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UNISON RESEARCH 
TRIODE 25  

หลังจากทีผ่มได้ทดสอบอนิทิเกรตแอมป์หลอด Unison 
Research: Simply Italy ก็ได้มีนักเล่นให้ความสนใจ
กันมาก อย่างไรก็ตาม ผมก็ถูกสอบถามบ่อยๆ ว่า  
หากจะขยบังบขึน้มาเล่น Unison Research: Triode25 
จะคุ ้มค ่าเงินหรือไม ่   และคุณภาพเสียงจะดีกว ่า 
รุ่น Simply Italy ในแง่ไหนบ้าง

ณ ตอนนั้น  ผมเลี่ยงตอบค�ำถำมนี้  เพรำะยังไม่เคยมีโอกำส
ลองฟังเป็นเรื่องรำว แต่เห็นทีว่ำ บททดสอบนี้คงตอบได้กระจ่ำงชัด
แล้วล่ะครับ

Unison Research: Triode 25 ไม่ได้มีรูปลักษณ์ที่ใหญ่กว่ำ 
Simply Italy มำกนกั กล่ำวคอื Triode 25 กว้ำงกว่ำ Simply Italy  
4 ซม. ลึกกว่ำ 10 ซม. และน�้ำหนักมำกกว่ำ 5 กก. ใช้หลอด EL34 
ทั้งหมด 4 หลอด แบ่งเป็น 2 หลอดต่อข้ำง ส่งผลให้พละก�ำลัง 
เพิ่มขึ้น 25 วัตต์ ในโหมด Triode และ 45 วัตต์ ในโหมด Pentrode 
ต่ำงจำก Simply Italy ที่มีก�ำลังขับเพียง 12 วัตต์ เนื่องจำกว่ำ 
Simply Italy ใช้หลอด EL34 จ�ำนวน 1 หลอดต่อข้ำง แต่ออกแบบ
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กำรท�ำงำนแบบ Single Ended, Class A  
ส่วน Triode 25 ท�ำงำนแบบพุชพูล

ในแง่ควำมหวำน นักเล่นบำงท่ำนคงคิดว่ำ 
Simply Italy น่ำจะฟังหวำนกว่ำ ไพเรำะมำกกว่ำ
สิ ผมยังไม่ตอบค�ำถำมนี้ แต่เดี๋ยวก็จะได้ทรำบ 
กันครับ 

จ�ำนวนอินพุตระหว่ำง Simply Italy และ 
Triode 25 ไม่ได้แตกต่ำงกันเลย คือมี 4 อินพุต
เช่นเดิม และ 2 เอำต์พุต ส�ำหรับ Sub out และ 
Tape out แต่ท่ีพิเศษกว่ำก็คือ Triode 25  
เผื่อช่องส�ำหรับต่อ USB Input ไว้ให้ใช้งำนด้วย  
แต่เป็นออปชั่นเพิ่มเติม หำกต้องกำรก็จะต้องสั่ง
ซื้อเพิ่ม

ข้ัวต่อสำยล�ำโพงของแอมป์หลอดส่วนใหญ่
ไม่ค่อยใช้ขนำดใหญ่นัก มีนักเล่นเคยถำมผมว่ำ 
ท�ำไมไม ่ท�ำให ้ ใหญ่ดูแข็งแรงเหมือนแอมป ์
โซลิดสเตทไฮเอ็นด์หลำยๆ ยี่ห้อท�ำกัน ตรงนี้... 
ต้องขอท�ำควำมเข้ำใจซ�ำ้อกีสกัครัง้ว่ำ แอมป์หลอด
ไม่ได้ต้องกำรใช้สำยล�ำโพงขนำดใหญ่ๆ เลย 
นะครบั จรงิๆ ไม่ควรเกนิ 2.5 sq.mm เสยีด้วยซ�ำ้ 
หรือเต็มที่เลย ผมให้ไม่เกิน 4 sq.mm เรำจะได้
คุณภำพควำมหวำนและเสน ่ห ์ของหลอด 
อย่ำงแท้จริง ผมเห็นนักเล่นส่วนใหญ่ชอบใช ้
สำยล�ำโพงขนำดใหญ่ ไม่แน่ใจว่ำเป็นเพรำะ 
ควำมเคยชินจำกแอมป์โซลิดสเตทที่ต ้องใช ้
สำยล�ำโพงขนำดใหญ่หรือเปล่ำ 

ฉะนั้น กับแอมป์หลอด ผมย�้ำเสมอ อย่ำไป
คดิว่ำสำยล�ำโพงแพงกว่ำ เส้นใหญ่กว่ำ จะให้เสยีง
ที่ดีกว่ำสำยล�ำโพงท่ีถูกกว่ำและมีขนำดเล็กกว่ำ 
นะครับ ถ้ำกล้ำเปลี่ยนก็จะเห็นถึงควำมแตกต่ำง

Unison Research: Triode 25 มีฟังก์ชั่น
ปรับไบอัสของหลอดมำให้ด้วย ซ่ึงก็ไม่ได้เป็น 
เร่ืองยุ่งยำกแต่อย่ำงไร แค่เลื่อนสวิตช์โยกซ้ำย 
หรือขวำเพื่อเลือกว่ำจะปรับหลอดด้ำนไหน  
และดูเข็มจำกมิเตอร์ว ่ำเอียงไปทำงด้ำนซ้ำย 
หรือขวำ แล้วค่อยหมุนให้เข็มมำอยู่ตรงกลำง
มิเตอร์ก็ถือว่ำเรียบร้อยแล้วครับ

ส่วนฟังก์ชั่นปรับ Feedback Control มีให้
เลือก 2 แบบ คือ “Low” กับ “High” ถ้ำ Low 
ก็หมำยถึง 1.8dB และถ้ำปรับเป็น High ก็เท่ำกับ 
5dB กำรเลือกโหมดกำรท�ำงำนมีสวิตช์เลือก
ระหว่ำง “Pentrode” และ “Triode” 

ขั้วต่อสำยล�ำโพงของ Triode 25 มีมำให ้
ชุดเดียว อิมพีแดนซ์ปกติ 6 โอห์ม แต่สำมำรถ 
เล่นคู่กับล�ำโพงที่มีอิมพีแดนซ์ปกติ 4 โอห์ม และ
อิมพีแดนซ์ปกติ 8 โอห์ม โดยไม่มีปัญหำเรื่อง 
mismatch แต่อย่ำงไร

	 เซ็ตอัพ
เรื่องกำรเซ็ตอัพ จริงๆ ก็แทบไม่ได้แตกต่ำง

จำกที่เคยท�ำเป็นประจ�ำ และก็ไม่ได้แตกต่ำงจำก
ที่เคยทดสอบ Unison Research: Simply Italy 
ก ่อนหน้ำนี้  คือใช ้สำยล�ำโพงทองแดงฝอย 
ขนำดหน้ำตัด 2.5 sq.mm ส่วนสำยไฟเอซีก็ใช ้
สำยไฟทองแดงอ่อนขนำดหน้ำตัด 6 sq.mm  
ไม่ได้ใช้สำยไฟแบบ stranded 

สำยล�ำโพงส�ำหรบัแอมป์หลอด ผมไม่นิยมใช้
สำยแบบสำย Stranded หรือ สำยแกนเดี่ยว 
ส�ำหรับกำรเล่นเครือ่งเสียงทีผ่่ำนมำโดยตลอด ผมใช้
สำยล�ำโพงแบบทองแดงฝอยกบัแอมป์หลอดเสมอ

ไม่ต้องพะวงว่าจะต้อง
เล่นกับล�าโพงความไว
สูงๆ เพียงอย่างเดียว
จึงจะให้เสียงออกมาดี 
จะเป็นล�าโพงอะไรก็ได้

ล�ำโพงทีใ่ช้ในกำรทดสอบ ผมใช้ Totem Sky 
เป็นหลัก อำจจะสลับกับ Quad 22L บ้ำง แต่เกิน
กว่ำ 60% ฟังจำก Totem  Sky ตอนทีผ่มท�ำสอบ 
Totem Sky น้ัน ถึงแม้ขับง่ำยกว่ำ Totem  
Model I แต่ถ้ำต้องกำรให้เสยีงออกมำด ีก�ำลงัขบั
ของแอมป์ก็ต้องถึง และมีคุณภำพท่ีดีเช่นกัน  
นั่นคืออีกเหตุผลหนึ่งที่ผมขอยืม Triode 25  
มำเพื่อจะใช้ขับ Totem Sky นั่นเอง

แม้ล�ำโพง Totem Sky จะเลือกแอมป์อยู่
บ้ำง แต่ก็ไม่ใช่ปัญหำส�ำหรับ Triode 25 เพรำะ
สำมำรถเลือกกำรท�ำงำนได้ถึง 4 แบบ คือ โหมด
ก�ำลังขับสำมำรถเลือกได้ทั้ง Pentrode หรือ 
Triode และสำมำรถเลือก Feedback Control 
ได้อีก 2 ค่ำ คือ High (5dB) และ Low (1.8dB)     

กำรเลือกกำรท�ำงำนระหว่ำง Pentrode 
หรือ Triode บำงครั้งก็ขึ้นกับล�ำโพง และ 

ควำมชอบของแต่ละท่ำนด้วย ว ่ำชอบเสียง 
แบบไหน หำกล�ำโพงค่อนข้ำงขบัยำก หรอืต้องกำร
ก�ำลังขับจำกแอมป์มำกขึ้น ก็ลองเลือกปรับโหมด
กำรท�ำงำนมำเป็นแบบ Pentrode หำกล�ำโพง 
ไม่ได้ต้องกำรก�ำลังขับจำกแอมป์เยอะ ก็เลือก 
กำรท�ำงำนเป็นโหมด Triode แทน 

ในกำรควบคุมกำรท�ำงำนของล� ำ โพง  
หำกต้องกำรให้แอมป์ควบคุมกำรท�ำงำนของ
ล�ำโพงให้ดีขึ้นก็เลือก Feedback Control เป็น
แบบ High (5dB)  หรอื Low (1.8dB) แต่เน่ืองจำก
ล�ำโพงแต่ละคู่ไม่เหมือนกัน แนะน�ำว่ำ ควรลอง
เลือกปรับ แล้วฟังเอำว่ำชอบอย่ำงไหนมำกที่สุด 
ส�ำหรับกำรทดสอบในคร้ังนี้ที่ใช้ Totem Sky  
เป็นส่วนใหญ่นั้น ผมตั้งโหมดกำรท�ำงำนเป็นแบบ 
Triode และปรับโหมด Feedback Control  
แค่ระดับ Low ตรงนี้ก็ให้เสียงท่ีน่ำพอใจแล้ว  
ในโหมด Pentrode ควำมโปร่ง รำยละเอียดและ
ควำมไพเรำะสูโ้หมด Triode ไม่ได้เลย อกีทัง้เรนจ์
เสียงโหมด Triode ก็กว้ำงกว่ำ และไม่ได้รู้สึก

มุมมองจากด้านบนจะเห็นปุ่มควบคุมการใช้งานต่างๆ 

อาทิ ปุ่มปรับไบอัสหลอด, สวิตช์เลือกฟีดแบ็ก และสวิตช์เลือกโหมดการท�างาน
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อึดอัดเหมือนโหมด Pentrode เลย ส ่วน  
Feedback Control เมื่อปรับเป็น High (5dB) 
รู้สึกได้ว่ำกรวยล�ำโพงจะเก็บตัวเร็วไปสักหน่อย  
แต่ทั้งนี้ท้ังนั้นก็อย่ำลืมนะครับ ว่ำล�ำโพงแต่ละคู่ 
ไม่เหมอืนกนั ฉะนัน้ต้องลองปรบั แล้วลองฟังเสียง
เทียบกันดูด้วย 

	 คุณภาพเสียง
ช่วงที่ทดสอบล�ำโพง Totem Sky ผมเคย

บอกไว้ว่ำ Unison Research Triode 25 กับ
ล�ำโพง Totem Sky นั้น เข้ำคู ่กันดีมำกเลย 
แทบไม่น่ำเชื่อว่ำแอมป์จำกอิตำลีจะขับล�ำโพง
แคนำดำออกมำได้ดีมำกๆ เช่นนี้

ถ้ำถำมถึงเรื่องเสียงของอินทิเกรตแอมป์ 
Unison Research: Simply Italy กบั Triode 25  
ว่ำแตกต่ำงกันเยอะไหม ต้องขอบอกว่ำแตกต่ำง
กันพอควรทีเดียว หำกชอบเสียงแบบ 
Single Ended Class A ก็ควรหันไป
คบหำกบั Simply Italy แต่ถ้ำต้องกำร
ก�ำลังขับมำกข้ึน ขับล�ำโพงได้หลำก
หลำยกว่ำ เพิ่มเงินไปเล่น Triode 25 
ดูจะเป็นทำงเลือกท่ีเหมำะสมกว่ำ 
อย่ำงไรก็ตำม หำกตัดค�ำว่ำ Single  
Ended Class A และ Push-pull ทิง้ไป 
แล้วลองฟังเพลงเปรยีบเทยีบกัน ผมเช่ือ
ว่ำส่วนใหญ่จิม้ไปที ่Triode 25 แน่ๆ

อัลบั้มของ Linda Ronstadt 
(with Nelson Riddle and His  
Orchestra) / For Sentimental 
Reasons ชดุทีข่ึน้ชือ่ค่อนข้ำงมำกของ 
Linda Ronstadt (รวมถึง Lush Life 
ด้วย แฟนคลับของ Linda Ronstadt 
กค็วรม ี2 ชุดนีเ้กบ็ไว้ในคอลเลก็ชัน่เป็นอย่ำงน้อย  
ถึงจะได้ชื่อว่ำเป็นแฟนคลับตัวจริง)

เปิดมำแทรก็แรก “When You Wish Upon 
Star” คุณภำพเสียงที่ ได ้ยินจำก Unison  
Research: Triode 25 ให้บรรยำกำศที่น่ำฟัง
มำกๆ เสียงใส โปร่ง รำยละเอียดของเสียงต่ำงๆ 
ชัดเจนดีมำกทีเดียว จังหวะลงตัวและแม่นย�ำ  
ไม่ได้ดีเลย์ในจังหวะจนรู้สึกเนิบๆ ช้ำลงไปอีก  
เสียงร้องของ Linda Ronstadt ใสเป็นประกำย 
ไดนำมมิกและเรนจ์เสียงกว้ำง ช่วงที่ร้องไต่เสียง 
โหนเสียงร ้องขึ้นไป รักษำรำยละเอียดและ 
ควำมคมชัดออกมำได้ดีมำกๆ ทีเดียว

ต่อมำในเพลงท่ีสอง Bewitched, Bothered 
& Bewildered เสียงเปียโนตอนต้นเพลงที่เคำะ
คีย์เบำๆ ควำมกงัวำนของเสยีงและน�ำ้หนัก ณ ตรงนี้  
Triode25 ท�ำได้ดเีลย เพรำะก่อนหน้ำนีห้ลำยครัง้ 

หรือเมื่อเทียบกับเสียงจำก Simply Italy ก็ตำม 
เสยีงจะออกนุม่กว่ำหน่อยหนึง่ มวลก้อนเนือ้เสยีง
ฟังแล้วยังน้อยกว่ำด้วย ฉะนั้น ในควำมรู ้สึก 
ของผมที่ได้ยินบอกได้เลยว่ำ ควำมกังวำนของ
เสยีงเปียโนตรงนี ้Triode 25 ท�ำได้ใสและกระจ่ำง
มำกกว่ำ บรรยำกำศของเสียงภำยในตัวเปียโน 
Triode 25 เก็บรำยละเอียดของเสียงถ่ำยทอด
ออกมำได้ดีมำก เสียงร้องของ Linda ยิ่งตอกย�้ำ
ในคุณภำพเสียงขึ้นไปอีก ทั้งในเรื่องควำมฉ�่ำของ
เสียง ควำมต่อเนื่อง ช่วงเสียงแอดลิบ เสียงลม 
Triode 25 ถ่ำยทอดออกมำได้ยอดเยี่ยมจริงๆ

ในเรื่องเสียงร้องของ Linda หลำยครั้งที่ฟัง
ชุดน้ี ผมชอบเสียงร้องของ Linda เม่ือเล่นกับ
แอมป์หลอดเสมอๆ จังหวะและช่วงที่ Linda  
โชว์เสียงเร่ืองลูกเอ้ือน ลูกคอ ถือว่ำสุดยอดมำก 
เพรำะเสยีง ณ ตรงนี ้ไม่ได้มโีทนเดยีวและคย์ีเสยีง

เดียว กำรสั่นของเส้นเสียงตรงนี้มีรำยละเอียดที่
ท�ำให้เกดิควำมไพเรำะในเสยีงร้อง ท�ำให้รบัรูไ้ด้ถึง
ศกัยภำพควำมเก่งกำจของนกัร้อง และ Triode 25 
ถ่ำยทอดออกมำได้ดีมำกๆ 

เรื่องนี้มองได้ 3 อย่ำงด้วยกัน
อย่ำงแรกกค็อื เกนเสยีงของ Triode 25 ค่อน

ข้ำงต�่ำ คือต้องบิดระดับควำมดังของโวลุ่มออกมำ
เยอะหน่อยจึงจะได้ระดับควำมดังที่ฟังแบบปกติ 
แตกต่ำงจำกอินทิเกรตแอมป์หลอดบำงยี่ห ้อ  
หำกเปิดหน่อยเดยีว แล้วเสยีงดงัออกมำค่อนข้ำงมำก 
ไดนำมกิและรำยละเอยีดของเสยีงบำงอย่ำงย่อมสู้ 
อินทิเกรตแอมป์หลอดที่มีเกนขยำยต�่ำกว่ำไม่ได้

อย ่ำงที่สองก็คือ โครงสร ้ำงบำงอย ่ำง 
ของหลอดให้ออกมำดีกว่ำแอมป์โซลิดสเตท 
เปรียบเทียบกับ Simply Italy แล้วเหมือน  
Simply Italy เสยีงหวำนกว่ำ แต่เนือ้เสยีงบำงกว่ำ 

และควำมเนียนของเสียงนั้น ผมยกให้ Trode 25 
มีภำษีที่เหนือกว่ำ ด้วยก�ำลังขับที่สูงกว่ำ เสียงฟัง
ดูอบอุ่นและเนียนกว่ำ 

อย่ำงที่สำมก็คือ เร่ืองของแม็ตซิ่งซิสเต็ม 
เพรำะก่อนหน้ำนี้ แทร็กเดียวกัน เมื่อลองน�ำ  
Triode 25 ไปขบัล�ำโพง Heco: Direkt Dreiklang 
เสียงฟังดูอึดอัดไปหน่อย Heco เมื่อขับด้วย 
อินทิเกรตแอมป์ Simply Italy เสียงน่ำฟังกว่ำ
เยอะ แต่พอเปลี่ยนล�ำโพงจำก Heco มำเป็น 
Totem Sky เสียงแตกต่ำงกันคนละเรื่องเลย

Triode 25 แตกต่ำงจำกอินทิเกรตแอมป ์
หลอดอืน่ๆ ทัว่ไป คือ ไม่ต้องกงัวลว่ำต้องหำล�ำโพง
ควำมไวสูงๆ เท่ำนั้น ไม่งั้นเสียงจะออกเนือยๆ
เนิบๆ ช้ำๆ ซึ่งครั้งที่ผมทดสอบ Simply Italy  
ผมได้บอกว่ำ อินทิเกรตแอมป์รุ ่นใหม่ๆ ของ  
Unison Research มท้ัีงควำมหวำนและพละก�ำลงั 

แต่เมื่อได้ลองฟัง Triode 25 ในเรื่อง
ของพละก�ำลัง บอกได้เลยครับ มีให้
ออกมำได ้อย ่ำงเหลือเฟ ือมำกๆ  
เอำเป็นว่ำ หำกสำมำรถขับล�ำโพง 
Totem Sky แล้วให้เสียงออกมำ 
ดีมำกๆ ก็ไม่ต้องกังวลว่ำจะขับล�ำโพง
คู่อื่นๆ ไม่ได้ก็แล้วกัน

เมื่อพูดถึงพละก�ำลัง เชื่อว ่ำ 
นัก เล ่นหลำยท ่ ำนก็คงกั งวลว ่ ำ  
แล้วเสน่ห์ควำมหวำนจำกหลอดล่ะ 
จะหำยไปด้วยหรือเปล่ำ ถ้ำบอกว่ำ 
เสน่ห์ควำมหวำนของหลอดไม่ได ้
จำงหำยไปไหน แต่จะเทียบเรื่อง 
ควำมหวำน จะให้เทียบกับอะไร?

ให้ง่ำยที่สุด ก็คงเทียบกับหวำน
จำกยี่ห้อเดียวกัน คือ Simply Italy 

ต้องขอบอกว่ำ หำกชอบฟังเพลงร้องช้ำๆ ไม่ได้
ต้องกำรอะไรหวือหวำ ไม่ได้เน้นเบส ไม่ได้เน้น
ก�ำลงั กห็นัไปคบ Simply Italy ดจูะเป็นทำงเลอืก
ที่ดีกว่ำ แต่หำกจะลดควำมหวำนลงมำหน่อย  
แต่ไม่ได้ฟังแล้วรู้สึกเหมือนขำด ในเสียงร้องยังมี
ควำมฉ�่ำอยู่ แต่มีพละก�ำลังมำกยิ่งขึ้น ก็หันมำคบ 
Triode 25 แทน และตลอดย่ำนควำมถ่ีเสยีงสงูจะ
ไม่มีลักษณะเนื้อเสียงที่หยำบกระด้ำงเลย และจะ
ได้เนื้อเสียงที่ดีและลื่นต่อเนื่อง ตอบสนองควำมถี่
เสียงได้อย่ำงรำบลื่นในทุกย่ำนควำมถี่เสียง

เพลง Blind-Hearted / Sara K & Chris Jones,  
จับมวลเสียงกีต้ำร์ตอนเร่ิมต้นเพลง เปรียบเทียบ
รำยละเอียดเสียงต้นเพลง เสียงกีต้ำร์มวลเสียง
ใหญ่แน่นและเข้มข้นกวำ่ Simply Italy ชัดเจน 
เสียงขวด เสียงคนพูด และเสียงหัวเรำะเล็กน้อย 
ตอนต้นเพลง Triode 25 ได้ยินชัดเจนมำก  

ด้านหลังเครื่องมีช่องต่อครบครันในการใช้งาน
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UNISON RESEARCH TRIODE 25  

ราคา  119,000 บาท 
น�าเข้าและจัดจ�าหน่ายโดย
บริษัท วันพัฒน์ 59 จ�ากัด  
โทร. 0-2175-2933-4

คุณสมบัติทางเทคนิคที่สำาคัญ
Output Stage   Push-pull, ultralinear, Class-AB 
Output Power   Approx. 45 watt per channel (Pentode configuration)
    Approx. 25 watt per channel (Triode configuration) 
Output Impedance  6 Ohm 
Input Impedance  47 kOhm / 50 pF
Negative feedback  5dB or 1.8dB 
Valve complement  2 x ECC83 (12AX7), 1 x ECC82 (12AU7), 4 x EL34 (6CA7) 
Dimensions    30 cm x 45 cm x 20cm 
Net weight    20 Kg

ซิสเต็มที่ใช้ทดสอบร่วม
เครื่องเล่นซีดี    Marantz: HD-CD1
ล�าโพง   Quad: 22L, Totem: Sky
สายล�าโพง   D.I.Y
สายน�าสัญญาณ   Acoustic Zen: Wow, Symphonic Line  
สายไฟเอซีทั้งหมด   สายไฟเอซี ก้องกิจกร หัวท้าย Wattgate 320EVO, 5266EVO ชุบ
แพลตตินั่มโกลด์ และชุบแพลตตินั่ม 
เต้ารับไฟฟ้า    Oyaide R-0 รุ่น ปรับปรุงพิเศษ 
เครื่องกรองไฟ    Bartolucci: Isolation Transformer  

เมื่อตอนที่ฟัง Simply Italy ยังไม่ได้ยินชัดเจน 
มำกนกั แต่เมือ่มำลองฟัง Triode 25  สำมำรถขบั
รำยละเอียดของเสียงออกมำได้ชัดเจนมำกยิ่งขึ้น

ไดนำมิก มวลเสียงของกีตำร์ ทั้งมวลและ
บรรยำกำศนั้น Triode 25 ให้ออกมำไม่ได ้
แตกต่ำงจำกแอมป์โซลิดสเตทเลย ก่อนหน้ำนีใ้คร
ที่เคยบ่นว่ำ แอมป์หลอดให้เสียงใหญ่ อวบ จริง 
แต่นุม่ คดิว่ำคงไม่ใช่แล้วล่ะ สเกลเสยีงนัน้ Triode 
25 ให้ออกมำใหญ่มำก กว้ำงและลึกด้วยเช่นกัน 
เสยีงร้องของ Sara K ให้ไดนำมกิของเสยีงออกมำดี  
ยิ่งเป็นช่วงกลำงๆ ที่โชว์กีตำร์ของ Chris Jones 
สดุยอดมำก จังหวะกระชับไม่ยดืยำด ไม่เรว็เกนิไป 
จังหวะเป๊ะดีมำกๆ เสียงกีตำร์ให้ออกมำครบถ้วน
สมบูรณ์ดีมำกทีเดียว ไม่ได้รู ้สึกว่ำขำด หรือ
ต้องกำรให้เติมอะไรเพิ่มเลยแม้แต่น้อย

เพลง Home จำกกำรแสดงคอนเสิร์ตของ 
Michael Bubble’ & Blake Sheton จำกชดุ Hit 
Man David Foster & Friends เสียงกลอง
กระจ่ำงชดั ไม่ทบึ มวลเสยีงของกระเดือ่งกลองให้
เสียงใหญ่กว่ำเสียงกลองแต๊ก มวลเสียงใหญ่และ
เนื้อเสียงที่แน่น เสียงกลองได้ยินออกมำชัดเจน
และตอบสนองได้อย่ำงฉับไว เสียงร ้องของ  
Michael และ Blake ก็ให้ควำมแตกต่ำงออกมำ
ได้ชัดเจน เสียงของ Michael ค่อนข้ำงไปทำง 
โรแมนติก แต่เสียงของ Blake ให้ควำมรู้สึกถึง
ควำมอบอุ่น เป็นเรื่องของอำรมณ์เพลงที่ Triode 
25 ถ่ำยทอดออกมำ รำยละเอียดเสียงของ 
เครื่องดนตรีต่ำงๆ ก็ให้ออกมำได้อย่ำงครบถ้วน  
ไม ่ได ้รู ้ สึกว ่ำมีเสียงหนึ่งเสียงใดขำดหำยไป  
เป็นแผ่นบันทึกกำรแสดงสดที่ผมชอบมำกๆ  
จึงคุ้นเคยในคุณภำพเสียงเป็นอย่ำงดี

ผมชอบในเรื่องจังหวะและเน้ือเสียงของ
ควำมถ่ีต�่ำๆ ผมรู้สึกว่ำ Triode 25 ถ่ำยทอด 
ออกมำได้อย่ำงยอดเยี่ยมมำกๆ หำกเทียบกับ 
อินทิเกรตแอมป์โซลิดสเตทที่รำคำขำยเท่ำๆ กัน 
ผมไม่แน่ใจว่ำจะมีอินทิเกรตแอมป์โซลิดสเตท 
ตัวไหนให้เสียงออกมำดีกว่ำ Triode 25 ในเรื่อง
ของมวลเสียงต�่ำและพละก�ำลังของเบส คิดว่ำ
เผลอๆ Triode 25 เหนือกว่ำแน่ๆ ยิ่งควำมน่ำฟัง
ในเรื่องเสียงร ้องและควำมใสกระจ ่ำงของ 
ย่ำนควำมถี่สูง อินทิเกรตแอมป์โซลิดสเตทใน
ระดับแสนหำยำกที่จะมำสร้ำงควำมแตกต่ำง 
และให้เสียงที่เหนือกว่ำ Triode 25 ณ ตอนนี ้
เอำเป็นว่ำ ผมยังมองไม่เห็นก็แล้วกัน

Hope / Hugh Masekela เพลง Nomali 
ส�ำหรบัชดุนี ้นกัเล่นหลำยท่ำนมกัจะกล่ำวถงึเพลง 
Stimela เสียเป็นส่วนใหญ่ แต่ผมชอบเพลง  
Nomali มำกกว่ำ เพรำะเวลำทดสอบเสียง  

แล้วโชว์กึน๋ของเสยีงทีเ่รำได้ยนิจำกอปุกรณ์ท่ีก�ำลงั
ทดสอบได้ดีกว่ำ เสียงไม่ได้โครมครำมมำกเกินไป 
ทุกอย่ำงมีครบในเพลงนี้ ทั้งแมคโคร-ไมโคร
ไดนำมิก กำรแยกแยะเสียง สปีดควำมฉับไว  
ควำมนุม่ของหวัเสียงต่ำงๆ เวลำดนตรหีลำยๆ ชิน้
ขึ้นมำพร้อมๆ กันยังคงควบคุมทั้งในเร่ืองรำย-
ละเอียดและไดนำมิกได้ดีหรือเปล่ำ กำรควบคุม 
ควำมกว้ำงลึกของเวทีเสียง และควำมแม่นย�ำ
โฟกัสในเครื่องดนตรีต่ำงๆ เป็นอย่ำงไร  

ในแง่คณุภำพกำรตอบสนองควำมถีก่ลำงต�ำ่ 
ผมรูส้กึว่ำก�ำลงัฟังเสยีงจำกอนิทเิกรตแอมป์รำคำ
หลำยๆ แสนอยู่ ชอบตรงกำรตอบสนองไดนำมิก
ของเสียงเครื่องดนตรีตำ่งๆ ไม่ได้อ่อนแรงอ่อนล้ำ
ลงไปเลย ยงัคมุกำรตอบสนองในเรือ่งน�ำ้หนกัและ
ไดนำมกิออกมำดมีำก สเกลเสยีงของเครือ่งดนตรี
ต่ำงๆ รับรู ้ถึงควำมแตกต่ำงได้ดี เรนจ์เสียง 
กว้ำงขวำง เสียงเครื่องเป่ำก็ให้มวลบรรยำกำศ
ออกมำดีมำก ย่ำนควำมถี่เสียงสูงใสกระจ่ำง 
กังวำน ยิ่งเป็นเรื่องไดนำมิกและควำมกังวำนของ
เสียเปียโนนี่ ถือว่ำสุดยอดมำก

ส่วนหนึ่งกว่ำ 50% เกิดจำกภำคเอำต์พุต
ทรำนสฟอร์เมอร์ของ Triode 25 ซึ่งมีคุณภำพ 
ที่สูงมำก และเม่ือเปิดเสียงดังมำกขึ้น ไม่มีเสียง 
ทีห่ยำบกร้ำนออกมำเลย ต่ำงจำกอนิทเิกรตแอมป์
บำงตัวที่เวลำเปิดดังแล้ว เสียงจะแผด และให้ 
เนือ้เสยีงทีห่ยำบสกัหน่อย แต่เรือ่งนีผ้มกลบัไม่เจอ
ในตัว Triode 25 แม้แต่น้อย ถือว่ำเป็นอินทิเกรต
แอมป์หลอดที่สร้ำงควำมประทับใจไว้อย่ำงมำก 
ทีเดียว

	 บทสรุป
จำกค�ำถำมที่เคยได้รับ หำกจะขยับจำก 

Unison Research: Simply Italy ไปเล่น  
Triode 25 ดกีว่ำหรอืเปล่ำ ผมเชยีร์ให้ขยบัไปเล่น 
Triode 25 โดยไม่ต้องลังเลเลย หำกงบไม่ใช่
ประเด็น

Triode 25 ได้ลบประเด็นต่ำงๆ ของแอมป์
หลอดไปโดยสิน้เชงิ คือไม่ต้องพะวงว่ำจะต้องเล่น
กับล�ำโพงควำมไวสูงๆ เพียงอย่ำงเดียวจึงจะให้
เสียงออกมำดี จะเป็นล�ำโพงอะไรก็ได้ กำรเลือก
เล่นกับล�ำโพงควำมไวสูงส�ำหรับ Triode25 นั้น  
ไม่จ�ำเป็นเลย  

Triode 25 ให้พละก�ำลังของย่ำนควำมถี่
เสียงต�่ำได้อย่ำงยอดเยี่ยมมำก เสียงกลำงฉ�่ำ และ
ให้เสียงที่ไพเรำะน่ำฟัง เสียงย่ำนควำมถี่สูงใส 
กระจ่ำง พลิ้ว กังวำนดีมำกทีเดียว เป็นอินทิเกรต
แอมป์ที่ครบเครื่องในทุกด้ำน จะบู๊ก็ถนัด จะเอำ
บุ๋นก็ช�ำนำญ 

Triode25 ถือเป็นอินทิเกรตแอมป์หลอดที่
โชว์ศักยภำพออกมำได้อย่ำงครบถ้วน และเป็น 
Default Choice ทีแ่นะน�ำให้เล่นได้อย่ำงเตม็ปำก
เต็มค�ำ. . .  และหลังจำกนี้  ส�ำหรับผมสงสัย 
ต้องขอรำคำหลังไมค์แล้วเช่นกัน. ADP 




