
ท่านผู้อ่านทีติ่ดตามงานเขยีนของผมมายาวนาน ได้เรยีกร้องเข้ามาถงึเรือ่งราว
ของอนิทเีกรทแอมป์ทีผ่มมคีวามสนใจเป็นพิเศษอยู ่ซึง่ถงึแม้ว่าในแง่ประเด็นของเสยีง
นั้น “อินทีเกรทแอมป์” จะมิอาจขึ้นไปเทียบชั้นกับเครื่องแยกชิ้นได้ในบางแง่ก็ตามที 
ทว่าผมเองกย็งัคงหลงรกัในความเป็นอนิทเีกรทแอมป์ในแง่ทีช่่วยประหยดัพ้ืนทีใ่นการ
ต้ังวาง, การเสียบต่อใช้งานไม่ยุ่งยาก และยังเป็นอะไรที่สามารถช่วยประหยัดเงิน 
ลงไปได้อย่างมากด้วย

แปลและเรียบเรียงความโดย มงคล อ่วมเรืองศรี จากบทความของ Wayne Garcia ใน The Absolute Sound “April 2014”

Audio Research Corporation

โดดเด่นอย่างมากในความสดใส-โปร่งกระจ่าง

ภายใต้ระดบัราคา 5,000 ดอลล่าร์ Audio Research VSi60 

นี้เป็นมากกว่าแค่ว่าดูดี ก�าลังขับที่ 50 วัตต์ต่อข้าง แม้อาจ

จะดูไม่ทรงพลังเหมอืนอย่างบรรดาคูแ่ข่ง ทว่าด้วย 50 วตัต์ต่อ

ข้างอย่างกับก�าลังขบัอนรัุกษ์นยิมนีแ้หละทีท่�าเอาตัวผมนัน้ถึง

กับผงะ ถ้าหากได้จับคูกั่บล�าโพงทีเ่ข้าขากันได้อย่างเหมาะเจาะ 

ไดรฟว์เบอร์ 6H30 อกี 1 คู ่ส่วนหลอดเอาท์พุทนัน้ใช้เป็นเบอร์ 

KT120 ซ่ึงใช้ 2 หลอดต่อแชนแนล และยังโดดเด่นในการ

ออกแบบให้เป็น Passive, Microprocessor - Controlled Linestage 

ซ่ึงหากจะพูดไป Audio Research นี่เขาก็ดูจะเช่ียวชาญใน

เทคโนโลยีทั้ง 2 ด้าน (หลอดสุญญากาศ และโซลิดสเตท) มา

อย่างเชี่ยวกร�าเนิ่นนานปี

VSi60 มีมิติขนาดเครื่อง 14 x 8 x 16 นิ้ว และน�้าหนัก

ใกล้ๆ 35 ปอนด์ ซ่ึงได้ซ่อนความเรียบง่ายไว้ภายในตวัเองด้วย

ยึดถือหลักการคุณประโยชน์ของการใช้งานอันแท้จริงเป็น 

ส่ิงส�าคญั พร้อมแผงหน้าตวัเคร่ืองทีท่่านสามารถเลือกได้ว่าจะ

เป็นสีเงิน หรือว่าสีด�า และก็มาท�านองเดียวกับปรีแอมป์รุ่น 

SP17 ทีม่ปุ่ีมกดเรียงร่ายอยู่เป็นแถวบนแผงหน้าเคร่ืองช่วงล่างๆ 

ฝั่งด้านขวามือ ส่วนด้านซ้ายมือนั้นก็จะเป็นแถวของดวงไฟ 

LED สีเขียวทีท่�าหน้าทีบ่่งบอกระดบัความดงัเสียงทีรั่บฟัง รวม

ทัง้การเลือกรับแหล่งสัญญาณอินพุท ซ่ึงรองรับได้กับ Line-level 

Inputs จ�านวน 5 ชุดที่ติดตั้งอยู่บนแผงหลังเคร่ือง รวมทั้ง 

ขั้วเสียบต่อสายล�าโพงที่แยกขั้วออกมาต่างหากส�าหรับค่า

ความต้านทาน 4 และ 8 โอห์ม 

ส่วนเร่ืองของเสียงนี่ นับว่าอะไรที่ค่อนข้างจะเลอเลิศ

อย่างยิ่ง ซึ่งจากการที่ผมไม่เคยเลยจริงๆ ที่จะรู้สึกว่า VSi60 

นัน้ก�าหนดแนวทางของเสียงให้ “เข้าทาง” ความเป็นลักษณะ

เสียงของตนเอง นี่จึงนับเป็น “จุดแข็ง” ที่ส�าคัญส�าหรับเจ้า 

VSi60 เนือ่งเพราะมนัสามารถส่งมอบความจริงแท้อย่างถูกต้อง

ตรงตามต้นฉบับเสียงออกมาให้เรา-ท่านได้รับฟัง กระนัน้ VSi60 

ก็ยังมี “แบบฉบับ” ความเป็นตวัตนของมนัเอง ในด้านของ

ความเปิดเผย, โอ่อ่า, เป่ียมในรายละเอยีด, ไร้ความสากกร้าน, 

มีความฉับพลันทันใด และไหลลื่นต่อเนื่องในไดนามิก

VSi60 ท�าใหผ้มรบัรู้ได้ถงึลกัษณะอะคสูติกเสยีงอนั

เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของห้องบันทกึเสียง 30th St.,Studio 

ของสังกัด Columbia (ทีไ่ด้รับขนานนามว่า “The Church”) 

อย่างเช่นในอัลบั้ม Kind of Blue ของ Miles Davis หรือ

อย่างใน Kingsway Hall ของสังกัด London ที่มักจะใช้

บันทึกเสียงวงออร์เคสตร้าขนาดใหญ่เพ่ือออกผลงาน

เพลงคลาสสิกอันสุดโด่งดัง หรือหากเอาที่ใกล้ตัวเข้ามา

หน่อย ก็อย่างเช่น Davies Hall ซึ่งผมคุ้นเคยมาก

ไม่ว่าจะเป็นสภาพอะคสูตกิของสถานทีน่ัน้ๆ จะเป็น

เช่นใด VSi60 จะบ่งบอกออกมาให้เรารับรู้ได้ว่าเป็นอย่าง

นั้น นอกจากนี้ VSi60 ยังให้ความโปร่งกระจ่าง-สดสว่าง 

รับรู้ได้ถึงก้นบ้ึงแห่งรายละเอยีดเสียงเล็กๆ น้อยๆ นัน่เลย

ทีเดียว กระนั้น VSi60 ก็ยังส่งมอบมนต์ขลังในความเป็น

เคร่ืองหลอดออกมาด้วยเช่นกัน ในลักษณะของความ 

อิ่มเอิบ-ฉ�่าชุ่มของน�้าเสียง 

ประเด็นส�าคัญที่ผมพุ่งเป้าไป นั่นคือเร่ืองของทาง 

Audio Research ได้กล่าวอ้างไว้ว่า VSi60 นัน้ สามารถ 

ขับขานล�าโพงที่มหาโหดขับยาก ประเภทหิวกระหาย

ก�าลังขับทั้งหลาย ซ่ึงจากประสบการณ์การใช้งานนับ

เดอืนกบัระบบล�าโพง “ขบัยาก” หลากหลายคู ่สามารถ

พูดได้เลยว่า VSi60 นั้นไม่มีปัญหา เพียงแต่ว่า ถ้าหาก

สามารถจับคู่ตุนาหงันให้เจ้า VSi60 ได้อย่างลงตัวแล้ว

ละก้อ ... VSi60 จะส�าแดงความโดดเด่นให้คุณได้ทึ่งกัน

เลยเชียวละ และผมเองก็พูดได้ว่า VSi60 นั้นเป็นหนึ่งใน

เครื่องที่ทรงคุณค่ามากๆ ของระดับไฮเอนด์ (…this is 

one of the high end’s strongest values)

ก�าลังขับ : 50 วัตต์ต่อข้าง
หลอดฯ : KT120 (Matched Pair) จ�านวน 4 หลอด, 6H30 
จ�านวน 2 หลอด
อินพุท : CD, Tuner, Video, SE1 และ SE2
ขั้วล�าโพง : แยกแท็บ 8 โอห์ม และ 4 โอห์ม
มิติขนาดเครื่อง : 14 x 8 x 16 นิ้ว 
น�้าหนัก : 34.8 ปอนด์

VSi60 Integrated Amplifier

อ้อ...ผมเกือบลืมบอกไปว่าเจ้า VSi60 นี้เป็นแอมป ์

หลอดฯ นะครับ ทว่ามันก็ใช่จะพูดได้ว่าเป็นแอมป์หลอด

แท้ๆ ซะทีเดียว เนื่องเพราะ VSi60 นี่เป็นแอมป์ประเภท

ลูกผสม หรือ Hybrid ด้วยการใช้ JFET ในภาคอินพุท  

(เพ่ือให้สัญญาณรบกวนนัน้ต�า่ทีสุ่ด) ท�างานควบคูกั่บหลอด


