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AUDYN
2 5 0 W r m s  C u r r e n t  F e e d b a c k 
M o n a u r a l  P o w e r  A m p l i f i e r

คุณคดิว่าเพาเวอร์แอมป์โมโนบลอ็คหน้าตาเรยีบง่าย แต่แลดู
จรงิจงัขงึขงัสกัคูห่นึง่ควรตัง้ราคาเอาไว้เท่าไรด?ี ถ้าหากว่า
มนัมาพร้อมกบัตวัเลขก�าลงัขบั 250 วตัต์อาร์เอม็เอส (โหลด 8 
โอห์ม), ความเพีย้น THD 0.01%, Damping factor 400, S/N 
ratio 103dB, Bandwidth มากกว่า 200kHz ส�าหรบัคนทีม่ี
ประสบการณ์กบัเครือ่งเสยีงไฮฟิเดลติีม้าพอสมควร อาจจะพอ
นกึประเมนิราคาในใจได้คร่าวๆ แต่ถ้าจะให้ตอบได้อย่างมัน่ใจเชือ่
ว่าร้อยทัง้ร้อยคงบอกว่าต้องขอฟังเสยีงดกู่อน เพราะเมือ่ขึน้
ชือ่ว่าเป็นเครือ่งเสยีงแล้วปัจจยัส�าคญัทีส่ดุคงหนไีม่พ้นเรือ่ง
ของ ‘คณุภาพเสยีง’

แอมป์ไทยกับแนวคิดเยี่ยงอย่างสินค้าไฮเอนด์
ข้างต้นเป็นข้อมูลทางเทคนิคของ Virtus S250 MkII เพาเวอร์แอมป์โมโนบล็อครุ่นใหม่ล่าสุดของ
ยี่ห้อ ‘ออดิน’ (Audyn) ยี่ห้อเคร่ืองเสียงของคนไทยแท้ๆ ที่ออกแบบและผลิตในประเทศไทย 
ส�าหรับท่านที่เพิ่งได้ยินชื่อของเขาผมใคร่จะแนะน�าให้รู้จักกันพอสังเขป ยี่ห้อ Audyn เป็นแบรนด์
เล็กๆ ที่สร้างข้ึนโดยพวัสพงศ์ เกษตรภิบาล วิศวกรหนุ่มใหญ่ไฟแรงที่ค่อยๆ ไต่เต้าสร้างชื่อแบบ
ปากต่อปากในกลุ่มนักเล่นที่นิยมอุปกรณ์เสริมต่างๆ ส�าหรับระบบไฟจนกระทั่งได้แตกไลน์สินค้า
ออกมาในกลุ่มแอมปลิฟายเออร์ 

ส่วนตัวผมเคยได้รีวิวสินค้าของ Audyn ไปแล้ว 2 ชิ้น ได้แก่ AC Power Conditioner รุ่น 
Libero PW (GM2000 ฉบบัเดอืนพฤษภาคม 2013) และเพาเวอร์แอมป์รุน่ Virtus D300 (GM2000 
ฉบบัเดอืนกมุภาพนัธ์ 2014) ยงัไม่นบัรวมในบางช่วงเวลาทีม่โีอกาสได้ลองสนิค้ารุน่อืน่ๆ อกีจ�านวน
หนึ่งของ Audyn ในวาระต่างๆ 

Virtus S250 MKII  

รายละเอียดด้านหลังเคร่ือง งานผลิตมาตรฐานสากล ระบุชัดเจนว่า
ออกแบบและผลิตท่ีจังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย

ความชัดเจนส�าหรับสินค้ายี่ห้อนี้นอกจากเรื่องของการใช้สีด�า
เป็นสหีลกักค็อื การเลอืกใช้วสัดอุปุกรณ์ทีพ่ยายามจะสร้างมาตรฐาน
ให้ทดัเทยีมกบัสนิค้าระดบัไฮเอนด์ของต่างประเทศ ไม่ใช่แค่หลดุพ้น
จากค�าว่าลดต้นทุนนะครับแต่เป็นลักษณะของแนวคิดที่ว่า ในเมื่อ 
สินค้าไฮเอนด์ของนอกเขาท�าได้แล้วท�าไมของเราจะท�าบ้างไม่ได้ ใน
ราคาแบบไทยๆ เรานีแ่หละ ตรงนีผ้มคดิว่าใครทีเ่คยใช้สนิค้าของยีห้่อ
นี้มาบ้างก็น่าจะรู้สึกไม่ต่างกันนัก

ส�าหรับ Virtus S250 MkII ก็เช่นกัน เพาเวอร์แอมป์โมโนบล็อค
หน้าตาเรียบๆ คู่นี้ ถ้าหากพิจารณากันให้ถ้วนถี่แล้วจะพบว่ามันถูก
สร้างขึ้นด้วยความเอาใจใส่ ด้วยความลุ่มหลง ไม่เช่นนั้นคงไม่ได้เห็น
แผงหน้าปัดทีท่�าด้วยแผ่นอะลมูเินยีมหนา 1 นิว้ ตวัถงัทีห่นกัอึง้ (20.3 
กโิลกรมั) ขัว้ต่ออนิพตุและขัว้ต่อสายล�าโพงทีม่โีหงวเฮ้งดดูกีว่าแอมป์
ในระดับราคาเทียบเท่ากัน

คุณสมบัติพื้นฐานและการออกแบบ
คุณสมบัติพื้นฐานของ Virtus S250 MkII นอกจากตัวเลขสเปคฯ ที่
ได้กล่าวถึงไปเมื่อตอนต้นแล้ว ข้อมูลส่วนหนึ่งนั้นอยู่ในเว็บไซต์และ
ในคู่มือใช้งานที่มาพร้อมกับตัวเครื่อง อีกส่วนหนึ่งผมได้มาจากการ
สอบถามกับทางผู้ผลิตโดยตรง

นอกจากรูปทรงที่ดูแปลกตาเพราะมาในดีไซน์หน้าแคบ-ท้าย
ลึกแล้ว เมื่อพิจารณาจากภายนอก Virtus S250 MkII ก็ดูไม่มีอะไร
ซับซ้อนไปกว่าเพาเวอร์แอมป์ท่ัวไป หน้าเครื่องมีเพียงปุ่มกดสีเงิน
ท�าหน้าที่เป็นปุ่มเปิด-ปิดการท�างานของตัวเครื่องพร้อมไฟแสดง
สถานะเป็น LED สีแดงจุดเล็กๆ ไฟดวงนี้จะติดสว่างในระดับหนึ่ง
เมื่อมีการเปิดสวิตช์ Mains ที่ด้านหลังเครื่องเพื่อเข้าสู่โหมดสแตนด์
บาย และจะติดสว่างเต็มที่เมื่อมีการกดปุ่มเปิดเครื่องโดยใช้ปุ่มกดสี
เงินหน้าเครื่องหรือสั่งจากสวิตช์ Trigger 12V ซึ่งมีขั้วต่ออยู่ที่ด้าน
หลังเครื่อง นอกจากนั้นแล้วที่ด้านหลังเครื่องยังเป็นที่อยู่ของขั้วต่อ
สายไฟเอซีเข้าเครื่องแบบ IEC 3 ขา, ขั้วฟิวส์แบบกระปุก, สวิตช์ไฟ 
Mains, ขัว้ต่อสายล�าโพง และขัว้ต่อสญัญาณอนิพตุซึง่มใีห้มาทัง้แบบ
อันบาลานซ์ (RCA) และบาลานซ์ (XLR) พร้อมทั้งสวิตช์โยกส�าหรับ
เลือกใช้งานอินพุตทั้งสอง

จากการลองใช้งานเบื้องต้น Virtus S250 MkII สามารถท�างาน
ได้อย่างราบรื่นนุ่มนวลตั้งแต่เรื่องง่ายๆ อย่างการเปิด-ปิดเครื่อง ซึ่ง
จะมีวงจรหน่วงเวลาและสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์คอยตรวจสอบรวม
ถึงการตัดต่อสัญญาณออกล�าโพงให้เหมาะสมกับสถานะของเครื่อง
ในเวลานั้นๆ เพื่อป้องกันไม่ให้มีเสียงแปลกประหลาดใดๆ เล็ดลอด
ออกไปที่ล�าโพง

การแยกตัวถังออกเป็น 2 เครื่องแบบโมโนบล็อคมีข้อดีหลาย
ประการตั้งแต่เรื่องของการลดการรบกวนระหว่างวงจรขยายทั้ง 2 
แชนเนล ท�าให้ค่า channel separetion ดีขึ้น หรือการเพิ่มจ�านวน
แชนเนลส�าหรบัในระบบเสยีงโฮมเธยีเตอร์ท�าได้คล่องตวัมากขึน้ และ
ทีผ่มชอบใจมากคอืมนัท�าให้การยกย้ายเครือ่งท�าได้ง่ายขึน้ครบั แบบ
ที่รวมกันมาในตัวเดียวแล้วหนักชนิดเลือดตาแทบกระเด็นอย่างรุ่น 
Virtus D300 นั้นได้ยกแค่ครั้งเดียวก็เข็ดขยาดไปนาน!
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การออกแบบและงานวิศวกรรมในเชิงลึก
ส�าหรบัส่วนของการออกแบบในเชงิลกึของแอมป์ Virtus S250 
MkII คูน่ีเ้ท่าทีผ่มได้ยนิข้อมลูจากทางผูผ้ลติโดยตรงท�าให้ทราบ
ว่ามันแตกต่างจากแอมป์รุ่น Virtus S250 รุ่นแรกมากเสียจน
แทบจะเรียกได้ว่าเป็นแอมป์รุ่นใหม่ ไม่ใช่รุ่นไมเนอร์เช้นจ์อย่าง
ที่เข้าใจตอนได้เห็นชื่อรุ่น อย่างเช่นในรุ่น Virtus S250 เดิมนั้น
ไม่มข้ัีวต่ออนิพตุแบบบาลานซ์, รุน่เดมิเป็นวงจรแอมป์คลาสเอบี
ชดุเดยีวเหมอืนวงจรขยายปกตทิัว่ไป, รุน่เดมิใช้หม้อแปลงขนาด 
450VA แต่รุ่นใหม่ใช้หม้อแปลงใหญ่ขึ้นเป็น 550VA เนื่องจาก
ต้องจ่ายกระแสไฟให้ภาคขยายคลาสเออีกส่วนที่เพิ่มเข้ามา 
หม้อแปลงไฟขนาดใหญ่กว่าที่ว่าน้ีท�างานร่วมกับตัวเก็บประจุ
ฟิลเตอร์หรือ Reservoir capacitor ขนาด 40,000 ไมโครฟา
รัดเพื่อหวังผลในด้านการจ่ายก�าลังส�ารองอย่างต่อเนื่อง 

ในส่วนของวงจรขยายสัญญาณทางผู้ผลิตเขาเคลมว่ามัน
ไม่เหมือนกับเพาเวอร์แอมป์ทั่วไปแต่ใช้เทคนิคการออกแบบ
เหมือนในรุ่น D300 ทว่าแตกต่างกันในรายละเอียดของการ
ปรับแต่งเล็กๆ น้อยๆ ในเพาเวอร์แอมป์ Virtus S250 MkII 1 
เครื่องจะประกอบไปด้วยวงจรขยายที่ถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
เสมือนกับว่ามีแอมป์ 2 แชนเนลในเครื่องเดียว แต่ละส่วนนั้น
มีอัตราขยายเป็นอิสระของตัวเอง โดยภาคขยายส่วนหน้านั้น
มีก�าลังขับต�่ามากคือราวๆ 1 วัตต์และเป็นวงจรแบบซิงเกิล 
เอนด์คลาสเอแท้ๆ เพื่อคงความบริสุทธิ์และรักษาคุณภาพของ
ตัวสัญญาณเอาไว้ ส�าหรับวงจรอีกส่วนจะเป็นภาคขยายคลาส
เอบีแบบพุชพุล (ใช้เพาเวอร์ทรานซิสเตอร์ชนิดไบโพลาร์) ซึ่ง
มีความสามารถในการจ่ายกระแสขับล�าโพงได้อย่างเต็มเม็ด
เต็มหน่วย ทั้งสองส่วนท�างานร่วมกันเป็นหน่ึงเดียวโดยมีอัตรา
ขยายอยูท่ี ่29dB เป็นไปตามมาตรฐาน THX (ข้อมลูจากผูผ้ลติ) 
ข้อดขีองวงจรในลกัษณะนีต้ามทีผู่ผ้ลติเขาได้เปิดเผยเอาไว้กค็อื 
“กล่าวได้ว่า Virtus S250 MK II คือเพาเวอร์แอมป์ Class AB 
ก�าลังขับสูงที่มีบุคลิกเช่นเดียวกับเพาเวอร์แอมป์ Class A 
นั่นเอง”

อีกส่วนที่น่าสนใจคือการใช้วงจรป้อนกลับแบบป้อนกลับ
กระแสหรือ Current  Feedback ซึ่งได้รับการกล่าวอ้างจาก
ทางผูผ้ลติว่า “มส่ีวนช่วยให้วงจรขยายเสยีงสามารถตอบสนอง
ทรานเชี้ยนต์หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของสัญญาณ

แผงหน้าปัดทำาจากแผ่นอะลูมิเนียมหนา 1 น้ิว!

ได้อย่างยอดเยี่ยม ให้ซาวนด์สเตจที่กว้างเป็นพิเศษ ทั้งยังมีความโดดเด่นเป็นพิเศษในการแยกแยะ
ต�าแหน่งและรายละเอยีดของเครือ่งดนตร ีเงยีบสนทิและม ีnoise floor จดัอยูใ่นระดบัต�า่มาก ด้วย
ค่า signal to noise ratio ต�่ากว่า -103dB เปิดเผยรายละเอียดแม้เพียงเล็กน้อย”

ความประทับใจแรก
เบื้องต้นส�าหรับการใช้งานทั่วไปกับแอมป์คู่นี้ต้องบอกว่า Virtus S250 MkII เป็นแอมป์ก�าลังขับสูง
ทีผ่มสามารถใช้งานได้อย่างสบายใจตัง้แต่วนัแรกทีไ่ด้รบัเครือ่งตวัอย่างมาจนตลอดช่วงเวลาของการ
รวีวิ การเปิด-ปิดเครือ่งในทกุๆ กรณรีาบรืน่ไม่มอีะไรชวนให้หวาดระแวง เรยีกว่าอยูใ่นมาตรฐานเดยีว
กับเครื่องเสียงแบรนด์เนมที่สร้างชื่อกันในระดับสากล 

ทั้งหมดนี้หมายความว่า Virtus S250 MkII นั้นเป็นแอมป์สัญชาติไทยที่ปราศจากปัญหาใดๆ 
เกีย่วกบัทางเทคนคิ ใครทีก่ลวัว่าเครือ่งเสยีง Made in Thailand จะไว้ใจได้หรอืเปล่า ใช้แล้วจะเผา
ล�าโพงสดุทีร่กัหรอืไม่ ส�าหรบัแอมป์รุน่นีผ้มถอืว่าไว้ใจได้ไม่มปัีญหาอะไร ซึง่ทัง้หมดนีก้ส็อดคล้องกบั
ข้อมูลทางเทคนิคจากผู้ผลิตที่พูดถึงเรื่องของวงจรควบคุมและวงจรป้องกันต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวงจร 
DC Blocking ท�าหน้าที่คอยจัดการกับมลภาวะทางไฟฟ้า, DC fault protection ท�าหน้าที่ตรวจ
จบัและป้องกนัอนัตรายจากไฟกระแสตรงทีอ่าจจะเลด็ลอดออกไปได้ถ้าหากแอมป์เกดิความผดิปกติ
ขึ้น, Thermal protection ท�าหน้าที่ตัดการท�างานของเครื่อง ในกรณีที่อุณหภูมิของเครื่องสูงกว่า 
80 องศาเซลเซยีส, Current limiter ท�าหน้าทีป้่องกนัความเสยีหายของตวัเครือ่งเมือ่โหลดมค่ีาอมิพิ
แดนซ์ลดลงต�่ากว่า 1 โอห์ม (เช่นในกรณีเกิดการลัดวงจร)

ซิสเต็มแรกท่ีได้ใช้งานร่วมกับ S250 MkII
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ส�าหรบัความเหน็ในแง่มมุทีเ่กีย่วกบัคณุภาพเสยีงของ Virtus S250 MkII  เท่าทีไ่ด้ลองใช้ขบัล�าโพงอยูจ่�านวน
หนึง่รวมถงึล�าโพงตัง้พืน้อย่าง Tannoy Revolution XT 6F ซึง่มโีอกาสได้ใช้งานเป็นส่วนใหญ่ในระหว่างการรวีวิ
นี้ ผมว่าเสียงของแอมป์โมโนบล็อคคู่นี้ออกมาในแนวทางเดียวกับรุ่น Virtus D300 ที่ผมเคยฟัง คือมันเป็นเสียง
ของแอมป์ใหญ่ที่ไม่ได้เน้นแต่เน้ือหรือน�้าหนักเสียงเพียงอย่างเดียว หากแต่มันยังให้ความส�าคัญกับเรื่องฮาร์มอ
นิกและสปีดของเสียงอีกด้วย จุดน้ีส�าคัญมากเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับความเป็นดนตรีทั้งโดยทาง
ตรงและทางอ้อม

เสียงเพลงและดนตรี
นอกจากคุณสมบัติและเสียงที่ได้ยินในเบื้องต้นแล้ว ผมว่าการถ่ายทอดเสียงออกมาในลักษณะที่ไม่เจือปนความ
หยาบกระด้างแขง็เกรง็แต่อย่างใดออกมา เป็นประสบการณ์ทีน่่าสนใจส�าหรบัสนิค้าของคนไทยเราทีย่งัอยูใ่นระดบั
ท�าขายในประเทศ แต่สุ้มเสียงนั้นผมว่าของเขาก้าวไปอยู่ในระดับอินเตอร์ฯ แล้วล่ะครับ

เบือ้งต้นในซสิเตม็เดมิทีใ่ช้ฟังล�าโพง Tannoy Revolution XT 6F ผมใช้อนิทเิกรตแอมป์ Arcam FMJ A39 ซึง่
ใช้งานร่วมกนัได้เข้าขากนัด ีทางด้าน source มาใช้เครือ่งเล่น SACD/CD/USB DAC รุน่ SA-14S1 ของ Marantz 
เป็นตัวหลัก สลับกับ Moon 380 DSD ในกรณีที่ไม่ได้เล่นเพลงจากแผ่นดิสก์

เพื่อที่จะฟังเปรียบเทียบระหว่างภาคเพาเวอร์แอมป์ในตัว A39 กับ Virtus S250 MkII ผมต่อปรีเอาต์จาก 
A39 ไปเข้าท่ีอินพุต RCA ของ Virtus S250 MkII เสียงที่ได้จากแอมป์ของ Audyn ดูเหมือนจะให้เสียงที่ดีขึ้น
อย่างชัดเจน ยกเว้นแค่เพียงการก�าหนดขอบเขตพื้นที่ในเวทีเสียงด้านลึกที่ไม่ได้เหนือกว่าหรืออาจจะเป็นรองอยู่
บ้าง แต่ด้านอืน่ๆ ทัง้เรือ่งของมติเิสยีงด้านกว้าง ความโอ่โถงของเวทเีสยีงและบรรยากาศ ถอืว่าแอมป์ของ Audyn 
ท�าหน้าที่ได้น่าประทับใจมาก มันให้เสียงที่สุภาพนุ่มนวล เสียงร้องที่มีลักษณะเน้นย�้าจีบปากจีบคอขณะที่ยังมี 
สปีดของเสียงฉับไวและแม่นย�า ไม่ได้เฉื่อยช้าอุ้ยอ้ายลงไปแต่ประการใด เสียงสแนร์ที่มีน�้าหนักและเนื้อเสียงอวบ
อิ่มก�าลังดี ยังคงกระชับหนักแน่น ให้โฟกัสหัวเสียงที่คมชัด ย่านความถี่ต�่าที่ดูเหมือนจะมีเนื้อหนุนให้ฟังดูอิ่มใหญ่
กว่าแอมป์ในตัว Arcam ก็ไม่ได้ท�าให้รู้สึกว่าเป็นแอมป์ที่เสียงใหญ่แต่ตอบสนองช้าเลยแม้แต่น้อย

ภาพรวมทีไ่ด้จากแอมป์คูน่ีค้อืเสยีงทีม่รีายละเอยีดแฝงไว้ด้วยความผ่อนคลาย ใหญ่แต่พลิว้ เข้มหนาแต่ไม่ทบึ
หรอืตือ้ ปลายหางเสยีงทีฟั่งนุม่ละเมยีดมรีายละเอยีดความก้องกงัวานและประกายหางเสยีงออกมาให้สมัผสัรบัรูไ้ด้

จากอลับัม้เพลงทีคุ่น้เคยอย่าง Jazz At The Pawnshop และ Carmen-Fantasie ซึง่เป็นไฟล์ PCM 24/88.2 
จาก HDtracks ทัง้คู ่แอมป์คูน่ีถ่้ายทอดรายละเอยีดหยมุหยมิในช่วงเสยีงเบาๆ ร่วมกบัอปุกรณ์อืน่ๆ ในซสิเตม็ออก
มาได้อย่างกระจ่างชดัเจน ไม่รูส้กึว่ามอีะไรขาด-เกนิ เสยีงไวโอลนิทีป่กตจิะมรีายละเอยีดแอบซ่อนอยูม่ากมายอกี
ทัง้ยงัอ่อนไหวต่อการถกูบดิเบอืน กไ็ด้รบัการแจกแจงออกมาอย่างประณตีบรรจง ทกุๆ ส�าเนยีง ทกุๆ ตวัโน้ต เป็น
เสียงที่ฟังสบายหูแต่มีพลังแฝง ไม่ใช่ความเบาสบายอย่างอ่อนระทวย

เสยีงโซโล่กตีาร์ในอลับัม้ Meet Me in London (PCM 24/192, Naim Records) เป็นเสยีงกตีาร์ทีฟั่งเหมอืน
กีตาร์จริงๆ มากที่สุดครั้งหนึ่งเท่าที่เคยได้ฟังมา มันมีความคมชัด ความพลิ้วกังวาน โปร่งเบาแต่ไม่เบาบาง พลิ้ว
ลอยแต่ไม่กลวง ผมว่า Virtus S250 MkII เป็นแอมป์ที่สามารถพิสูจน์ตัวเลขสเปคฯ สวยๆ ของมันได้ไม่ยากเลย 
แค่นั่งลงแล้วเปิดเพลงฟังเท่านั้นเองครับ เช่นเดียวกับเพลง ‘Spanish Mary’ จากอัลบั้ม Lost On The River 

ช่วงท่ีใช้ Moon 380 DSD เป็น source เล่นเพลงจากคอมพิวเตอร์

(Deluxe) โดยวง The New Basement Tapes 
(PCM 24/96, Hdtracks) ท่ีบันทึกเสียงได้เป็น
ธรรมชาต ิน่าฟัง มช่ีวงแบนด์วธิและไดนามิกเรนจ์
กว้างขวาง เสยีงจากซสิเตม็ทีส่นบัสนนุผลกัดนัโดย
แอมป์โมโนบลอ็คคูน่ีก้ถ่็ายทอดสิง่เหล่านัน้ออกมา
ได้อย่างน่าชมเชย

ช่วงหนึ่งในระหว่างที่แอมป์โมโนบล็อคคู่นี้ยัง
อยู่ในซิสเต็ม และผมใช้ Moon 380 DSD ซึ่งเป็น 
digital source ที่ให้เสียงสะอาดสะอ้านมาก โดย
เล่นเพลงจากคอมพิวเตอร์ผ่านโปรแกรม Roon 
แล้วต่อใช้งานอนิพตุ USB ของ 380 DSD เสยีงทีไ่ด้
จากการฟังอัลบั้ม Daylight Again (PCM 24/96, 
HDtracks) ของ Crosby, Stills & Nash มันยิ่ง
ตอกย�้าให้ผมเชื่อมั่นว่าแอมป์หน้าตาด�าทะมึนดู
เหมอืนไม่มพีษิสงอะไรคูน่ีน้อกจากจะไม่ใช่จดุอ่อน
ในซสิเตม็ระดบันีแ้ล้ว ยงัน่าจะมส่ีวนส�าคญัในการ
เกื้อหนุนให้รายละเอียดเสียงเป็นดังที่ปรากฏออก
มา กล่าวคือไม่เพียงแค่ฟังออกว่าใครร้องท่อน
ไหนเท่านั้น ทว่ามันยังผนวกความลื่นไหล ความ
กลมกล่อมละมุนละไมโดยมิได้สูญเสียความพลิ้ว
หวานไปเลยแม้แต่น้อย แอมป์ใหญ่ท่ีมีก�าลังขับ
เยอะๆ แต่แจกแจงรายละเอียดได้ดีเช่นนี้ ใช่ว่าจะ
หากันง่ายๆ โดยเฉพาะในระดับราคาเพียงเท่านี้ 
แต่ Audyn ท�าได้และได้ท�ามันออกมาแล้ว

Simply the best
ในรีวิว Exogal Comet (GM2000 ฉบับที่ 220 
เดือนกรกฎาคม 2558) ผมยังติดค้างเรื่องของการ
ใช้งาน DAC/Preamp ตัวนี้ในลักษณะต่อตรงกับ
เพาเวอร์แอมป์แล้วใช้วงจรควบคุมความดังของ
เสียงที่อยู่ในตัว Comet ซึ่งทางผู้ผลิตเองบอกว่า
มนัเป็นวธิทีีน่่าสนใจมาก เพราะว่าเขามคีวามตัง้ใจ
จะออกแบบให้มนัถกูใช้งานเช่นนัน้ แต่บงัเอญิว่าใน
ขณะนัน้ผมใช้งานอยูแ่ต่อนิทเิกรตแอมป์กเ็ลยไม่ได้
ลองในส่วนนี้อย่างเป็นกิจลักษณะ พอดีว่า Virtus 
S250 MkII ถูกส่งมาถึงผมหลังจากรีวิว Comet 
ออกไป จึงขอถือโอกาสรวบยอดส่วนนั้นมาพูดถึง
ในภาพรวมทัง้ตวั Comet เองและตวั Virtus S250 
MkII ในวาระเดียวกันเสียเลยครับ

การต่อใช้งานจากเอาต์พุตของ Comet 
โดยตรงทางช่องบาลานซ์เอาต์พุตไปเข้าอินพุต
บาลานซ์ของ Virtus S250 MkII ไม่มีปัญหาเรื่อง
ของการขาดแคลนเกนขยาย เกนขยายที่ 29 dB 
ของแอมป์นี้สามารถใช้งานกับภาคปรีแอมป์ในตัว 
Comet ได้เป็นอย่างด ีเรยีกว่าไม่มปัีญหาทางด้าน
เทคนคิ ในส่วนของเสยีงทีไ่ด้ต้องบอกว่ามนัไม่เกนิ
คาดสกัเท่าไรนกั การต่อตรงกบัภาคขยายเสยีงทีม่ี
ความเป็นธรรมชาตใินน�า้เสยีงสงูๆ อย่างนีเ้ป็นการ
เปิดโอกาสให้ Comet ได้เผยศักยภาพในตัวมัน
ออกมามากขึ้นได้อีก
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กับเพลงอัลบ้ัม Blue (PCM 24/192, HDtracks) ของ Joni Mitchell ซึ่งบันทึก
เสยีงมาแบบค่อนข้างดบิ ทัง้เสยีงร้อง กตีาร์และเปียโน รบัรูไ้ด้ว่ามกีารปรงุแต่งทางเสยีง
มาน้อยถึงน้อยมาก ในบางซิสเต็มฟังแล้วผมว่ามันค่อนข้างแห้ง แข็งและมีลักษณะเสียด
แทงอารมณ์มากไปหน่อย ฟังไม่ค่อยเพลินหูสักเท่าไร แต่กับซิสเต็มนี้มันตีความแจกแจง
ความดิบนั้นออกมาในลักษณะที่ฟังดูสะอาดสะอ้านและมีความเป็นธรรมชาติ บางช่วง
เสยีงกตีาร์หรอืเปียโนทีผ่มนัง่ฟังในขณะเปิดไฟสลวัมนัชวนให้เผลอเคลิม้ไปได้เหมอืนกนั
ว่าก�าลังเสพดนตรสีด เสยีงต่างๆ ทีถ่่ายทอดออกมาอย่างชดัเจนท�าให้ตวัผมกบัเสยีงดนตรี
เหมอืนได้อยูใ่กล้ชดิกนัมาก แต่มไิด้ก่าวก่ายซึง่กนัและกนั ผมจงึสามารถปล่อยอารมณ์ให้
คล้อยตามไปกับบทเพลงได้อย่างกลมกลืน

ต่อตรงจาก Exogal Comet เข้าทางบาลานซ์อินพุต เข้ากันได้ดีมากโดยเฉพาะนำ้าเสียง

ผลิตและจัดจ�ำหน่ำยโดย
บริษัท adamashandcraft Co.,Ltd. 
โทร.086-662-8818 / 086-880-5019
รำคำ : สอบถำมตัวแทนจ�ำหน่ำย

เปิดเครื่องแล้วเปิดใจ
ด้วยความที ่Virtus S250 MkII เป็นแอมป์มกี�าลงัขบัมาก แถมยงั
แยกเปน็โมโนบลอ็คแยกอสิระจากกนั ไม่ตอ้งหว่งว่าวงจรแตล่ะ
ข้างจะดึงก�าลังกันเอง ท�าให้ตัวเลือกในการเล่นล�าโพงส�าหรับ
แอมป์คู่นี้นั้นเปิดกว้างมาก ใครที่คิดว่าจ�าเป็นต้องใช้แอมป์วัตต์
สูงๆ หรืออยากลองว่าเพิ่มก�าลังขับแล้วจะได้อะไรเพิ่มมาบ้าง 
ยกหูโทรหาแล้วจองคิวให้เขายกไปให้ลองฟังถึงบ้านได้เลยครับ 
ที่เหลือก็ใช้วิจารณญาณตัดสินกันไปตามเนื้อผ้า ขอเพียงอย่า
เพิ่งมองข้ามหรือดูแคลนแอมป์ไทยคู่นี้ไปเสียก่อน

โดยส่วนตัวผมคิดว่าการท�าความรู้จักเครื่องเสียงยี่ห้อน้ี 
นอกจากต้อง ‘เปิดเครื่อง’ เพื่อฟังเสียงของมันแล้ว ยังอาจจะ
ต้องอาศัยการ ‘เปิดใจ’ ร่วมด้วยล่ะครับ เผลอๆ เรื่องหลังนี้อาจ
จะส�าคัญกว่าเสียด้วยซ�้า  
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