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EQUIPMENT
REVIEWS

ราคา 12,000 บาท
ผลิตและจัดจำหน่ายโดย 
Delta Electronic Industries
โทร. 0-2580-3556,
094-545-2426

Frequency Response: 20Hz - 20kHz 
Pre-Amp Stage Tube: 12AX7

Second Stage and Driver Tube: 6DJ8 (ECC88), 
7DJ8 (PCC88) (Option Selectable to 12AX7

by Terminal Jumper)
Input & Output: 3 Analog Inputs and 1 Output

with Gold Plated Terminal
Inputs Impedance: 50k Ohm

Outputs Impedance: 2.5k Ohm
Gain: 12 dB

Noise: <0.5 MV AC (RCA)
Signal to Noise Ratio: 76 dB

THD: Better than 0.03% at 0 dB. (1V Output)
Dimension (WxHxD): 185x74x343 mm.

SPECIFICATIONS

PRE-AMPLIFIER

INTRO
 “มาร์คทรี หรือ MK3
 หรือไทยๆ เราเรียกว่า รุ่นท่ี 3
 บอกผมว่า Viola กลับมาแล้วครับ”
 Viola Audio แบรนด์เคร่ืองเสียงหลอด
ท่ีมีอายุอานามกว่า 10 ปี สาวกแบรนด์น้ี
รู้ดีว่าผู้ผลิตและออกแบบเป็นคนไทยท่ีมีฝีมือ
และประสบการณ์ด้านออกแบบเคร่ืองหลอด
ใช้เทคนิคปรับจูนและสร้างสรรค์แบบปัจเจก
บุคคล จนทำให้เคร่ืองหลอดทุกรุ่นท่ีตีตรา
Viola Audio เป็น “ปัจเจกเคร่ืองเสียง”
ในสายตานักนิยมดนตรีสดท่ีชอบฟังเพลง
เข้าถึงอารมณ์เพลงและตีแผ่อารมณ์นักร้อง
นักดนตรีในเส้นเสียง ถึงกับมีคำกล่าวจาก
แฟนพันธุ์แท้ VA ว่า “น่ีคือแอมป์หลอดท่ีให้
เสียงดนตรีสุดๆ จริงๆ”
 สุดๆ จริงๆ ของเขาไม่ใช่หวานสุดๆ
ฉ่ำจริงๆ อย่างท่ีเราเข้าใจกันนะครับ เพราะ
ดนตรีจริงไม่มีหวาน ไม่มีฉ่ำ มีแต่อารมณ์
และธรรมชาติของเสียงอันเกิดจากเสียงร้อง
และเสียงเคร่ืองดนตรีล้วนๆ 

ผู้ทดสอบ : 
ภมรเดช หัสเนตร
aompamondej
@gmail.com
aompamondej.
wordpress.com

ผู้ทดสอบ : 
ภมรเดช หัสเนตร
aompamondej
@gmail.com
aompamondej.
wordpress.com

ปรีแอมป์อะนาล็อก
“3 หลอดพิฆาต”

VIOLA AUDIO

MARK 3TL1-SE

TWO STAGES
PRE AMPLIFIER

 ส่ังสม...สะสม
	 ส่วนตัวผมคุ้นกับเทคนิคออกแบบและลักษณะ
เสียงของแบรนด์น้ีมานาน	 ย้อนหลังไปตอนรีวิวปรี-
หลอดซิงเก้ิลสเตจรุ่นประเดิม	 TL1	 เม่ือสิบกว่าปี
ท่ีแล้ว	 มันเปล่ียนวิถีฟังและเล่นเคร่ืองหลอดของผม
ให้ก้าวถึง	“สวรรค์”	ท่ีแท้จริง	ไม่ใช่สวรรค์รำไร	หรือ
สวรรค์ล่มอย่างท่ีนักเลงหลอดหลายคนประสบพบกัน
 “ใครจะกล้าทำวงจรขยายด้วยหลอดเพียง
หลอดเดียว”	ด้วยเหตุเพราะหลอดเบอร์น้ัน	(6DJ8)	
ขยายสัญญาณเสียงสเตริโอได้และดีซะด้วย	 ไม่ต้อง
ใช้หลายหลอดให้ยุ่งยาก	 ไม่ต้องจัดวงจรป้อนกลับ
ให้วุ่นวาย
	 จากปรี	TL1	เกิดเป็น	“SE15 เพาเวอร์แอมป์
พุชพูล”	ท่ีสร้างช่ือต่อเน่ืองในแวดวงนักฟัง	นักดนตรี	
และผู้เสพเพลงแบบบริสุทธ์ินิยม	ตามติดด้วย	“SE3 
ซิงเก้ิลเอ็นด์”	 รุ่นพิมพ์นิยมท่ีใช้แค่	 3	 หลอด	 โดย-
เฉพาะหลอดเอาต์พุต	 EL84	 (6BQ5)	 ซ่ึงนักดนตรี
รู้จักกันดี	 แต่คนทำแอมป์หลอดท่ัวไปไม่ค่อยใช้กัน	
มันเรียบง่าย	 ได้ฟีลล่ิง	 ให้กำลังขับลงตัวกับการฟัง
และท้ายสุด	“ปรี TL1-SE”	 โมเดลสองท่ีอัพเกรด
อุปกรณ์ของ	 TL1	 จนได้น้ำเสียงสดฉ่ำน่าฟังย่ิงข้ึน	
ปัจจุบันท้ังส่ีรุ่นน้ีหมดสต๊อกไปแล้ว	 เกิดเป็นความ
เสียดายของนักเล่นฯ	ท่ีอยากได้ใคร่มี
	 โชคดีท่ีผมเก็บเธอไว้ท้ังส่ีคน	 ท้ังส่ีเข้าประจำ
การในห้องฟังผมไม่ต่างจากทหารเอก	จนกลายเป็น
หน่ึงในซิสเต็มอ้างอิงท่ีทลายกำแพงราคาและกำแพง
การฟังดนตรีของผม	 หลายส่ิงท่ีสมควรยกน้ิวให้คือ	
“ความเสถียรของกระแสเสียงแม้ไม่ได้เปิดฟัง
หลายวัน”	 น้ำเสียงก็ไม่แปร่งปร่า	 การย้ำเน้นตีแผ่
ช้ินดนตรีท่ีละเอียด	ตรงไปตรงมาและการเข้ากันได้ดี
กับเคร่ือง	สายต่อ	และลำโพงต่างๆ	แบบไม่เก่ียงราคา
โดยไม่ทำให้บุคลิกเสียงต้องผิดเพ้ียนไป	ฯลฯ
	 แต่	“กิเลสหนอ จินตนาการหนอ ธรรมชาติ
หนอ”	3	อย่างน้ีคือตัวเร่งปฏิกิริยาให้ผมเชียร์ผู้ผลิต
ให้ทำแอมป์ใหม่ออกมา	แบบไม่ต้องสนว่าโลกจะหมุน
เร็ว	 ผู้คนมุ่งเสพเพลงแบบด่วนใจหรือไม่	 เพราะผม
ทราบดีว่าแนวเสพดนตรีของผมตรงกับแนวคิดของ	
VA	 และนักฟังเพลงอีกจำนวนมาก	 อย่างน้อยก็แค่
พิสูจน์ว่า	“ปรีในอุดมคติมีอยู่จริง”	 และได้ฟังก่อน
ตายซะด้วย
	 คุณชวลิต	 กาลอรุณกิจ	 (ผู้เช่ียวชาญอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิส์และจ่ายกำลังระดับอินดัสเตรียล)
หน่ึงในผู้ออกแบบและผลิต	 VA	 ร่วมกับคุณสารัตน์
สุขสมทิพย์	 (คอลัมนิสต์เคร่ืองหลอดและวิศวกร
เคร่ืองเสียง)	 พร้อมวางจำหน่ายปรีรุ่น	 3	 แล้ว	 (นับ
จากเดือน	 1	 ท่ีผมได้รับเคร่ืองล็อตแรกมาทดสอบ)
การเป็นเจ้าของ	MK3	เหมือนกับ	MK2	และ	MK1
ซ่ึงเป็นโมเดลท่ี	 Out	 of	 Order	 ไปแล้ว	 น่ันคือ	
“ผลิตจำนวนจำกัด”	ฉะน้ันหากคุณได้ฟังและซึมซับ
น้ำดีแล้ว	ขออย่าได้ช้า	เพราะอาจพลาดความพิเศษ
ท่ีหาฟังได้ยากจากปรีหลอดตัวไหนๆ	 ในท้องตลาด
ผู้ผลิตเขาย้ำมาอย่างน้ีครับ

	TL1-SE	Mark	2	(หลอด	6DJ8-1	Stage)

The	Real	“RED	LIGHT”
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แอลอีดีสีแดงใกล้ข้ัวต่อเอาต์พุต
สว่างพร้อมสีฟ้าด้านหน้าเคร่ือง	
ช่วยให้เสียบข้ัวง่ายในท่ีแสงน้อย

EQUIPMENT
REVIEWS VIOLA AUDIO : TL1 SE MARK 3

“แรงบันดาลใจคือ พลังขับเคลื่อนกายที่ดีที่สุด”
  - ภมรเดช -

ทดลองสลับฟิวส์
ตัวยาวขนาด	2A
ท่ีติดเคร่ืองมา
ด้านหน่ึงให้
โฟกัสเสียงคมชัด
เวทีเสียงลึก
ส่วนฟิวส์อีกด้าน
ให้สนามเสียงโอ่อ่า
เกล่ียช้ินดนตรีน่าฟัง

	 ความพิเศษระดับ	MK3	คืออะไร	ยังคงใส่สูตร-
ลับเหมือนเดิมหรือเปล่า	ผมขออาสาชำแหละครับ

 มาร์ค 3 ท้ังที-ต้องมีดี
	 เร่ิมต้นฟัง	MK3	 ผมสัมผัส	“น้ำเสียงกระจ่าง
พล้ิว”	 ท่ีมีความแฟลตเต็มข้ันในทันที	 มันให้พิสัย
ตอบสนองในแง่มิติและสนามเสียงอันโอ่อ่าเข้มข้น
กว่า	MK2	ท่ีผมใช้งานจนจดจำแนวเสียงแม่นยำ	เป็น
ลักษณะเสียงผสมผสานท่ีลงตัวของวงจรหลอด	2	ช่วง
หรือ	2	Stage	ใช้หลอดไดรฟ์เบอร์	12AX7	(1	หลอด)
กับหลอดบัฟเฟอร์	 7DJ8	 (2	 หลอด)	 พร้อมวงจร
สนับสนุน	สามารถใช้	6DJ8	หรือ	6922	ทดแทนหรือ
แม้แต่	12AX7	ท้ังสามหลอดก็ย่อมได้	(เฉพาะ	12AX7	
ให้ปรับจ๊ัมเปอร์และต้ังเกนขยายหลอดใหม่	 ต้องส่ง
เคร่ืองมาให้ผู้ผลิตจัดการ)
	 หน้าตา	MK3	ออกแนววินเทจ	ตัวถังโลหะหนา
ข้ึนรูปเป็นกล่องหน้าแคบหลังลึก	 วางหม้อแปลงเอซี
ด้านหลังก่ึงกลาง	 ปิดครอบด้วยโลหะ	หลอดท้ังสาม
อยู่ด้านหน้า	มีแผ่นอะคริลิกสีดำประกับตัวถังไว้	ช่อง
ระหว่างหลอดกับหม้อแปลงมีภาคเพาเวอร์ซัพพลาย
ซ่อนไว้	 แผงหน้าอะลูมิเนียมอะโนไดซ์หนามีสวิตช์
เปิดปิด	 แอลอีดีสีฟ้า	 (รอสว่างหลังเปิดเคร่ือง	 40	
วินาที)	ลูกบิดโวลุ่มตัวยาว	(ALPS	ฟ้า)	และซีเลกเตอร์
อินพุต	 แผงหลังอะโนไดซ์มีอินพุตอาร์ซีเอ	 3	 ชุด
เอาต์พุต	1	ชุด	(ชุบทองเกรดออดิโอไฟล์)	เอซีอินเล็ต	
กระบอกฟิวส์ใหญ่	 2A	 ฐานรองเคร่ืองใช้ยางหยุ่น
ตัวใหญ่เพ่ือยกลอยตัวถัง	 มีช่องระบายความร้อน
ซอยถ่ีเต็มพรืดด้านล่าง	 โดยรวมใช้อุปกรณ์เรียบง่าย
แต่คัดเฟ้นเพ่ือคุณภาพเสียง			 	 	

	 แนวทางออกแบบเสียงเคร่ืองหลอดของ	Viola	
คือ	“ต้องราบเรียบมีความเป็นดนตรี”	ไม่เน้นดึงทุ้ม
ให้มีฐานใหญ่	 ไม่ยกเสียงแหลมให้สะบัดตัวเกินจริง	
หากแต่จ่ายแจกความถ่ีเสียงไปในผืนอากาศชนิดท่ี
ทำให้ลำโพงอันตรธาน	เพ่ือสร้างมิติและเวทีให้อ่ิมเข้ม
สมจริง	จนเกิดเป็นภาพและเสียง	3	มิติส่งผลต่อการ
ฟังและมองตาม	“วิถีการฟังแบบออดิโอไฟล์”ท่ีเรา
คุ้นเคย	 ขณะเดียวกันปรีตัวน้ียังให้เสียงร้องและ
เคร่ืองดนตรีท่ีฟังง่ายและน่าฟังเอามากๆ	แบบไม่ต้อง
น่ังจับผิดจับถูก	และไม่เพ้ียนจากความเป็นจริง
 “เป็นปรีหลอดท่ีชำแหละเสียงได้โดนใจผม”
หากคุณไม่เคยฟังเสียงร้องและเสียงเคร่ืองดนตรีแบบ
มีชีวิตชีวา	 ตรงไปตรงมาจนรับรู้ถึงวิธีขับร้องและ
การบันทึกเสียงมาก่อนล่ะก็	ผมท้าให้ฟัง	MK3	ครับ
(แผ่นเพลงกองพะเนินในห้องผมช่วยยืนยันได้)
	 ซาวด์พ็อพผสมบลูส์ชุด	Warm	 Your	 Heart	
มาสเตอร่ิงโดย	Doug	Sax	ท่ีมีเสียงร้องหวานใสผสม
ลูกเอ้ือนของ	Aaron	Neville	ลอยพล้ิวจากมอนิเตอร์	
Yamaha	 :	 NS-10M	พร้อมเสียงวงแบ็กอัพระเห็จ
เต็มห้อง	4.5x9	ม.	ประดามีด้วยระนาบเสียงเป็นช้ันๆ
(Nearfield	Set-Up	วางลำโพงห่างกัน	180	ซม.	ห่าง
ผนังหลัง	170	ซม.	โทอินตำแหน่งเดียวกับตอนฟังปรี
MK2)	 น้ำเสียงของ	 TL1	 SE	 (MK2)	 ท่ีผมคุ้นเคยใน
ลีลาเปิดกระจ่าง	 สดดิบ	 เน้นเสียงแหลมคมชัดและ
หัวทุ้มกระชับถูกปรับเปล่ียน	 เหมือนจับ	MK2	 ท่ีจัด
วงจร	1	Stage	มาโด๊ปด้วยโสมพันปีให้เลือดลมเดินดี	
มีกำลังวังชา	ทุกย่านเสียงถูกถ่างขยายสเกล	เกิดเป็น
มวลเสียงกลมใหญ่ท่ีติดตาตรึงใจกว่าเดิม	
 

 กลมใหญ่ติดตา อ่ิมเข้มติดตรึง
	 MK3	 ยังคงใช้เกนอิมพีแดนซ์เดียวกับ	MK2	
น่ันคือ	2.5K	Ohm	 ซ่ึงเป็นค่าการไม่ขวางก้ันกระแส
เสียงของตัวต้านทานเอาต์พุตท่ีน้อย	 ส่งผลให้กระแส
เสียงจากอินพุตท่ีนำมาต่อกับ	MK3	ล่ืนไหลทะลุทะลวง
ไปจนถึงเพาเวอร์แอมป์	 (เกนอินพุต	 50k	 Ohm)
สัมพันธ์กับเกนความดังซ่ึงต้ังไว้	12	dB	สามค่าน้ีช่วย
ให้	MK3	 เช่ือมต่อกับแอมป์ใหญ่น้อยแบบไม่ขัดขืน
เม่ือฟังกับแผ่นเพลงท่ีมีเกนดัง	เสียงดนตรีถาโถม	หรือ
ใช้เคร่ืองดนตรีอิเล็กทรอนิกส์	อาทิ	Junkyard	(DMP)
MK3	 ช่วยประคองตำแหน่งเสียงให้น่ิงตรึง	 ควบคุม
มิติโฟกัสและขัดเกลาความเจิดจ้าในย่านสูง	 แต่เม่ือ
ฟังกับแผ่นบันทึกเสียงดุเข้ม	อาทิ	Random	Access
Memories/OST.	Tron	ของ	Daft	Punk	MK3	จะ
สำแดงระนาบช้ันในทุกมิติท่ีถูกบันทึกมาอย่างหมด
เปลือก	บรรยากาศดนตรีเต็มปร่ีด้วยความต่ืนเต้น
	 เม่ือใช้งานกับ	 YBA	 :	 CD100	 ผมหมุนโวลุ่ม
MK3	ไปเกือบสุด	โดยปรับโวลุ่มท่ี	YBA	เทียบกับต้ัง
โวลุ่ม	 YBA	 ไว้	 0dB	 แล้วคอนโทรลโวลุ่มของ	MK3	
ผมชอบบรรยากาศและไดนามิกของช้ินดนตรีตอน
หมุนโวลุ่ม	MK3	ไปเกือบสุด	เป็นการขยายสัญญาณ
ท่ีไม่มีความต้านทานใดๆ	 แบ็กกราวด์เงียบสนิท
จนเผยรายละเอียดเสียงท่ีชัดเจนมากๆ
	 ส่ิงท่ียืนยันตัวเลขข้างต้นได้ดีท่ีสุดคือ	“การฟัง
อย่างต้ังใจและเข้าใจในหลอด”	 ผมเลือกเพลง
ตามใจตัวเองมาเค้นคุณภาพเสียง	 แต่ละเพลงต้องใช้
จินตนาการตีความตามด้วยทักษะรับรู้ในแง่ของจังหวะ
เวลาและตัวโน้ตร่วมกับความแม่นยำในซาวด์ดนตรี
แต่ละแนว	 อาทิ	 อัลบ้ัม	 GETZ/GILBERTO	 ของ
Jobim,	Stan	Getz	และ	 Joao	Gilberto	 (Verve
Master	 Edition)	 บอสซามีลีลาฉวัดเฉวียน	 สนุก
เดาทางยาก	 แต่เกาะโน้ตตามอารมณ์ได้ท้ังเพลง	 ให้
ความสำคัญกับเสียงเคร่ืองดนตรีและเสียงร้องไม่
ย่ิงหย่อนกัน	 จุดต่างของบอสซาเม่ือเทียบกับแจ๊สคือ
“ท่อนอิมโพรไวซ์”	ซ่ึงบอสซาไม่เน้น	เพลง	The	Girl	
from	 Ipanema/Doralice	 คือตัวอย่างท่ีผมฟังกับ
MK3	 แล้ว	 เห็นภาพการบรรเลงชัดเข้มเต็มสองตา	

เพราะสองหูจับต้องเสียงและการเคล่ือนตัวของรายละเอียดยิบย่อยจนบอกตำแหน่ง
แห่งเสียงได้ทุกเม็ด!!!	 การให้น้ำหนักแรเงาทีละช้ินทำให้เกิดเลเยอร์เสียงและจังหวะ
สำทับ	ชวนให้ขยับแข้งขาตาม	ฟังแล้วเพลินมากๆ			
	 งานชุดน้ีฟังง่าย	หากซิสเต็มคุณให้จังหวะแม่นยำ	ไม่หน่วงเวลาเกินไป	คุณจะ
ได้ยินเสียงเทเนอร์แซกท่ีพล้ิวหวาน	ลากลมยาว	น้ำหนักเป่ากำลังดีของ	Stan	Getz
สอดคล้องกับเสียงเกากีตาร์อุ่นหนาของ	 Joao	 ด้านหลังแซกมีเสียงไล้ไฮแฮทใน
จังหวะท่ีไม่เท่ากันสักคร้ังเดียว	 ฝีมือ	Milton	Banana	เย้ืองกันมีดับเบ้ิลเบสกระตุก
สาย	 ปลายเสียงกระชับ	 เหนือส่ิงอ่ืนใดคือการครองโน้ตท่ีเดินทำนองหลักให้เพลงน้ี
ของเปียโนท่ีเล่นโดย	Jobim	 ท้ังหมดถูก	MK3	เผยหมดเปลือก!!!	ผมได้ยินและมอง
เห็นฝีมือนักดนตรีเต็มเปา	เป็นอีกคร้ังท่ีฟังแล้วเข้าถึงบอสซาตัวพ่อ		
	 ทริบ้ิวเพลงพระราชนิพนธ์เฉลิมฉลองครองราชย์ครบ	50	 ปีของในหลวง	 โดย
ค่าย	Chesky	ถูกหยิบมาฟังเพ่ือทดสอบประสิทธิภาพความกระจ่างแจ้งของเวทีและ
ช้ินดนตรี	ท้ัง	12	เพลงถูกบรรเลงอย่างแพรวพราวออกรส	ผมได้ยินเสียงแซก	ดับเบ้ิล
เบส	 ไฮแฮท	 เปียโนท้ังโน้ตท่ีต้ังใจเล่นและไม่ต้ังใจเล่นในท่อนอิมโพรไวซ์เต็มสองหู	
ลองฟังเพลงแสงเดือนและยามเย็นกับ	MK3	แล้วคุณจะรู้ซ้ึงว่าเหตุใดผมจึงชอบหลอด	
7DJ8	 มันรุกไล่	 รุกรับ	หยุมหยิม	สดฉ่ำ	ตรงไปตรงมา	ขณะท่ียังคงอ่อนโยน	ละมุน
ละไม	 ไม่โอ้อวดซะจริงเชียว	 (7DJ8	 ท่ีติดเคร่ืองสกรีน	 RFT	 เป็นหลอดเก่าเก็บจาก
เยอรมนี	ทำงานแบบแคโทดฟอลโลเวอร์	ป้อนกลับกระแสเสียงมายังหลอด	12AX7	
สเตจหน้า	ปรับอิมพีแดนซ์ต่ำ	จึงเบ่งเสียงเต็มสตรีม)

 ตรวจสอบ-พร้อมสรรพ
	 เพ่ือให้ได้เสียงดีท่ีสุดอย่างต้ังใจไว้	 ผู้ผลิตจึงนำเคร่ืองมือระดับอินดัสเตรียลมา
ตรวจสอบการทำงานของ	MK3	 เพ่ือเช็คค่าทางเทคนิคให้สอดคล้องกับการฟังเสียง
ท่ีเกิดจากการแม็ตช่ิงอุปกรณ์ในวงจร	 เคร่ืองมือหลักๆ	 มี	 2	 แบบคือ	 1.	 ตรวจสอบ
การตอบสนองความถ่ีทางเฟสและเกนขยาย	 ใช้	 hewlett	 packard	 :HP	 3563A
Control	 Systems	 Analyzer	 และ	 2.	 ตรวจสอบความเพ้ียนทางฮาร์มอนิกและ
น้อยส์	 ใช้	 Panasonic	 :VP-7723A	5Hz-100KHz	 (0.0005%	Audio	Analyzer)
อานิสส์ท่ีได้จึงตอบโจทย์ทุกข้อท่ีต้ังไว้	 น่ันคือคุณภาพเสียงท่ีฉายแววออดิโอไฟล์
เต็มเหน่ียวต้ังแต่ช่ัวโมงแรกท่ีรันอิน
	 ข้อมูลบอกว่า	“การปรับสมดุลเสียง”	 อันเป็นเอกลักษณ์ของ	 Viola	 ท่ีเน้น
จัดอุปกรณ์ในวงจรเพ่ือสร้างเฟสสัญญาณท่ีถูกต้อง	 วางไลน์กราวด์แบบ	 Star	 แยก
จากบอร์ด	 แม้แต่ระบายความร้อนภายในเพ่ือลดความเพ้ียนทางความถ่ีให้น้อยท่ีสุด	
ถูกติดต้ัง	MK3	ด้วยเช่นกัน	ส่งผลให้ค่าความเพ้ียนรวมของฮาร์มอนิก	(THD)	มีเพียง	
0.03%	ท่ีเกนความดัง	0	ดีบี	ค่าน้อยส์รบกวนทางช่องอินพุตน้อยกว่า	0.5MV	อะไร
จะขนาดน้ันครับ	(ดูกราฟประกอบ)	เม่ือฟังแผ่นจรัลในดวงใจ	งานเพลงรำลึกถึงจรัล	
มโนเพ็ชร	เลือกเพลงคิดถึงจรัลและซอขาดสาย	ผมค้นพบว่าเสียงและอารมณ์ดนตรี
จากสองเพลงน้ีท่ีเคยสัมผัสตอนฟัง	MK2	หรือปรีตัวอ่ืน	แท้จริง	“มันปร่ีล้นและลึกซ้ึง
กว่าน้ัน”	MK3	 แจกแจงเสียงร้องของน้าหงา-สุรชัย	 และคุณสุนทรีท่ีบรรจงขับร้อง
ด้วยความอาดูรและระลึกถึงเต็มเป่ียม	 ทุกอักขระแฝงด้วยความอบอุ่น	ศรัทธาอย่าง
เทิดทูน	 ภาคดนตรีบรรเลงสดโดยไม่ปรับแต่ง	 ได้ยินบรรยากาศรายรอบท่ีน่ิงสงบ
มองเห็นตำแหน่งช้ินดนตรีเหมือนกำลังน่ังฟังของจริงตรงหน้า	ใครมีแผ่นน้ีแล้วอยาก
ค้นพบเสียงมหัศจรรย์	ลองฟังกับปรีตัวน้ีซิครับ

 ปรีในอุดมคติ...
	 หากคุณกำลังมองหาปรีเสียงดีมีอัตลักษณ์	 ควรค่าแก่การเก็บสะสมไว้เสพฟัง
ดนตรีท่ีคุณรัก	 และถ้าความต้องการน้ันทะยานไปถึง	“สัจธรรมในดนตรี”	 ซ่ึงเป็น
เร่ืองทำได้ยาก	แต่ไม่ยากท่ีจะทำล่ะก็	เป้าหมายน้ันถูกพิชิตลงแล้ว	Viola	:	TL1-SE
MK3	 ช่ือเต็มยศซ่ึงไม่เคยคิดคดต่ออารมณ์ความรู้สึก	 เป็นปรีหลอดท่ีผมได้ฟังอย่าง
ละเอียดลออจนค้นพบว่า	 น่ีคือ	“ปรีเสียงเป่ียมเสน่ห์”	 ให้เวทีโอบล้อม	 แจกแจง
ช้ินดนตรีและเสียงร้องเป็น	 3	 มิติ	 มีบุคลิกแปรผันตามแผ่นเพลง	 และเจาะลึกใน
เส้นเสียงอย่างประณีตด้วยจังหวะเวลาท่ีสอดคล้องกับจังหวะดนตรี	 จุดเด่นเหนือ
ส่ิงอ่ืนใดคือ	“การถ่ายทอดอารมณ์เพลงอย่างตรงไปตรงมา ทว่านุ่มนวลชวนฟัง”
	 การเสพฟังดนตรีดีๆ	ด้วยปรีหลอดท่ีคู่ควรเป็นส่ิงท้าทายนักออกแบบ
	 และท้าใจคนฟังแค่ไหน	หาคำตอบได้จาก	Viola	:	TL1-SE	MK3
 เช่ือเถอะครับว่า “มันมีอยู่จริง”. ADP

ปรีแอมป์หลอดในอุดมคติ..มีจริง
จุดเด่นของ MK3  คือ “มีความเป็นดนตรี ตอบสนองความถ่ีราบเรียบ” ไม่ดึงทุ้มให้มีฐานใหญ่
ไม่ยกเสียงแหลมให้สะบัดตัวเกินจริง แต่ชำแหละเคร่ืองดีด สี ตีเป่าให้ถูกถ้วนตามการบรรเลง

น่ังฟังตรงไหนในห้อง ล้วนสัมผัสสนามเสียงและช้ินดนตรีท่ีตรึงแน่นกับตำแหน่ง

กราฟแรก :	บอกค่าการตอบสนอง
ความถ่ี	20Hz	-	20kHz	ท่ีราบเรียบ
ด้วยเกน	12	ดีบี	ความถ่ีตอนบน
ลาดลงเล็กน้อย	เพ่ือให้ปลายเสียงสูง
ไม่เจิดจ้า
กราฟสอง :	บอกการขยายสัญญาณ
ทางเฟสท่ีความถ่ีสูงลาดลง	สอดคล้อง
กับกราฟแรก

ช่องระบายความร้อน
ใต้เคร่ืองและยางรองสูง+ใหญ่

Viola	:	TL1-SE	MK3
Viola	:	SE3	Single-End

+VanDamm	Cable


