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M2TECH : Young
• TEST REPORT •

384KHZ/32BIT DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER

• เมือ่ ไม่นานนีช้ อื่ ของบริษทั เล็กๆ จากประเทศ
อิตาลีอย่างเอ็มทูเทค (M2TECH) เป็นที่รู้จักแพร่
หลายในวงการเครื่องเสียงไฮไฟอย่างรวดเร็วจน
หลายคนต้องฉงนทัง้ ทีพ่ วกเขามีสนิ ค้าหลักในกลุม่
คอนซูเมอร์ออกมาอย่างเป็นทางการเพียง 3 รุ่น
เท่านัน้ นัน่ อาจจะเป็นเพราะว่าสินค้าของพวกเขาทำ
ออกมาตอบโจทย์เข้ากลางใจบรรดานักเล่นเครื่อง
เสี ย งที่ ฟั ง เพลงจากระบบ computer-based
audio โดยเฉพาะระบบที่อาศัยการ interface
ผ่านทางพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์ซึ่งทำหน้าที่
เป็นออดิโอทรานสปอร์ต
M2TECH hiFace เป็นอุปกรณ์ USB-to-S/
PDIF ตัวแรกทีท่ ำให้ผมทึง่ มันสามารถทรานสปอร์ต
ข้อมูลดิจิตอล resolution สูงถึงระดับ 24bit/
192kHz จากคอมพิวเตอร์ทั่วไปออกทางไปพอร์ต
USB ได้โดยอาศัยซอฟต์แวร์ (driver) เฉพาะของ
เอ็มทูเทคเอง ในขณะทีอ่ ปุ กรณ์ประเภทเดียวกันอืน่
โดยเฉพาะที่ ยั ง อาศั ยไดรเวอร์ ข อง OS บน
คอมพิวเตอร์ถกู จำกัดอยูแ่ ค่ 24bit/96kHz เป็นอย่าง
มาก
ผมว่า hiFace เกิดมาในจังหวะเวลาทีเ่ หมาะ
สม ปัจจุบนั เรามี D/A Converter ทัง้ แบบแยกชิน้
หรือแม้แต่ที่บิลต์อินมาในเอวีรีซีฟเวอร์มากมายที่
สามารถรับไฟล์ 24/192 ได้ทางอินพุต S/PDIF แต่
เนือ่ งจาก hiFace เป็นสินค้าในกลุม่ entry level
ขัว้ ต่อ S/PDIF จึงมีอย่างค่อนข้างจำกัด ในเวลาต่อ
มาเราจึงได้เห็น hiFace Evo อุปกรณ์ USB-to-S/
PDIF ซึง่ พัฒนาทางเทคนิคต่อจาก hiFace และมี
เอาต์พตุ S/PDIF ให้เลือกใช้มากกว่า พูดได้วา่ มาก
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เกินกว่าทีผ่ มจะสามารถหา D/A Converter มา
เล่นกับเอาต์พตุ ของมันได้ครบ (ตัวนีผ้ มกำลังลอง
เล่นอยู่ รายละเอียดจะขอกล่าวถึงในโอกาสต่อไป
ครับ)
การออกตัวแรงของเอ็มทูเทคกับ hiFace และ
hiFace Evo ผมเชื่อว่าหลายคนคงจับตามองว่า
สินค้าลำดับต่อไปของพวกเขาจะเป็นอะไร จะยังคง
เรียกเสียงฮือฮาได้อย่างทีเ่ คยหรือไม่ และแล้วผมก็
ต้องตาโตอีกครั้งเมื่อได้เห็นโฆษณา ‘M2TECH :
Young…384KHZ/32BIT DIGITAL-TO-ANALOG
CONVERTER’ เฮ้ย…เอาจริงดิ!

มาตรฐานใหม่
สตู
ด
โ
ิ
อมาสเตอร์
อ้ า งถึ ง ‘M2TECH : Young…384KHZ/32BIT

DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER’ ตัวเลข
384 และ 32 นัน้ ผมเชือ่ ว่าน่าจะยังไม่เป็นทีค่ นุ้ เคย
ของหลายๆ คนมากเท่า 24/96 หรือ 24/192 ซึง่
เป็นตัวเลข resolution ของดิจิตอลมาสเตอร์
(PCM) สำหรับสตูดโิ อรวมถึงฟอร์แมตเสียงของแผ่น
DVD-Audio ในขณะที่บางดิจิตอลมาสเตอร์เก็บ
อยู่ในฟอร์แมต DSD ซึ่งเป็นฟอร์แมตเดียวกับ
สัญญาณในแผ่น SACD แต่เมือ่ เร็วๆ นีก้ ารเกิดขึน้
ของฟอร์แมตอย่าง DXD (Digital eXtreme
Definition) ซึง่ เป็นสัญญาณในรูปแบบของ PCM ที่
มี resolution สูงขึน้ ไปอีกเป็น 24bit หรือมากกว่า
และแซมปลิง้ เรตเพิม่ ขึน้ เป็นเท่าตัว เป็นการเปิดไพ่
ให้เห็นแล้วว่าในอนาคตเพดาน resolution ของ

ไฟล์ดจิ ติ อลออดิโอมีแนวโน้มจะขยับขึน้ ไปจาก 24/
192 ค่อนข้างแน่นอน ซึ่งค่ายเพลงมาตรฐานสูง
หลายแห่งก็ได้ทำมาสเตอร์ที่ resolution ระดับนี้
ออกมาให้เห็นเป็นตัวอย่างกันบ้างแล้ว ดังนัน้ ทีม่ าที่
ไปของเจ้า Young จากเอ็มทูเทคก็ไม่ใช่เรือ่ งเกิน
คาดเดาว่าทำไมต้อง 32/384
จากการสืบค้นผมทราบมาว่าทีจ่ ริงแล้วพวกเขา
ยังมีตน้ แบบเป็น D/A Converter หรือ DAC อีก
รุน่ ทีช่ อื่ ว่า Vaughan ซึง่ แนวคิดของการออกแบบ
ใกล้เคียงกันกับ Young แต่ Vaughan ถูกวาง
position เอาไว้สูงกว่า มีออพชั่นมากกว่าและที่
แน่นอนคือแพงกว่า (ราวๆ 5 เท่า) ดังนัน้ Young จึง
เป็นอุปกรณ์ประเภท DAC รุน่ แรกทีเ่ อ็มทูเทควาง
ตลาดอย่างเป็นทางการในเวลานี้ นอกจากความ
สามารถในการรองรับ resolution ระดับเหลือกิน
เหลือใช้แล้ว แน่นอนว่าเอ็มทูเทคไม่ลืมที่จะบรรจุ
ความสามารถด้านดิจิตอลอินเตอร์เฟซซึ่งเป็นจุด
ขายมาแต่ไหนแต่ไรของพวกเขาให้กับ Young
DAC ทำให้มันเป็น DAC ระดับราคาต่ำกว่าครึ่ง
แสนตัวหนึ่งที่มีความคล่องตัวในการต่อใช้งานสูง
มาก และไม่เกี่ยงว่าจะพ่วงมันเข้ากับดิสก์ทราน
สปอร์ตหรือคอมพิวเตอร์ทรานสปอร์ต

• ไดรเวอร์ที่ download ได้จากเว็บไซต์ของเอ็มทูเทค
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ภายในกล่องโลหะอะลูมิเนียมสี่เหลี่ยมๆ ธรรมดาที่พูดได้เต็มปากว่า

ขนาดกะทัดรัด เอ็มทูเทคไม่ได้ทำให้ความสามารถของ Young DAC มี
ขนาดเล็กตามตัวเลย ด้านหลังตัวเครือ่ งนัน้ ถูกจับจองโดยขัว้ ต่อสัญญาณ
ดิจติ อลอินพุตต่างๆ ว่าไปตัง้ แต่ USB 2.0, Toslink, S/PDIF 1 (BNC), S/
PDIF 2 (RCA) และ AES/EBU (XLR) แม้จะไม่มี I2S และ ST (Glass
Fiber Optic) อย่างใน hiFace Evo แต่กน็ บั ว่าทีใ่ ห้มานัน้ ครอบคลุมทีม่ ี
ใช้งานในเครื่องเสียงดิจิตอลที่อยู่ในกระแสเกือบทั้งหมดแล้ว สำหรับ
สัญญาณอะนาล็อกเอาต์พตุ Young DAC ให้มาแบบเดียวคือแบบซิงเกิล
เอนด์ทใี่ ช้ขวั้ ต่อ RCA ตัวเดีย่ วเคลือบทองอย่างดี ด้านหลังเครือ่ งยังเป็นจุด
เชื่อมต่อภาคจ่ายไฟแยกแบบภายนอกซึ่งอุปกรณ์มาตรฐานที่ให้มากับ
Young DAC นัน้ เป็นอะแดปเตอร์แปลงไฟแบบเสียบปลัก๊ ผนังทีด่ ยู งั ไงก็
ธรรมด๊า ธรรมดา แต่ผมก็ใช้ไปตามทีเ่ ขาให้มาตลอดการทดสอบนะครับ
เพราะมันก็ไม่ได้มปี ญ
ั หาอะไร แค่รปู ไม่งามเท่านัน้ เอง
ด้านหน้าเครือ่ งนัน้ ดีไซน์คอ่ นข้างอินดี้ (สมถะและมีบคุ ลิก) แผงหน้า
เป็นตะแกรงสีดำดัดโค้งทีท่ ำจากโลหะเจาะรูพรุนอำพรางสิง่ ทีอ่ ยูภ่ ายใน
พอให้เห็นลางๆ มีปมุ่ ให้กดใช้งานเพียงแค่ 2 ปุม่ คือปุม่ power standby
ด้านซ้ายมือ (เมือ่ หันหน้าเข้าหาเครือ่ ง) และปุม่ กดเลือกใช้อนิ พุตดิจติ อล
แต่ละช่องอยูท่ างด้านขวามือ บริเวณใจกลางเบือ้ งหลังตะแกรงโลหะสีดำ
เจาะรูพรุนนัน้ เป็นส่วนแสดงผลทีใ่ ช้ LED แบบ dot matrix สีแดง 3 หลัก
แสดงผลได้ทงั้ ตัวอักษรแจ้งชือ่ ช่องอินพุตทีเ่ ลือกใช้ รวมถึงตัวเลขความถี่
แซมปลิง้ ของสัญญาณดิจติ อลทีร่ บั เข้ามา
ข้อมูลทางเทคนิคระบุว่าทุกอินพุตของ Young DAC รองรับ
resolution ของสัญญาณดิจติ อลได้ถงึ ระดับ 24bit/192kHz ยกเว้นช่อง
Toslink ทีไ่ ม่ยนื ยันเนือ่ งจากช่องทางนีม้ แี บนด์วธิ ในการส่งผ่านสัญญาณ
ดิจติ อลต่ำกว่าเพือ่ น แต่ทพี่ เิ ศษคือช่องอินพุตดิจติ อลทีเ่ ป็นพอร์ต USB
นัน้ สามารถรองรับ resolution ได้สงู สุดถึง 32bit/384kHz และไม่มี
ปัญหากับไฟล์ทมี่ แี ซมปลิง้ เรต 88.2kHz ซึง่ มักจะเป็นยาขมสำหรับ USB
DAC หลายๆ ตัวเวลาเล่นกับคอมพิวเตอร์ทใี่ ช้ Windows OS
Young DAC ใช้ชพิ DAC สำเร็จรูปเบอร์ PCM1795 จาก TI/BurrBrown ซึง่ ว่ากันตามเอกสารข้อมูลจากผูผ้ ลิตมันคือ ‘32-Bit, 192-kHz
Sampling, Advanced Segment, Stereo Audio DAC’...ใช่แล้ว
ครับ 192kHz แต่นนั่ หมายถึงกรณีทหี่ ยิบเอาชิพตัวนีไ้ ปใช้หมดทุกๆ ส่วน
ในโครงสร้างของมัน สำหรับ Young DAC เพือ่ ให้มนั สามารถรองรับ
แซมปลิง้ เรตได้ถงึ 384kHz เอ็มทูเทคได้บายพาสไม่ใช้ภาคดิจติ อลฟิล
เตอร์ในตัวชิพ PCM1795 แล้วแทนทีด่ ว้ ยชิพดีเอสพี (DSP) Xilinx Spartan
ซึง่ ทำงานโดยอาศัยซอฟต์แวร์เฉพาะทีเ่ ขียนขึน้ โดยโปรแกรมเมอร์ของทาง
เอ็ ม ทู เ ทคเองทำหน้ า ที่ ทั้ งในส่ ว นของฟั ง ก์ ชั น ดิ จิ ต อลฟิ ล เตอร์ แ ละ
อัพแซมปลิง้ (โอเวอร์แซมปลิง้ )
จากข้อมูลทีผ่ มได้ไปสืบค้นและสอบถามมาจากทางตัวแทนจำหน่าย
(ต้องขอขอบคุณคุณกิตติคณ
ุ แห่ง Discovery HiFi ไว้ ณ ทีน่ สี้ ำหรับ
ข้อมูลเชิงลึกของ Young DAC) ผมได้ขอ้ สรุปคร่าวๆ ว่าความสามารถที่
โดดเด่นเกินหน้าเกินตา DAC ทัว่ ไปของ Young DAC นัน้ เป็นผลมา
จากการทำงานระหว่างฮาร์ดแวร์ซึ่งก็คืออุปกรณ์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ต่างๆ ทีน่ ำมาออกแบบเป็นวงจร และส่วนของซอฟต์แวร์ทที่ างเอ็มทูเทคได้
implement เข้าไป ซึง่ ไม่ใช่ DAC ทุกตัวทีท่ ำแบบนี้ และทีท่ ำแบบนีไ้ ด้ก็
ต้องบอกว่ามีไม่มากนักเพราะต้องมาจากผู้ผลิตที่มีความเชี่ยวชาญใน
สาขาดิจิตอลอย่างลึกซึ้งพอสมควร มูลค่าของ Young DAC จึงไม่
สามารถนัง่ นับแค่อปุ กรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์แล้วคำนวณตีคา่ ออกมาเป็นตัว
เงิน เพราะมูลค่าทีม่ องไม่เห็นด้วยตาอีกส่วนหนึง่ นัน้ นอนสงบนิง่ พร้อม
ทำงานอยูภ่ ายใน DAC ตัวนีเ้ รียบร้อยแล้ว
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Like
and
dislike
Young DAC เป็นเครื่องเสียงชิ้นหนึ่งที่ทำให้ต้อง

ถามตัวเองอยูห่ ลายครัง้ หลายคราว่าจริงๆ แล้วผม
ชอบมันไหม แม้คำตอบมากกว่า 90% คือชอบ แต่ก็
มีบางสิง่ บางอย่างทีผ่ มคิดว่า ‘แหม...น่าจะดีกว่านีน้ ะ’
ผมไม่ถอื ที่ Young DAC จะมีรปู ร่างหน้าตาเวลา
วางบนชัน้ วางดูเหมือนกล่องงานอิเล็กทรอนิกส์ดไี อ
วายอะไรสักอย่าง เพราะอย่างน้อยมันก็ทำจาก
อะลูมเิ นียมทีด่ เู ท่จากการสลักชือ่ ยีห่ อ้ เอาไว้ดา้ นบน
และงานประกอบทีแ่ น่นหนา แถมส่วนแสดงผลนัน้ ก็
ใหญ่สะใจดี แม้จะนั่งดูห่างออกมาพอสมควรก็ยัง
อ่านได้ชดั เจนเต็มตา แต่การทีบ่ อดีข้ องมันไม่มกี าร
ลบเหลี่ยมมุมใดๆ ทั้งสิ้นทำให้มันรู้สึกได้ถึงความ
แหลมคมและน่าจะเป็นอันตรายทุกครัง้ ทีส่ มั ผัส ซึง่
ในจุดนี้ DAC ราคาไม่แพงอย่าง Arcam rDAC
ทำได้ดกี ว่ากันมากทัง้ ทีผ่ ลิตในประเทศจีน ผมว่านี่
คงไม่ใช่ความคาดหวังทีม่ ากเกินสำหรับสินค้าเครือ่ ง
เสียงระดับนี้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ กับ Young DAC
ซึง่ ได้ทราบมาด้วยว่าผลิตจากประเทศอิตาลีทงั้ ตัว
โชคดี ที่ Young DAC ไม่ ใ ช่ อุ ป กรณ์ ที่
ออกแบบมาให้พกพาติดตัวไปไหนต่อไหน เพราะ
เมือ่ ผมจัดวางมันอยูบ่ นชัน้ วางและไม่จำเป็นต้องไป
แตะต้องอะไรมันอีกเรือ่ ง dislike ทีผ่ มบ่นไปข้างต้น
แป๊บเดียวผมก็ลมื แล้ว
ผมชอบที่ Young DAC มีอนิ พุตดิจติ อลมา
เผื่ อ ดิ ส ก์ ท รานสปอร์ ต และอุ ป กรณ์ ดิ จิ ต อลที่ มี
เอาต์พตุ S/PDIF เพราะนัน่ หมายความว่าอุปกรณ์
แต่ละชิ้นที่สามารถพ่วง DAC ตัวนี้เข้าไปได้ก็มี
โอกาสจะได้ อั พ เกรดคุ ณ ภาพเสี ย งไปด้ ว ย แต่
สุดท้ายแล้วจะอย่างไรก็ตามทีเด็ดจริงๆ ของ Young
DAC ในมุมมองของผมก็คงหนีไม่พน้ พอร์ต USB
นัน่ ล่ะครับ
ประการแรกพอร์ต USB ของ Young DAC
สนับสนุนการส่งผ่านสัญญาณในโหมดอะซิงโครนัส
(asynchronous USB) ซึง่ ปัจจุบนั ได้รบั การยอมรับ
ว่าเป็นการส่งผ่านข้อมูลดิจติ อลทางพอร์ต USB ทีม่ ี
jitter ต่ำมาก ซึง่ จุดนีก้ เ็ ป็นดีไซน์ทตี่ อ้ งอาศัยความรู้
ความสามารถในด้านการออกแบบและเขียนโปรแกรม
GM2000
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คอมพิวเตอร์เข้ามา implement กับตัวฮาร์ดแวร์
สำหรับเอ็มทูเทคแล้วเครดิตทีพ่ วกเขาเคยสร้างไว้ไม่
ทำให้เป็นทีส่ งสัยเลยว่าพวกเขาก็ทำได้เช่นกัน
Young DAC เมือ่ ทำงานในโหมด USB DAC
มันจำเป็นต้องอาศัยไดรเวอร์ (ซอฟต์แวร์) เฉพาะที่
ออกแบบมาด้วยกัน ซึง่ ไดรเวอร์ทวี่ า่ นีส้ ามารถดาวน์
โหลดได้ที่เว็บไซต์ของทางเอ็มทูเทคเอง เข้าไปที่
www.M2TECH.biz/young.html#driver ไดร
เวอร์ของ Young DAC มีให้เลือกใช้ทงั้ Windows
OS และ Mac OS อย่างของ Windows 7 ทีผ่ มใช้
นีย่ งั มีแบ่งย่อยสำหรับเวอร์ชนั่ 32 และ 64 bit อีก
ต่างหาก ซึง่ เท่าทีผ่ มลองโหลดมาติดตัง้ ในคอมพิว
เตอร์ที่ใช้งานอยู่ซึ่งมีทั้งที่ใช้ Windows XP และ
Windows 7–64bit ไดรเวอร์ของ Young DAC
สามารถทำงานได้ อ ย่ า งเรี ย บร้ อ ยสมบู ร ณ์ แ บบ
สามารถ setup เล่นแบบ bit perfect กับโปรแกรม
แอพลิเคชัน่ ทัง้ foobar2000 และ J. River Media
Center โดยเลือกใช้เอาต์พุต ASIO, Kernel
Streaming และ WASAPI ได้โดยไม่พบปัญหา
ใดๆ เลย ส่งผลให้การเล่นไฟล์ทเี่ ป็น native high
resolution ทุกความถี่แซมปลิ้งโดยตรงออกจาก
คอมพิวเตอร์มีความเสถียรในการใช้งานสูงมาก
อาจจะพูดได้วา่ เชือ่ ถือได้มากทีส่ ดุ เท่าทีผ่ มเคยเล่น
อุปกรณ์ประเภทนี้มาเลยก็ว่าได้...ของเขาแน่นอน
จริงๆ

System
requirement
ในคู่มือแนะนำการใช้งานระบุว่าความต้องการขั้น

ต่ำสำหรับคอมพิวเตอร์ทจี่ ะใช้งานกับ Young DAC
เอาไว้เพียงแค่ 1.3GHz CPU clock, 1GB RAM,
2.0 USB port ซึ่ ง นั่ น ก็ คื อ สเปคพื้ น ฐานของ
คอมพิวเตอร์สว่ นใหญ่ทมี่ อี ยูใ่ นตลาด ณ เวลานี้ แต่
โปรดสังเกตสักนิดว่านัน่ คือความต้องการขัน้ ต่ำ
หมายความว่าแค่พอใช้ได้แต่อาจจะสูส้ เปคทีด่ ี
กว่านีไ้ ม่ได้อย่างนัน้ หรือ? สำหรับ USB DAC ทัว่ ไป
คำตอบอาจจะก้ำกึง่ อยูร่ ะหว่างใช่และไม่ใช่ แต่กบั
Young DAC ผมคิดว่าคำตอบนีจ้ ะเอนเอียงไปทาง
‘ใช่’ มากกว่าแน่นอน อย่าลืมว่านีค่ อื USB DAC
หนึ่งในไม่กี่ตัวเวลานี้ที่สนับสนุนการเล่นไฟล์ที่มี

resolution สูงกว่า 24/96 ขึน้ ไปจนถึง 32/384 ซึง่
บิทเรตข้อมูลทีต่ อ้ งส่งผ่านจากคอมพิวเตอร์ออกไปก็
พุง่ ปรีด๊ ตามขึน้ ไปด้วย และยังต้องอาศัยไดรเวอร์ของ
มันเองทำงานระหว่างการเล่น สิง่ เหล่านีม้ ผี ลต่อการ
บริโภคทรัพยากรของคอมพิวเตอร์ทงั้ สิน้ ครับแม้วา่
จะไม่ ไ ด้ ม ากมายแต่ ก็ ส่ ง ผลในภาพรวมของ
performance แน่ๆ ครับ ยิง่ กับโปรแกรมแอพลิ
เคชัน่ ทีส่ ามารถเลือกเล่นผ่าน RAM buffer ก่อน
อย่าง J. River Media Center เวลาเล่นไฟล์ high
resolution นีบ่ อกได้เลยครับว่าบริโภคหน่วยความ
จำมหาศาล ถ้าคอมพิวเตอร์ไม่แรงพอรับรองว่าเวลา
เล่นเพลงไม่เป็นอันต้องใช้ทำอะไรอย่างอืน่ กันพอดี
แถมเพลงที่เล่นอาจจะสะดุดไม่ต่อเนื่องทำให้เสีย
อารมณ์เสียฟิลลิง่ อีกต่างหาก ประเด็นหลังนีส่ ำคัญ
ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งของเพลงหรือการบรรเลงกิจกรรม
อะไรสักอย่าง ^_^’

16/44.1
ผมเผาหัว Young DAC ด้วยดนตรีและสัญญาณ

พิเศษจากแผ่น IsoTek - Full System Enhancer
& Rejuvenation Disc ในอัตราส่วนราวๆ 30:70
คุณภาพเสียงทีไ่ ด้ยนิ จาก Young DAC พัฒนาขึน้
มาตามลำดับและเห็นผลชัดเจนมากหลังจากเบิรน์
ด้วยสัญญาณจากแผ่นของ IsoTek ระหว่างลองเล่น
ผมโพสต์ เ รื่ อ งราวบางช่ ว งบางตอนพร้ อ มภาพ
ประกอบลงใน Facebook คำถามแรกทีเ่ พือ่ นฝูง
ผมถามหลังจากเรื่องของราคาแล้วก็คือ ‘มันเล่น
ไฟล์ 16/44.1 ซึง่ หมายถึงฟอร์แมตพืน้ ฐานของแผ่น
ซีดไี ด้ดแี ค่ไหน?’
ผมไม่แปลกใจเลยสำหรับคำถาม เพราะถึง
แม้วา่ Young DAC จะสนับสนุนไฟล์ resolution
สูงมากๆ แต่ตอ้ งยอมรับว่า music library ของคน
ส่วนใหญ่ ณ เวลานี้หลักๆ ก็จะเป็นไฟล์ดิจิตอลที่
16/44.1 ซึง่ สามารถ rip ได้งา่ ยๆ ทันทีจากแผ่นซีดี
ในคอลเลคชัน่ ทีม่ อี ยู่
ผมเลือกเพลงจาก playlist ส่วนตัวมาเข้าคิว
หลายสิบเพลง หลังจากกด play แล้ว สิง่ แรกทีผ่ ม
รู้สึกได้ทันทีกับ Young DAC คือ ความแรงของ
สัญญาณเอาต์พุตที่มีให้เหลือเฟือ (2.65Vrms@
0dBFS) ผมไม่แน่ใจว่านั่นส่งผลกับคุณลักษณะ
หลายอย่างทีผ่ มได้ยนิ แล้วทำให้พาลคิดไปถึง DAC
เชื้อสายอเมริกันที่ผมเคยเล่นอย่าง Theta และ
MSB ประการแรกคือ ‘สเกล’ ของเสียงแต่ละเสียงที่
ออกมาแบบ full body การโปรเจ็กต์เวทีเสียงทีม่ ี
อิสระสูงมากในการก่อตัวขึน้ มายังผลให้บรรยากาศ
และอารมณ์ร่วมที่ผมได้ยินในแต่ละเพลง แต่ละ
อัลบัม้ เหมือนผมกำลังนัง่ ดูภาพวาดหลายๆ ภาพที่
มีแนวทางการนำเสนอแตกต่างกันไป
แรกๆ ผมมีความรู้สึกว่าเสียงของ Young
DAC ที่ฟังดูค่อนข้างแจกแจง เปิดเผย มากกว่า
พยายามเกลี่ยให้นวลเนียนนั้นอาจจะหมิ่นเหม่กับ

ลักษณะเสียงทีท่ ำให้ฟงั ไม่เพลินในระยะยาวหรือเปล่า แต่เมือ่ มีโอกาสอยู่
ร่วมกับมันมากขึน้ ทัง้ ในชุดทีต่ อ่ ใช้งานกับหูฟงั +เฮดโฟนแอมป์ และซิสเต็ม
เครือ่ งเสียงต่อออกลำโพงตามปกติ ผมก็ลมื ไปแล้วว่าเคยระแวงในสิง่ ดัง
กล่าวนัน้ ด้วย ความประทับใจทีเ่ พิม่ พูนขึน้ กลับกลายเป็นเรือ่ งของความ
สะอาด ความตรงไปตรงมา และรายละเอียดในระดับที่หาได้ยากใน
อุปกรณ์ดิจิตอลระดับราคาประมาณนี้โดยเฉพาะที่ออกมาก่อนหน้านี้
หลายปี
‘เสียงทุม้ ’ อาจจะเป็นอะไรทีจ่ บั ต้องความแตกต่างได้งา่ ยมากเมือ่
เปลีย่ น Young DAC ลงไปแทนที่ DAC ตัวอืน่ ๆ ทีผ่ มใช้งานอยู่ (Arcam
rDAC, CambridgeAudio DAC Magic, Marantz MA7004,
Audiotrak DR.DAC2 DX) เสียงทุม้ ของ Young DAC ชัดเจนมากในน้ำ
หนัก ปริมาณและคุณภาพ นัน่ หมายความว่ามันไม่ได้ถกู บูสต์ (boost)
ออกมาจนเกินจริง ดังนัน้ คำว่า ‘เสียงทุม้ มากไป’ สำหรับ DAC ตัวนีจ้ งึ
เป็นอะไรทีต่ คี วามบิดเบือนไปพอสมควร
Young DAC ยั ง ทำให้ ผ มมั่ นใจด้ ว ยว่ า การฟั ง เพลงโดยใช้
คอมพิวเตอร์ทรานสปอร์ตนัน้ ถ้าหากจัดเตรียมและปรับตัง้ ได้อย่างเหมาะ
สมแล้ว คุณภาพเสียงทีไ่ ด้ไม่มขี อ้ สงสัยเลยว่าดีหรือไม่ จะมีกแ็ ต่ดกี ว่าหรือ
ถูกใจมากกว่า ในขณะหนึง่ ที่ playlist ของผมผสมปนเปไปด้วยดนตรีแนว
แจ๊สทีม่ เี ครือ่ งเป่าเด่นๆ มันชัดเจนมากว่า เพลงแจ๊สทีบ่ นั ทึกเสียงในโบสถ์
จากแผ่น Sound of Quality (OPUS 3) มีความโปร่งโล่งที่ห่อหุ้ม
บรรยากาศของเสียงและมวลอากาศที่ฉ่ำชื้น ในขณะที่เพลงจากแผ่น
Audiophile Jazz Prologue III นัน้ กลับให้เสียงเครือ่ งเป่าออกมาฟังดู
แห้งกว่าทัง้ ทีม่ คี วามเข้มข้นในแต่ละเนือ้ เสียงมากกว่าและเสียงไม่ได้แบน
บางเลย
ความแตกต่างทีว่ า่ นีผ้ มรับรูไ้ ด้ชดั เจนมากๆ อีกครัง้ เมือ่ ได้ฟงั เพลง
ของ Barb Jungr จากแผ่น Chanson: Space in Between (Linn
Records) เทียบกับงานชุด Lesly (VTL) ด้วยเนือ้ หาของเพลงและเสียง
ของ Barb Jungr ผมได้ยนิ เสียงทีจ่ ริงจังมาก มากจนผมต้องสนใจทุกๆ
ประโยคทีเ่ ธอเปล่งเสียงออกมารวมถึงช่วงจังหวะทีเ่ ธอหายใจ ในขณะที่
เสียงของ Lesly ทีว่ างตำแหน่งถอยร่นไปด้านหลังลำโพงมากกว่า ฟังผ่อน
คลายกว่าแต่กม็ แี รงดึงดูดไม่มากเท่า ผมไม่ได้เพิง่ ฟังเพลงทัง้ หมดนีเ้ ป็น
ครัง้ แรก แต่นเี่ ป็นครัง้ แรกทีผ่ มได้ยนิ ความแตกต่างชัดเจนขนาดนี้

2ผมรูส้ and
4 time high resolution
กึ ได้แทบทุกครัง้ ทีเ่ ล่นไฟล์ high resolution (native) กับ Young

DAC ว่าเสียงที่ได้ยินจาก high resolution โดดเด่นมากเรื่องความ
กระจ่างใส มันเป็นภาพเสียงทีส่ ะอาดตา ปราศจากความขมุกขมัว แต่ละ
เสียงที่ได้ยินมีเฉพาะเนื้อและฮาร์มอนิกของมันที่ชัดเจนสดใส ไม่มีฝุ่น
ละอองหรือคราบสกปรกปะปนอยู่ มันทำให้ผมนึกถึงภาพทีไ่ ด้จากแผ่นดีวี
ดีเทียบกับแผ่นบลูเรย์ มันเป็นรายละเอียดและความชัดเจนคนละ level
กันเลยจริงๆ
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COMPUTER Hi-Fi
176.4 คราวนีผ้ มแทบจะมองเห็นการขยับปากและ
อาจจะรวมถึงอากัปกิรยิ าของ Rebecca Pidgeon
ในระหว่างทีเ่ ธอตัง้ ใจเปล่งเสียงออกมาแต่ละพยางค์
ประสบการณ์นเี้ ป็นอะไรทีส่ นุกมาก และผมจะเก็บ
ไปใช้ซำ้ ๆ อีกแน่นอนโดยเฉพาะกับซิสเต็มทีแ่ อมป์
และลำโพงเปิดเผยมากกว่านี้ แน่นอนว่าเวลานัน้ ผม
คงเรียกหา Young DAC มาใช้งานร่วมด้วย 1,000 %

Highest
resolution
ผมไม่มีไฟล์เพลงที่มี native resolution สูงถึง

• Young DAC เล่นไฟล์ 24bit 352.8kHz

หลังจากได้ฟัง Jazz at the Pawnshop
เวอร์ชั่นไฟล์ 24/88.2 ผมก็หายสงสัยว่าทุกวันนี้
ดิจิตอลทำได้ดีเพียงใด จากม้วนอะนาล็อกมาส
เตอร์เทปอะนาล็อกผ่านกระบวนการเปลีย่ นรูปมา
เป็ น สั ญ ญาณดิ จิ ต อล high resolution เมื่ อ
playback กลับมาอย่างเหมาะสม ความเป็นอะนา
ล็อกของเสียงต้นฉบับยังคงปรากฏให้โสตประสาท
รับรูไ้ ด้อย่างชัดเจน ผมยังได้ยนิ เสียงฮีสของเนือ้ เทป
ผมยังได้ยนิ เสียงไวบราโฟนทีส่ กุ สว่างสดใส ปราศ
จากเสี ย งที่ ห มิ่ น เหม่ ต่ อ ความหยาบกร้ า นแข็ ง
กระด้ า ง เปี ยโนและคาริเนตที่มีมวลเนื้อชัดเข้ม
สามารถตามติดทุกๆ ตัวโน้ตได้อย่างใกล้ชดิ
กั บไฟล์ 24/96 จากงานชุ ด Waltz For
Debby (Original Jazz Classics) ของ The Bill
Evans Trio แม้วา่ จะมีเครือ่ งดนตรีแค่ 3 ชิน้ คือเปีย
โน กลองและเบส เสียงทีไ่ ด้จาก Young DAC ยัง
คงน่าสนใจตลอดทัง้ ย่านความถี่ เพลง Waltz for
Debby (take 2) รายละเอียดของเสียงเบสเด่นมาก
เพราะมาทัง้ น้ำหนักและรายละเอียด ส่วนเปียโนนัน้
ออกมาอย่างเข้มข้นเช่นกัน หัวเสียง หางเสียงมา
ครบชวนติดตามมาก ในเพลง Milestones ผม
สะดุดกับเสียงกลองสแนร์และการเล่นกับฉาบ เสียง
ทีม่ ตี งั้ แต่การเคาะเบาทีใ่ บฉาบ ไล่นำ้ หนักไปจนถึง
ตี ส ะบั ด ข้ อ มื อ น้ ำ หนั ก อ่ อ นแก่ ข องแต่ ล ะไม้ ถู ก
Young DAC เปิดเผยออกมามากกว่า DAC อืน่ ๆ
ทีผ่ มใช้งานอยู่ ส่วนเสียงเบสทีโ่ ซโลอย่างเมามันใน
เพลงนี้ ต้องยอมรับว่าฟังกับ Young DAC ได้อร่อย
มากๆ
ผมขยับไปเล่นไฟล์ HRx 24/176.4 จากงาน
ชุ ด Exotic Dances from the Opera,
Minesota Orchestra - Eiji Oue, conductor
ฟังได้สกั พักยังไม่เกิน 1 ท่อนของเพลง ผมก็เริม่ รูส้ กึ
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ว่าลำโพง KEF Q500 ทีใ่ ช้งานอยู่ ณ เวลานัน้ น่าจะ
เล็กเกินไปสำหรับการทำหน้าทีน่ เี้ สียแล้ว อย่างไรก็
ดีทงั้ เวทีเสียง สเกลของเสียง ไดนามิกเรนจ์ของเสียง
ทีป่ รากฏออกมา ณ เวลานัน้ เหมือนผมเปลีย่ นจาก
ทีวไี ฮเดฟ 55 นิว้ ไปดูภาพจากเครือ่ งฉายทีฉ่ ายลง
บนจอขนาด 120 นิว้ ผมได้ยนิ อะไรต่อมิอะไรพรัง่
พรูออกมาอย่างมีแบบแผน หมายความว่ามันไม่
แออั ด หรื อ เบี ย ดเสี ย ดกั น ออกมา มั น เป็ น ราย
ละเอียดทีก่ อ่ ตัวขึน้ แล้วรอให้โสตประสาทของผมไป
ซึมซึบมันเอง ไฟล์ 24/176.4 ชุดนีท้ ำให้ผมมัน่ ใจ
แล้วว่า Young DAC เกิดมาเพือ่ สิง่ นี้ รวมถึงไฟล์
high resolution อืน่ ๆ ทีก่ ำลังจะตามมาในอนาคต
ผมมีโอกาสเปรียบเทียบไฟล์ 3 ระดับ native
resoltution คือ 16/44.1, 24.88 และ 24/176.4
จากผู้ผลิตโดยตรงอย่าง Chesky Records ผม
เลือกเพลง The Raven จากงานชุด The Raven
ของ Rebecca Pidgeon ทัง้ 3 resolution ขึน้ มา
บน playlist แล้ ว ก็ เ ริ่ ม ไล่ ฟั งไปตามลำดั บ
resoltution จากน้อยไปมากหลังจากนั้นก็ไล่ฟัง
ย้อนกลับมา จาก 16/44.1 ไป 24/88.2 ผมได้ยนิ
เสียงทีม่ สี งัดกว่า การขึน้ รูปของเสียงมีโฟกัสและเป็น
สามมิตมิ ากกว่าทัง้ เสียงเปียโนและเสียงร้อง และถ้า
ตั้งใจจับจังหวะตามไปด้วยจะได้ยินว่าที่ 24/88.2
จังหวะของดนตรีดำเนินไปอย่างสุขมุ ลุม่ ลึกกว่า จะ
เรียกว่าเนียนกว่าก็ได้
เมือ่ เปลีย่ นจาก 24/88.2 ไปเป็น 24/176.4
เสียงทีผ่ มได้ยนิ มีความเนียนละเมียด กลมกลึงเป็น
สามมิตมิ ากขึน้ ไปอีก พืน้ หลังทีส่ งัดมากขึน้ อีกทำให้
คราวนีผ้ มรับรูไ้ ด้ถงึ ความใสสะอาด (tranparency)
ในภาพเสียงทีป่ รากฏอยูต่ รงหน้าด้วย อันทีจ่ ริงผม
เริม่ ได้ยนิ อะไรคล้ายๆ กันอย่างนีแ้ ล้วตัง้ แต่ 24/88.2
แต่มนั ยังไม่ชดั มากเท่านี้ ใช่เพียงแค่นนั้ กับไฟล์ 24/

32/384 และเข้าใจว่า ณ เวลานีค้ งมีเก็บอยูแ่ ต่ใน
สตูดโิ อบันทึกเสียงเท่านัน้ ยังไม่มกี ารจำหน่ายออก
มาในเชิงพาณิชย์ อย่างไรก็ดีในเว็บไซต์ของสังกัด
2L จากประเทศนอร์เวย์ (www.2l.no) มีตวั อย่าง
ไฟล์ 24/352.8 ซึง่ มาจากมาสเตอร์ DXD ให้ทด
ลองดาวนด์ โ หลดไปใช้ ง านฟรี ๆ ผมเลยถื อโอ
กาสดาวนด์โหลดมาลองฟังกับ Young DAC ดู
ต้องยอมรับว่าเพลงของสังกัด 2L ทีไ่ ด้มานัน้
ทั้งหมดเป็นเพลงที่ผมไม่คุ้นหูเลย อีกทั้ง reso
lution ระดับนีก้ ไ็ ม่เคยได้ลองเล่นกับ DAC ตัวไหน
มาก่อนการแสดงความเห็นในเชิงเปรียบเทียบจึงอาจ
จะต้ อ งอาศั ย กั บ ฟั ง เที ย บกั บไฟล์ 24/96 เพลง
เดียวกันซึง่ สามารถหาได้โดยการดาวนด์โหลดจาก
2L เช่นกัน
24/352.8 ให้อะไรมากกว่า 24/96 สิง่ แรกที่
ผมคิดว่าชัดเจนคือเนื้อเสียงที่มีความเข้มข้นและ
เนียนกว่า น้ำหนักอ่อน-แก่ของเสียงเครื่องสาย
แสดงออกมาได้ชดั เจนกว่า ในย่านความถีส่ งู ๆ ไฟล์
24/352.8 มีความสดใส ระยิบระยับ เป็นความสว่าง
แบบสุกสกาว และมีอิสระในการทอดตัวของเสียง
มากกว่า
นอกจากไฟล์ทดี่ าวน์โหลดมาจาก 2L แล้ว ผม
ยังได้ลองฟังเสียงทีร่ ะดับแซมปลิง้ เรตระดับสามร้อย
กว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก ารใช้ โ ปรแกรมประเภท DSP ซึ่ ง
ทำงานเป็นปลั๊กอินร่วมกับโปรแกรมหลักอย่าง
Foobar2000 ตามคำชี้ชวนของคุณกิตติคุณ เจ้า
ของร้านดิสคัฟเวอรีไ่ ฮไฟ ปลัก๊ อินตัวนีม้ ชี อื่ ว่า SoX
หรือ Sound eXchange วิธกี ารก็คอื ใช้มนั ทวีคณ
ู
ความถีแ่ ซมปลิง้ ของ native resolution ให้เป็น
ความถีท่ ตี่ อ้ งการตามตัวคูณ 2 หรือ 4 เท่า ในกรณี
ทีต่ อ้ งการแปลง 44.1kHz ให้เป็น 88.2kHz หรือ
176.4kHz ก็เลือกตัวคูณเป็น 2 และ 4 เท่าตาม
ลำดับ แต่ถา้ ต้องการให้เป็นความถีแ่ ซมปลิง้ ทีร่ ะดับ
352.8kHz ก็ตอ้ งอาศัยการทวีคณ
ู ขึน้ มา 8 เท่า ซึง่
ต้องอาศัยการทำงานของปลัก๊ อินอย่าง SoX ซ้อน
กัน 2 ส่วน (ปรับตัง้ ค่าใน Foobar2000) คือให้คณ
ู
4 เท่าตัวหนึง่ แล้วตามด้วยคูณ 2 เท่าอีกตัวหนึง่
เท่าทีผ่ มได้ลองทัง้ การแปลงจากไฟล์ native
44.1kHz ขึน้ ไป 8 เท่า และไฟล์ native 176.4kHz
ขึ้นไป 2 เท่า ผมว่าเสียงที่ได้มีความแตกต่างกับ
ไฟล์ตน้ ฉบับเพียงแค่ในประเด็นปลีกย่อยและค่อน
ข้างเอาแน่เอานอนไม่ได้กบั ผลลัพธ์สดุ ท้ายทีอ่ อกมา

เป็นน้ำเสียง หมายความว่ามันแปรเปลี่ยนผลลัพธ์ไปตามกรรมวิธีและ
คุณภาพของไฟล์ต้นฉบับที่แตกต่างกัน และไม่สามารถไว้วางใจใน
คุณภาพเสียงทีด่ กี ว่าได้สกั เท่าไร ไม่เหมือนกับกรณีทผี่ มเปรียบไฟล์ 3
ระดับ resolution ซึง่ ผมได้เขียนเอาไว้ในบรรทัดบนๆ ก่อนหน้านี้ ใครที่
เป็นเจ้าของ Young DAC จะลองหามาลองเล่นดูกน็ า่ สนใจ (SoX เป็นฟรี
แวร์ ) แต่ สุ ด ท้ า ยแล้ ว ผมบอกได้ เ ลยครั บ ว่ า รอ native highest
resolution เถิด ยังไงก็ตอ้ งมีคนทำออกมาขายแน่นอนโดยเฉพาะพวก
สังกัดกลุม่ ออดิโอไฟล์ทเี่ ริม่ เก็บมาสเตอร์เป็น DXD กันแล้ว เหลือให้ลนุ้
แค่จะออกมาช้าหรือเร็วเท่านัน้ แหละ

S/PDIF
input
อันที่จริงถ้าว่ากันในเรื่อง Computer HiFi และที่มาที่ไปของ Young

DAC เองแล้ว ผมคิดว่าไฮไลต์ทงั้ หมดน่าจะจบโดยสมบูรณ์ในส่วนของ
พอร์ตอินพุต USB แล้ว แต่ Young DAC อุตส่าห์ให้อนิ พุต S/PDIF มาตัง้
หลายช่องจะไม่ลองเล่นดูบา้ งก็จะกระไรอยู่
ในระหว่างทดสอบ Young DAC ผมกำลังลองเล่นชุดเครือ่ งเสียง
สำเร็จรูป Philips ‘Stremium’ อยูพ่ อดี ภาคเล่นแผ่นซีดขี องเครือ่ งเสียง
Philips ชุดนีม้ ชี อ่ งดิจติ อลเอาต์พตุ มาให้ดว้ ย ผมก็เลยถือโอกาสลองพ่วง
ใช้งานร่วมกับ Young DAC ทางช่องอินพุต S/PDIF (RCA)
เป็นไปตามคาดว่าเสียงทีไ่ ด้จากการต่อผ่าน Young DAC ดีขนึ้ ใน
ทุกๆ มิติ เสียงมีความกลมกลึงเป็นสามมิตมิ ากกว่า เวทีเสียงจากทีแ่ บน
และบางก็กลับกลายเป็นมีการแบ่งระนาบตืน้ ลึกดีกว่าทีไ่ ด้จากเครือ่ งเล่น
ของ Philips โดยลำพังมากๆ เนือ้ เสียง การตอบสนองไดนามิกของเสียง
เป็นไปในแนวทางของเครือ่ งเสียงชัน้ ดีจนน่าแปลกใจ (ทึง่ ) เพราะเมือ่ ผม
ลองเปลี่ยนไปเล่นไฟล์ดิจิตอลที่เก็บอยู่ในเครื่องเล่น Dvico S1 แล้ว
ปล่อยดิจิตอลเอาต์ออกมาเข้า Young DAC ผลลัพธ์ที่ได้ก็เป็นไปใน
ทำนองเดียวกัน เป็นอีกหนึง่ ในอรรถประโยชน์ทนี่ า่ สนใจของ DAC ตัวนี้
อย่างน้อยก็ทำให้มนั่ ใจได้วา่ เครือ่ งเล่นทัง้ ในปัจจุบนั และในอนาคตของคุณ
จะยังไม่ลา้ สมัยตกโลกไปในเร็ววันแน่นอน

Future
Proof
ผมเคยได้ยนิ หลายคนตัง้ คำถามกับ USB DAC หลายๆ รุน่ ทีอ่ ยูใ่ นตลาด

เวลานี้ คำถามทีว่ า่ นัน้ มีตงั้ แต่เรือ่ งของคุณภาพเสียง การใช้งาน ตลอดจน
ความเปลีย่ นแปลงในอนาคต สำหรับ Young DAC เรือ่ งคุณภาพเสียง
และการใช้งานผมเองได้คำตอบทีช่ ดั เจนแล้วทัง้ 2 ส่วน นีค่ อื DAC ทีผ่ ม
สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมได้อย่างมีความสุขและยังสามารถใช้เป็นหนึ่งใน
เครือ่ งมือทีเ่ ชือ่ ถือได้ถา้ ผมต้องการใช้ตรวจสอบคุณภาพเสียงของซิสเต็ม
ใดๆ
สำหรับเรือ่ งความยัง่ ยืนของเทคโนโลยีซงึ่ เป็นเรือ่ งของอนาคต ในวัน
นีค้ ำตอบทีไ่ ด้อาจจะยังไม่ใช่ yes หรือ no สมบูรณ์ 100 % แต่อย่างน้อย
คุณสมบัตติ า่ งๆ ของ Young DAC ก็พอจะทำให้เชือ่ มัน่ ได้วา่ คงอีกนาน
กว่ามันจะล้าสมัยจนต้องย้ายไปอยูใ่ นห้องเก็บของแทนทีจ่ ะอยูบ่ นชัน้ วาง
เครือ่ ง
สุดท้ายแล้วผูอ้ า่ นหลายท่านคงแปลกใจว่า ทำไมผมถึงได้รบั หน้าที่
ทดสอบ M2TECH ‘Young’ แทน บอกอ.ธานี โหมดสง่า ซึง่ ปกติดแู ล
คอลัมน์นอี้ ยู่ ก็ลองดูความหมายของชือ่ รุน่ สิครับ \(^_^)/
นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย : Discovery Hifi
โทรศัพท์ 0-2747-6710, 085-517-8292
E-mail : discoveryhifi@gmail.com
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