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AUDYN

VERITAS
Vacuum Tube Pre-Amp.
แม้ในปัจจุบนั รูปแบบการเสพเพลงอาจจะเปลีย่ นแปลงไป มีการเล่นไฟล์เพลง
ไฮเรสเข้ามา มีแอมป์ดจิ ติ ลั มีการเชือ่ มต่อเล่นเพลงผ่านระบบเน็ตเวิรก์
แต่อย่างไรเสียรูปแบบการเล่นแบบเดิมๆ ยังคงอยู่ มีผเู้ ล่นแผ่นเสียง เล่นเครือ่ ง
หลอด จับเซตปรีเพาเวอร์ ตลอดจนผสานรูปแบบทัง้ เก่าใหม่กม็ ีให้เห็น
ไม่วา่ จะเลือกเล่นในลักษณะใดไม่มผี ดิ ถูก ดนตรีกเ็ หมือนงานศิลป์ทผี่ เู้ สพเป็นใหญ่
จะเลือกเล่นเลือกเสพแบบไหน ขึน้ อยูก่ บั รสนิยมส่วนตัวเป็นทีต่ งั้
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แม้รปู แบบการเล่นอาจจะดูดงั้ เดิมแต่หากอุปกรณ์ทใี่ ช้สามารถเปิดรับรูปแบบการเล่นใน
แบบใหม่ๆ ได้ ดูเป็นส่วนผสมทีล่ งตัวกว่าการเลือกทางเดินซ้ายจ๋าขวาสุด อนุรกั ษ์นยิ ม ไม่เอา
ดิจติ ลั หรือไม่ชอบวินเทจ การเดินทางสายกลางดูจะเหมาะกับยุคสมัยทีท่ กุ อย่างเปลีย่ นแปลง
ไปอย่างรวดเร็วเช่นทุกวันนีม้ ากกว่า
อย่างรูปแบบการเล่นจับคูป่ รีเพาเวอร์แอมป์ ในปัจจุบนั ถูกแทนทีด่ ว้ ย DAC ทีท่ า� หน้าทีท่ งั้
แปลงสัญญาณเสียงดิจติ ลั จากคอมพิวเตอร์ให้เป็นสัญญาณเสียงอนาล็อก ในขณะเดียวกันก็ท�า
หน้าทีเ่ ป็นปรีแอมป์ไปในตัว ส่งสัญญาณเสียงตรงสูเ่ พาเวอร์แอมป์ ไม่จา� เป็นต้องเชือ่ มต่อผ่าน
ปรีแอมป์อกี ต่อไป แต่ถงึ อย่างไรในบางซิสเต็มปรีแอมป์ยงั มีความส�าคัญอยูไ่ ม่นอ้ ย โดยเฉพาะ
คนหลายใจ เล่นได้หมดไม่วา่ จะแผ่นเสียง DAC เครือ่ งเล่นซีดี หรือแม้แต่ตอ่ เข้ากับจูนเนอร์รบั
ฟังรายการวิทยุ

อุปกรณ์เก่า (เก็บ) รองรับเสียงใหม่

Audyn : Veritas หนึง่ ในปรีแอมป์ทอี่ อกแบบใหม่ให้สามารถรองรับรูปแบบการเล่นในปัจจุบนั
ผสานเข้ากับวงจรขยายทีใ่ ช้หลอดสุญญากาศ ย้อนกลับไปสูย่ คุ ก่อน แต่สามารถรองรับแนวทาง
การเล่นในแบบยุคใหม่ได้เป็นอย่างดี
แนวทางการออกแบบ Veritas เครือ่ งนีท้ างผูอ้ อกแบบได้ให้ขอ้ มูลของหลอดสุญญากาศ
ทีน่ า� มาใช้นนั้ เป็นหลอดชนิด Pentode ทีถ่ กู เก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี ไม่ได้เป็นหลอดทีผ่ ลิต
ขึน้ มาใหม่ หลอดเก่าทีน่ า� มาใช้ลว้ นเป็นหลอดทีไ่ ม่เคยถูกใช้มาก่อน หรือศัพท์ในวงการเรียกว่า
หลอด NOS (New Old Stock) น�ามาออกแบบให้เหมาะกับการใช้งานในปัจจุบนั ทีเ่ พลงมีราย
ละเอียดเสียงละเอียดกว่าเมือ่ ก่อน แถมทัง้ อุปกรณ์แหล่งจ่ายสัญญาณเสียงในปัจจุบนั มีความ
แรงของสัญญาณทีส่ งู ขึน้ ตัววงจรขยายเสียงจึงถูกปรับเซตให้มเี กนการขยายต�่า แต่ยงั คงรองรับ
สัญญาณเสียงจากอุปกรณ์รนุ่ เก่าได้อยู่
ในส่วนของการออกแบบวงจรการท�างานยังคงรูปแบบสุดคลาสสิคของวงจรขยายส�าหรับ
หลอดสุญญากาศ Single ended Single stage แบบ Dual Monaural หรือการแยกวงจรขยาย
เป็นสองส่วนซ้ายขวา แยกการท�างานอิสระจากการ อีกทัง้ การจัดวงจรในส่วนขยายสัญญาณเสียง
ท�าเพียงครัง้ เดียว ตามหลัก simply the best เรียบง่ายดีทสี่ ดุ
การออกแบบวงจรขยายโดยใช้หลอดสุญญากาศ จ�าเป็นต้องมีสว่ นของภาคจ่ายไฟให้กบั
การจุดไส้หลอด ฉะนัน้ ภาคจ่ายไฟจึงเป็นอีกหนึง่ ส่วนทีม่ คี วามส�าคัญ ไม่ยงิ่ หย่อนไปกว่าการจัด
วงจรขยาย ทาง Audyn จึงเน้นออกแบบภาคจ่ายไฟให้มปี ระสิทธิภาพสูง ด้วยการใช้หม้อแปลง

ถึง 6 ลูก แยกส่วนจ่ายก�าลังให้กบั วงจรเป็นอิสระทัง้ 2 แชนเนล หรือทีท่ าง
Audyn เรียกว่า Dual tracking low ripple power supply ทีไ่ ม่ได้แยก
ส่วนวงจรซ้ายขวาเพียงอย่างเดียว ยังแยกจ่ายแรงดันไฟสูงและไฟจุดไส้
หลอดออกจากกันอย่างเด็ดขาด
นอกจากจะออกแบบวงจรให้เป็น Dual Monaural แยกทัง้ 2 แชลเนล
ออกจากกัน ตลอดรวมถึงแยกส่วนวงจรขยายสัญญาณเสียงออกจากส่วน
ของภาคจ่ายไฟ Veritas ยังออกแบบให้มสี ว่ นปกป้องคุณภาพเสียงทีอ่ าจ
เกิดปัญหาขึน้ จากสัญญาณไม่พงึ ประสงค์ทมี่ ากับภาคจ่ายไฟ ด้วยวงจร DC
Blocking และ AC power conditioner คอยรับมือกับมลภาวะทางไฟฟ้า
ทีอ่ าจติดเข้ามาและส่งผลต่อการท�างาน ไม่เพียงเท่านีผ้ อู้ อกแบบได้ออกแบบ
วงจรป้องกันสิง่ ผิดปกติถกู ปล่อยสูล่ า� โพงในช่วงแรกของการเปิดใช้งาน ด้วย
การ Muting เอาต์พตุ ไม่ให้เชือ่ มต่ออย่างน้อย 45 วินาที อันเป็นประโยชน์
อีกทางหนึง่ ช่วยให้ไส้หลอดร้อนเต็มทีซ่ ะก่อนท�าการขยายสัญญาณเสียง
ไม่เพียงเทคนิคช่วยให้ได้เสียงทีด่ ี ผูอ้ อกแบบ Veritas ยังได้ออกแบบ
ส่วนช่วยอ�านวยความสะดวก ในการใช้งานด้วยการติดตัง้ รีโมตคอนโทรล
ควบคุมการใช้งาน เปิด/ปิดเครือ่ ง, Muting เสียง, เพิม่ /ลด Volume และ
ปุม่ เลือกใช้งาน HT bypass อ�านวยความสะดวกในการใช้ให้งา่ ยขึน้

หน้าตาขึงขัง

ความรูส้ กึ แรกทีไ่ ด้เห็น Veritas มันช่างขึงขึงเรียบง่ายแบบมีดไี ซน์ ไม่ได้ดู
เรียบแบน มีการเล่นสเต็ปชัน้ หน้าปัดเครือ่ ง การจัดวางปุม่ เลือกอินพุตและ
วอลลุม่ แบบสมมาตรขนาดเหมาะมือ ตัวแผงหน้าปัดผลิตจากอะลูมเิ นียนขัด
ลายเสีย้ นให้ขนึ้ เงาสัมผัสได้เรียบลืน่ ส่วนบริเวณแผงหน้าจัดน�า้ หนักการจัด
วางได้ดี ทางด้านซ้ายเป็นปุม่ หมุนเลือกอินพุต ถัดเข้ามาบริเวณกลางแผง
หน้าฝัง่ ซ้ายตอนบนติดตัง้ ไฟ LED แจ้งไฟเข้าเครือ่ งและบอกสถานะ Mute
ถัดมาเป็นตัวแจ้งการเลือกใช้งานช่องสัญญาณอินพุต ตอนล่างเป็นช่องรับ
สัญญาณ Infrared ของรีโมต ทางด้านขวาติดกับปุม่ วอลลุม่ สกรีนชือ่ รุน่
สินค้า Veritas และบอกคุณลักษณะเด่น Single stage vacuum tube
line amplifier ทางตอนล่างติดตัง้ สวิตช์ power และ mute
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ทางด้านขวาเป็นส่วนของช่องเชือ่ มต่อสัญญาณเสียง
เอาต์พตุ แบบ RCA จ�านวน 2 ชุด และแบบ XLR อีก
1 ชุด โดยมีสวิตช์โยกเลือกเอาต์พตุ ให้ปล่อยสัญญาณ
เสียงออกแบบ SE (Single End – Un Balance)
หรือ BAL (Balance)

เชือ่ มโยงใช้งาน

นอกจากการออกแบบแผงหน้าให้ดมู มี ติ จิ ะช่วยให้ตวั สินค้าดูเด่น ทางผูอ้ อกแบบยังจัดแบ่งตัวถังเครือ่ งออกเป็นสอง
ส่วนซ้ายขวา มองแล้วชวนให้คดิ ถึงเครือ่ งเสียงหลอด ทีช่ อบแบ่งเครือ่ งเป็นกล่องแยกโซนการท�างาน Veritas เครือ่ งนี้
ไม่ได้ออกแบบแยกส่วนให้รสู้ กึ ถึงความเป็นเครือ่ งหลอดเพียงอย่างเดียว เหตุทแี่ ยกเครือ่ งเป็นสองส่วนก็เนือ่ งมาจาก
แนวทางการออกแบบทีเ่ น้นเรือ่ งการแยกแหล่งจ่ายพลังงานออกจากส่วนของวงจรขยายสัญญาณเสียง อันเป็นการ
แยกสิง่ รบกวนจากระบบจ่ายพลังงานออกห่างจากตัววงจร ตัวเครือ่ งทีเ่ ห็นจึงแบ่งเป็น 2 ฝัง่ หากมองจากทางด้านหน้า
เครือ่ งทางฝัง่ ซ้ายเป็นส่วนของภาคจ่ายไฟ ส่วนทางด้านขวาเป็นส่วนของวงจรการขยายสัญญาณเสียง
เมือ่ มาดูทางด้านหลังเครือ่ ง สังเกตได้อย่างชัดเจนถึงการแยกส่วนของภาคจ่ายไฟกับภาคขยายสัญญาณเสียง โดย
ทางด้านซ้าย (มองจากหลังเครือ่ ง) เป็นชุดเชือ่ มต่อสัญญาณเสียงอินพุตและเอาต์พตุ ทัง้ หมด ทางด้านขวาเป็นส่วน
ของช่องต่อสายไฟเข้าเครือ่ งตามมาตรฐาน IEC แบบสามขามีกราวนด์ พร้อมสวิตช์เปิด/ปิด ไฟเข้าเครือ่ ง และช่องต่อ
สัญญาณควบคุม Remote 12Vdc Trigger
มาส�ารวจช่องเชือ่ มต่อของ Veritas กันก่อนน�าไปใช้งาน จะได้ไม่สบั สนเวลาเชือ่ มต่อจริง เริม่ กันด้วยทางด้านซ้าย
สุดเป็นอินพุตสัญญาณเสียง Balance หัวต่อแบบ XLR จ�านวน 1 ชุด ถัดมาเป็นส่วนของอินพุตสัญญาณเสียง Un
Balance หัวต่อแบบ RCA อีก 3 ชุด ไล่จากช่องอินพุตที่ 3 ไปอินพุตที่ 1 โดยติดตัง้ ช่องอินพุตส�าหรับสัญญาณเสียงข้าง
ขวา (สีแดง) แนวล่าง ส่วนช่องอินพุตส�าหรับสัญญาณเสียงข้างซ้าย (สีดา� ) อยูแ่ นวบน ถัดไปเป็นช่อง HT Bypass และ

ในการเชือ่ มต่อใช้งาน Veritas ไม่ได้มอี ะไรยุง่ ยาก
จะมีสิ่งที่ควรตรวจสอบก่อนการใช้งานก็ตรงการ
เลือกสวิตช์สญ
ั ญาณเอาต์พตุ ว่าจะให้ปล่อยออกเป็น
Single End หรือ Balance ซึง่ ต้องโยกสวิตช์ เล็กๆ
ใกล้ๆ ช่องเอาต์พตุ สลับตามต้องการ บางครัง้ ใช้งาน
ไปเพลินๆ พอเปลีย่ นเพาเวอร์แอมป์เปลีย่ นสายจาก
Unbalance เป็น Balance กลับลืมเลือกสวิตช์เป็น
BAL อาการงงก็จะบังเกิด ท�าไมไม่มเี สียง ฉะนัน้ หาก
เปลีย่ นสายสัญญาณเอาต์พตุ ควรตรวจสอบสวิตช์ดงั
กล่าว ในส่วนอินพุตไม่มอี ะไรให้กงั วลเชือ่ มต่อได้ปกติ
เพียงหมุนเลือกอินพุตให้ตรงตามต้องการเป็นอันจบ
เสียงออกแน่นอน
อีกหนึง่ สิง่ ทีค่ วรรับรูไ้ ว้กอ่ นคือเรือ่ งจังหวะการ
เปิดเครื่องใช้งาน เนื่องจากเป็นเครื่องหลอด การ
จะเปิดเครือ่ งใช้งานส่งเสียงได้ทนั ทีเหมือนกันเครือ่ ง
ทรานซิสเตอร์ดจู ะไม่ดี จ�าเป็นต้องมีชว่ งเวลาอุน่ ไส้
หลอดให้รอ้ นได้ทพี่ ร้อมใช้งานซะก่อน ฉะนัน้ เมือ่ เปิด
เครือ่ งใช้งานอย่างเพิง่ ใจร้อน เปิดสวิตช์หลังเครือ่ ง
(main) เรียบร้อย LED ตรงส่วนเพาเวอร์จะติดสลัวๆ
จากนัน้ กดปุม่ Power หน้าเครือ่ ง LED ดวงเดิมก็จะ
กะพริบอยูป่ ระมาณ 45 วินาทีเป็นการอุน่ ไส้หลอด
ให้พร้อมท�างานซะก่อน จากนัน้ LED ก็จะติดสว่าง
เป็นอันใช้งานได้ หากต้องการ Mute เสียงสามารถ
กดได้จากปุม่ หน้าเครือ่ งหรือกดจากรีโมต ไฟ LED
ก็จะกะพริบ

QUALITY

เสียงแรกที่ได้ยินจาก Veritas ช่างยั่วยวนชวนฟัง
ซะนีก่ ระไร เสียงทีร่ บั รูม้ คี วามลงตัวทัง้ ในเรือ่ งความ
หวานพลิ้วในแบบฉบับหลอด อีกทั้งยังสามารถ
แสดงรายละเอียดเสียงเล็กๆ น้อยๆ ออกมาได้อย่าง
พร่างพราย รับฟังเพลงทีม่ รี ายละเอียดเสียงในระดับ
ไฮเรสอย่างไฟล์ DSD ได้อย่างเข้าถึง สามารถรับฟัง
ความแตกต่างของเสียงระหว่าง Flac File กับ DSD
ได้ชัดเจน รับรู้ได้ถึงการเอื้อนส�าเนียงการร้องของ
Susan Wong อัลบัม้ My Live Stories ได้ชดั เจน
ยิง่ ขึน้ อารมณ์การร้องทีร่ บั รูจ้ ากปรีแอมป์ตวั นีไ้ ม่ได้
เชือ่ งช้าจนน่าเบือ่ จังหวะจะโคนถูกต้อง เนือ้ เสียง
ในย่านกลางมีเนือ้ ชัดเจน

058

GM2000

march 2015

กับแนวเพลงสนุกสนานมีจงั หวะทัง้ แบบเบสทะลักหรือพอมีเพียงเป็น
ตัวช่วยประกอบจังหวะ Veritas ยังคงจัดการถ่ายทอดจังหวะเนือ้ เสียงออก
มาได้อย่างถูกต้องไม่ได้ใหญ่อวบบวมเบลอแต่อย่างไร ปลายเสียงแหลมเป็น
ประกายน่าฟังยิง่ นัก
คงด้วยการจูนมาเพือ่ รองรับการใช้งานกับการฟังเพลงในยุคปัจจุบนั ที่
เพลงมีรายละเอียดเสียงพร่างพราย การถ่ายทอดคุณภาพเสียงของ Veritas
จึงไปในแนวทางเปิดโปร่ง แสดงทุกรายละเอียดออกมาได้จะแจ้ง ไม่คอ่ ยมี
บุคลิกของหลอดแบบอุน่ ๆ นุม่ ๆ ติดอยูม่ ากนัก พอจะมีความพลิว้ หวานของ
เสียงติดอยูบ่ า้ งในระดับทีช่ ว่ ยเสริมให้นา�้ เสียงมีเสน่หน์ า่ ฟัง

CONCLUSION

โดยรวมแล้ว Audyn : Veritas เป็นปรีแอมป์หลอดทีผ่ สมผสานแนวเสียงเก่า
และใหม่ไว้ดว้ ยกันย่างลงตัว ให้ได้ทงั้ ความหวานลืน่ ไหล ไปพร้อมๆ กับราย
ละเอียดของเสียง แบบสะอาดหมดจด ไม่มี noise สกปรกเข้ามายุง่ เกีย่ ว
ท�าให้พนื้ เวทีเสียงสะอาด มิตเิ สียงชัดเจนขึน้ ประกายหางเสียงต่างๆ ทอดตัว
ได้ดี เสียงกลางเด่นในแบบฉบับหลอด ส่วนเสียงในย่านต�า่ ยังคงมีหวั และแรง
ปะทะ ไม่ได้นมุ่ นวลจนฟังไม่สนุก ใครทีส่ นใจปรีแอมป์ตวั ใหม่ทใี่ ห้รายละเอียด
ครบแบบทรานซิสเตอร์ผสานกับเนือ้ เสียงชวนฟังแบบหลอด Veritas เครือ่ ง
นีข้ านรับความต้องการเหล่านัน้

ผลิตและจัดจ�ำหน่ำย :
บริษทั อดามาสแฮนด์คราฟท์ จ�ากัด
โทร.086-662-8818 (www.audyn.org)
รำคำ : 36,000 บำท

Technical Specifications
Configuration :
Bandwidth (-3dB) :
Voltage gain :
Input impedance (Unbalanced) :
Crosstalk :
Signal to noise ratio :
THD :
Power consumption :
Dimensions :
Shipping Weight:

Single ended Single stage
3Hz-100kHz
1.2dB
Internal 470kohm
Un measurable
-93dB
Less than 0.1%
45Wmax
W430 x H102 x D410 mm.
12.7 kg. (approx.)
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