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Simply Italy 



จริงๆ แล้ว Simply Italy ไม่ได้ส่ือถึงความเรียบง่าย แต่เป็นการผลิต 

อินทิเกรตแอมป์หลอดขนาดเล็กเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปีในการรวม

ประเทศข้ึนมา ตอนน้ัน Unison Research มีอินทิเกรตแอมป์รุ่น Simply 

Two อยู่แล้ว เลยเป็นที่มาของรุ่น “Simply Italy” การออกแบบบางอย่าง

ของ Simply Italy จงึถอดแบบมาจากรุ่น Simply Two โดยอนิทิเกรตแอมป์

รุ่น Simply Two ออกแบบในลักษณะ Dual Mono แต่ใน Simply Italy 

เรียกว่า Quasi-Dual-Mono ซึ่งภาคจ่ายไฟแต่ละส่วนแยกออกจากกัน 

อย่างชัดเจน

ส่วนใหญ่อินทิเกรตแอมป์หลอดขนาดเล็กมักได้รับความสนใจ 
จากนักเล่นค่อนข้างน้อย เนื่องจากยึดติดกับก�าลังขับมากเกินไป มากกว่า
จะมั่นใจในเสียงที่ได้ยิน ยิ่ง Simply Italy ระบุก�าลังขับเพียง 12 วัตต์ ก็ยิ่ง
เกิดความสงสัยว่าจะขับล�าโพงได้หรือเปล่า ถ้าซื้อไปก็ไปพะวงเรื่องล�าโพง
กันอีก นักเล่นหลายท่านจึงสรุปตอนท้ายไปกับรุ่นอื่นท่ีมีก�าลังขับสูงกว่า
เพื่อความสบายใจ

แต่ลืมไปว่าอินทิเกรตแอมป์หลอดไม่ใช่อินทิเกรตแอมป์โซลิดสเตท  
เพราะอินทิเกรตแอมป์หลอดมีหม้อแปลงเอาท์พุต ถึงแม้ก�าลังขับน้อยก็
สามารถขบัล�าโพงต่างๆ ได้ไม่ยากนกั  อกีทัง้หวัใจหลกัของอนิทเิกรตแอมป์
หลอดคือ คุณภาพของหม้อแปลงเอาต์พุตนี่แหละ เรื่องหม้อแปลงผมเชื่อ
ในคุณภาพของหม้อแปลงอิตาลีครับ เพราะเขามีสูตรของเขาโดยเฉพาะ 
หลักการพันหม้อแปลงไม่ได้แตกต่างกัน แต่น�้ายาที่เคลือบในหม้อแปลง
เอาต์พุตแตกต่างจากที่อื่น ท�าให้เสียงอินทิเกรตแอมป์หลอดจากอิตาล ี
มีเอกลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างจากอินทิเกรตแอมป์หลอดของที่อื่น 
Unison Research ผลิตหม้อแปลงเอง ไม่ได้จ้างหรือซื้อจากแหล่งใด  
เรื่องคุณภาพหม้อแปลงเอาท์พุตของ Unison Research: Simply Italy 
จึงเชื่อถือได้เสมอ  

ฟังก์ชั่นอีกอย่างหนึ่งของ Unison Research: Simply Italy ที่ท�าให้
ความกังวลเรื่องการหาล�าโพงมาขับไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปก็คือ มีสวิตช์โยก
สบัเปลีย่นฟีดแบก็ได้ 2 ระดบั คอื 5dB หรอื 1.8dB ถามว่าอย่างไหนดกีว่ากนั  
ก็ต้องลองโยกสลับดู แล้วลองฟังเสียงอีกครั้ง หากโยกไว้ที่ 5dB เบสจะ
ควบคุมได้ดีขึ้น มีปริมาณมากขึ้น แน่นขึ้น หากสวิตช์กลับลงมา 1.8dB  
เนื้อเสียงเบสจะบางลง ส�าหรับล�าโพงบางคู่ หากปรับฟีดแบ็กลงมาเหลือ 
1.8dB ฟังดูแล้วเสียงปลายแหลม bright สดไปบ้าง ก็ต้องปรับไปที่ 5dB 
แทน แต่ต้องขอบอกก่อนนะครับ ว่าลักษณะของเสียงที่ว่านี้ก็ขึ้นกับ 
ล�าโพงเช่นกัน ล�าโพงบางคู่ 5dB เสียงฟังแล้วอึดอัดสู้ปรับไว้ที่ 1.8dB  
ไม่ได้ แต่หากล�าโพงคู่ใดที่ความไวต�่าก็ให้ปรับไว้ที่ 5dB ไว้ก่อน ถ้าล�าโพง
ขับไม่ยากก็ปรับไว้ที่ 1.8dB

“Simply Italy” 
ความเรียบง่าย
ที่ไม่ธรรมดา
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ราคา 88,000 บาท
นำาเข้าและจัดจำาหน่ายโดย Montana Thailand
โทร. 089-771-8895

TECHNICAL FEATURES
• One 5.25” coated pulp cone mid-woofer with extremley 
 smooth frequency response and one 1” tweeter
• Internal custom-made crossover
• Optional custom-made stand available
• Dimensions (HxWxD): 14 x 10 x 11
• Weight : 25 lbs each

MONTANA : MINI MONITOR

การย่อเสียงของ Montana รุ่นใหญ่ๆ ให้เหมาะสมที่จะวางลงไปในห้องที่มี
ขนาดเล็กลง เพราะคงมีลูกค้าจ�านวนไม่น้อยที่อยากได้เสียงหนักแน่นแบบ 
Montana แต่ติดทีข้่อจ�ากดัเรือ่งขนาดท่ีพกัอาศยั ซึง่อาจไม่เอือ้อ�านวยให้ยก
ล�าโพงตั้งพื้น ขนาดสูงท่วมหัวเข้าไปวาง ก็คงต้องพึ่งพาเสียงจาก Montana 
Mini Monitor ตัวนี ้น่าจะเหมาะสมกบัห้องขนาดเลก็ดี โดยเท่าท่ีกะเอาจาก
ประสบการณ์ ถ้าคุณมีห้องขนาดไม่น้อยกว่า 4 x 6 เมตร ก็คงเล่นรุ่นตั้งพื้น
ได้สบายๆ แต่ถ้าห้องคุณมีด้านยาวไม่เกิน 4 เมตร แล้วอาจจะมีความกว้าง 
แค่ราวๆ 3 - 4 เมตร การเลือก Montana Mini Monitor เข้าประจ�าการ
ก็น่าจะเป็นทางออกให้คุณได้เสียงแบบ Montana ได้อย่างลงตัวดีทีเดียว

สรุป Montana Mini Monitor เป็นล�าโพงที่ให้แนวเสียงอิ่ม เข้มข้น 
สดกระชับ แบบเดียวกับ Montana รุ่นใหญ่ๆ เพียงแต่ย่อส่วนลงมาเพื่อ
ให้เหมาะกับห้องฟังที่มีขนาดเล็กลง โดยน่าจะเหมาะกับห้องฟังขนาดราวๆ  
3.5 x 4 เมตร น่าจะหวังผลออกมาได้ดี แต่ถ้ามีห้องขนาด 4 x 5 เมตรขึ้นไป 
คดิว่าเเพยีงพอทีจ่ะข้ามไปรุน่ตัง้พืน้ได้แล้ว ซึง่น่าจะได้แนวเสยีงทีอ่ิม่ใหญ่ตาม
แบบฉบับ Montana จาก PBN Audio ได้อย่างเต็มอารมณ์มากขึ้น. ADP
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ราคา 2,500,000 บาท
นำาเข้าและจัดจำาหน่ายโดย Discovery Hi-Fi
โทร. 0-2102-2610, 0-2747-6710

ฟังแทบจะขาดลมซะให้ได้ ขนลกุขนพองซะ ฟังแล้วผมรูส้กึถึงฝีมอืการบรรจงสร้าง
งานดนตร ีและคณุภาพการบนัทกึผ่าน SA5 ซะจรงิๆ สโุค่ยครบัท่าน

สรปุความ

มาถงึบรรทดันี ้WJ คงจะต้องกล่าวว่า Stenheim Alumine Five เป็นล�าโพงที่
ท้าทายกาลเวลาอย่างแท้จรงิ กล่าวคอื มนัไม่ง้อเทคโนโลยหีรอืการอพัเกรดใดๆ เลย 
นอกจากคณุจะก้าวกระโดดไปเล่นตระกลู Reference ของค่าย (ซึง่จะมโีอกาสได้ฟัง
หรือไม่ก็ยังไม่ทราบ) เสียงจากล�าโพงตัวนี้ให้ความสะอาดและบริสุทธิ์มาก แทบจะ
เป็นเสยีงน�า้กลัน่เลย ไดนามกิส์ยอดเยีย่ม เฉยีบขาด ไร้ขอบเขตให้จบัสังเกตได้ โทนลั 
บาลานซ์สมดลุมาก ไม่มคีวามรูส้กึขาดหรอืเกนิ มนัให้ความรูส้กึถงึการถ่ายทอดพลงั
เสยีงจากต้นทาง นบัตัง้แต่ซอฟต์แวร์ เส้นสาย แอมปลฟิายด์ มายังโสตประสาททีร่บัรู้ 
แทนทีจ่ะรูส้กึว่าเป็นเสยีงทีเ่ปล่งออกมาจากตวัล�าโพงเอง มนัเป็นกลางแบบมอนเิตอร์
อย่างไม่ต้องสงสยั ข้อจ�ากดัเดยีวของ Stenheim Alumine Five คอื ท่านจะต้อง 
แมต็ชิง่ซสิเตม็ และใช้ซอร์สคณุภาพดคีรบั สิง่หนึง่ทีผ่มต้องยกย่องคอื เมือ่เราพดูถงึ
ล�าโพงทีใ่ห้ความเป็นมอนเิตอร์ หรอืความเทีย่งตรงสงู มกัจะขาดความน่าฟังหรอืความ
น่าตดิตาม ไม่น่าหลงใหล แต่กบั Stenheim Alumine Five นี ้สามารถให้อารมณ์ร่วม 
ในการเข้าถงึดนตรไีด้อย่างยอดเยีย่ม ถ้าผดิไปจากนีก็้แปลว่าแมต็ชิง่ซสิเตม็ หรือเซ็ตอพั 
ไม่ลงครบั เป็นหนึง่ในอพัเกรดลสิต์ของ WJ เลยทเีดยีว ผมคงต้องให้เครดติกบัล�าโพง 
Stenheim Alumine Five ในระดบันี ้ แนะน�าเป็นอย่างยิง่ส�าหรบัคอ Ultimate  
Hi-End ทัง้หลายทีช่อบเพลงคลาสสกิเป็นพเิศษ Highly Recommended!

ข้อเด่น

การลงทุนกับเพาเวอร์แอมป์จะประหยัดได้มาก เพราะด้วยความที่เป็นล�าโพง
ความไวสูง สามารถใช้แอมป์ที่มีก�าลังขับต�่าได้ ในขณะเดียวกัน แอมป์ที่มีคุณภาพ 
ที่ไม่สูงพอ หรือไม่แม็ตชิ่งจะถูกล�าโพงฟ้องเอาได้ง่ายๆ งานตู้ที่สวยเนี้ยบเฉียบขาด
แบบดไีซน์โมเดร์ินสดุๆ ทัง้มติ ิ การใช้ส ี และการเซาะร่อง โชว์ความแม่นย�าของการ 
โปรดกัช่ัน การเซต็อัพต�าแหน่งการวางล�าโพงไม่ง่าย ไม่ยาก น�า้หนกัตวัเป็นข้อดใีนแง่
ของการให้เสยีงล�าโพงไร้ตู ้แลกกบัความพยายามสกัหน่อยในการเคลือ่นย้าย

ข้อสังเกต

แมต็ชิง่กบัแอมป์ก�าลงัขบัต�า่ทีจ่่ายกระแสสงู ดูจะเข้าทาง SA5 มากทีส่ดุ จะเป็น
โซลดิสเตท คลาส A หรอืหลอดซงิเกิล้เอน็ด์ คลาส A ร้อนๆ ดจูะเข้ากนัได้ดี น่าจะ
ไปได้กบัแอมป์ Class A ของ Vitus ด้วยนะครบั ใช้เวลาวอร์มอพัในการฟังแต่ละครัง้ 
พอประมาณสกั 45 นาทกีไ็ปโลดแล้ว

สายล�าโพงควรเลอืกใช้สายทีม่โีครงสร้างทองแดงเส้นโตๆ 
ส�าหรบัล�าโพงความไวระดบันี ้ ระยะนัง่ฟังควรห่างจากล�าโพงพอสมควร พดูอกี

นยัหนึง่คอื เหมาะกบัห้องใหญ่ครบั
ราคาค่าตัวที่แพงเอาเร่ืองส�าหรับล�าโพงน้องใหม่ จึงควรจัดเป็นการลงทุน

สงัหารมิทรัพย์ชนดิหนึง่ อาการแบบนีม้กัจะเกดิจากแนวคิดทีว่่า วศิวกรรมให้ล�า้เลศิก่อน  
ส่วนราคาขายค่อยตามมาทหีลงั. ADP
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NAT AUDIO : Symmetrical New Pre-Amplifier

ในเพลง Pressure Cooker ทีส่าดอารมณ์สดุขดีคล่ัง ทัง้เคร่ืองเป่า
อนัเผด็ร้อน และสวงิสดุๆ ไดนามกิส์ไม่มอีัน้จรงิๆ เสียงเปียโนให้จังหวะที่
รูสึ้กได้ถึงน�า้หนักมือและจงัหวะทีจ่งใจ “คร่อม” เสยีงกีตาร์แบบแจ๊สทีใ่ส่
เอฟเฟ็กต์พองาม มิให้บดบงัฝีมอืผู้เล่นแบบดนตรีรอ็ก สามารถตดิตามลกู
น้ิวทีไ่ล่ไปตามคอกีตาร์ ลกูหยดุ ลกูโยก ลกูขยี ้คงพอจะบอกได้ว่า เจ้า NAT 
SYMMITRICAL ท�าหน้าทีเ่ป็น “หน้าต่าง” ของระบบได้กว้างมากขนาดไหน!    

เพลงจบูของคณุพทิยานี ่ลกึล�า้ขึน้ไปอีก
ระดับ เสียงที่สั่นระรัวทอดหายไปในล�าคอ 
ของเธอ “จูบเบาๆ เท่านั้น ยังท�าฉันสั่น...  
ดงัฟ้าสะเทอืน” เล่นเอาต้องนกึภาพตามกนั
เลยทเีดยีว เสียงหวานๆ แทบจะขาดหายไป
กับลมหายใจ คล้ายๆ กับสาวเจ้าก�าลงัโดน
ชายหนุ่มไซ้ซอกคอท�าเอาจะเป็นลม หรือ

ขาดใจซะให้ได้ด้วยความสยวิ พดูไปก็ขอให้พจิารณาภาพปกของอลับัม้เป็น
ภาพปลากรอบก็แล้วกัน   

NAT SYMMITRICAL นี ่ เข้าท�านองถ่ายทอดอารมณ์ของนกัร้องออก
มาได้อย่างหมดเปลอืก คอืถ้านกัร้องฝีมอืไม่ถงึกค็งจะรูว่้าหล่อนคงร้องไป 
ยงังัน้แหละ เล่นลกูคอไปตามเรือ่ง แต่นีค่ณุพทิยาเธอร้องได้สยวิเหลอืเกนิ 
น�า้เสยีงมันจะขาดรอนๆ ซะให้ได้ คนทีเ่ป่าคลาริเนต็นีก็่เหลือเกนิ เล่นลม 
โหยหวนซะ หวดีหววิกรีดลึกเข้าไปถงึโสตประสาท คงจะต้องบอก ฟังแผ่นน้ี
ผ่านซสิเตม็นีเ้ป็นประสบการณ์ชวนหลอนมากทีสุ่ดครัง้หนึง่เลยครบั

จะฟังไดนามกิส์เร้นจ์กว้างๆ ไดนามิกส์
ทรานเชี้ยนต์โหดๆ ไดนามิกส์คอนทราสต์
สลบัซับซ้อนก็ต้อง  Requeim ของ Mozart 
ด้วยอลับ้ัม Amadeus ครบัท่าน  

NAT SYMMITRICAL ให้ความ “ล่ืน” 
ของการฟังเพลงคลาสสิกได้ยอดเยี่ยม  
อ่อนช้อยสวยงามมาก แต่เมือ่ถงึคราวนรก
เรยีกท่ีต้องการความเฉียบขาด ดดุนั  น่าสะพรงึกลัวของไฟนรกด้วยเชลโล 
เบส และทิมปาน ีแทรกด้วยคอรสัและไวโอลินและเครือ่งเป่า มนัท�าให้เรา
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Questyle CMA800i ใช ้ฟ ังก ์ชั่น 
เป็นแอมป์ ด ้วยสาย Tchernov  
Reference RCA ซ่ึงต้องขอบคุณ 
คณุทอมมี ่แห่ง Prestise Hi-Fi ทีก่รุณา 
ยกกองก�าลังส�ารองมาให้ใช้

ผมใช ้ Amarra Symphony 
เป็นเพลเยอร์ ร ่วมกับ Tidal App 
นาทีนี้ต ้องเลือกฟัง Tidal Master 
เป็นหลกัเข้าไว้ ถงึแม้ Exasound DAC 
ไม่ได้รองรับ MQA ก็ยังได้ 24/96 
ไม่น่าเกลียด ถือว่าหรูแล้วครับ

BURN IN /MATCHING

เคยได้ยินว่าหูฟังบางหูซื้อมา
สามปี ยังเอาไม่ลง เอาใจยากจุง  
ไม ่ขายทิ้ ง เพราะเค ้ าว ่ า มันดีนัก  
แถมรักมันเสียด้วย อาการปวดตับ
ก�าเริบเลย ผมเองไม ่ชอบอะไรที ่
ยุ่งยาก ไม่ค่อยชอบต้องออกแรงปล�้า 
พูดกันดีๆ ยากไม่เอา ...พูดถึงอะไร  
เราคงไม่ต้องล�าบากจนถึงกับต้องมี
แอมป์ ไว้เป็นสิบเพื่อแม็ทมันหรอกมั้ง 
หาหูฟังดีๆ เล่นง่ายๆ ไม่ดีกว่าเหรอ

แว้บแรกทีไ่ด้ฟังก็เข้าใจว่า Uto-
pia ตัวน้ีจะเป็นตัวเดโม น่าจะผ่าน
การใช้งานมาบ้างแล้ว แต่ถึงอย่างไรก็
ต้องเบิร์นอีกรอบ เผื่อไว้เดี๋ยวเจ้าของ
จะมัวปลื้มอัดเสียแต่แรก ไม่ควรครับ 
ค่อยๆ ทะนุถนอมมันหน่อย เร่ิมโดย
ปรับความดังไว้เพียงครึ่งของความดัง
ปกติ โชคดีที่เล่นไฟล์ ถ้าเล่นแผ่นคง 
ไม่ง่ายแบบนี้ รอบแรกๆ ใช้ไฟล์เบิร์น 
ซักสองรอบ จากนั้น ผมเลือกอัลบั้มที่
ไม่ซบัซ้อนนกั ด้วยอลับัม้ Nils Lovgen  
Acoustics live แล้วค่อยเพิ่มชิ้น 

ดนตรีให้ซับซ้อนขึ้นเร่ือยๆ จากแจ๊ซ 
เป็นเพลงร้องบ้าง ท้ายๆ ขออัดด้วย
ดนตรีไนมิกส์หนักๆ ใช้อัลบ้ัม Dark 
Knight Rises Original Sound 
Tracks จากนั้นใช ้ ไฟล ์  H i  Res 
ของ 2L เพื่อคลี่ ตัวโน้ตออกเพ่ือให้
เสียงสมดุล ถึงจะเปิดนานหลายสิบ
ช่ัวโมงแต่ก็ไม่ได้ใช้ความดังมากนัก 
จนได้ที่ซึ่งก็ต้องมี 200 ชั่วโมงกันล่ะ  
จึงจะเร่งความดังตามปกติ Utopia  
เป็นหูฟังที่แม็ตชิ่งง่ายมาก ง่ายเลย

SHOWTIME

แทร็กมาตรฐานก็ต ้อง Ni ls 
Lovgren: Keith Don’t Go สิ  
แม้เป็นไฟล์ระดับซีดียังไงก็ต้องเล่น 
ถือเป็นแทร็กจากอัลบั้มครูเชียวนะ 
เสียงก้องกงัวานทอดยาวของอะคสูตกิส์ 
ต้องฟังเพลงนี้ จากนั้น เราเข้าสู่โหมด 
Hi-Res นาทีนี้ต ้องแทร็กของ Tidal 
Master  อัลบั้ มของแม ่  Nata l ie  
Merchant แทร็กที่ชื่อ Beloved  
Wife เสียงเคร่ืองดนตรีอะคูสติกส ์ 
กีตาร์ เปียโน บีตของเบส เสียงหนัง
กลองกระทบหัวไม้แบบนี้ราคาแพง
นะเนี่ย เพลงนี้ช่วงจังหวะหยุดมีความ
สงัดได้อารมณ์มาก เพลงของ Jason  
Mraz: I Won’t Give Up เช่นเดียวกัน 
เสียงร้องนักร้องชายเด่นไม่แพ้เสียง
นางเลย เสียงประสานแยกเป็นชั้นเพ
ลินจริงๆ ต่อไปก็ขอกระแทกหูด้วย 
แทร็กของ Avenged Sevenfold:  
Crimson Day วงดนตรีเมทัลรุ่นใหม่ 
เปรี้ยวจี๊ด อินโทรขึ้นเนิบๆ ให้เสียงร้อง
ไอ้น้องได้โหดเหมอืนกนั ตกกะใจทีเ่สยีง

FOCAL : UTOPIA
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EQUIPMENT REVIEWS

Unison Research: Simply Italy ตัวที่ผมได้
รับมาทดสอบ ตัวถังด�า และมีไม้ประกบด้านหน้า 
แลดูสวยงาม ด้านหน้ามีปุ่มปรับเลือกอินพุตทั้งหมด 
5 ชุด ประกอบด้วย CD, TUNER, AV, AUX และ 
TAPE ถัดจากปุ่มเลือกอินพุตเป็นสวิตช์โยกเปิด-ปิด
เครือ่ง และปุ่มปรับระดบัเสยีงซ่ึงใช้ของ Alps ด้านบน
มกีรงโครเมยีมครอบหลอดเอาไว้ทัง้หมด เมือ่ถอดกรง
โครเมียมออกก็จะพบปุ่มสวิตช์โยกปรับฟีดแบ็ก 5dB 
และ 1.8dB 

อินทิเกรตแอมป์หลอด Unison Research: 
Simply Italy ออกแบบบนพื้นฐาน Class A Ultra- 
Linear Single Ended โดยใช้วงจรแบบ Triode  
ใช้หลอดเอาต์พตุเบอร์ EL34 (6CA7) จ�านวน 2 หลอด 
ส่วนภาคปรแีอมป์ใช้หลอด ECC82 (12AU7)  จ�านวน 
2 หลอดเช่นกัน

Unison Research: Simply Italy ไม่มีขั้วต่อ
สายล�าโพงให้เลือกแม็ตช์กับอิมพีแดนซ์ของล�าโพง  
8 โอห์ม หรือ 4 โอห์ม  เหมือนอินทิเกรตแอมป์หลอด
รุ ่นใหญ่ ค่าเอาต์พุตส�าหรับล�าโพงของ Unison  
Research: Simply Italy จึงตั้งไว้ที่ 6 โอห์มแทน  
ส�าหรบั Fuse ทีใ่ช้หลงัเครือ่งมขีนาดพิกดั 1 A เท่านัน้ 
เพราะกินปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพียง 80 วัตต์เท่านั้น

	 12	วัตต์	ใครว่าน้อย
ส�าหรับ Unison Research: Simply Italy ถึง

แม้ว่าก�าลังขับแค่ 12 วัตต์ แต่ดูแล้วเป็น 12 วัตต์ที่
เปี ่ยมด้วยปริมาณและคุณภาพ ที่บอกว่าคุณภาพ 
กเ็พราะว่า เม่ือน�าไปขบัล�าโพง Paradigm Persona B  
ซึ่งความไวไม่มากไม่น้อย 89dB ก็ให้เสียงออกมาเต็ม
ดีมากทีเดียว ท�าให้ประทับใจอย่างมาก เนื่องจาก
ล�าโพง Paradigm Persona B จะไปได้ดีกับแอมป์ที่

มีก�าลังขับถึงๆ หน่อย  อย่างเช่น Pass Lab: INT250 
ก�าลงัขบั 250 วตัต์ ที ่8 โอห์ม สามารถขบัล�าโพงออก
มาสมบูรณ์สุดๆ แต่เมื่อลองเอา  Unison Research: 
Simply Italy มาขบั กไ็ม่ได้ท�าให้เสียงแย่หรอืด้อยลง 
แต่กลับให้เสียงออกมาดีมากเช่นกัน เพราะหากจะให้
เสียงออกมาใกล้เคยีงกับ Pass Lab: INT 250 คงต้อง
ใช้อนิทเิกรตแอมป์หลอดอย่างน้อย 30 - 45 วตัต์เป็น
อย่างต�่า แต่นี่หลอด EL34 ก�าลังขับเพียง 12 วัตต์ 
กลับขับล�าโพง Paradigm Persona B ให้เสียงออก
มาดีจนน่าแปลกใจทีเดียว 

น�า้หนักของเบสและแรงปะทะน้ัน  ไม่ต้องมาลุน้
ว่าจะขบัได้หรอืเปล่า  หรอืฟังไปต้องเอาใจช่วยตลอด 
เพราะน�้าหนักของเบสและแรงปะทะไม่ได้น้อยเลย 
อย่าลืมนะครับ นักเล่นหลายท่านมักคิดว่า เบสจะดี
จะแน่นต้องใช้สายล�าโพงที่มีขนาดตัวน�าเส้นใหญ่ๆ  
แต่ที่จริงแล้วไม่ใช่เลย การใช้สายล�าโพงเส้นใหญ่ๆ  
ยิ่งท�าให้เสียงยิ่งเครียดกว่าการใช้สายล�าโพงเส้นเล็ก 
แต่แอมป์หลอดนัน้ใช้สายล�าโพงเส้นเล็ก เสยีงจะดกีว่า
เสมอๆ  

สายล�าโพงส�าหรบั Unison Research: Simply 
Italy ผมใช้สายล�าโพงเส้นฝอยละเอียด ขนาดตัวน�า
ไม่เกิน 2.5 sq.mm เท่าน้ันเอง ด้วยสายล�าโพงขนาดนี้  

เพราะเราไม่สามารถ
เซ็ตอัพล�าโพง
แล้วได้ต�าแหน่ง

ที่ดีที่สุดชั่วกาลนาน
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UNISON RESEARCH : Simply Italy 

ผมได้ทั้งเบส รายละเอียด และแรงปะทะ ที่ดีมากทีเดียว ความหมายของ 
ดีมากคือ ไม่ได้เทียบเท่ากับ Pass Lab: INT250 แต่ให้ออกมาเกินค่าที่ 
คาดหวังไปมาก ในทางกลับกัน เมื่อใช้ขนาดสายโตกว่านี้คือ 6 sq.mm  
เนือ้เสยีงหนาและฟังดอูดึอดัไปมากทเีดยีว ฮาร์โมนกิส์ของเสียงไม่ค่อยมเีท่าไร 

ขอเริ่มต้นจากแผ่นซีดีท่ีคุ ้นเคยดีกว่า Meet Me In London:  
Antonio Forcione & Sabina Sciubba จากแทร็กที่ 3 เพลง Caruso 
สังเกตความเข้มของเนือ้เสยีงกต้ีาร์ตอนต้นเพลง เนือ้เสยีงและไดนามกิของ
เสียงถือว่าท�าได้ดี คือไม่บาง และให้ออกมาไม่ได้น้อยเกินไป โลว์เบสยังพอ
สัมผัสได้ เสียงกระเดื่องกลองความเข้มของมวลเสียงแน่นอนว่าใหญ่  
แต่ความหนักแน่นสู้ Pass Lab: INT250 ที่เคยขับล�าโพง Paradigm  
Persona B ไม่ได้แน่ๆ ด้วยความเป็นหลอดก�าลังขับ 12 วัตต์ ค่อนข้าง 
น้อยไป ความเข้มของเนือ้เสยีงเลยน้อยกว่า แต่อย่าเพิง่ด่วนตดัสนิ และสรปุ
ว่าจะเป็นเช่นนัน้ อย่าลมืเรือ่งทีผ่มเคยย�า้เสมอว่า ล�าโพงรุน่เดยีวกนัย่อมให้
เสียงซึ่งเป็นบุคลิกของเสียงใกล้เคียงกัน ก็เลยกดเล่นแทร็กที่ 6 ในเพลง 
Could You Believe ในขัน้ตอนนี ้ผมต้องการเล่นความรูส้กึของคลืน่เสยีง
ที่มากระทบตัวผม ซึ่งเป็นความถี่ต�่าและเสียงกีต้าร์นั้น บอกเลยว่า เมื่อฟัง
แล้วก็รู้สึกอยากให้มีมวลมากข้ึน ข้นข้ึน แต่แก้โดยการเปลี่ยนสายไฟเอซ ี
ให้ใหญ่ขึ้นหรือเปล่า ตอบได้เลยว่า โน โน โน เปล่าเลย สายไฟเอซียังเป็น
เส้นเดิม เพียงแต่ขยับล�าโพงใหม่เท่านั้นเองเพื่อให้เสียงได้ใกล้เคียงกับ 
ที่ต้องการ เพราะเมื่อไรที่เราเปลี่ยนอะไรลงไปแล้วกระทบกับโลว์เบส  
ก่อนที่จะวิพากษ์ตัดสินว่า อินทิเกรตแอมป์ที่ก�าลังทดสอบให้เสียงแย่กว่า 
อีกตวัหนึง่ กต้็องลองขยบัล�าโพงดกู่อน เพราะต�าแหน่งล�าโพงแต่ละคู่จะข้ึน
กับเหตุปัจจัยของซิสเต็มที่ใช้ในตอนที่เซ็ตอัพล�าโพงด้วย  

เมื่อ Simply Italy ท�าให้เสียงเล็กลง โลว์เบสบางจนรู้สึกได้ ก็ต้องมา
ขยับล�าโพงเซ็ตอัพใหม่อีกครั้ง เพราะเราไม่สามารถเซ็ตอัพล�าโพงแล้วได้
ต�าแหน่งที่ดีที่สุดชั่วกาลนาน เมื่อบางอย่างในซิสเต็มเปลี่ยน แล้วท�าให้
บคุลกิหลกับางอย่างของล�าโพงหรอืโลว์เบสเปลีย่นไป ก็ต้องลองขยบัล�าโพง
ตามด้วยเช่นกัน เพราะมิฉะนั้นก็จะหมายความว่า เราไม่ได้ก�าลังหาเสียงที่
ดีที่สุด แต่ก�าลังฟังในเสียงที่พอใจมากที่สุด ณ ต�าแหน่งล�าโพงขณะนั้น

นีก่เ็ช่นกนั เมือ่เสยีงจาก Simply Italy ท�าให้เสยีงบางอย่างของล�าโพง
เปลีย่นไป คอืมวลเสยีงเลก็กว่า เนือ้เสยีงบางกว่า และความเข้มข้นของมวล
น้อยกว่า สิง่ทีผ่มท�าอย่างแรกไม่ใช้การเปลีย่นสายไฟเอซ ีเปลีย่นสายล�าโพง 
หาอุปกรณ์เสริม แต่แก้โดยการขยับล�าโพงให้แม็ตช์กับ Simply Italy 
เท่านั้นเอง

	 เสน่ห์เสียงหลอดอิตาลี
ผมเคยใช้หม้อแปลงของอติาลมีาก่อน เลยรูส้กึว่าหม้อแปลงของอติาลี

มบีางอย่างทีเ่ป็นเฉพาะตวัมากๆ ไม่ค่อยเหมอืนหม้อแปลงอืน่ๆ สกัเท่าไหร่ 
โดยเฉพาะน�้ายาเคลือบขดลวดในหม้อแปลงถือว่าเป็นสูตรลับเฉพาะเลย 
ทีเดียว ท�าให้เสียงร้องหวานละเอียดเป็นพิเศษ และเท่าที่ฟังจากเสียงของ
นักเล่นที่เคยเล่น Unison Research มาก่อน ก็มักบอกว่า เรื่องหวาน 
ละเอียดนั้น เป็นสิ่งที่ชอบมาก แต่ติดเรื่องเบสที่ไม่ค่อยเข้มแน่นเท่าไรนัก 
เร่ืองนี้ผมมองเป็นสองเรื่องคือ เรื่องของแม็ตชิ่ง และต�าแหน่งของล�าโพง 
เสยีมากกว่า ยิง่ตอนนีมี้ล�าโพงรุน่ใหม่ๆ ออกมามากมาย ท�าให้คนรกัในเสียง
ของแอมป์หลอดมีทางเลือกมากยิ่งขึ้น

ส�าหรับ Unison Research: Simply Italy เสียงร้องยังคงเป็นเสน่ห์
ไม่เสื่อมคลาย ฟังแล้วเหมือนก�าลังโดนมนต์ของความไพเราะสะกดเอาไว้ 
จนท�าให้แทบไม่อยากลุกไปไหนเลย เสียงที่ได้ยินท�าให้เกิดความรู้สึก 
เช่นน้ันจรงิๆ จากแผ่นทีเ่ปิดก่อนหน้านี ้Meet Me In London หรือแผ่นซดีี  
Esther: Esther Ofarims อินทิเกรตแอมป์หลอด Unison Research  
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ราคา 45,900 บาท
นําเข�าและจัดจําหน�ายโดย  บร�ษัท มิวสิค พลัส ซีนีมา จํากัด
โทร. 0-2681-7509

ผมเลือกล�าโพง QUAD 11L มาใช้กับ Rotel A14 เนื่องจากว่าล�าโพง
ขับไม่ยากมาก ด้วยก�าลัง 80 วัตต์ต่อแชนเนล น่าจะไหวสบายๆ ต้นทาง
แน่นอนว่าต้องลองเล่นไฟล์ไฮเรส และ 16/44.1 ธรรมดา ผ่านคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ ก และเครื่องเล่นแผ่นเสียง LINN LP12 + SUT EAR MC-4 
เปิดฟังเสยีงครัง้แรกรูสึ้กบางเบา ต้องเร่งทุม้แหลมช่วย คดิว่าเครือ่งคงจะผ่าน
การใช้งานมาน้อย จึงรอให้เวลาผ่านไปอีก 40 ชั่วโมง คราวนี้เสียงโดยรวม
ดีขึ้นมาก ลองเอามือสัมผัสตัวเคร่ืองในขณะที่ใช้งานมาสักช่ัวโมง รู้สึกแค่
อุ่นๆ เท่านั้นเองครับ

จุดที่ต้องชมส�าหรับ A14 คือ เสียงจากการเล่นไฟล์เพลงผ่านทางช่อง 
USB-B ดีสมราคาคุยจริงๆ ชิพตัวใหม่ที่ใช้ในภาค DAC คือ AKM เบอร ์
AK4490 ที่มีความสามารถขั้นเทพ รองรับสัญญาณตระกูล DSD ได้สูงถึง 
11.2MHz และ PCM ที ่768kHz ซ่ึงสงูสดุของการถอดรหสัในปัจจบัุนนีแ้ล้ว 
ชพิตวันีท้�าให้การแปลข้อมลูออกมาเป็นเสยีงเพลงท�าได้ดกีว่าการฟังผ่านทาง
ช่อง CD Input เอาแค่ไฟล์ 16/44.1 นี่ก็ต่างชัดแล้ว พอเปลี่ยนไปเล่นไฟล์ 
24/96 นี่ ซีดีตายไปเลยครับ เสียงมันเข้มข้นประดุจก�าลังฟังจากมาสเตอร์
ที่ใช้ปัมแผ่นออกมา รายละเอียดและไดนามิกคอนทราสต์ดีมาก

การทีผ่มมไีฟล์ 24/96 อยูแ่ค่ 4 - 5 อลับัม้ ท�าให้ไม่ต้องคดิมาก ลองฟัง
มันหมดทุกชุดทั้งไทย-เทศที่มีอยู่ ฟองกันออกมาชัดๆ นะครับ ว่าการ Edit 
และมิกซ์เสียง ใครท�ามาดีไม่ดีอย่างไร ส�าหรับการเล่นไฟล์ความละเอียด
ทั่วไป หรือ 16/44.1 นั้น คุณภาพเหนือกว่าเครื่องเล่นซีดีราคาต�่ากว่าแสน
แน่นอน อันนี้ยิ่งชวนให้เล่นไฟล์ + DAC มากขึ้นไปอีกระดับ คือไม่อยากจะ
บรรยายว่าดีกว่าตรงไหน แต่ต้องบอกว่าเหนือกว่าทุกกระบวนท่าเลยครับ 
นี่คือวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยเฉพาะชิพถอดรหัสที่ยิ่งมายิ่ง
พัฒนาคุณภาพมากขึ้น และมีราคาที่ไม่แพงจนน่าตกใจอีกต่อไปแล้วครับ

การทดสอบต่อไปคือ ฟังแผ่นเสียง ภาคโฟโนในตัว A14 รองรับ
สัญญาณ MM เท่านั้น ผมจึงต้องใช้ Step  up transformer มาช่วยขยาย
ความแรงสญัญาณจากหวัเข็ม MC ทีใ่ช้อยูเ่ป็น 4.7 mV ซึง่พอถ่ายทอดออก
มาแล้ว พอฟังได้น�้าได้เนื้อ แต่จะเอาไปเทียบกับโฟโนสเตจแยกราคาตัวละ
หลายหมื่นคงไม่ได้ครับ คุณภาพของภาคโฟโนใน A14 คล้ายกับ Rotel รุ่น 
1520 ผมคดิว่าน่าจะเป็นวงจรเดยีวกนั โดยรวมๆ มีความสงัด ไม่มเีสียงซูซ่่า
รบกวน  เวทีเสียงไม่มีอะไรตื่นเต้น ฟังแผ่นด�าแล้วไม่มี “ความเหนือ” กว่า
ตอนที่เล่นไฟล์เพลงไฮเรส

คณุภาพเสยีงโดยรวมของ Rotel A14 ออกไปทางสภุาพ แฟลต ไดนามกิ
กลางๆ อมิแพค็ไม่รนุแรงมาก เสยีงกลางสะอาดสะอ้าน ฟังได้นานๆ ไม่รกุเร้า 
หรือเอาแต่ยัดเยียดกันอย่างเดียว เสียงเบสจัดว่าดี เมื่อเทียบกับอินทิเกรต
แอมป์ในระดบัเดยีวกนัและระดบัราคานี ้จงัหวะดนตรถีกูต้อง ไม่ช้าหรอืเรว็
เกินไป เนื้อเสียงไม่ถึงกับเข้มข้น สอดแทรกด้วยความกังวานรอบๆ ตัวโน้ต
ที่มีพอ ไม่ท�าให้ฟังแล้วมีอาการแห้งหยาบ แต่ต้องถือว่าเป็นแอมป์ท่ี
ค่อนข้างนิ่มนวล กลมกลึง มีรายละเอียดที่แจกแจงถ่ายทอดออกมาได้
อย่างครบครัน ความรู้สึกเดิมๆ ที่เคยสัมผัสมาในรุ่นก่อนหน้า อย่าง 1520 
หรือ 1570 (สดใส จะแจ้ง แฝงไว้ด้วยพละก�าลัง) ดูจะเปล่ียนไปในรุ่น 
A14 เนื่องด้วยลีลาการน�าเสนอที่สุขุม ลุ่มลึก ลดความสดสมจริงลงมาบ้าง 
แลกด้วย Features นานาชนิดมากเกินพอที่ทางโรงงานบรรจง “ใส่” มาไว้
ในอนิทเิกรตแอมป์ตวัเดยีว เมือ่พจิารณาร่วมกบัศกัยภาพด้านพละก�าลงัขบั 
80 วัตต์ต่อแชนเนล. ADP
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แต่ถ้ากรณีที่ไม่เจอข้อมูลอะไรที่พอจะท�าให้ใจชื้นเลยล่ะ 
เราจะมีทางออกอย่างไร? ไม่ยากครับ ก็ยืมมาฟังกับซิสเต็มของเรา
ให้เห็นผลลัพธ์กันชัดๆ ไปเลยว่า แม็ตช์หรือไม่แม็ตช์ ยกตัวอย่าง
เช่น สาย Tellurium Q เป็นต้นครับ

นี่เป็นผู้ผลิตสายที่ไม่บอกอะไรให้มากความ ต่อให้ตื๊อถาม 
แค่ไหน เขาก็ไม่บอกครับ ทีแรกผมนึกว่าจะเกิดขึ้นเฉพาะกับเรา... 
หมายถึง คุณธรรมนูญ กับ ผม ครั้งที่ได้สัมภาษณ์ Mr. Geoff 
Merrigan, CEO ของ Tellurium Q ครั้งที่มาเยือนเมืองไทย 
แต่เหตุการณ์นี้ก็เกิดกับ Wojciech Pacuta รีวิวเวอร์ของ High 
Fidelity นิตยสารเครื่องเสียงออนไลน์ ที่ได้รับค�าตอบเหมือนกับ
เราเช่นกัน เมื่อได้ถามเกี่ยวกับรายละเอียดทางเทคนิคของสาย 
Tellurium Q

“Geoff Merrigan, the CEO of Tellurium Q, is not very 
effusive when it comes to telling the secrets of his cables 
design. To be honest, it seems as if he wants people to 
know as little as possible about them. When asked about 
the reason, he gives an obvious answer: it does not matter 
how something is built; it is important how it sounds.”

เขาจึงลงท้ายบทน�าของการทดสอบของเขาไว้ว่า... “So, if 
you are looking for interesting stories, anecdotes and 
technical details, this is not a test for you - there is not 
simply much more to talk about apart from sound itself.” 

ซ่ึงก็เป็นเหตุผลเดียวกันกับผมที่จะบอกว่า... การเขียนถึง 
สายล�าโพง Tellurium Q: Ultra Silver ครั้งนี้ คงไม่มีเรื่องของ
เทคนิคให้อ่านมาก นอกจากบางประเด็นที่เป็นความเห็นส่วน
ตัวของผม ทว่าหลักใหญ่ๆ ก็คงเป็นการเล่าให้ฟังถึงผลลัพธ์จาก 
การใช้งานสายล�าโพงรุ่นนี้มากกว่าครับ

รูปลักษณ์น่าเชื่อถือสมฐานะสายล�าโพงไฮเอ็นด์

สายของ Tellurium Q ทุกรุ่น ในความเห็นส่วนตัวของผม 
ผลิตมาได้สมกับคุณภาพเมื่อพิจารณาจากราคาจ�าหน่าย ตั้งแต่
รุ่นเล็กสุด และค่อยๆ ไต่ระดับมาสู่ราคาที่สูงขึ้น วัสดุที่ใช้ไม่ว่าจะ
เป็นฉนวนผิวนอก (ตัวน�าไม่ทราบ เพราะไม่เห็น และไม่ได้ระบุไว ้
เท่าไหร่) และขั้วต่อต่างๆ มีคุณภาพดี ใช้งานได้อย่างมั่นใจ 

TELLURIUM Q
ULTRA SILVER SPEAKER CABLE
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EQUIPMENT REVIEWS

ชวยสรางความแตกตางของเสียงรองไปอีกแบบ
หนึ่ง ไมเถียงวาเสียงรองจากอินทิเกรตแอมป
แตละตัวก็แตกตางกันออกไป มีดีกันคนละแบบ  
ไมมีเสียงแอมปตัวหนึ่งตัวใดท่ีใหเสียงเหมือนกัน
ไดหรอก ความชอบตางหากทีจ่ะบอกวา เราชอบ
เสียงรองจากอินทิเกรตแอมปตัวไหน ลองคิดดูสิ
วา โวลุมในอินทเิกรตแอมปหลายๆ ยีห่อกใ็ชยีห่อ 
Alps แตก็ยังใหเสียงไมเหมือนกันเสียทีเดียว

หลังจากบรรทัดนี้ ผมจะบอกวา เสียงรอง
ของ Unison Research: Simply Italy 
เปนอยางไร และขอเขียนยอๆ วา “Simply 
Italy” แทน

อยางแรกที่ชอบในเสียงของ Simply Italy 
ก็คอื เสยีงรองเปดกวาง ฟงแลวไมอดึอดั ใหเสยีง
ที่ฟงแลวรู สึกโลง วากันเร่ืองเสียงเปดกอน 
Simply Italy ออกแบบโดยใหเกนเสียงตํ่า ไมได
สงูมาก จงึใหเรนจเสยีงกวาง และใหรายละเอยีด
ของเสยีงออกมามากมาย อินทเิกรตแอมปหลอด
แตกตางจากอินทิเกรตแอมปโซลิดสเตทตรงที่
อินทิเกรตแอมปโซลิดสเตทขยายเสียงออกมา
แลวจะผานไปยังลําโพงโดยตรง แตอินทิเกรต
แอมปหลอดตองผานหมอแปลงเอาตพุตกอน 
ดังนั้น เสียงจะเปดหรืออั้น ก็ตองขึ้นกับคุณภาพ
ของหมอแปลงเชนกัน

อยางที่บอกไวตอนตน Unison Research 
พันหมอแปลงเอง ไมไดจาง OEM เรื่องคุณภาพ
เสียงจึงไม ต องพูดถึง เพราะถ าลงทุนพัน
หมอแปลงเอาตพุตเองก็มีดวยกันสองเหตุผล 
คอื ไมเชือ่ใจวาใครจะทาํหมอแปลงอยางทีต่นเอง
ต องการได   และสองก็คือ ฝ มือในการทํา
หมอแปลงเอาตพุตนั้นสามารถทําไดดีกวาจาง
คนอื่นทําให

ไดนามิกของเสียงรองของ Simply Italy 
จึงออกมาดีสมบูรณแบบ และใหความตอเนื่อง
ของเสียงออกมาดีมาก เสียงรองของ Esther 
Ofarims จึงมีรายละเอียด และมีชวงของเรนจ
กวางเปนพเิศษ ไดยนิรายละเอยีดของเสยีงตัง้แต
การหอปากและรายละเอยีดปลกียอยอีกมากมาย

เนือ้เสยีงและความเขมขนของเสยีงไมไดขน
จนรูสึกหนาขุนคลักจนจับรายละเอียดปลีกยอย
อะไรไมไดเลย ถึงแมวาจะปรับ Feedback 
Control เปน 5dB กไ็มไดรูสกึวาหนาหรอืขุนแต
อยางไร ความโปรงและรายละเอียดยังคงดีอยู 
หรือแมวาจะปรับลด Feedback ลดลงมาเหลือ 
1.8dB กไ็มไดรูสกึวาเสยีงจะบางลงมาเลยเชนกนั

ความตอเนื่องของเสียงรองนั้นจึงมีเสนห
เปนพิเศษ เมื่อฟงเพลงจากนักรองที่มีทักษะของ
การรองดีเย่ียมอยางเชน Etta Camron, Ella 
Fitzgerald มนัจึงชางไพเราะนาฟง มคีวามหวาน
ปนมาเลก็นอย ไมไดทาํใหพลงัของเสยีงรองดอย

ลงไปแตอยางไร โดยเฉพาะพลงัเสยีงของ Etta นัน้ Simply Italy ใหออก
มายอดเยีย่มมากๆ เอาแคเสียงรองเพยีงอยางเดียวก็ทาํใหหลงรกั Simply 
Italy แทบในทันทีที่ไดยินเสียง Simply Italy ใหเสียงรองไมวาจะเปน
ชายหรอืหญงิ ไมวาจะมคียีเสยีงรองลกึ ตํา่  กลางๆ หรอืสงูขึน้มาในระดับ 
Head Tone ก็ยังใหเสียงออกมานาฟง นาหลงใหลเสมอ เสนหของ
เสียงรองคือส่ิงที่สรางแรงจูงใจใหหลงใหลในอินทิเกรตแอมป Unison 
Research: Simply Italy ไดอยางมากทีเดียว

การแยกแยะรายละเอียดของเสียงดนตรีก็ใหออกมาอิสระ ไมได
แออัดบริเวณตรงกลาง ในแงความลึกของเวทีเสียงแลว ผมรูสึกวา 
Simply Italy ใหเสยีงออกไปทางดานลกึมากกวาดานกวาง เมือ่เทยีบกับ
อนิทเิกรตแอมป Pass Lab: INT250 ทีผ่มเคยฟงกอนหนานี ้ซ่ึงกวางและ
ลึกมากกวา ตรงนี้แตกตางจาก Simply Italy ซ่ึงใหรูปวงลึกไปทาง
ดานหลังแทน สวนดานกวางเหมือนจะแคบลงมา จะใหจินตนาการภาพ
ไดอยางชัดเจน อยากจะบอกวาก็เหมือนแทนที่จะจับนักดนตรีลงใหเต็ม
พื้นท่ี แตเนื่องดวยหองที่มีสภาพแคบกวา เลยจับนักดนตรีวางเรียง
รูปวงในแนวลึกแทน

เพราะฉะนั้น พอบอกวาดานกวางไมเดนเทาดานลึก พอเขียน
แบบนี้หลายทานก็จะนึกวา เสียงก็จะกองกันแนนบริเวณตรงกลางๆ 
ลาํโพงหรอืเปลา จริงๆ แลวไมใช เพราะเปนคนละอยางกันเลย เสียงไมได
แออัดตรงกลางๆ หากแออัดตรงกลางก็แสดงวาวางลําโพงกันชิดติดกัน 
แตในกรณนีี ้ลักษณะของเสียงของดนตรก็ียงัเปดโลงเชนเดิม ไมไดแออดั 

และเสียงก็ไมไดบางดวยเชนกัน
แอมปหลอดคอนขางไดเปรียบในเสียงท่ีเปน

เครื่องเปาและเสียงเครื่องเคาะโลหะท่ีพลิ้วกังวาน
เปนพเิศษ เสียงใส ฮารโมนกิสออกมาไดอยางโดดเดน
ดีทีเดียว ยิ่งเสียงครื่องเปาจะไดยินเสียงลมพวยพุง 
เปนเสนหที่ยากจะลืมเลือนจริงๆ

เรื่องความถี่เสียงตํ่า Simply Italy จะเปน
ลักษณะของเสียงอีกแบบหนึ่ งที่ แตกต างจาก
อินทิเกรตแอมปโซลิดสเตทที่คุ นเคย จะขอพูดถึง

Specifications
Type:   Stereo Integrated Valve Amplifier
Output stage:   Single-ended, ultralinear, Class-A
Output power:   Approx. 12 watts per channel
Output impedance:  6 Ohm
Input impedance:  47kohm / 50 pF
Negative feedback:  5dB or 1.8dB
Valve complement:  2 x ECC82 (12AU7), 2 x EL34 (6CA7)
Dimensions (mm.):  26 cm x 35 cm x H. 19cm
Net weight:   15kg

ซิสเต็มที่ใช�ทดสอบร�วม
เคร�่องเล�นซีดี   ICON Audio: CD X2 Valve
ลําโพง    Quad: 22L, Paradigm: Persona B
สายลําโพง:   D.I.Y
สายนําสัญญาณ  Acoustic Zen: Wow, Symphonic Line  
สายไฟเอซีทั้งหมด  สายไฟเอซี ก�องกิจกร หัวท�าย Wattgate 320EVO, 
   5266EVO ชุบแพลตตินั่มโกลด�และชุบแพลตินั่ม 
เต�ารับไฟฟ�า   Oyaide: R-0 รุ�น ปรับปรุงพ�เศษ ไม�ได�ใช�เคร�่องกรองไฟใดๆ ทั้งสิ�น

อินทิเกรตแอมป�
หลอดยุคใหม�
กําลังขับเยอะ
แต�ต�องดูด�วยว�า 
เสน�ห�ของเสียง
หลอดเป�นอย�างไร

56-61.indd   60 6/6/2560 BE   4:33 PM



61AUDIOPHILE VIDEOPHILE

น�าเข้าและจัดจ�าหน่ายโดย บร�ษัท วันพัฒน์ (59) จ�ากัด
โทร. 0-2175-2933-4
ราคาปกติ 114,000 บาท
ราคาช่วงพ�เศษโปรโมชั่น 79,000 บาท 

UNISON RESEARCH : Simply Italy 

ลักษณะเสียงที่ได้ยินจาก Simply Italy ก่อน... หลายคนอาจมองว่า ก�าลังขับ 
12 วัตต์ น้อยเกินไปที่จะปัมเบสออกมาได้ดุดันเหมือนแอมป์โซลิดสเตท แต่เมื่อ
ลองฟังจริงๆ 12 วัตต์ของ Simply Italy ก็ไม่ได้ให้เบสออกมาน้อย หรือเนื้อเสียง
เบสบางเลย เบสจาก Simply Italy ให้เสียงออกใหญ่ เนื้อเสียงแน่น เพราะหาก
ขับล�าโพง Paradigm Persona B แล้วเบสไม่บาง เนื้อเสียงแน่นใช้ได้อยู่ ก็ไม่ต้อง
กลัวว่าขับล�าโพงอื่นแล้วเสียงจะบาง เพราะหากเนื้อเสียงบางก็จะฟ้องตั้งแต่ขับ 
Paradigm Persona B แล้วล่ะครับ

ฟังจากเนื้อเสียงกีต้าร์จึงเป็นเบสต้นๆ มวลเสียงถือว่าเข้มดีทีเดียว เนื้อเสียง
แน่นหนกั และความหนกัแน่นของหวัเสยีง มองๆ แล้วน่าจะหย่อนกว่า Pass Lab: 
INT250 สักหน่อย แต่นั่นก็เทียบกันยาก เพราะราคาและก�าลังก็แตกต่างกัน
มากอยู ่แต่ความใหญ่ของเสยีงเบสนัน้ไม่ได้รูส้กึว่าด้อยกว่าแต่อย่างไร ผมชอบเบส
จาก Simply Italy อย่างหนึ่งคือ ไม่ได้ฟังแล้วอึดอัด หรือรู้สึกให้เสียงเนือยๆ 
เนื่องจากการตอบสนองความถี่เสียงที่ล่าช้า ไม่ได้ฉับไว หรือออกมาตื้อขาดมิติไป 
จนท�าให้เสียงฟังดูแบนๆ

เร่ืองนีส้�าคญั การควบคุมเบส พละก�าลงัจะต้องมาคู่กนั หากเบสคุมไม่อยูแ่ละ
ไม่สามารถให้เสียงกว้างหรือเป็นอิสระได้ เสียงจะรู้สึกเนือยๆ แต่ในแง่ของคล่ืน
ความถีต่�า่ๆ ทีส่มัผัสจากความรูส้กึนัน้ ถอืว่า Simply Italy ปัมคลืน่พลงังานตรงนี้
ได้ดี เพราะไม่รู้สึกว่าขาดโลว์เบสเลย รายละเอียดและฮาร์โมนิกส์ของย่านความถี่
ต�่าๆ นั้น ถือว่าให้ออกมาได้อย่างน่าประทับใจ

กับล�าโพงบางคู่ต้องขอบอกว่า ย่านความถี่เสียงแหลมอาจจะดูสดกร้าว
เล็กน้อย เหมือนเนื้อเสียงบางใสอยู่บ้าง แต่นั่นก็จะเกิดกับล�าโพงบางคู่เท่านั้น 
ถามว่าเป็นเร่ืองใหญ่ไหม กไ็ม่ใช่เสยีทเีดยีว การปรบัเกนของ Feedback Control 
มาที่ 5dB ก็ช่วยให้เสียงดีขึ้น แต่อย่างน้อยเสน่ห์ความหวานของย่านความถี่สูง 

Simply Italy ไม่ได้ให้ออกมาหวานจนเล่ียน จนฟังอะไรดูน่าเบื่อไปเสียหมด 
หากเป็นเสียงที่ไพเราะน่าฟัง ไม่ได้ฟังดูน่าเบื่อจนขาดสีสันไป

 12	วัตต์กับความเชื่อที่ผิดๆ
ถงึบรรทดันีอ้ยากให้นกัเล่นลบภาพความเชือ่เดมิๆ ว่าอินทเิกรตแอมป์หลอด 

12 วัตต์ ก�าลังขับจะน้อยจนฟังแล้วขาดความรู้สึกร่วม เนื่องจากไม่สามารถปัม
พลังงานของคลื่นความถี่ต�่าออกมาได้นั้น แต่เอาเข้าจริงแล้ว Unison Research: 
Simply Italy ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลย 

12 วัตต์จาก Unison Research: Simply Italy ถือว่าให้ออกมาได้อย่างมี
คุณภาพ ไม่ได้ให้เสียงบางหรือฟังดูเนือยเลย ในงบประมาณขนาดนี้จะเห็นว่า
มอีนิทเิกรตแอมป์หลอดพชุพลูหลายยีห้่อทีก่�าลงัขบัเยอะกว่า Unison Research: 
Simply Italy แต่นั่นก็ขึ้นกับว่า ชอบลักษณะเสียงอย่างไร อินทิเกรตแอมป์หลอด
ยุคใหม่ก�าลังขับเยอะ แต่ต้องดูด้วยว่า เสน่ห์ของเสียงหลอดเป็นอย่างไร ส�าหรับ 
Unison Research: Simply Italy นั้น คืออินทิเกรตแอมป์หลอดที่มีเสน่ห์คงเดิม
ที่ไม่เปลี่ยนแปลง แต่สิ่งที่เพิ่มเติมมาก็คือ ย่านความถ่ีต�่าที่ดีกว่าเดิม Unison 
Research: Simply Italy จึงไม่ใช่เสียงที่เขาพูดถึงกันว่า Unison Research 
แอมป์ดี เสียงหวาน ละเอียดเด่น แต่ขาดเบสอีกต่อไปแล้ว. ADP


