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• VITUS AUDIO : RI-100

Standalone control center

• VITUS AUDIO เปิดตัวออกสูว่ งการไฮ-ไฟฯ เมือ่ ปี 2003 วาง
ตำแหน่งตัวเองมาในระดับไฮเอนด์โดยมีผลิตภัณฑ์ 2 ชิ้นคือ
โฟโนสเตจรุ่น RP-100 กับไลน์สเตจ ปรีแอมป์รุ่น RL-100 ใน
อนุกรม Reference เป็นหัวหอกในการสร้างชือ่ เสียงให้รจู้ กั กันใน
วงการ (Roy Gregory รีววิ ไว้ในนิตยสาร Hi-Fi+ ด้วย)
หลังจากนั้น VITUS AUDIO ก็เริ่มเอาจริงด้วยการปรับ
โครงสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ แยกระดับขัน
้ ของผลิตภัณฑ์ออกเป็น 4
อนุ ก รมคื อ Reference Series, Signature Serie,
Masterpiece Series และ Design Studio Series ซึง่ เขาตัง้
Reference Series ไว้เป็น entry level หมายถึงรุน
่ เล็กสุด  

VITUS AUDIO
: RI-100
GM2000
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Stereo Integrated Amplifier

RI-100 เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เอี่ยมอ่องของ VITUS AUDIO ใน
อนุกรม Reference Series มันถูกออกแบบมาด้วยเป้าหมายที่
ต้องการให้เป็นสิง่ ทีผ่ ผู้ ลิตใช้คำเรียกว่า ‘..the RI-100 will act as
a standalone control center’ ครับ.. Standalone control
center หมายถึงศูนย์กลางในการควบคุมทุกสิ่ง ซึ่งค่อนข้างจะ
ชัดเจน ตรงกันกับเจตนารมณ์ที่แจกแจงไว้ในเว็บไซต์ว่า พวกเขา
ตัง้ ใจทีจ่ ะทำให้ RI-100 เป็นอินทิเกรตแอมป์ทสี่ ามารถรองรับอินพุต
ได้ครบหมดทัง้ ทีอ่ ยูบ่ นพืน้ ฐานอะนาล็อกและพืน้ ฐานดิจติ อล รวมถึง
มีความสามารถในการปรับตัง้ (configuration) ค่าพืน้ ฐานต่างๆ
ได้ เ หมื อ นอิ น ทิ เ กรตแอมป์ ทั่ วไป ซึ่ ง RI-100 ทำเก๋ ก ว่ า อิ น ทิ
เกรตแอมป์พนื้ ๆ ตรงทีใ่ ช้วธิ ปี รับแต่งด้วยซอฟต์แวร์+โปรเซสเซอร์
จริงๆ แล้ว RI-100 ถูกออกแบบมาให้สามารถเพิม่ เติมภาค
DAC และ Phono stage เข้าไปในตัวมันได้ (เพือ่ ให้สมกับคอน
เซ็ปต์ standalone control center นัน่ เอง) แต่เป็นออพชัน่ ทีผ่ ู้
ซือ้ ต้องจ่ายเพิม่ สำหรับบอร์ด DAC และบอร์ดโฟโนฯ ต่างหาก ตรง
แผงด้านหลังตัวเครื่องมีเจาะรูเตรียมพร้อมสำหรับติดตั้งอินพุต
สำหรับบอร์ดออพชัน่ ทัง้ สองเรียบร้อยแล้ว ซึง่ ช่วงเวลาทีผ่ มเขียนทด
สอบอินทิเกรตแอมป์ตวั นี้ (เดือนกรกฎาคม 2011) บอร์ดออพชัน่ ทัง้
สองยังไม่เสร็จ
เนือ่ งจาก RI-100 เป็นโปรดักต์ทใี่ หม่มาก มันจึงแทบจะไม่
ปรากฏข้อมูลใดๆ ออกมาสูส่ าธารณะมากนัก โดยเฉพาะข้อมูลเชิง
ลึกเกี่ยวกับเทคนิคที่ใช้ในการออกแบบ ยกเว้นสเปคซิฟิเคชั่นพื้น
ฐานของตัวเครือ่ งเท่านัน้ ทีผ่ มพอจะขุดคุย้ ในส่วนแนวทางการออก
แบบแอมป์ฯ ตัวนีอ้ อกมาได้ในขณะนีม้ อี ยู่ 2 เรือ่ งด้วยกัน อันแรก
คือเทคนิคของภาควอลุ่มที่เขาใช้ ซึ่งเรียกว่า ‘fixed resistor
networks’ เป็นการเอาตัวต้านทานค่าเดีย่ วๆ หลายๆ ตัวมาเชือ่ ม
ต่อกับแกนของสเต็ปวอลุม่ แยกไปแต่ละค่าแบบตายตัว คือเมือ่ กด
ปุม่ บนรีโมต หรือปุม่ วอลุม่ บนหน้าปัดเครือ่ งเพือ่ เพิม่ หรือลดความ
ดังลงไปในแต่ละครัง้ ตัวรีเลย์จะทำการสลับหน้าสัมผัสของวอลุม่
จากค่าความต้านทานหนึ่งไปสู่อีกค่าความต้านทานหนึ่ง (ความ
ต้านทานมากขึน้ เมือ่ ต้องการลดความดัง และในทางตรงกันข้าม)
ซึง่ เป็นกรรมวิธที มี่ นั่ ใจได้วา่ ในการปรับแต่งความดังของเสียงแต่ละ
ครัง้ เส้นทางเดินของสัญญาณจากอินพุตจะวิง่ ผ่านตัวต้านทานเพียง
แค่ตวั เดียวเท่านัน้ ซึง่ จะทำให้ความบริสทุ ธิข์ องสัญญาณอินพุตถูก
รักษาไว้ใกล้เคียงกับต้นฉบับเดิมมากที่สุด และในคู่มือแจ้งไว้ว่า
เพือ่ ป้องกันปัญหาเสียงดังปุ.๊ . ออกทีล่ ำโพงเวลาเปลีย่ นระดับความ
ดังเนือ่ งจากหน้าสัมผัสของวอลุม่ ผละจากรีซสิ เตอร์ตวั เดิมกระโดด
ไปแตะกับรีซสิ เตอร์ตวั ต่อไป ทาง VITUS AUDIO เขาเลือกใช้วธิ แี ก้
ปัญหาแบบนี้ คือแทนทีห่ น้าสัมผัสของวอลุม่ จะผละจากรีซสิ เตอร์ตวั
เก่าแล้วกระโดดไปหารีซิสเตอร์ตัวใหม่ทันที เขาใช้วิธีทำให้หน้า
สัมผัสของวอลุม่ หันไปแตะรีซสิ เตอร์ตวั ใหม่ในขณะทีย่ งั คงแตะอยู่
กับรีซสิ เตอร์ตวั เดิมชัว่ ประเดีย๋ วนึง จากนัน้ จึงค่อยปล่อยรีซสิ เตอร์ตวั
เดิมไป

สมมุติว่า ค่าความต้านทานของรีซิสเตอร์ตัวแรกเท่ากับ 5
และคุณทำการปรับวอลุม่ ไปทางดังขึน้ อีกหนึง่ สเต็ป คือเปลีย่ นไปใช้
ค่าความต้านทานของรีซิสเตอร์ตัวถัดไปที่มีค่าต่ำกว่าสมมุติว่า
เท่ากับ 4 ในชัว่ แว๊บแรกทีค่ ณ
ุ กดเพิม่ ระดับความดังของวอลุม่ ขึน้ ไป
คุณจะได้ยนิ เสียงดังแก๊ก.. พร้อมๆ กับรูส้ กึ ว่าระดับความดังของเสียง
วูบเบาลงนิดนึงก่อนจะขึ้นมาดังอยู่ในระดับที่คุณปรับตั้งไป ซึ่ง
ลักษณะของเสียงทีเ่ บาลงไปแว๊บนึงนัน้ ก็คอื ช่วงเวลาทีต่ วั รีซสิ เตอร์ 2
ตัวถูกแตะพร้อมกันนัน่ เอง ซึง่ ในการทดลองใช้งานโดยสังเกตตรงจุด
นี้ผมพบว่ามันไม่ได้ทำให้รู้สึกขัดเคืองอะไร ถ้าไม่อ่านพบที่เขา
อธิบายไว้ในคูม่ อื ผมก็แค่รสู้ กึ ว่าวอลุม่ ของแอมป์ฯ ตัวนีต้ อบสนองช้า
กว่าปกตินดิ นึงเท่านัน้ เอง ซึง่ ถ้าถามว่าคุม้ มัย้ .. ถ้าแลกกับมีเสียงดัง
ปุ.๊ . ออกมาจากลำโพงทุกครัง้ ทีป่ รับเปลีย่ นวอลุม่ ผมคิดว่าแบบที่
แอมป์ฯ ตัวนีท้ ำดีกว่าเยอะครับ.!
ส่วนเรือ่ งทีส่ องทีพ่ อพูดถึงได้กค็ อื ภาคขยายของแอมป์ตวั นีซ้ งึ่ มี
ข้อความบางส่วนในคู่มือหน้าที่ 4 ที่ว่า ‘As this is a true
balanced amplifier, DO NOT connect the black binding
post to any ground source, as this will damage the
amplifier’ ซึ่งประโยคที่ว่า true balanced amplifier กับ
ประเด็นที่เขาให้ระวังนั้นมันตีความหมายได้ว่า วงจรขยายในตัว
แอมป์ฯ ตัวนีอ้ อกแบบไว้เป็นบาลานซ์แท้นนั่ เอง

• รูปโฉม

หน้าตาของ RI-100 ตัวนีไ้ ม่ได้เน้นไปทีค่ วามเลิศหรูอลังการเหมือน
กับผลิตภัณฑ์ในซีรสี ท์ สี่ งู กว่าของ VITUS AUDIO เอง ตัวเครือ่ ง
ทั้งหมดถูกปกปิดด้วยแผ่นโลหะหนาสีดำ ที่ปรุช่องและดัดโค้ง
ครอบคลุมอวัยวะภายในทั้งหมดเอาไว้ มีเฉพาะตรงแผงหน้าปัด
เครื่องด้านหน้าเท่านั้นที่ดูเหมือนกับรุ่นอื่นๆ ประกอบด้วยแผ่น
อะลูมเิ นียมหนาๆ 2 ชิน้ ทีว่ างแปะขนาบอยูบ่ นด้านซ้ายและขวาของ
แผงหน้าโดยเว้นช่องว่างตรงกลางเอาไว้เป็นตำแหน่งของจอดิสเพลย์
เล็กๆ ทีซ่ งึ่ แสดงผลการทำงานของตัวเครือ่ งด้วยตัวอักษรเรืองแสงสี
เขียว บนแผ่นอะลูมเิ นียมหนาๆ สองแผ่นทีข่ นาบอยูบ่ นแผงหน้าปัด
ของตัวเครือ่ งนัน้ นอกจากจะเป็นดีไซน์แล้ว ยังถูกใช้เป็นทีต่ ดิ ตัง้ ปุม่
กดสัง่ งานเครือ่ งอีกด้วย

จริงๆ แล้ว RI-100 ถูกออกแบบมาให้สามารถเพิ่ม
เติมภาค DAC และ Phono stage เข้าไปในตัวมัน
ได้ เพื่อให้สมกับคอนเซ็ปต์ standalone control
center นั่นเอง
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แผงด้านหลังติดตัง้ ช่องเชือ่ มต่อสัญญาณทุกรูปแบบไว้ตรงนัน้
เริม่ จากสัญญาณอะนาล็อก-อินพุต 5 ช่อง (RCA x 2, XLR x 3)*
ขัว้ ต่อสายลำโพงหนึง่ ชุด ขัว้ เสียบปลัก๊ ไฟเอซีสามขาแบบถอดเปลีย่ น
ได้
*จริงแล้วตัวแอมป์ฯ รุน่ นีถ้ กู ออกแบบไว้ให้มชี อ่ งอะนาล็อกเอาต์พตุ 1 ช่อง (RCA) สำหรับต่อเข้าแอคทีฟ ซับวูฟเฟอร์เพือ่ เพิม่
เสียงทุม้ ของระบบ แต่ในเวอร์ชนั่ ทีผ่ มได้มาทดสอบนีเ้ ขายังไม่เปิดให้
ใช้งาน รวมถึงช่องอินพุตสำหรับโมดูลออพชัน่ Phonostage (MM
& MC) กับ DAC ด้วย

• แมตชิง่ +เซ็ตอัพ

ถ้าถามว่าคุ้มมั้ย
ถ้าแลกกับมี
เสียงดังปุ๊ออก
มาจากลำโพง
ทุกครั้งที่ปรับ
เปลี่ยนวอลุ่ม
ผมคิดว่าแบบที่
แอมป์ฯ ตัวนี้ทำ
ดีกว่าเยอะครับ!
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RI-100 แจงกำลังขับไว้ที่ 300 วัตต์ x 2 ทีโ่ หลด 8 โอห์ม เมือ่ วงจร
ขยายทำงานในโหมด Class AB ตอบสนองความถีต่ งั้ แต่ DC (หรือ
0Hz) ถึง 500kHz ซึง่ เป็นสเปคฯ ทีก่ ว้างมาก.! นัน่ แสดงว่า แอมป์ฯ
ตัวนี้จะแสดงความโดดเด่นออกมาชัดเจนมากขึ้นเมื่อป้อนอินพุต
ด้วยแหล่งต้นทางสัญญาณทีม่ สี เปคฯ ทางด้านแบนด์วธิ กว้างๆ ซึง่
ถ้าจากแผ่นก็คอื พวกแผ่น SACD, DVD-Audio, Blu-ray Audio
และ LP กับไฟล์คอมพิวเตอร์ทมี่ เี รโซลูชนั่ สูงๆ ระดับตัง้ แต่ 24/96
ขึน้ ไปจนถึง 24/192 ก็จะยิง่ เจ๋ง
และในทางเอาต์พุตนั้น หากต้องการดึงประสิทธิภาพของ
แอมป์ตวั นีอ้ อกมาให้สดุ ๆ ก็ควรจะจับมันคูก่ บั ลำโพงทีม่ ี frequency
response กว้างๆ โดยเฉพาะความสามารถในการถ่ายทอดความถี่
ทางด้านแหลม ยิง่ ไปได้ไกลเท่าไรยิง่ ดี..
สเปคฯ อีกตัวที่มีความหมายในการแมตชิ่ง นั่นคือ Input
Sensitivity กับ Input Impedance ซึง่ แอมป์ฯ ตัวนีร้ ะบุไว้วา่ ขัว้
ต่อซิงเกิล้ เอนด์ (RCA) กับขัว้ ต่อบาลานซ์ (XLR) มีอมิ พีแดนซ์เท่า
กันคือ 22 กิโลโอห์ม ส่วนค่าความไวของอินพุตของขัว้ ต่อ RCA อยู่
ที่ 2.6V ส่วนขัว้ ต่อ XLR อยูท่ ี่ 5.2V แสดงว่า วงจรขยายของแอมป์ที่
รองรับอินพุตจากขัว้ ต่อ RCA ถูกปรับตัง้ เกนขยายไว้แรงกว่าวงจร
ขยายตรงอินพุต XLR อยูห่ นึง่ เท่าตัว นัน่ หมายความว่า ถ้าคุณป้อน
สั ญ ญาณอิ น พุ ต เข้ า ทางช่ อ ง RCA มั น ต้ อ งการความแรงของ
สัญญาณที่ ‘ต่ำกว่า’ สัญญาณอินพุตทีป่ อ้ นเข้าทางช่อง XLR ครึง่
หนึง่ เพือ่ ทีจ่ ะทำให้ได้ระดับความดังออกมาทางเอาต์พตุ เท่าๆ กัน
ประโยนช์กค็ อื คุณสามารถใช้เครือ่ งเล่นซีดี (หรือฟร้อนต์เอนด์อนื่ ๆ)
ที่ให้เกนเอาต์พุตค่อนข้างต่ำ (ซึ่งมักจะออกแบบภาคอะนาล็อกเอาต์พตุ แบบอันบาลานซ์ ใช้ขวั้ ต่อ RCA) กับแอมป์ตวั นีไ้ ด้ มันจะ
ช่วยทำให้ได้ระดับความดังของเสียงออกมามากพอสำหรับสัญญาณ
อินพุตค่าต่ำๆ เหล่านัน้ หรือถ้าคุณใช้แหล่งต้นทางสัญญาณระดับ
ไฮเอนด์ทใี่ ห้เกนเอาต์พตุ ค่อนข้างแรง (เฉลีย่ ประมาณ 4 โวลต์) คุณ
ก็จะได้ระดับความดังทีใ่ กล้เคียงกัน แต่ขอ้ ดีของการใช้แหล่งต้นทาง
ระดับไฮเอนด์ที่มีเกนขยายแรงๆ คือจะทำให้ได้ระดับการสวิงของ
เสียง หรือทีเ่ รียกว่าไดนามิกเรนจ์ทกี่ ว้างกว่าเมือ่ ป้อนด้วยสัญญาณ
อินพุตทีม่ เี กนต่ำ (แม้วา่ ระดับความดังโดยรวมจะพอๆ กันก็ตาม)
ฉะนัน้ หากคุณต้องการรีดคุณภาพเสียงระดับไฮเอนด์ออกมา
จากอินทิเกรตแอมป์ตัวนี้ ผมแนะนำให้ใช้แหล่งต้นทางระดับ
ไฮเอนด์ทมี่ เี อาต์พตุ อะนาล็อก-บาลานซ์ (XLR) เท่านัน้ !
น้ำหนักตัวของ RI-100 อาจทำให้หลังของคุณเกิดอาการเคล็ด
ยอกได้ถา้ บังอาจยกคนเดียว ฉะนัน้ โปรดระวังในการเคลือ่ นย้าย
แอมป์ฯ ตัวนีด้ ว้ ย (น้ำหนักประมาณ 40 กิโล)
ก่อนเปิดฟังเสียง เมื่อเซ็ตอัพลงตำแหน่งเสร็จ มองที่รูปทรง
ภายนอกของแอมป์ตวั นี้ จะรับรูไ้ ด้ถงึ ความแน่นหนา-มัน่ คงทีแ่ ฝงไว้
ด้วยสมรรถนะ บุคลิกแบบสิงโต คือนิง่ สงบแต่เต็มไปด้วยพลังงาน
แฝงเต็มเปีย่ ม ด้วยกำลังขับทีม่ ากถึงข้างละ 300 วัตต์ ทีโ่ หลด 8
โอห์ม ดูเหมือนว่าแอมป์ตวั นีส้ ามารถขับลำโพงคูไ่ หนๆ ก็ได้ แต่ถา้
คุณต้องการประสิทธิภาพสูงสุดแบบไม่เสี่ยง แนะนำให้เลือกใช้
ลำโพงทีม่ อี มิ พีแดนซ์ 8 โอห์มทนกำลังขับได้ไม่เกิน 200 วัตต์ ส่วน

ความไวอย่าให้ตำ่ กว่า 88 ดีบขี นึ้ ไปก็โอเคแล้วสำหรับลำโพง 2 ทาง
วางหิง้ แต่ถา้ เป็นลำโพงตัง้ พืน้ ผมแนะนำว่าความไวไม่ควรต่ำกว่า
90dB เพือ่ ให้สามารถเปิดได้ดงั มากๆ ได้ เพราะจากการทดลองขับ
ลำโพงตัง้ พืน้ ระดับกลางๆ (คูล่ ะไม่กหี่ มืน่ บาท) อย่าง Mission รุน่
MX5 แอมป์ฯ ตัวนีส้ ามารถผลักดันลำโพงตัง้ พืน้ ทะมึนทึมคูน่ อี้ อก
มาได้กระฉูดเต็มห้องเลย.! ทุกความถีท่ ี่ MX5 ตอบสนองได้ถกู RI100 กระแทกส่งออกมาแบบเต็มๆ แม้วา่ ผมจะขยับวอลุม่ ของ RI100 ขึน้ ไปเรือ่ ยๆ จนถึง -12.0dB จนดังคับห้อง เสียงทีไ่ ด้กย็ งั คงอยู่
ในคอนโทรลทุกจุด ไม่ว่าจะเป็นเนื้อเสียง เวทีเสียง รายละเอียด
และไดนามิกเรนจ์ที่สวิงได้กว้างขวางมากๆ ฟังเพลงหนักๆ อย่าง
ร็อคได้สบายๆ และเป็นความสบายๆ ทีเ่ จือด้วยความสดทีม่ พี ลังซะ
ด้วย ไม่ใช่สบายๆ แบบง่วงเหงาหาวนอนนะครับ..
ถ้าใครใจถึงซื้อแอมป์ฯ ตัวนี้ไปใช้ในห้องฟังขนาดสัก 4x6
ตารางเมตรทีม่ กี ารปรับแต่งอะคูสติกไว้ดพี อสมควร สามารถเปิดได้
ดังมากๆ โดยไม่รบกวนเพือ่ นบ้าน หากไม่คดิ มากและอยากเล่น
แบบคุม้ เงินสุดๆ ผมอยากจะแนะนำให้ลองจับคู่ RI-100 ตัวนีก้ บั
ลำโพง Mission MX5 คูน่ ดี้ ู (ราคาลำโพงไม่กหี่ มืน่ นีแ่ หละ..!) จาก
นัน้ คุณก็จะนัง่ ฟังเพลงต่างๆ ทีช่ อบได้อย่างมีความสุขแล้ว หรือถ้า
อยากอัพเกรดความเป็นดนตรีให้สูงขึ้นไปเกาะเกี่ยวกับคุณภาพ
เสียงระดับไฮ-ไฟฯ ได้มติ ดิ ๆี รายละเอียดพร่างพรายมากขึน้ แนะนำ
ให้จบั คูก่ บั ลำโพงตัง้ พืน้ ระดับกลางๆ อย่าง Audio Physic : Virgo
25 หรือ Totem : ELEMENT ‘EARTH’ ครับ มันจะทำให้หอ้ ง 4x6
ของคุณกลายสภาพเป็นสวรรค์นอ้ ยๆ ทันที.!

• พลังเหลือๆ 
กับความเป็นดนตรีลน
้ ๆ!

หน้าทีข่ องแอมปลิไฟล์กค็ อื ขยายสิง่ ทีม่ นั ได้รบั เข้าไปให้ออกมาให้
ใหญ่กว่านัน้ เป็นร้อยเท่า ซึง่ แอมปลิไฟล์ทกุ ตัวทำอย่างนัน้ อยูแ่ ล้ว
แต่สงิ่ ทีแ่ อมป์ฯ บางตัวทำไม่ได้กค็ อื ขยายสัญญาณอินพุตขึน้ มา
โดยยังคง ‘ส่วนสัด’ ภาพรวมของสัญญาณอินพุตเอาไว้ได้เหมือน
เดิม ไม่ใหญ่ขนึ้ มาแบบบิดเบีย้ วเหยเก ต่างไปจากตอนทีป่ อ้ นเข้าไป
ซึง่ แอมป์ฯ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพต่ำเกือบทุกตัวมีแต่คณ
ุ สมบัตใิ นการขยาย
ขนาดของสัญญาณอินพุตให้แรงขึน้ มีกำลังมากขึน้ แต่ไม่สามารถ
รักษา ‘รูปทรง & สัดส่วน’ ของสัญญาณเสียงทีเ่ ป็นอินพุตเอาไว้ได้
แต่สำหรับ RI-100 ตัวนีด้ เู หมือนโจทย์ขา้ งต้นจะเป็นเรือ่ งหมูๆ
ของมัน ผมใช้หฟู งั ของ Sennheiser รุน่ HD800 ทดลองฟังเสียง
ของสัญญาณอินพุตจากแหล่งต้นทางก่อนส่งเข้าทีแ่ อมป์ฯ ตัวนี้ เมือ่
เทียบจากสัญญาณเสียงทีท่ ะลุออกมาจากลำโพงทีเ่ ชือ่ มต่อกับ RI100 แล้ว (ผมใช้ลำโพง Audio Physic : Virgo 25 เป็นตัวทดสอบ
เสียงของ RI-100 นานกว่าคูอ่ นื่ ) พบว่า เสียงทีอ่ อกมาใกล้เคียงกับ
สิ่ ง ที่ ไ ด้ ยิ น ทางหู ฟั ง มาก แน่ น อนว่ า ไม่ มี ท าง ‘เหมื อ น’ ร้ อ ย
เปอร์เซ็นต์ แต่ถา้ คุณเข้าใจหลักการทำงานระหว่างหูกบั สมองในแง่
psychoacoustics เกีย่ วกับเทคโนโลยีการลดทอนอย่างถูกต้องที่
นำมาใช้กบั โทรศัพท์มอื ถือ ทำให้เราได้ยนิ เสียงของคูส่ นทนาผ่าน
ลำโพงของมือถือแล้วสามารถ ‘เชือ่ ได้อย่างสนิทใจ’ ว่าเสียงทีไ่ ด้ยนิ
จากลำโพงของโทรศัพท์มือถือคือคนคนนั้นที่เราต้องการคุยด้วย
จริงๆ คุณก็จะเข้าใจสิง่ ทีผ่ มบอก ตัว RI-100 กระทำสวนทางนัน้ มัน
ไม่ได้ลดทอน หากแต่ขยายสัญญาณอินพุตขึน้ ไปอยูใ่ นระดับทีใ่ หญ่
ขึน้ มากเท่าที่ (วอลุม่ ของ) เราต้องการ ในขณะเดียวกัน มันก็ยงั คง
ทำให้ผมเชือ่ ได้อย่างสนิทใจว่าสิง่ ทีป่ อ้ นเข้าไปมันคือสิง่ เดียวกันกับที่
RI-100 ทำให้ผมได้ยนิ ผ่านลำโพงออกมา วิธพี สิ จู น์ทงี่ า่ ยทีส่ ดุ ก็คอื
ดูทลี่ กั ษณะ ‘เวทีเสียง’ ด้วยความสามารถทางด้านกำลังขับของ RI100 ทำให้มันสามารถควบคุมลำโพงให้อยู่ในโอวาทได้อย่าง
ง่ายดาย เมือ่ เล่นเพลงทีบ่ นั ทึกเสียงแยกแยะซาวนด์สเตจได้ดมี ากๆ
อย่างเช่นเพลง Georgia On My Mind ที่ Mari Nakamoto ร้อง
ไว้ ซึ่ ง ถู ก ตั ด มารวมไว้ ใ นอั ล บั้ ม รวมเพลงของค่ า ย FIM (First

Impression Music) ทีช่ อื่ ว่า The Super Extended Resolution
Sound Of TBM เบอร์แผ่น FIM XRCD 018 ใน booklet ของ
อัลบั้มชุดนี้มีรูปไดอะแกรมการจัดวางตำแหน่งของไมโครโฟนกับ
เครือ่ งดนตรีทใี่ ช้บนั ทึกเสียงเพลงนีเ้ อาไว้ รวมถึงตำแหน่งยืนร้องของ
แมรีเ่ องด้วย ซึง่ RI-100 ก็สามารถควบคุมให้ Virgo 25 แสดง
ตำแหน่งของชิน้ ดนตรีเหล่านัน้ ออกมาตรงกับทีร่ ะบุไว้ในปกแผ่นซีดี
ชุดนัน้ เป๊ะ.! อีกคุณสมบัตขิ องแอมปลิไฟล์ทตี่ อ้ งวัดผล นัน่ คือการ
ขยายสเกลของ dynamic range ของเสียงทีไ่ ด้รบั มาจากทางด้าน
อินพุตให้แสดงออกไปทางเอาต์พตุ ซึง่ หากภาคแอมปลิไฟล์ของ RI100 ถูกออกแบบมาอย่างถูกต้องได้คณ
ุ ภาพ มันจะต้องขยายช่วง
การสวิงความดังของเสียงจากแหล่งอินพุตขึน้ มาหลายร้อย หรืออาจ
จะถึงหลายพันเท่า ซึง่ แอมป์ฯ บางตัวจะมีขดี ความสามารถจำกัดใน
ส่วนนี้ ซึง่ โดยปกติแล้ว ต้นเหตุทที่ ำให้คณ
ุ สมบัตทิ างด้านนีเ้ กิดข้อ
จำกัดขึน้ ก็คอื ‘ภาคขยาย’ ของมันนัน่ เอง ซึง่ ในประเด็นนี้ แอมป์ฯ ที่
ออกแบบภาคขยายในโหมด class AB จะได้กำลังขับทีส่ งู กว่า เมือ่
เปรียบกับแอมป์ฯ ทีอ่ อกแบบภาคขยายในโหมด class A ซึง่ จะได้
กำลังออกมาน้อยกว่า เมือ่ เทียบกับพลังงานทีเ่ กิดจากแหล่งเพาเวอร์
ซัพพลายเท่าๆ กัน
ภาคขยายของตัว RI-100 ทำงานในโหมด class AB ให้กำลัง
ขับสูงสุด 300 วัตต์ ในขณะทีร่ นุ่ SA025 ซึง่ เป็นอินทิเกรตแอมป์รนุ่
ท็อปของยีห่ อ้ เดียวกันนีใ้ ห้กำลังขับแค่ 25 วัตต์ เท่านัน้ (ราคาสูง
กว่าประมาณสองเท่าครึง่ .!) แบบไหนดีกว่ากัน.?

ตัวแปรทีส่ ง่ ผลต่อคุณภาพเสียงของดีไซน์ระหว่าง class A กับ
class AB ก็คอื ‘ลำโพง’ ประเภทของลำโพงทีก่ นิ กำลังวัตต์จาก
แอมป์ฯ เยอะๆ มักจะเด่นทางด้าน transient dynamic ซึง่ เป็น
ลักษณะของสัญญาณฉับพลัน ยิง่ ฉับพลันรุนแรงและเกิดขึน้ ในย่าน
ความถีต่ ำ่ จะยิง่ ต้องการกำลังจากแอมป์ฯ เข้าไปสนับสนุนมากเป็น
พิเศษ อย่างเช่น เสียงหวดกลองชุดทีย่ ำ่ กระเดือ่ งถีย่ บิ หรือเสียงเพลง
คลาสสิกในช่วง overture ทีเ่ ครือ่ งดนตรีทงั้ วงกำลังโหมกระหน่ำ
กันอย่างเมามัน เป็นต้น ซึง่ แอมป์ฯ ทีเ่ หมาะกับลำโพงแบบนีค้ วร
ต้องมีกำลังขับสูงๆ ถ้ากำลังไม่พอ ทุกอย่างก็จะจบเห่ ส่วนแอมป์ฯ
class A ทีม่ กี ำลังขับต่ำๆ จะเด่นทางด้าน ‘ความต่อเนือ่ ง’ ในการ
ปรับเปลีย่ นระดับความดังจากเบาไปหาดัง และจากดังลงมาเบา ซึง่
เป็นลักษณะของการบรรเลงทีใ่ ช้วธิ สี ี เป่า และร้อง แอมป์ฯ ทีม่ กี ำลัง
เยอะๆ แต่ไม่มกี ำลังสำรองมากพอ มักจะไม่สามารถประคองระดับ
ความดังทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างต่อเนือ่ งค่อยๆ เป็นค่อยๆ ไปให้มคี วาม
คงเส้นคงวาไปได้ตลอดเวลา ลักษณะนีเ้ ขาว่าความต่อเนือ่ งไม่ดี
ดนตรีทบี่ รรเลงโดยลักษณะเสียงแบบ transient dynamic
จะแสดงอารมณ์ทเี่ มามัน สนุกสนาน และอลังการ ในขณะทีด่ นตรีที่
ใช้การบรรเลงเครือ่ งดนตรีดว้ ยวิธคี อ่ ยๆเปลีย่ นแปลงระดับความดัง
ไปเรือ่ ยๆ แบบต่อเนือ่ ง อย่างเช่นเสียงสีไวโอลิน เสียงร้อง หรือเสียง
เป่าแซ็กโซโฟน ฯลฯ จะแสดงอารมณ์ออกไปทางนุม่ นวล เนิบนาบ
อ่อนหวาน ละมุนละไม ทอดหุ่ย ซึ่งหากแอมปลิไฟล์ไม่สามารถ
รักษาความต่อเนือ่ งของเสียงทีป่ รับเปลีย่ นระดับความดังทีละเล็กที
ละน้อย (จากโน้ตถึงโน้ตของเสียงไวโอลิน หรือจากพยางค์ไปถึงอีก
พยางค์ของเสียงร้อง) ที่ถูกต้องแม่นยำได้แล้ว อารมณ์ของดนตรี
แบบนีก้ จ็ ะสูญเสียไป มีแต่สญ
ั ญาณเสียงทีด่ งั ออกมาจากลำโพงโดย
ปราศจาก ‘อารมณ์ของดนตรี’ สิงสถิตย์อยูใ่ นนัน้ ..
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แต่สงิ่ ทีแ่ อมป์ฯ
บางตัวทำไม่ได้
ก็คอื ขยาย
สัญญาณอินพุต
ขึน้ มาโดยยังคง
‘ส่วนสัด’
ภาพรวมของ
สัญญาณอินพุต
เอาไว้ได้เหมือน
เดิม ไม่ใหญ่ขนึ้ มา
แบบบิดเบีย้ ว
เหยเก ต่างไปจาก
ตอนทีป่ อ้ นเข้าไป

แอมปลิไฟล์ทดี่ ที สี่ ดุ ในโลกต้องพยายามทำให้ได้ทงั้ สองด้าน
คือ (1) ให้กำลังทีม่ ากพอรวมถึง (2) มีความสามารถในการควบคุม
ลำโพงให้ปรับเปลีย่ นระดับความดังของเสียงแบบค่อยๆ เป็นค่อยๆ
ไปได้อย่างถูกต้องแม่นยำและคงเส้นคงวาไปตลอด ซึง่ โดยพืน้ ฐาน
จริงๆ แล้ว ภาคขยายแบบ class A จะให้ได้ดใี นแง่ทสี่ อง ในขณะที่
ภาคขยายแบบ class B จะทำได้ดมี ากสำหรับแบบแรก ผมคิดว่านี่
คือเหตุผลที่ VITUS AUDIO เลือกทีจ่ ะออกแบบภาคขยายของ RI100 ตัวนีโ้ ดยใช้การทำงานผสมผสานระหว่าง class A กับ class
B จนได้ออกมาเป็น class AB ตามแบบอย่างของ VITUS AUDIO
ตัวนี้ นัน่ คือ ผมพบว่า มันไปได้ดที งั้ กับสัญญาณเสียงแบบทราน
เชีย๊ นต์-ไดนามิก (ปรับเปลีย่ นความดังอย่างรวดเร็ว ฉับพลัน) และ
สัญญาณเสียงทีเ่ ปลีย่ นระดับความดังแบบค่อยๆ เป็น ค่อยๆ ไป ไม่
ว่าจะทดลองฟังเพลงร้อง เพลงบรรเลงเดีย่ วเครือ่ งดนตรีทเี่ นิบช้า ไป
จนถึงเพลงเร็วๆ ที่ใช้วิธีกระทำกับเครื่องดนตรีด้วยความรุนแรง
อย่างเพลงร็อคหนักๆ หรือเพอร์คสั ชัน่ วงใหญ่ๆ ทีโ่ หมกระหน่ำ RI100 ก็ยงั สามารถแสดงอารมณ์ของเพลงเหล่านัน้ ออกมาให้ได้ยนิ
เกือบ 100% ของหลากหลายแนวเพลงทีผ่ มขนมาทดลองฟังกับมัน
และด้วยพละกำลังทีม่ ากพอทำให้มนั สามารถผลักดันรายละเอียด
เสียงออกมาจากลำโพงได้อย่างหมดจด ทัง้ ส่วนทีเ่ ป็นตัวเสียงและ
ฮาร์มอนิกทีก่ งั วานรายล้อมอยูร่ อบๆ ตัวเสียง ทำให้เสียงทีไ่ ด้ออก
มามีทงั้ ความคมชัดและความนุม่ นวล ฉ่ำหวานไปในคราวเดียวกัน
เนื่องเพราะทุกตัวเสียงที่กอปรอยู่ในเพลงนั้นๆ ถูกห่อหุ้มไปด้วย
ฮาร์ ม อนิ ก ที่ ค รบถ้ ว น ไม่ แ ห้ ง เสี ย งเปี ยโนของ Tsuyoshi
Yamamoto จากเพลง Misty ในแผ่นซีดอี ลั บัม้ ชุด The Super
Extended Resolution Sound Of TBM ของ FIM ข้างต้นมีลลี าที่
น่าฟังมาก ตัวเสียงคมชัดและทอดหางเสียงทีก่ งั วานออกไปได้กว้าง
ไกล สะท้อนบรรยากาศทีโ่ อ่โถง ให้ความรูส้ กึ ผ่อนคลายอย่างยิง่
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ผลพลอยได้จากกำลังขับทีส่ งู มากของแอมป์ฯ ตัวนีช้ ว่ ยทำให้
เพลงเฮฟวีห่ นักๆ ของวง Black Sabbath ชือ่ ชุด Black Sabbath
(Sanctuary Records SMRCD031) กลายเป็นเพลงทีน่ า่ ฟังขึน้ มา
ทันที คือแม้วา่ โทนซาวนด์ของดนตรีในอัลบัม้ ชุดนีจ้ ะยังคงแน่นหนา
ด้วยเสียงกีตาร์ทใี่ ส่เอฟเฟ็กต์ดสี ทอร์ชนั่ หยาบๆ ทีเ่ ซ็งแซ่ไปทัว่ แต่
เมือ่ แอมป์ฯ RI-100 มีกำลังมากพอ มันจึงไม่ได้ทำให้พคี ของเสียง
ดนตรีในอัลบัม้ ชุดนีเ้ กิดความเพีย้ นขึน้ มา ผลคือซาวนด์แบบเฮฟวีท่ ี่
สะอาดหู ฟังง่ายและไม่รสู้ กึ ถึงความหยาบกร้านแต่อย่างใด อีกทัง้
RI-100 ยังทำให้ผมเห็นว่า จริงๆ แล้ว อัลบัม้ ชุดนีบ้ นั ทึกเสียงออก
มาได้ดเี กินคาดทีเดียว มันให้เสียงระฆังตอนขึน้ ต้นแทร็คแรก (เพลง
Black Sabbath) ทีม่ เี นือ้ มวลของโลหะทีม่ คี วามหนา ได้ยนิ เสียง
แล้วนึกถึงระฆังในโบสถ์คริสต์ทนั ที

• เรียบง่าย
แต่ทรงประสิทธิภาพ

นอกจากกำลังขับทีม่ ากมายเพียงพอแล้ว RI-100 ยังให้รโี มตไร้สาย
ของ Apple อันหรูมาด้วย สามารถควบคุมการทำงานของแอมป์ฯ
ตัวนี้ได้ครบหมดทั้งฟังก์ชันพื้นฐานและแอดวานด์ (ยังมีเพิ่มเติม
ฟังก์ชนั พิเศษอืน่ ๆ ในอนาคตได้อกี ) และถ้ารวมกับความสามารถ
ในการรองรับการอัพเกรดใส่การ์ด DAC ในอนาคตเข้าไปอีกอย่าง
หนึ่งก็คงต้องบอกว่า RI-100 ของ VITUS AUDIO ตัวนี้มีความ
เพี ย บพร้ อ มจริ ง ๆ มั น ต้ อ งการเพี ย งแค่ ล ำโพงดี ๆ สั ก คู่
กับฟร้อนต์เอนด์ดีๆ สักตัวเท่านั้น แค่นี้คุณก็จะได้ซิสเต็มที่ให้
คุณภาพเสียงที่เยี่ยมยอดและสามารถเผื่อรองรับการใช้งานใน
อนาคตได้อย่างสบายอยูใ่ นมือ ง่ายๆ แค่นเี้ อง.!
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