอติำเลยีน ถ้ำชอบเสยีงอุน่ๆ ของแอมป์หลอด ไฮบริด หรอื โซลดิสเตจก็มคีรบ อยำกขอ
เชิญให้มำลองฟงัเครือ่งเสียงจำกอิตำล ีขอบคุณอีกครัง้ส�ำหรบักำรตอ้นรับเครื่องเสียงและล�ำโพง Unison 
Research และล�ำโพง Opera จนกว่ำจะพบกันใหม่ครับ. ADP

Opera Prima (with Stand)

Mr. Bartolomeo Nasta
Unison Research & Opera Loudspeakers
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