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Monaural Power Amplifier 

audyn: Virtus S-250  

 

Why compromise performance 

(with anything less?) 
 

 

คุณภาพเสียงหลังจาก เพาเวอร�แอมปFโมโนบล็อกของ Audyn:Virtus-S250 ผมคิดวOาปรีแอมปFที่นOาจะเหมาะก็ยังยืนยันวOา Parasound P3 และ NAD 
165BEE ยังเปYนตัวเลือกที่เหมาะสมเชOนเดิมครับ 
 
เพราะวOา เกนเสียงภายในของ Virtus-S250 สูงกวOาปกติเล็กน\อย เม่ือเลOนกับปรีแอมปFของ Music Fidelity F2 Preamp เป`ดระดับ 9 นาฬิกาก็ดัง
คับห\องทีเดียว เปรียบเทยีบเสียงทีไ่ด\จากเพาเวอร�แอมปF Odyssey Audio:Khartago Extreme SE ต\องเป`ดประมาณ 10 นาฬิกาจึงจะได\ความดังที่
เทOาเทียมกัน บางชOวงบางตอนพอดนตรีโหมข้ึนมาอยOางฉับพลัน จะรู\สึกวOา บางชOวงจะออกอาการตื้อนิดๆ 
 
หากเปYน NAD 165BEE สามารถปรบัระดับสัญญาณเอาท�พุตได\ เราก็สามารถลดระดับสัญญาณเอาท�พุตลงมาสักหนOอย แล\วเรOงโวลลุOมจากปรีแอมปF
ให\มากข้ึน อาการเสียงตื้อก็จะลดลงได\ รายละเอียดของเสียงตOางๆก็จะดีข้ึนมา สOวนปรแีอมปF Parasound P3 สัญญาณขาออกคOอนข\างไมOแรงจะเน\น
เรื่องรายละเอียดและลีลาของเสียงมากกวOาก็จะมาชOวยเรื่องเกนเสียงที่สูงเพาเวอร�แอมปF Audyn Vitus S250 ลงได\ สิ่งที่จะได\ตามมาก็คือ รายละเอียด
เสียงที่มีมากข้ึน 
 
หากเลOนกับด\านโฮมเธียเตอร�ปnญหาอาจจะไมOรู\สึกเพราะระดับสัญญาณปรีเอาท�จากพวกแอมปF AVR คOอนข\างมาก และเสียงที่ได\หากเน\นดูหนังไมOดู
คอนเสิร�ตมากนัก เสียงที่เกิดจากการสังเคราะห�เสียงโครงสร\างฮาร�มอนิกส�ของเสียงก็แตกตOางจากเครื่องดนตรีจริงๆอยูOแล\วครับ  
 
เม่ือย\อนไปดูถึงแนวทางการออกแบบของเพาเวอร�แอมปFรุOนน้ี เน\นเพาเวอร�แอมปFกําลังขับสูงให\กําลังสูงถึง 250 วัตต�ในรูปทรงกระทัดรัด และเพ่ิมเปYน 
450 วัตต�ที่โหลด 4 โอห�ม วงจรออกแบบให\มีการขยายกระแสสัญญาณสมมาตร(Symmertrical Current Feedback) ในการตอบสนองความถี่เสียง
มากกวOา 200kHz เพ่ือรองรับ HD Format ให\คOาแดมป`vงแฟคเตอ�สูงถึง 400 เพ่ือควบคุมอาการสั่นค\างของลําโพงได\งOายข้ึน เปxาหมายหลักของ
เพาเวอร�แอมปFตัวน้ี จะเน\นมาด\านโฮมเธียเตอร�มากกวOาฟnงเพลง เพราะกําลังจากอินทิเกรตแอมปF AVR ไมOสามารถควบคุมลําโพงได\ดีนัก การใช\
เพาเวอร�แอมปFกําลังขับสูงๆมาเสรมิทรัพย�จึงนOาจะเปYนทางเลือกทีล่งตัวมากกวOา แตOใชOวOาจะเน\นเรื่องการฟnงเพลงเปYนหลัก 
 
สําหรบัคอออดิโอไฟล�เพาเวอร�แอมปFตัวน้ีก็รองรบัตอบสนองการรองรับการฟnงเพลงเชOนกัน เพราะใช\หม\อแปลงขนาดใหญO หม\อแปลงที่ใช\สามารถจOาย
กระแสได\ถึง 500 VA รOวมกับคาปาซิเตอร�ถึง 40,000 ไมโครฟารัด พร\อม DC Blocking ในตัวไมOจําเปYนต\องใช\ DC Filter อีก รวมถึงระบบ
ปxองกันอื่นๆ ไมOวOาจะเปYน DC Fault protection, Thermal protection, Current Limiter เปYนต\น ดังน้ันเรื่องความปลอดภัยหายหOวง 
 
แล\วคุณภาพเสียงในการฟnงเพลงลOะ? เปYนอยOางไร 
 

วOางเว\นไปนาน วันน้ีขอพูดถึง เพาเวอร�แอมปFของ Audyn:Virtus S250 ที่ยังค\างคาอยูOทั้งหมด หลังจากประสบความสําเร็จอยOางงดงามในเรื่องของ

สายไฟ,เครื่องกรองสัญญาณรบกวนทางไฟฟxาและเครื่องกรองกระแสไฟดีซี ทางคุณวิศก็เริ่มหันมาจับเพาเวอร�แอมปFมากข้ึน จากประสบการณ�ที่ผOานมา 

ในการเปYนหัวหน\าฝ}ายออกแบบของบริษทัผลิตเครื่องเสียงรายใหญOของประเทศไทยมากOอน 

 

งานน้ีทุOมเต็มที่เพ่ือให\นักเลOนสามารถซ้ือหาไปเลOนในราคาไมOแพง แตOเรื่องน้ีบางครั้งก็เปYนดาบสองคมเหมือนกัน เพราะคOานิยมของนักเลOนสOวนใหญOก็

การไมOแพงยOอมสู\ของที่แพงกวOาไมOได\ทั้งๆที่ของที่แพงกวOาหากจะมีคOาการตลาดแฝงเอาไว\คOอนข\างสูงมากๆ ไส\ในอาจจะไมOแตกตOางกันก็ได\ 

 



ในเรื่องความใสOใจถือวOาคุณวิศตั้งใจมากๆครับ ดูแคOกลOองไว\ที่ทําเปYนกลOองไม\อัด เผ่ือเอาไว\ในการขนสOงไปตOางจังหวัด กลOองอัดเอาไว\สกูรเกลียวปลOอย 4 

ตัว เป`ดออกมาตัวเพาเวอร�แอมปFกถ็ูกหOอด\วยผ\าสีขาวอีกช้ันหน่ึง 

 

       
 

 

 
 
Audyn ออกแบบตัวถังให\หน\าสั้นแตOลึกเห็นแล\วนึกถึงเพาเวอร�แอมปFของ Magnet ในอดีตที่ออกแบบมาลักษณะน้ีเชOนกัน 



 

 
 

ด\านหน\าจะเห็นสวิทซ�ปุ}มกดเป`ดให\เครื่องทํางานหลังจากสวิทซ�ด\านหลังคือสวิทซ�ที่เป`ดสําหรับโหมด Standby 

 
 

การวางอุปกรณ�จะวOางทางด\านหน่ึงครึ่งของตัวถังด\านหน\าก็คือตําแหนOงหม\อแปลง ซ่ึงมีขนาดใหญOและหนักพอควรทีเดียว 



 

 
 

ข้ัวลําโพงสามารถตOอไบไวร�ได\ แตOหากตOอสายลําโพงแคOคูOเดียวผมแนะนําให\ตOอชุดคูOลําโพงที่อยูOด\านขวาครับ ชOองสัญญาณอินพุตรองรับแตO RCA เทOาน้ัน 
วัสดุที่ใช\ดูแข็งแรงและมีคุณภาพมาก 

 

 
 

ด\านหลังจะเห็นสวิทซ�หลักอกีชุดซ่ึงเป`ดให\เครื่องอยูOในโหมด Standby และกระบอกฟ̀วส�ปxองกันหลักซ่ึงใช\ฟ̀วส�ขนาด 5A ฟ̀วส�ปxองกันถือวOาเยอะทีเดียว
นอกเหนือจากฟ̀วส�ด\านหลังแล\ว บาบอร�ดยังมีฟ̀วส�ปxองกันอีก 2 ตัว 



 

 
 
อยOางที่ผมเคยบอกกOอนหน\าน้ี เหมือนกับการออกแบบ Audyn Virtus S250 จะแบOงสัดสOวนสําหรับระบบโฮมเธียดเตอร�และออดิโอ แตOดูเหมือน
นํ้าหนักจะเทไปทางด\านโฮมเธียเตอร�ในสัดสOวนทีสู่งกวOาสักนิด ดูจากแนวทางหลักการ-การออกแบบตั้งแตOต\น คือต\องการเสริมกําลังขับให\แกO AV 
Receiver ในการขับลําโพงคูOหน\าและเซ็นเตอร� ดังน้ันการซ้ือเพาเวอรแอมปFโมโนบล็อก คูOน้ีจึงสามารถเลือกซ้ือเดี่ยวหรือเปYนคูOก็ได\ ผมไมOได\นํามาใช\ใน
ระบบโฮมเธียเตอร�แตOนํามาใช\ในระบบการฟnงเพลง 2 แชนเนลแทน จุดเดOนของ Audyn Virtus S250 ก็คือความชัดเจน ถือวOาในระดับราคาน้ีให\
ความชัดเจนของเสียงออกมาสูงทีเดียว ชัดเจนและให\เสียงที่มีสเกลคOอนข\างใหญO หากเปYนระบบโฮมเธยีเตอร�คงจะโอOอOานOาดูชม แตOเม่ือนํามาฟnงเพลง
ความโอOอOาของเสียงที่ใหญOน้ัน อาจจะให\โฟกัสรูปรOางดนตรีขาดความกระชับไปสักนิด ก็คือเม่ือเปรียบเทียบกับเพาเวอร�แอมปF Khartago:Extreme SE 
ซ่ึง Khartago จะให\หัวเสียงที่คมและนํ้าหนักเสียงเหมือนจะปลดปลOอยออกมาได\อยOางอิสระและคลOองตวัมากกวOา แตOอยOาลืมวOาเพาเวอร�แอมปF 
Khartagoตัวน้ีต\องบวก ราคาห\าหม่ืนกวOาไปอีกสองหม่ืน กลายเปYนเจ็ดหม่ืนกวOาราคาแพงกวOา Audyn Virtus S250 หลายเทOานัก 
 
ลองเปรียบเทียบกบัอินทิเกรตแอมปF C3 RED เพาเวอร�แอมปFโมโนบล็อกของ Audyn Virtus S250 ในเรื่องบรรยากาศและรายละเอียดยังเปYนรอง 
C3 RED รวมถึงอิมแพ็คของเบสที่ C3 RED ให\ออกมาคOอนข\างดีกวOาชัดเจน แตOน้ันก็หมายถึงราคาของ C3 RED Full Option มากกวOา Audyn 
Virtus S250 สองเทOากวOาๆ บวกปรีแอมปFมือสองของ Musical Fidelity ราคาก็ยังถูกกวOา C3 RED อยูOดี 
 
เปรียบเทียบกบัอินทิเกรตแอมปF Rega Mira3 ความไพเราะ อบอุOน อาจจะทําให\ Rega ฟnงผOอนคลายกวOาแตOพละกําลังยังเปYนรอง Aydyn Virtus 
S250 คOอนข\างเยอะทีเดียว 
 
เปรียบเทียบในด\านเน้ือเสียงของยOานความถี่กลาง-ต่ํา ผมรู\สึกวOา Audyn Virtus S250 ให\เน้ือเสียงยOานกลาง-ต่ําอิ่ม 
น\อยกวOาเพาเวอร�แอมปF Khartago และอินทิเกรตแอมปF C3 RED และ Mira สักนิด 
 
แตOข\อดีของ Audyn Virtus S250 นอกเหนือจากพละกําลังแล\ว สิง่หน่ึงที่นOาช่ืนชมก็คือความเปYนธรรมชาติของเสียง 
ถือได\วOาเปYนเพาเวอร�แอมปFระดับเริ่มต\นที่ไมOมีสีสันใดๆเลย 
 
ปรีแอมปFต\นทางที่อยากแนะนําสําหรับ Audyn Virtus S250 นอกเหนือจาก NAD ผมวOาปรีแอมปFคลาสเอ แท\ๆสักตัว 
จะทําให\เสียงมีความไพเราะนOาฟnงข้ึน รวมถึงลีลาที่มากกวOาเดิม 
 
ผมเคยคุยกับคุณวิศ-Audyn วOานOาจะทํา Audyn Virtus S250 Special Edition ตามออกมาเพ่ือพิสูจน�วงจรที่ได\ออกแบบเอาไว\น้ันมีคุณภาพที่ดีอยูO
แล\ว แตOเน่ืองจากความต\องการขายในราคาไมOแพงน้ัน ทําให\บางอยOางเปYนข\อจํากัดเหมือนกันอยOางเชOนไดนามิกเร\นจ� ที่ผมรู\สึกวOา Audyn Virtus 
S250 ยังกั๊กเอาไว\ไมOปลOอยออกมาสุดๆเหมือนที่เคยได\ยินจาก Khartago และ C3 RED 
 
นอกจากน้ีอยากให\ปลายแหลมพลิว้กังวานกวOาน้ีอีกสักนิด เพราะในการฟnงเพลงสิ่งเหลOาน้ีบางครั้งก็เปYนเสนOห�ทําให\การฟnงเพลงนOาฟnงข้ึน ถึงแม\วOา 
หลายละเอียดบางอยOางหากนักเลOนปรับปรุงเล็กๆน\อยๆโดยการเปลีย่นฟ̀วส�ก็จะชOวยให\ทุกสิ่งเพ่ิมข้ึนมาได\ ถึงอยOางไรก็แล\วแตO Audyn Virtus S250 ยัง
เปYนสินค\าของคนไทยที่นOาสนับสนุนมากๆ ผมเช่ือในความตั้งใจและทุOมเทของคุณวิศที่ต\องการทําของดีให\นักเลOนได\เลOนกัน ฉะน้ันหากเปYนการเพ่ิมกําลัง
ขับในด\านโฮมเธียเตอร�ผมปราศจากข\อสงสัยทีห่ลายทOานช่ืมชมผลงานวิศวกรหนุOมคนไทยอยOางคุณวิศไมOน\อย เน่ืองจากสัญญาณปรีเอาท�จาก AV 



Receiver คOอนข\างจะแม็ทซ�กับเพาเวอร�แอมปFโมโนบล็อก Audyn Virtus S250  
 
หากเปYนการฟnงเพลงผมขอรอรุOน Special Edition แตOหากปรีแอมปFที่ใช\เปYนคลาสเอแท\ๆ ผมแนะนําเลยครบั หรืออาจเปYนปรีของ NAD ซ่ึงสามารถ
ปรับคOาแรงดันขาออกจากปรีได\ก็ไมOมีปnญหาครับ 


