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T E S T

AUDYN

VERITAS 
Vacuum Tube Pre-Amp. 
แม้ในปัจจุบนัรูปแบบการเสพเพลงอาจจะเปลีย่นแปลงไป มกีารเล่นไฟล์เพลง
ไฮเรสเข้ามา มแีอมป์ดจิตัิล มกีารเชือ่มต่อเล่นเพลงผ่านระบบเนต็เวร์ิก 
แต่อย่างไรเสียรูปแบบการเล่นแบบเดิมๆ ยงัคงอยู ่มผีูเ้ล่นแผ่นเสยีง เล่นเครือ่ง
หลอด จับเซตปรีเพาเวอร์ ตลอดจนผสานรปูแบบทัง้เก่าใหม่กม็ีให้เห็น 
ไม่ว่าจะเลือกเล่นในลกัษณะใดไม่มผีดิถกู ดนตรกีเ็หมอืนงานศลิป์ทีผู่เ้สพเป็นใหญ่
จะเลือกเล่นเลือกเสพแบบไหน ขึน้อยูก่บัรสนยิมส่วนตัวเป็นทีต้ั่ง 
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แม้รปูแบบการเล่นอาจจะดดูัง้เดมิแต่หากอปุกรณ์ทีใ่ช้สามารถเปิดรบัรปูแบบการเล่นใน
แบบใหม่ๆ ได้ ดเูป็นส่วนผสมทีล่งตวักว่าการเลอืกทางเดนิซ้ายจ๋าขวาสดุ อนรุกัษ์นยิม ไม่เอา 
ดจิติลั หรอืไม่ชอบวนิเทจ  การเดนิทางสายกลางดจูะเหมาะกบัยคุสมยัทีท่กุอย่างเปลีย่นแปลง
ไปอย่างรวดเรว็เช่นทกุวนันีม้ากกว่า

อย่างรปูแบบการเล่นจบัคูป่รเีพาเวอร์แอมป์ ในปัจจบุนัถกูแทนทีด้่วย DAC ทีท่�าหน้าทีท่ัง้
แปลงสญัญาณเสยีงดจิติลัจากคอมพวิเตอร์ให้เป็นสญัญาณเสยีงอนาลอ็ก ในขณะเดยีวกนักท็�า
หน้าทีเ่ป็นปรแีอมป์ไปในตวั ส่งสญัญาณเสยีงตรงสูเ่พาเวอร์แอมป์ ไม่จ�าเป็นต้องเชือ่มต่อผ่าน
ปรแีอมป์อกีต่อไป แต่ถงึอย่างไรในบางซสิเตม็ปรแีอมป์ยงัมคีวามส�าคญัอยูไ่ม่น้อย โดยเฉพาะ
คนหลายใจ เล่นได้หมดไม่ว่าจะแผ่นเสยีง DAC เครือ่งเล่นซดี ีหรอืแม้แต่ต่อเข้ากบัจนูเนอร์รบั
ฟังรายการวทิยุ

อปุกรณ์เก่า (เก็บ) รองรับเสียงใหม่
Audyn : Veritas หนึง่ในปรแีอมป์ทีอ่อกแบบใหม่ให้สามารถรองรบัรปูแบบการเล่นในปัจจบุนั 
ผสานเข้ากบัวงจรขยายทีใ่ช้หลอดสญุญากาศ ย้อนกลบัไปสูย่คุก่อน แต่สามารถรองรบัแนวทาง
การเล่นในแบบยคุใหม่ได้เป็นอย่างดี  

แนวทางการออกแบบ Veritas เครือ่งนีท้างผูอ้อกแบบได้ให้ข้อมลูของหลอดสญุญากาศ
ทีน่�ามาใช้นัน้ เป็นหลอดชนดิ Pentode ทีถ่กูเกบ็รกัษาไว้เป็นอย่างด ีไม่ได้เป็นหลอดทีผ่ลติ
ขึน้มาใหม่ หลอดเก่าทีน่�ามาใช้ล้วนเป็นหลอดทีไ่ม่เคยถกูใช้มาก่อน หรอืศพัท์ในวงการเรยีกว่า
หลอด NOS (New Old Stock) น�ามาออกแบบให้เหมาะกบัการใช้งานในปัจจบุนัทีเ่พลงมรีาย
ละเอยีดเสียงละเอยีดกว่าเมือ่ก่อน แถมทัง้อปุกรณ์แหล่งจ่ายสญัญาณเสยีงในปัจจบุนัมคีวาม
แรงของสญัญาณทีส่งูขึน้ ตวัวงจรขยายเสยีงจงึถกูปรบัเซตให้มเีกนการขยายต�่า แต่ยงัคงรองรบั
สญัญาณเสยีงจากอปุกรณ์รุน่เก่าได้อยู่

ในส่วนของการออกแบบวงจรการท�างานยงัคงรปูแบบสดุคลาสสคิของวงจรขยายส�าหรบั
หลอดสญุญากาศ Single ended Single stage แบบ Dual Monaural หรอืการแยกวงจรขยาย
เป็นสองส่วนซ้ายขวา แยกการท�างานอิสระจากการ อีกทัง้การจดัวงจรในส่วนขยายสญัญาณเสยีง
ท�าเพยีงครัง้เดยีว ตามหลกั simply the best เรยีบง่ายดทีีส่ดุ 

การออกแบบวงจรขยายโดยใช้หลอดสญุญากาศ จ�าเป็นต้องมส่ีวนของภาคจ่ายไฟให้กบั
การจุดไส้หลอด ฉะนัน้ภาคจ่ายไฟจงึเป็นอกีหนึง่ส่วนทีม่คีวามส�าคญั ไม่ยิง่หย่อนไปกว่าการจดั
วงจรขยาย ทาง Audyn จงึเน้นออกแบบภาคจ่ายไฟให้มปีระสทิธภิาพสงู ด้วยการใช้หม้อแปลง

ถงึ 6 ลกู แยกส่วนจ่ายก�าลงัให้กบัวงจรเป็นอสิระทัง้ 2 แชนเนล หรอืทีท่าง 
Audyn เรยีกว่า Dual tracking low ripple power supply ทีไ่ม่ได้แยก
ส่วนวงจรซ้ายขวาเพยีงอย่างเดยีว ยงัแยกจ่ายแรงดนัไฟสงูและไฟจดุไส้
หลอดออกจากกนัอย่างเดด็ขาด  

นอกจากจะออกแบบวงจรให้เป็น Dual Monaural แยกทัง้ 2 แชลเนล
ออกจากกนั ตลอดรวมถงึแยกส่วนวงจรขยายสญัญาณเสยีงออกจากส่วน
ของภาคจ่ายไฟ Veritas ยงัออกแบบให้มส่ีวนปกป้องคณุภาพเสยีงทีอ่าจ
เกดิปัญหาขึน้จากสญัญาณไม่พงึประสงค์ทีม่ากบัภาคจ่ายไฟ ด้วยวงจร DC 
Blocking และ AC power conditioner คอยรบัมอืกบัมลภาวะทางไฟฟ้า
ทีอ่าจตดิเข้ามาและส่งผลต่อการท�างาน ไม่เพยีงเท่านีผู้อ้อกแบบได้ออกแบบ
วงจรป้องกนัสิง่ผดิปกตถิกูปล่อยสูล่�าโพงในช่วงแรกของการเปิดใช้งาน ด้วย
การ Muting เอาต์พตุไม่ให้เชือ่มต่ออย่างน้อย 45 วนิาท ีอนัเป็นประโยชน์
อกีทางหนึง่ ช่วยให้ไส้หลอดร้อนเตม็ทีซ่ะก่อนท�าการขยายสญัญาณเสยีง 

ไม่เพยีงเทคนคิช่วยให้ได้เสยีงทีด่ ีผูอ้อกแบบ Veritas ยงัได้ออกแบบ
ส่วนช่วยอ�านวยความสะดวก ในการใช้งานด้วยการตดิตัง้รโีมตคอนโทรล
ควบคมุการใช้งาน เปิด/ปิดเครือ่ง, Muting เสยีง, เพิม่/ลด  Volume และ
ปุม่เลอืกใช้งาน HT bypass อ�านวยความสะดวกในการใช้ให้ง่ายขึน้

หน้าตาขึงขัง
ความรูส้กึแรกทีไ่ด้เหน็ Veritas มนัช่างขงึขงึเรยีบง่ายแบบมดีไีซน์ ไม่ได้ดู
เรยีบแบน มกีารเล่นสเตป็ชัน้หน้าปัดเครือ่ง การจดัวางปุม่เลอืกอนิพตุและ
วอลลุม่แบบสมมาตรขนาดเหมาะมอื ตวัแผงหน้าปัดผลติจากอะลมูเินยีนขดั
ลายเสีย้นให้ขึน้เงาสมัผสัได้เรยีบลืน่ ส่วนบรเิวณแผงหน้าจดัน�า้หนกัการจดั
วางได้ด ีทางด้านซ้ายเป็นปุม่หมนุเลอืกอนิพตุ ถดัเข้ามาบรเิวณกลางแผง
หน้าฝ่ังซ้ายตอนบนตดิตัง้ไฟ LED แจ้งไฟเข้าเครือ่งและบอกสถานะ Mute 
ถดัมาเป็นตวัแจ้งการเลอืกใช้งานช่องสญัญาณอนิพตุ ตอนล่างเป็นช่องรบั
สญัญาณ Infrared ของรโีมต ทางด้านขวาตดิกบัปุม่วอลลุม่ สกรนีชือ่รุน่
สนิค้า Veritas และบอกคณุลกัษณะเด่น Single stage vacuum tube 
line amplifier ทางตอนล่างตดิตัง้สวติช์ power และ mute 
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นอกจากการออกแบบแผงหน้าให้ดูมมีติิจะช่วยให้ตวัสนิค้าดเูด่น ทางผูอ้อกแบบยงัจดัแบ่งตวัถงัเครือ่งออกเป็นสอง
ส่วนซ้ายขวา มองแล้วชวนให้คดิถงึเครือ่งเสยีงหลอด ทีช่อบแบ่งเครือ่งเป็นกล่องแยกโซนการท�างาน Veritas เครือ่งนี้
ไม่ได้ออกแบบแยกส่วนให้รูส้กึถงึความเป็นเครือ่งหลอดเพยีงอย่างเดยีว เหตทุีแ่ยกเครือ่งเป็นสองส่วนกเ็นือ่งมาจาก
แนวทางการออกแบบทีเ่น้นเรือ่งการแยกแหล่งจ่ายพลงังานออกจากส่วนของวงจรขยายสญัญาณเสยีง อนัเป็นการ
แยกสิง่รบกวนจากระบบจ่ายพลังงานออกห่างจากตวัวงจร ตวัเครือ่งทีเ่หน็จงึแบ่งเป็น 2 ฝ่ัง หากมองจากทางด้านหน้า
เครือ่งทางฝ่ังซ้ายเป็นส่วนของภาคจ่ายไฟ ส่วนทางด้านขวาเป็นส่วนของวงจรการขยายสญัญาณเสยีง

เมือ่มาดทูางด้านหลังเคร่ือง สังเกตได้อย่างชัดเจนถึงการแยกส่วนของภาคจ่ายไฟกบัภาคขยายสญัญาณเสยีง โดย
ทางด้านซ้าย (มองจากหลงัเครือ่ง) เป็นชดุเชือ่มต่อสญัญาณเสยีงอนิพตุและเอาต์พตุทัง้หมด ทางด้านขวาเป็นส่วน
ของช่องต่อสายไฟเข้าเครือ่งตามมาตรฐาน IEC แบบสามขามกีราวนด์ พร้อมสวติช์เปิด/ปิด ไฟเข้าเครือ่ง และช่องต่อ
สญัญาณควบคมุ Remote 12Vdc Trigger 

มาส�ารวจช่องเชือ่มต่อของ Veritas กนัก่อนน�าไปใช้งาน จะได้ไม่สบัสนเวลาเชือ่มต่อจรงิ เริม่กนัด้วยทางด้านซ้าย
สดุเป็นอนิพตุสัญญาณเสยีง Balance หวัต่อแบบ XLR จ�านวน 1 ชดุ ถดัมาเป็นส่วนของอนิพตุสญัญาณเสยีง Un 
Balance หวัต่อแบบ RCA อีก 3 ชุด ไล่จากช่องอินพุตที ่3 ไปอินพตุที ่1 โดยตดิตัง้ช่องอนิพตุส�าหรบัสญัญาณเสยีงข้าง
ขวา (สแีดง) แนวล่าง ส่วนช่องอนิพตุส�าหรบัสญัญาณเสยีงข้างซ้าย (สดี�า) อยูแ่นวบน ถดัไปเป็นช่อง HT Bypass และ

ทางด้านขวาเป็นส่วนของช่องเชือ่มต่อสญัญาณเสยีง
เอาต์พตุแบบ RCA จ�านวน 2 ชดุ และแบบ XLR อกี 
1 ชดุ โดยมสีวติช์โยกเลอืกเอาต์พตุให้ปล่อยสญัญาณ
เสยีงออกแบบ SE (Single End – Un Balance) 
หรอื BAL (Balance)

เชือ่มโยงใช้งาน
ในการเชือ่มต่อใช้งาน Veritas ไม่ได้มอีะไรยุง่ยาก 
จะมีสิ่งที่ควรตรวจสอบก่อนการใช้งานก็ตรงการ
เลอืกสวติช์สญัญาณเอาต์พตุว่าจะให้ปล่อยออกเป็น 
Single End หรอื Balance ซึง่ต้องโยกสวติช์ เลก็ๆ 
ใกล้ๆ ช่องเอาต์พตุสลบัตามต้องการ บางครัง้ใช้งาน
ไปเพลนิๆ พอเปลีย่นเพาเวอร์แอมป์เปลีย่นสายจาก 
Unbalance เป็น Balance กลบัลมืเลอืกสวติช์เป็น 
BAL อาการงงกจ็ะบงัเกดิ ท�าไมไม่มเีสยีง ฉะนัน้หาก
เปลีย่นสายสญัญาณเอาต์พตุควรตรวจสอบสวติช์ดงั
กล่าว ในส่วนอนิพตุไม่มอีะไรให้กงัวลเชือ่มต่อได้ปกติ
เพยีงหมนุเลอืกอนิพตุให้ตรงตามต้องการเป็นอนัจบ 
เสยีงออกแน่นอน

อกีหนึง่สิง่ทีค่วรรบัรูไ้ว้ก่อนคอืเรือ่งจงัหวะการ
เปิดเครื่องใช้งาน เนื่องจากเป็นเครื่องหลอด การ
จะเปิดเครือ่งใช้งานส่งเสยีงได้ทนัทเีหมอืนกนัเครือ่ง
ทรานซสิเตอร์ดจูะไม่ด ีจ�าเป็นต้องมช่ีวงเวลาอุน่ไส้
หลอดให้ร้อนได้ทีพ่ร้อมใช้งานซะก่อน ฉะนัน้เมือ่เปิด
เครือ่งใช้งานอย่างเพิง่ใจร้อน เปิดสวติช์หลงัเครือ่ง 
(main) เรยีบร้อย LED ตรงส่วนเพาเวอร์จะตดิสลวัๆ 
จากนัน้กดปุม่ Power หน้าเครือ่ง LED ดวงเดมิกจ็ะ
กะพรบิอยูป่ระมาณ 45 วนิาทเีป็นการอุน่ไส้หลอด
ให้พร้อมท�างานซะก่อน จากนัน้ LED กจ็ะตดิสว่าง
เป็นอนัใช้งานได้ หากต้องการ Mute เสยีงสามารถ
กดได้จากปุม่หน้าเครือ่งหรอืกดจากรโีมต ไฟ LED 
กจ็ะกะพรบิ 

QUALITY
เสียงแรกที่ได้ยินจาก Veritas ช่างยั่วยวนชวนฟัง
ซะนีก่ระไร เสยีงทีร่บัรูม้คีวามลงตวัทัง้ในเรือ่งความ
หวานพลิ้วในแบบฉบับหลอด อีกท้ังยังสามารถ
แสดงรายละเอยีดเสยีงเลก็ๆ น้อยๆ ออกมาได้อย่าง
พร่างพราย รบัฟังเพลงทีม่รีายละเอยีดเสยีงในระดบั
ไฮเรสอย่างไฟล์ DSD ได้อย่างเข้าถงึ สามารถรบัฟัง
ความแตกต่างของเสยีงระหว่าง Flac File กบั DSD 
ได้ชัดเจน รับรู้ได้ถึงการเอื้อนส�าเนียงการร้องของ 
Susan Wong อลับัม้ My Live Stories ได้ชดัเจน
ยิง่ขึน้ อารมณ์การร้องทีร่บัรูจ้ากปรแีอมป์ตวันีไ้ม่ได้
เชือ่งช้าจนน่าเบือ่ จงัหวะจะโคนถกูต้อง เนือ้เสยีง
ในย่านกลางมเีนือ้ชดัเจน 
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ผลติและจดัจ�ำหน่ำย :
บรษิทั อดามาสแฮนด์คราฟท์ จ�ากดั
โทร.086-662-8818 (www.audyn.org)
รำคำ : 36,000 บำท

Technical Specifications  
Configuration :     Single ended Single stage 
Bandwidth (-3dB) :    3Hz-100kHz
Voltage gain :     1.2dB
Input impedance (Unbalanced) :  Internal 470kohm
Crosstalk :      Un measurable
Signal to noise ratio :    -93dB
THD :       Less than 0.1%              
Power consumption :    45Wmax
Dimensions :     W430 x H102 x D410 mm.
Shipping Weight:     12.7 kg. (approx.)

กบัแนวเพลงสนกุสนานมจีงัหวะทัง้แบบเบสทะลกัหรอืพอมเีพยีงเป็น
ตวัช่วยประกอบจังหวะ Veritas ยงัคงจดัการถ่ายทอดจงัหวะเนือ้เสยีงออก
มาได้อย่างถกูต้องไม่ได้ใหญ่อวบบวมเบลอแต่อย่างไร ปลายเสยีงแหลมเป็น
ประกายน่าฟังยิง่นกั 

คงด้วยการจูนมาเพือ่รองรบัการใช้งานกบัการฟังเพลงในยคุปัจจบุนัที่
เพลงมรีายละเอยีดเสยีงพร่างพราย การถ่ายทอดคณุภาพเสยีงของ Veritas 
จึงไปในแนวทางเปิดโปร่ง แสดงทกุรายละเอยีดออกมาได้จะแจ้ง ไม่ค่อยมี
บคุลกิของหลอดแบบอุน่ๆ นุม่ๆ ตดิอยูม่ากนกั พอจะมคีวามพลิว้หวานของ
เสยีงตดิอยูบ้่างในระดบัทีช่่วยเสรมิให้น�า้เสยีงมเีสน่ห์น่าฟัง

CONCLUSION
โดยรวมแล้ว Audyn : Veritas เป็นปรีแอมป์หลอดทีผ่สมผสานแนวเสยีงเก่า
และใหม่ไว้ด้วยกนัย่างลงตวั ให้ได้ทัง้ความหวานลืน่ไหล ไปพร้อมๆ กบัราย
ละเอยีดของเสยีง แบบสะอาดหมดจด ไม่ม ีnoise สกปรกเข้ามายุง่เกีย่ว 
ท�าให้พืน้เวทเีสยีงสะอาด มติเิสียงชัดเจนข้ึน ประกายหางเสยีงต่างๆ ทอดตวั
ได้ด ีเสยีงกลางเด่นในแบบฉบบัหลอด ส่วนเสียงในย่านต�า่ยงัคงมหีวัและแรง
ปะทะ ไม่ได้นุม่นวลจนฟังไม่สนุก ใครทีส่นใจปรีแอมป์ตวัใหม่ทีใ่ห้รายละเอยีด
ครบแบบทรานซสิเตอร์ผสานกบัเนือ้เสยีงชวนฟังแบบหลอด Veritas เครือ่ง
นีข้านรบัความต้องการเหล่านัน้ 
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