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UNISON RESEARCH
TRIODE 25
SCAN & READ IT
ON MOBILE PHONE

หลังจากทีผ่ มได้ทดสอบอินทิเกรตแอมป์หลอด Unison
Research: Simply Italy ก็ ได้มีนักเล่นให้ความสนใจ
กันมาก อย่างไรก็ตาม ผมก็ถูกสอบถามบ่อยๆ ว่า
หากจะขยับงบขึน้ มาเล่น Unison Research: Triode25
จะคุ ้ ม ค่ า เงิ น หรื อ ไม่ และคุ ณ ภาพเสี ย งจะดี ก ว่ า
รุ่น Simply Italy ในแง่ไหนบ้าง
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ณ ตอนนั้น ผมเลี่ยงตอบค�ำถำมนี้ เพรำะยังไม่เคยมีโอกำส
ลองฟังเป็นเรื่องรำว แต่เห็นทีว่ำ บททดสอบนี้คงตอบได้กระจ่ำงชัด
แล้วล่ะครับ
Unison Research: Triode 25 ไม่ได้มีรูปลักษณ์ที่ใหญ่กว่ำ
Simply Italy มำกนัก กล่ำวคือ 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

มุมมองจากด้านบนจะเห็นปุ่มควบคุมการใช้งานต่างๆ
อาทิ ปุ่มปรับไบอัสหลอด, สวิตช์เลือกฟีดแบ็ก และสวิตช์เลือกโหมดการท�างาน

กำรท� ำ งำนแบบ 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 แต่ ที่ พิ เ ศษกว่ ำ ก็ คื อ Triode 25
เผื่อช่องส�ำหรับต่อ USB Input ไว้ให้ใช้งำนด้วย
แต่เป็นออปชั่นเพิ่มเติม หำกต้องกำรก็จะต้องสั่ง
ซื้อเพิ่ม
ขั้วต่อสำยล�ำโพงของแอมป์หลอดส่วนใหญ่
ไม่ค่อยใช้ขนำดใหญ่นัก มีนักเล่นเคยถำมผมว่ำ
ท� ำ ไมไม่ ท� ำ ให้ ใ หญ่ ดู แ ข็ ง แรงเหมื อ นแอมป์
โซลิดสเตทไฮเอ็นด์หลำยๆ ยี่ห้อท�ำกัน ตรงนี้...
ต้องขอท�ำควำมเข้ำใจซ�ำ้ อีกสักครัง้ ว่ำ แอมป์หลอด
ไม่ ไ ด้ ต ้ อ งกำรใช้ ส ำยล� ำ โพงขนำดใหญ่ ๆ เลย
นะครับ จริงๆ ไม่ควรเกิน 2.5 sq.mm เสียด้วยซ�ำ้
หรือเต็มที่เลย ผมให้ไม่เกิน 4 sq.mm เรำจะได้
คุ ณ ภำพควำมหวำนและเสน่ ห ์ ข องหลอด
อย่ ำ งแท้ จ ริ ง ผมเห็ น นั ก เล่ น ส่ ว นใหญ่ ช อบใช้
สำยล� ำ โพงขนำดใหญ่ ไม่ แ น่ ใจว่ ำ เป็ น เพรำะ
ควำมเคยชิ น จำกแอมป์ โซลิ ด สเตทที่ ต ้ อ งใช้
สำยล�ำโพงขนำดใหญ่หรือเปล่ำ
ฉะนั้น กับแอมป์หลอด ผมย�้ำเสมอ อย่ำไป
คิดว่ำสำยล�ำโพงแพงกว่ำ เส้นใหญ่กว่ำ จะให้เสียง
ที่ดีกว่ำสำยล�ำโพงที่ถูกกว่ำและมีขนำดเล็กกว่ำ
นะครับ ถ้ำกล้ำเปลี่ยนก็จะเห็นถึงควำมแตกต่ำง

Unison Research: Triode 25 มีฟังก์ชั่น
ปรับไบอัสของหลอดมำให้ด้วย ซึ่งก็ไม่ได้เป็น
เรื่องยุ่งยำกแต่อย่ำงไร แค่เลื่อนสวิตช์โยกซ้ำย
หรื อ ขวำเพื่ อ เลื อ กว่ ำ จะปรั บ หลอดด้ ำ นไหน
และดู เข็ ม จำกมิ เ ตอร์ ว ่ ำ เอี ย งไปทำงด้ ำ นซ้ ำ ย
หรือขวำ แล้วค่อยหมุนให้เข็มมำอยู่ตรงกลำง
มิเตอร์ก็ถือว่ำเรียบร้อยแล้วครับ
ส่วนฟังก์ชั่นปรับ Feedback Control มีให้
เลือก 2 แบบ คือ “Low” กับ “High” ถ้ำ Low
ก็หมำยถึง 1.8dB และถ้ำปรับเป็น High ก็เท่ำกับ
5dB กำรเลื อ กโหมดกำรท� ำ งำนมี ส วิ ต ช์ เ ลื อ ก
ระหว่ำง “Pentrode” และ “Triode”
ขั้วต่อสำยล�ำโพงของ Triode 25 มีมำให้
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
ก่ อ นหน้ ำ นี้ คื อ ใช้ ส ำยล� ำ โพงทองแดงฝอย
ขนำดหน้ำตัด 2.5 sq.mm ส่วนสำยไฟเอซีก็ใช้
สำยไฟทองแดงอ่อนขนำดหน้ำตัด 6 sq.mm
ไม่ได้ใช้สำยไฟแบบ stranded
สำยล�ำโพงส�ำหรับแอมป์หลอด ผมไม่นยิ มใช้
สำยแบบสำย Stranded หรือ สำยแกนเดี่ยว
ส�ำหรับกำรเล่นเครือ่ งเสียงทีผ่ ำ่ นมำโดยตลอด ผมใช้
สำยล�ำโพงแบบทองแดงฝอยกับแอมป์หลอดเสมอ

ล�ำโพงทีใ่ ช้ในกำรทดสอบ ผมใช้ Totem Sky
เป็นหลัก อำจจะสลับกับ Quad 22L บ้ำง แต่เกิน
กว่ำ 60% ฟังจำก Totem Sky ตอนทีผ่ มท�ำสอบ
Totem Sky นั้ น ถึ ง แม้ ขั บ ง่ ำ ยกว่ ำ Totem
Model I แต่ถำ้ ต้องกำรให้เสียงออกมำดี ก�ำลังขับ
ของแอมป์ ก็ ต ้ อ งถึ ง และมี คุ ณ ภำพที่ ดี เช่ น กั น
นั่ น คื อ อี ก เหตุ ผ ลหนึ่ ง ที่ ผ มขอยื ม 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
หรื อ Triode บำงครั้ ง ก็ ขึ้ น กั บ ล� ำ โพง และ

ไม่ต้องพะวงว่าจะต้อง
เล่นกับล�าโพงความไว
สูงๆ เพียงอย่างเดียว
จึงจะให้เสียงออกมาดี
จะเป็นล�าโพงอะไรก็ได้
ควำมชอบของแต่ ล ะท่ ำ นด้ ว ย ว่ ำ ชอบเสี ย ง
แบบไหน หำกล�ำโพงค่อนข้ำงขับยำก หรือต้องกำร
ก�ำลังขับจำกแอมป์มำกขึ้น ก็ลองเลือกปรับโหมด
กำรท�ำงำนมำเป็นแบบ Pentrode หำกล�ำโพง
ไม่ได้ต้องกำรก�ำลังขับจำกแอมป์เยอะ ก็เลือก
กำรท�ำงำนเป็นโหมด Triode แทน
ในกำรควบคุ ม กำรท� ำ งำนของล� ำ โพง
หำกต้ อ งกำรให้ แ อมป์ ค วบคุ ม กำรท� ำ งำนของ
ล�ำโพงให้ดีขึ้นก็เลือก Feedback Control เป็น
แบบ High (5dB) หรือ Low (1.8dB) แต่เนือ่ งจำก
ล�ำโพงแต่ละคู่ไม่เหมือนกัน แนะน�ำว่ำ ควรลอง
เลือกปรับ แล้วฟังเอำว่ำชอบอย่ำงไหนมำกที่สุด
ส�ำหรับกำรทดสอบในครั้งนี้ท่ีใช้ Totem Sky
เป็นส่วนใหญ่นั้น ผมตั้งโหมดกำรท�ำงำนเป็นแบบ
Triode และปรับโหมด Feedback Control
แค่ระดับ Low ตรงนี้ก็ให้เสียงที่น่ำพอใจแล้ว
ในโหมด Pentrode ควำมโปร่ง รำยละเอียดและ
ควำมไพเรำะสูโ้ หมด Triode ไม่ได้เลย อีกทัง้ เรนจ์
เสียงโหมด Triode ก็กว้ำงกว่ำ และไม่ได้รู้สึก
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อึ ด อั ด เหมื อ นโหมด Pentrode เลย ส่ ว น
Feedback Control เมื่อปรับเป็น High (5dB)
รู้สึกได้ว่ำกรวยล�ำโพงจะเก็บตัวเร็วไปสักหน่อย
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่ำลืมนะครับ ว่ำล�ำโพงแต่ละคู่
ไม่เหมือนกัน ฉะนัน้ ต้องลองปรับ แล้วลองฟังเสียง
เทียบกันดูด้วย

คุณภาพเสียง

ช่วงที่ทดสอบล�ำโพง Totem Sky ผมเคย
บอกไว้ว่ำ Unison Research Triode 25 กับ
ล� ำ โพง Totem Sky นั้ น เข้ ำ คู ่ กั น ดี ม ำกเลย
แทบไม่น่ำเชื่อว่ำแอมป์จำกอิตำลีจะขับล�ำโพง
แคนำดำออกมำได้ดีมำกๆ เช่นนี้
ถ้ ำ ถำมถึ ง เรื่ อ งเสี ย งของอิ น ทิ เ กรตแอมป์
Unison Research: Simply Italy กับ Triode 25
ว่ำแตกต่ำงกันเยอะไหม ต้องขอบอกว่ำแตกต่ำง
กันพอควรทีเดียว หำกชอบเสียงแบบ
Single Ended Class A ก็ควรหันไป
คบหำกับ Simply Italy แต่ถำ้ ต้องกำร
ก�ำลังขับมำกขึ้น ขับล�ำโพงได้หลำก
หลำยกว่ำ เพิ่มเงินไปเล่น Triode 25
ดู จ ะเป็ น ทำงเลื อ กที่ เ หมำะสมกว่ ำ
อย่ำงไรก็ตำม หำกตัดค�ำว่ำ Single
Ended Class A และ Push-pull ทิง้ ไป
แล้วลองฟังเพลงเปรียบเทียบกัน ผมเชือ่
ว่ำส่วนใหญ่จมิ้ ไปที่ Triode 25 แน่ๆ
อั ล บั้ ม ของ Linda Ronstadt
(with Nelson Riddle and His
Orchestra) / For Sentimental
Reasons ชุดทีข่ นึ้ ชือ่ ค่อนข้ำงมำกของ
Linda Ronstadt (รวมถึง Lush Life
ด้วย แฟนคลับของ Linda Ronstadt
ก็ควรมี 2 ชุดนีเ้ ก็บไว้ในคอลเล็กชัน่ เป็นอย่ำงน้อย
ถึงจะได้ชื่อว่ำเป็นแฟนคลับตัวจริง)
เปิดมำแทร็กแรก “When You Wish Upon
Star” คุ ณ ภำพเสี ย งที่ ไ ด้ ยิ น จำก Unison
Research: Triode 25 ให้บรรยำกำศที่น่ำฟัง
มำกๆ เสียงใส โปร่ง รำยละเอียดของเสียงต่ำงๆ
ชัดเจนดีม ำกทีเดียว จังหวะลงตัวและแม่นย�ำ
ไม่ได้ดีเลย์ในจังหวะจนรู้สึกเนิบๆ ช้ำลงไปอีก
เสียงร้องของ Linda Ronstadt ใสเป็นประกำย
ไดนำมมิกและเรนจ์เสียงกว้ำง ช่วงที่ร้องไต่เสียง
โหนเสี ย งร้ อ งขึ้ น ไป รั ก ษำรำยละเอี ย ดและ
ควำมคมชัดออกมำได้ดีมำกๆ ทีเดียว
ต่อมำในเพลงทีส่ อง Bewitched, Bothered
& Bewildered เสียงเปียโนตอนต้นเพลงที่เคำะ
คียเ์ บำๆ ควำมกังวำนของเสียงและน�ำ้ หนัก ณ ตรงนี้
Triode25 ท�ำได้ดเี ลย เพรำะก่อนหน้ำนีห้ ลำยครัง้
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หรือเมื่อเทียบกับเสียงจำก Simply Italy ก็ตำม
เสียงจะออกนุม่ กว่ำหน่อยหนึง่ มวลก้อนเนือ้ เสียง
ฟั ง แล้ ว ยั ง น้ อ ยกว่ ำ ด้ ว ย ฉะนั้ น ในควำมรู ้ สึ ก
ของผมที่ได้ยินบอกได้เลยว่ำ ควำมกังวำนของ
เสียงเปียโนตรงนี้ 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
ชุดนี้ ผมชอบเสียงร้องของ Linda เมื่อเล่นกับ
แอมป์หลอดเสมอๆ จังหวะและช่วงที่ Linda
โชว์เสียงเรื่องลูกเอื้อน ลูกคอ ถือว่ำสุดยอดมำก
เพรำะเสียง ณ ตรงนี้ ไม่ได้มโี ทนเดียวและคียเ์ สียง

ด้านหลังเครื่องมีช่องต่อครบครันในการใช้งาน

เดียว กำรสั่นของเส้นเสียงตรงนี้มีรำยละเอียดที่
ท�ำให้เกิดควำมไพเรำะในเสียงร้อง ท�ำให้รบั รูไ้ ด้ถงึ
ศักยภำพควำมเก่งกำจของนักร้อง และ Triode 25
ถ่ำยทอดออกมำได้ดีมำกๆ
เรื่องนี้มองได้ 3 อย่ำงด้วยกัน
อย่ำงแรกก็คอื เกนเสียงของ Triode 25 ค่อน
ข้ำงต�่ำ คือต้องบิดระดับควำมดังของโวลุ่มออกมำ
เยอะหน่อยจึงจะได้ระดับควำมดังที่ฟังแบบปกติ
แตกต่ ำ งจำกอิ น ทิ เ กรตแอมป์ ห ลอดบำงยี่ ห ้ อ
หำกเปิดหน่อยเดียว แล้วเสียงดังออกมำค่อนข้ำงมำก
ไดนำมิกและรำยละเอียดของเสียงบำงอย่ำงย่อมสู้
อินทิเกรตแอมป์หลอดที่มีเกนขยำยต�่ำกว่ำไม่ได้
อย่ ำ งที่ ส องก็ คื อ โครงสร้ ำ งบำงอย่ ำ ง
ของหลอดให้ อ อกมำดี ก ว่ ำ แอมป์ โซลิ ด สเตท
เปรี ย บเที ย บกั บ Simply Italy แล้ ว เหมื อ น
Simply Italy เสียงหวำนกว่ำ แต่เนือ้ เสียงบำงกว่ำ

และควำมเนียนของเสียงนั้น ผมยกให้ Trode 25
มีภำษีที่เหนือกว่ำ ด้วยก�ำลังขับที่สูงกว่ำ เสียงฟัง
ดูอบอุ่นและเนียนกว่ำ
อย่ำงที่สำมก็คือ เรื่องของแม็ตซิ่งซิสเต็ม
เพรำะก่อนหน้ำนี้ แทร็กเดียวกัน เมื่อลองน�ำ
Triode 25 ไปขับล�ำโพง Heco: Direkt Dreiklang
เสี ย งฟั ง ดู อึ ด อั ด ไปหน่ อ ย Heco เมื่ อ ขั บ ด้ ว ย
อินทิเกรตแอมป์ Simply Italy เสียงน่ำฟังกว่ำ
เยอะ แต่พอเปลี่ยนล�ำโพงจำก Heco มำเป็น
Totem Sky เสียงแตกต่ำงกันคนละเรื่องเลย
Triode 25 แตกต่ำงจำกอินทิเกรตแอมป์
หลอดอืน่ ๆ ทัว่ ไป คือ ไม่ตอ้ งกังวลว่ำต้องหำล�ำโพง
ควำมไวสูงๆ เท่ำนั้น ไม่งั้นเสียงจะออกเนือยๆ
เนิบๆ ช้ำๆ ซึ่งครั้งที่ผมทดสอบ Simply Italy
ผมได้ บ อกว่ ำ อิ น ทิ เ กรตแอมป์ รุ ่ น ใหม่ ๆ ของ
Unison Research มีทงั้ ควำมหวำนและพละก�ำลัง
แต่เมื่อได้ลองฟัง Triode 25 ในเรื่อง
ของพละก�ำลัง บอกได้เลยครับ มีให้
ออกมำได้ อ ย่ ำ งเหลื อ เฟื อ มำกๆ
เอำเป็นว่ำ หำกสำมำรถขับล�ำโพง
Totem Sky แล้ ว ให้ เ สี ย งออกมำ
ดีมำกๆ ก็ไม่ต้องกังวลว่ำจะขับล�ำโพง
คู่อื่นๆ ไม่ได้ก็แล้วกัน
เมื่ อ พู ด ถึ ง พละก� ำ ลั ง เชื่ อ ว่ ำ
นั ก เล่ น หลำยท่ ำ นก็ ค งกั ง วลว่ ำ
แล้วเสน่ห์ควำมหวำนจำกหลอดล่ะ
จะหำยไปด้วยหรือเปล่ำ ถ้ำบอกว่ำ
เสน่ ห ์ ค วำมหวำนของหลอดไม่ ไ ด้
จำงหำยไปไหน แต่ จ ะเที ย บเรื่ อ ง
ควำมหวำน จะให้เทียบกับอะไร?
ให้ง่ำยที่สุด ก็คงเทียบกับหวำน
จำกยี่ห้อเดียวกัน คือ Simply Italy
ต้องขอบอกว่ำ หำกชอบฟังเพลงร้องช้ำๆ ไม่ได้
ต้องกำรอะไรหวือหวำ ไม่ได้เน้นเบส ไม่ได้เน้น
ก�ำลัง ก็หนั ไปคบ Simply Italy ดูจะเป็นทำงเลือก
ที่ดีกว่ำ แต่หำกจะลดควำมหวำนลงมำหน่อย
แต่ไม่ได้ฟังแล้วรู้สึกเหมือนขำด ในเสียงร้องยังมี
ควำมฉ�่ำอยู่ แต่มีพละก�ำลังมำกยิ่งขึ้น ก็หันมำคบ
Triode 25 แทน และตลอดย่ำนควำมถีเ่ สียงสูงจะ
ไม่มีลักษณะเนื้อเสียงที่หยำบกระด้ำงเลย และจะ
ได้เนื้อเสียงที่ดีและลื่นต่อเนื่อง ตอบสนองควำมถี่
เสียงได้อย่ำงรำบลื่นในทุกย่ำนควำมถี่เสียง
เพลง Blind-Hearted / Sara K & Chris Jones,
จับมวลเสียงกีต้ำร์ตอนเริ่มต้นเพลง เปรียบเทียบ
รำยละเอียดเสียงต้นเพลง เสียงกีต้ำร์มวลเสียง
ใหญ่แน่นและเข้มข้นกว่ำ Simply Italy ชัดเจน
เสียงขวด เสียงคนพูด และเสียงหัวเรำะเล็กน้อย
ตอนต้ น เพลง Triode 25 ได้ ยิ น ชั ด เจนมำก

UNISON RESEARCH TRIODE 25
เมื่อตอนที่ฟัง Simply Italy ยังไม่ได้ยินชัดเจน
มำกนัก แต่เมือ่ มำลองฟัง Triode 25 สำมำรถขับ
รำยละเอียดของเสียงออกมำได้ชัดเจนมำกยิ่งขึ้น
ไดนำมิก มวลเสียงของกีตำร์ ทั้งมวลและ
บรรยำกำศนั้ น Triode 25 ให้ อ อกมำไม่ ไ ด้
แตกต่ำงจำกแอมป์โซลิดสเตทเลย ก่อนหน้ำนีใ้ คร
ที่เคยบ่นว่ำ แอมป์หลอดให้เสียงใหญ่ อวบ จริง
แต่นมุ่ คิดว่ำคงไม่ใช่แล้วล่ะ สเกลเสียงนัน้ Triode
25 ให้ออกมำใหญ่มำก กว้ำงและลึกด้วยเช่นกัน
เสียงร้องของ Sara K ให้ไดนำมิกของเสียงออกมำดี
ยิ่งเป็นช่วงกลำงๆ ที่โชว์กีตำร์ของ Chris Jones
สุดยอดมำก จังหวะกระชับไม่ยดื ยำด ไม่เร็วเกินไป
จังหวะเป๊ะดีมำกๆ เสียงกีตำร์ให้ออกมำครบถ้วน
สมบู ร ณ์ ดี ม ำกที เ ดี ย ว ไม่ ไ ด้ รู ้ สึ ก ว่ ำ ขำด หรื อ
ต้องกำรให้เติมอะไรเพิ่มเลยแม้แต่น้อย
เพลง Home จำกกำรแสดงคอนเสิร์ตของ
Michael Bubble’ & Blake Sheton จำกชุด Hit
Man David Foster & Friends เสียงกลอง
กระจ่ำงชัด ไม่ทบึ มวลเสียงของกระเดือ่ งกลองให้
เสียงใหญ่กว่ำเสียงกลองแต๊ก มวลเสียงใหญ่และ
เนื้อเสียงที่แน่น เสียงกลองได้ยินออกมำชัดเจน
และตอบสนองได้ อ ย่ ำ งฉั บ ไว เสี ย งร้ อ งของ
Michael และ Blake ก็ให้ควำมแตกต่ำงออกมำ
ได้ชัดเจน เสียงของ Michael ค่อนข้ำงไปทำง
โรแมนติก แต่เสียงของ Blake ให้ควำมรู้สึกถึง
ควำมอบอุ่น เป็นเรื่องของอำรมณ์เพลงที่ Triode
25 ถ่ ำ ยทอดออกมำ รำยละเอี ย ดเสี ย งของ
เครื่องดนตรีต่ำงๆ ก็ให้ออกมำได้อย่ำงครบถ้วน
ไม่ ไ ด้ รู ้ สึ ก ว่ ำ มี เ สี ย งหนึ่ ง เสี ย งใดขำดหำยไป
เป็ น แผ่ น บั น ทึ ก กำรแสดงสดที่ ผ มชอบมำกๆ
จึงคุ้นเคยในคุณภำพเสียงเป็นอย่ำงดี
ผมชอบในเรื่ อ งจั ง หวะและเนื้ อ เสี ย งของ
ควำมถี่ต�่ำๆ ผมรู้สึกว่ำ Triode 25 ถ่ำยทอด
ออกมำได้อย่ำงยอดเยี่ยมมำกๆ หำกเทียบกับ
อินทิเกรตแอมป์โซลิดสเตทที่รำคำขำยเท่ำๆ กัน
ผมไม่แน่ใจว่ำจะมีอินทิเกรตแอมป์โซลิดสเตท
ตัวไหนให้เสียงออกมำดีกว่ำ Triode 25 ในเรื่อง
ของมวลเสียงต�่ำและพละก�ำลังของเบส คิดว่ำ
เผลอๆ Triode 25 เหนือกว่ำแน่ๆ ยิ่งควำมน่ำฟัง
ในเรื่ อ งเสี ย งร้ อ งและควำมใสกระจ่ ำ งของ
ย่ำนควำมถี่สูง อินทิเกรตแอมป์โซลิดสเตทใน
ระดั บ แสนหำยำกที่ จ ะมำสร้ ำ งควำมแตกต่ ำ ง
และให้เสียงที่เหนือกว่ำ Triode 25 ณ ตอนนี้
เอำเป็นว่ำ ผมยังมองไม่เห็นก็แล้วกัน
Hope / Hugh Masekela เพลง Nomali
ส�ำหรับชุดนี้ นักเล่นหลำยท่ำนมักจะกล่ำวถึงเพลง
Stimela เสี ย เป็ น ส่ ว นใหญ่ แต่ ผ มชอบเพลง
Nomali มำกกว่ ำ เพรำะเวลำทดสอบเสี ย ง

แล้วโชว์กนึ๋ ของเสียงทีเ่ รำได้ยนิ จำกอุปกรณ์ทกี่ ำ� ลัง
ทดสอบได้ดีกว่ำ เสียงไม่ได้โครมครำมมำกเกินไป
ทุ ก อย่ ำ งมี ค รบในเพลงนี้ ทั้ ง แมคโคร-ไมโคร
ไดนำมิ ก กำรแยกแยะเสี ย ง สปี ด ควำมฉั บ ไว
ควำมนุม่ ของหัวเสียงต่ำงๆ เวลำดนตรีหลำยๆ ชิน้
ขึ้นมำพร้อมๆ กันยังคงควบคุมทั้งในเรื่องรำยละเอียดและไดนำมิกได้ดีหรือเปล่ำ กำรควบคุม
ควำมกว้ำงลึกของเวทีเสียง และควำมแม่นย�ำ
โฟกัสในเครื่องดนตรีต่ำงๆ เป็นอย่ำงไร
ในแง่คณ
ุ ภำพกำรตอบสนองควำมถีก่ ลำงต�ำ่
ผมรูส้ กึ ว่ำก�ำลังฟังเสียงจำกอินทิเกรตแอมป์รำคำ
หลำยๆ แสนอยู่ ชอบตรงกำรตอบสนองไดนำมิก
ของเสียงเครื่องดนตรีตำ่ งๆ ไม่ได้อ่อนแรงอ่อนล้ำ
ลงไปเลย ยังคุมกำรตอบสนองในเรือ่ งน�ำ้ หนักและ
ไดนำมิกออกมำดีมำก สเกลเสียงของเครือ่ งดนตรี
ต่ ำ งๆ รั บ รู ้ ถึ ง ควำมแตกต่ ำ งได้ ดี เรนจ์ เ สี ย ง
กว้ำงขวำง เสียงเครื่องเป่ำก็ให้มวลบรรยำกำศ
ออกมำดี ม ำก ย่ ำ นควำมถี่ เ สี ย งสู ง ใสกระจ่ ำ ง
กังวำน ยิ่งเป็นเรื่องไดนำมิกและควำมกังวำนของ
เสียเปียโนนี่ ถือว่ำสุดยอดมำก
ส่วนหนึ่งกว่ำ 50% เกิดจำกภำคเอำต์พุต
ทรำนสฟอร์เมอร์ของ Triode 25 ซึ่งมีคุณภำพ
ที่สูงมำก และเมื่อเปิดเสียงดังมำกขึ้น ไม่มีเสียง
ทีห่ ยำบกร้ำนออกมำเลย ต่ำงจำกอินทิเกรตแอมป์
บำงตัวที่เวลำเปิดดังแล้ว เสียงจะแผด และให้
เนือ้ เสียงทีห่ ยำบสักหน่อย แต่เรือ่ งนีผ้ มกลับไม่เจอ
ในตัว Triode 25 แม้แต่น้อย ถือว่ำเป็นอินทิเกรต
แอมป์หลอดที่สร้ำงควำมประทับใจไว้อย่ำงมำก
ทีเดียว
คุณสมบัติทางเทคนิคที่สำาคัญ
Output Stage
Output Power
Output Impedance
Input Impedance
Negative feedback
Valve complement
Dimensions
Net weight

บทสรุป

จำกค� ำ ถำมที่ เ คยได้ รั บ หำกจะขยั บ จำก
Unison Research: Simply Italy ไปเล่ น
Triode 25 ดีกว่ำหรือเปล่ำ ผมเชียร์ให้ขยับไปเล่น
Triode 25 โดยไม่ต้องลังเลเลย หำกงบไม่ใช่
ประเด็น
Triode 25 ได้ลบประเด็นต่ำงๆ ของแอมป์
หลอดไปโดยสิน้ เชิง คือไม่ตอ้ งพะวงว่ำจะต้องเล่น
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 ทีแ่ นะน�ำให้เล่นได้อย่ำงเต็มปำก
เต็ ม ค� ำ ... และหลั ง จำกนี้ ส� ำ หรั บ ผมสงสั ย
ต้องขอรำคำหลังไมค์แล้วเช่นกัน. ADP
ราคา 119,000 บาท
น�าเข้าและจัดจ�าหน่ายโดย
บริษัท วันพัฒน์ 59 จ�ากัด
โทร. 0-2175-2933-4

Push-pull, ultralinear, Class-AB
Approx. 45 watt per channel (Pentode configuration)
Approx. 25 watt per channel (Triode configuration)
6 Ohm
47 kOhm / 50 pF
5dB or 1.8dB
2 x ECC83 (12AX7), 1 x ECC82 (12AU7), 4 x EL34 (6CA7)
30 cm x 45 cm x 20cm
20 Kg

ซิสเต็มที่ ใช้ทดสอบร่วม
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
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