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COMPUTER Hi-Fi 

• TEST REPORT • 

M2TECH : Young 
384KHZ/32BIT DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER 

• เมือ่ไมน่านนีช้ือ่ของบรษิทัเลก็ๆ จากประเทศ

อิตาลีอย่างเอ็มทูเทค (M2TECH) เป็นที่รู้จักแพร่

หลายในวงการเครื่องเสียงไฮไฟอย่างรวดเร็วจน

หลายคนตอ้งฉงนทัง้ทีพ่วกเขามสีนิคา้หลกัในกลุม่

คอนซูเมอร์ออกมาอย่างเป็นทางการเพียง 3 รุ่น

เทา่นัน้ นัน่อาจจะเปน็เพราะวา่สนิคา้ของพวกเขาทำ

ออกมาตอบโจทย์เข้ากลางใจบรรดานักเล่นเครื่อง

เสียงที่ฟังเพลงจากระบบ computer-based 

audio โดยเฉพาะระบบที่อาศัยการ interface 

ผ่านทางพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์ซึ่งทำหน้าที่

เปน็ออดโิอทรานสปอรต์  

 M2TECH hiFace เป็นอุปกรณ ์ USB-to-S/

PDIF ตวัแรกทีท่ำใหผ้มทึง่ มนัสามารถทรานสปอรต์

ข้อมูลดิจิตอล resolution สูงถึงระดับ 24bit/

192kHz จากคอมพิวเตอร์ทั่วไปออกทางไปพอร์ต 

USB ไดโ้ดยอาศยัซอฟตแ์วร ์ (driver) เฉพาะของ

เอม็ทเูทคเอง ในขณะทีอ่ปุกรณป์ระเภทเดยีวกนัอืน่

โดยเฉพาะที่ยังอาศัยไดรเวอร์ของ OS บน

คอมพวิเตอรถ์กูจำกดัอยูแ่ค ่24bit/96kHz เปน็อยา่ง

มาก 

 ผมวา่ hiFace เกดิมาในจงัหวะเวลาทีเ่หมาะ

สม ปจัจบุนัเราม ีD/A Converter ทัง้แบบแยกชิน้

หรือแม้แต่ที่บิลต์อินมาในเอวีรีซีฟเวอร์มากมายที่

สามารถรบัไฟล ์24/192 ไดท้างอนิพตุ S/PDIF แต่

เนือ่งจาก hiFace เปน็สนิคา้ในกลุม่ entry level 

ขัว้ตอ่ S/PDIF จงึมอียา่งคอ่นขา้งจำกดั ในเวลาตอ่

มาเราจงึไดเ้หน็ hiFace Evo อปุกรณ ์USB-to-S/

PDIF ซึง่พฒันาทางเทคนคิตอ่จาก hiFace และมี

เอาตพ์ตุ S/PDIF ใหเ้ลอืกใชม้ากกวา่ พดูไดว้า่มาก

เกนิกวา่ทีผ่มจะสามารถหา D/A Converter มา

เลน่กบัเอาตพ์ตุของมนัไดค้รบ (ตวันีผ้มกำลงัลอง

เลน่อยู ่ รายละเอยีดจะขอกลา่วถงึในโอกาสตอ่ไป

ครบั) 

 การออกตวัแรงของเอม็ทเูทคกบั hiFace และ 

hiFace Evo ผมเชื่อว่าหลายคนคงจับตามองว่า

สนิคา้ลำดบัตอ่ไปของพวกเขาจะเปน็อะไร จะยงัคง

เรยีกเสยีงฮอืฮาไดอ้ยา่งทีเ่คยหรอืไม ่ และแลว้ผมก็

ต้องตาโตอีกครั้งเมื่อได้เห็นโฆษณา ‘M2TECH : 

Young…384KHZ/32BIT DIGITAL-TO-ANALOG 

CONVERTER’ เฮย้…เอาจรงิด!ิ 

มาตรฐานใหม่
สตูดิโอมาสเตอร์
อ้างถึง ‘M2TECH : Young…384KHZ/32BIT 

DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER’ ตัวเลข 

384 และ 32 นัน้ผมเชือ่วา่นา่จะยงัไมเ่ปน็ทีคุ่น้เคย

ของหลายๆ คนมากเทา่ 24/96 หรอื 24/192 ซึง่

เป็นตัวเลข resolution ของดิจิตอลมาสเตอร ์

(PCM) สำหรบัสตดูโิอรวมถงึฟอรแ์มตเสยีงของแผน่ 

DVD-Audio ในขณะที่บางดิจิตอลมาสเตอร์เก็บ

อยู่ในฟอร์แมต DSD ซึ่งเป็นฟอร์แมตเดียวกับ

สญัญาณในแผน่ SACD แตเ่มือ่เรว็ๆ นีก้ารเกดิขึน้

ของฟอร์แมตอย่าง DXD (Digital eXtreme 

Definition) ซึง่เปน็สญัญาณในรปูแบบของ PCM ที่

ม ีresolution สงูขึน้ไปอกีเปน็ 24bit หรอืมากกวา่ 

และแซมปลิง้เรตเพิม่ขึน้เปน็เทา่ตวั เปน็การเปดิไพ่

ให้เห็นแล้วว่าในอนาคตเพดาน resolution ของ • ไดรเวอรท์ี ่download ไดจ้ากเวบ็ไซตข์องเอม็ทเูทค 

ไฟลด์จิติอลออดโิอมแีนวโนม้จะขยบัขึน้ไปจาก 24/

192 ค่อนข้างแน่นอน ซึ่งค่ายเพลงมาตรฐานสูง

หลายแหง่กไ็ดท้ำมาสเตอรท์ี ่ resolution ระดบันี้

ออกมาใหเ้หน็เปน็ตวัอยา่งกนับา้งแลว้ ดงันัน้ทีม่าที่

ไปของเจา้ Young จากเอม็ทเูทคกไ็มใ่ชเ่รือ่งเกนิ

คาดเดาวา่ทำไมตอ้ง 32/384  

 จากการสบืคน้ผมทราบมาวา่ทีจ่รงิแลว้พวกเขา

ยงัมตีน้แบบเปน็ D/A Converter หรอื DAC อกี

รุน่ทีช่ือ่วา่ Vaughan ซึง่แนวคดิของการออกแบบ

ใกล้เคียงกันกับ Young แต ่ Vaughan ถูกวาง 

position เอาไว้สูงกว่า มีออพชั่นมากกว่าและที่

แนน่อนคอืแพงกวา่ (ราวๆ 5 เทา่) ดงันัน้ Young จงึ

เปน็อปุกรณป์ระเภท DAC รุน่แรกทีเ่อม็ทเูทควาง

ตลาดอย่างเป็นทางการในเวลานี ้ นอกจากความ

สามารถในการรองรบั resolution ระดบัเหลอืกนิ

เหลือใช้แล้ว แน่นอนว่าเอ็มทูเทคไม่ลืมที่จะบรรจุ

ความสามารถด้านดิจิตอลอินเตอร์เฟซซึ่งเป็นจุด

ขายมาแต่ไหนแต่ไรของพวกเขาให้กับ Young 

DAC ทำให้มันเป็น DAC ระดับราคาต่ำกว่าครึ่ง

แสนตัวหนึ่งที่มีความคล่องตัวในการต่อใช้งานสูง

มาก และไม่เกี่ยงว่าจะพ่วงมันเข้ากับดิสก์ทราน 

สปอรต์หรอืคอมพวิเตอรท์รานสปอรต์ 


ฮาร์ดแวร์+ซอฟต์แวร์
ภายในกล่องโลหะอะลูมิเนียมสี่เหลี่ยมๆ ธรรมดาที่พูดได้เต็มปากว่า

ขนาดกะทดัรดั เอม็ทเูทคไมไ่ดท้ำใหค้วามสามารถของ Young DAC มี

ขนาดเลก็ตามตวัเลย ดา้นหลงัตวัเครือ่งนัน้ถกูจบัจองโดยขัว้ตอ่สญัญาณ

ดจิติอลอนิพตุตา่งๆ วา่ไปตัง้แต ่USB 2.0, Toslink, S/PDIF 1 (BNC), S/

PDIF 2 (RCA) และ AES/EBU (XLR) แมจ้ะไมม่ ี I2S และ ST (Glass 

Fiber Optic) อยา่งใน hiFace Evo แตก่น็บัวา่ทีใ่หม้านัน้ครอบคลมุทีม่ี

ใช้งานในเครื่องเสียงดิจิตอลที่อยู่ในกระแสเกือบทั้งหมดแล้ว สำหรับ

สญัญาณอะนาลอ็กเอาตพ์ตุ Young DAC ใหม้าแบบเดยีวคอืแบบซงิเกลิ

เอนดท์ีใ่ชข้ัว้ตอ่ RCA ตวัเดีย่วเคลอืบทองอยา่งด ีดา้นหลงัเครือ่งยงัเปน็จดุ

เชื่อมต่อภาคจ่ายไฟแยกแบบภายนอกซึ่งอุปกรณ์มาตรฐานที่ให้มากับ 

Young DAC นัน้เปน็อะแดปเตอรแ์ปลงไฟแบบเสยีบปลัก๊ผนงัทีด่ยูงัไงก็

ธรรมดา๊ ธรรมดา แตผ่มกใ็ชไ้ปตามทีเ่ขาใหม้าตลอดการทดสอบนะครบั

เพราะมนักไ็มไ่ดม้ปีญัหาอะไร แคร่ปูไมง่ามเทา่นัน้เอง 

 ดา้นหนา้เครือ่งนัน้ดไีซนค์อ่นขา้งอนิดี ้(สมถะและมบีคุลกิ) แผงหนา้

เปน็ตะแกรงสดีำดดัโคง้ทีท่ำจากโลหะเจาะรพูรนุอำพรางสิง่ทีอ่ยูภ่ายใน

พอใหเ้หน็ลางๆ มปีุม่ใหก้ดใชง้านเพยีงแค ่2 ปุม่คอืปุม่ power standby 

ดา้นซา้ยมอื (เมือ่หนัหนา้เขา้หาเครือ่ง) และปุม่กดเลอืกใชอ้นิพตุดจิติอล

แตล่ะชอ่งอยูท่างดา้นขวามอื บรเิวณใจกลางเบือ้งหลงัตะแกรงโลหะสดีำ

เจาะรพูรนุนัน้เปน็สว่นแสดงผลทีใ่ช ้LED แบบ dot matrix สแีดง 3 หลกั 

แสดงผลไดท้ัง้ตวัอกัษรแจง้ชือ่ชอ่งอนิพตุทีเ่ลอืกใช ้ รวมถงึตวัเลขความถี่

แซมปลิง้ของสญัญาณดจิติอลทีร่บัเขา้มา 

 ข้อมูลทางเทคนิคระบุว่าทุกอินพุตของ Young DAC รองรับ 

resolution ของสญัญาณดจิติอลไดถ้งึระดบั 24bit/192kHz ยกเวน้ชอ่ง 

Toslink ทีไ่มย่นืยนัเนือ่งจากชอ่งทางนีม้แีบนดว์ธิในการสง่ผา่นสญัญาณ

ดจิติอลตำ่กวา่เพือ่น แตท่ีพ่เิศษคอืชอ่งอนิพตุดจิติอลทีเ่ปน็พอรต์ USB 

นัน้สามารถรองรบั resolution ไดส้งูสดุถงึ 32bit/384kHz และไมม่ี

ปญัหากบัไฟลท์ีม่แีซมปลิง้เรต 88.2kHz ซึง่มกัจะเปน็ยาขมสำหรบั USB 

DAC หลายๆ ตวัเวลาเลน่กบัคอมพวิเตอรท์ีใ่ช ้Windows OS 

 Young DAC ใชช้พิ DAC สำเรจ็รปูเบอร ์PCM1795 จาก TI/Burr-

Brown ซึง่วา่กนัตามเอกสารขอ้มลูจากผูผ้ลติมนัคอื ‘32-Bit, 192-kHz 

Sampling, Advanced Segment, Stereo Audio DAC’...ใชแ่ลว้

ครบั 192kHz แตน่ัน่หมายถงึกรณทีีห่ยบิเอาชพิตวันีไ้ปใชห้มดทกุๆ สว่น

ในโครงสรา้งของมนั สำหรบั Young DAC เพือ่ใหม้นัสามารถรองรบั

แซมปลิง้เรตไดถ้งึ 384kHz เอม็ทเูทคไดบ้ายพาสไมใ่ชภ้าคดจิติอลฟลิ  

เตอรใ์นตวัชพิ PCM1795 แลว้แทนทีด่ว้ยชพิดเีอสพ ี(DSP) Xilinx Spartan 

ซึง่ทำงานโดยอาศยัซอฟตแ์วรเ์ฉพาะทีเ่ขยีนขึน้โดยโปรแกรมเมอรข์องทาง

เอ็มทูเทคเองทำหน้าที่ทั้งในส่วนของฟังก์ชันดิจิตอลฟิลเตอร์และ

อพัแซมปลิง้ (โอเวอรแ์ซมปลิง้)  

 จากขอ้มลูทีผ่มไดไ้ปสบืคน้และสอบถามมาจากทางตวัแทนจำหนา่ย 

(ตอ้งขอขอบคณุคณุกติตคิณุ แหง่ Discovery HiFi ไว ้ณ ทีน่ีส้ำหรบั

ขอ้มลูเชงิลกึของ Young DAC)  ผมไดข้อ้สรปุครา่วๆ วา่ความสามารถที่

โดดเดน่เกนิหนา้เกนิตา DAC ทัว่ไปของ Young DAC นัน้เปน็ผลมา

จากการทำงานระหว่างฮาร์ดแวร์ซึ่งก็คืออุปกรณ์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ตา่งๆ ทีน่ำมาออกแบบเปน็วงจร และสว่นของซอฟตแ์วรท์ีท่างเอม็ทเูทคได ้

implement เขา้ไป ซึง่ไมใ่ช ่DAC ทกุตวัทีท่ำแบบนี ้และทีท่ำแบบนีไ้ดก้็

ต้องบอกว่ามีไม่มากนักเพราะต้องมาจากผู้ผลิตที่มีความเชี่ยวชาญใน

สาขาดิจิตอลอย่างลึกซึ้งพอสมควร มูลค่าของ Young DAC จึงไม่

สามารถนัง่นบัแคอ่ปุกรณอ์เิลก็ทรอนกิสแ์ลว้คำนวณตคีา่ออกมาเปน็ตวั

เงนิ เพราะมลูคา่ทีม่องไมเ่หน็ดว้ยตาอกีสว่นหนึง่นัน้นอนสงบนิง่พรอ้ม

ทำงานอยูภ่ายใน DAC ตวันีเ้รยีบรอ้ยแลว้ 
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Likeanddislike
Young DAC เป็นเครื่องเสียงชิ้นหนึ่งที่ทำให้ต้อง

ถามตวัเองอยูห่ลายครัง้หลายคราวา่จรงิๆ แลว้ผม

ชอบมนัไหม แมค้ำตอบมากกวา่ 90% คอืชอบ แตก่็

มบีางสิง่บางอยา่งทีผ่มคดิวา่ ‘แหม...นา่จะดกีวา่นีน้ะ’ 

ผมไมถ่อืที ่ Young DAC จะมรีปูรา่งหนา้ตาเวลา

วางบนชัน้วางดเูหมอืนกลอ่งงานอเิลก็ทรอนกิสด์ไีอ

วายอะไรสักอย่าง เพราะอย่างน้อยมันก็ทำจาก

อะลมูเินยีมทีด่เูทจ่ากการสลกัชือ่ยีห่อ้เอาไวด้า้นบน

และงานประกอบทีแ่นน่หนา แถมสว่นแสดงผลนัน้ก็

ใหญ่สะใจด ี แม้จะนั่งดูห่างออกมาพอสมควรก็ยัง

อา่นไดช้ดัเจนเตม็ตา แตก่ารทีบ่อดีข้องมนัไมม่กีาร

ลบเหลี่ยมมุมใดๆ ทั้งสิ้นทำให้มันรู้สึกได้ถึงความ

แหลมคมและนา่จะเปน็อนัตรายทกุครัง้ทีส่มัผสั ซึง่

ในจดุนี ้ DAC ราคาไมแ่พงอยา่ง Arcam rDAC 

ทำไดด้กีวา่กนัมากทัง้ทีผ่ลติในประเทศจนี ผมวา่นี่

คงไมใ่ชค่วามคาดหวงัทีม่ากเกนิสำหรบัสนิคา้เครือ่ง

เสยีงระดบันี ้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่กบั Young DAC 

ซึง่ไดท้ราบมาดว้ยวา่ผลติจากประเทศอติาลทีัง้ตวั 

 โชคดีที ่ Young DAC ไม่ใช่อุปกรณ์ที่

ออกแบบมาให้พกพาติดตัวไปไหนต่อไหน เพราะ

เมือ่ผมจดัวางมนัอยูบ่นชัน้วางและไมจ่ำเปน็ตอ้งไป

แตะตอ้งอะไรมนัอกีเรือ่ง dislike ทีผ่มบน่ไปขา้งตน้ 

แปบ๊เดยีวผมกล็มืแลว้  

 ผมชอบที ่ Young DAC มอีนิพตุดจิติอลมา

เผื่อดิสก์ทรานสปอร์ตและอุปกรณ์ดิจิตอลที่มี

เอาตพ์ตุ S/PDIF เพราะนัน่หมายความวา่อปุกรณ์

แต่ละชิ้นที่สามารถพ่วง DAC ตัวนี้เข้าไปได้ก็มี

โอกาสจะได้อัพเกรดคุณภาพเสียงไปด้วย แต่

สดุทา้ยแลว้จะอยา่งไรกต็ามทเีดด็จรงิๆ ของ Young 

DAC ในมมุมองของผมกค็งหนไีมพ่น้พอรต์ USB 

นัน่ละ่ครบั 

 ประการแรกพอร์ต USB ของ Young DAC 

สนบัสนนุการสง่ผา่นสญัญาณในโหมดอะซงิโครนสั 

(asynchronous USB) ซึง่ปจัจบุนัไดร้บัการยอมรบั

วา่เปน็การสง่ผา่นขอ้มลูดจิติอลทางพอรต์ USB ทีม่ ี

jitter ตำ่มาก ซึง่จดุนีก้เ็ปน็ดไีซนท์ีต่อ้งอาศยัความรู้

ความสามารถในดา้นการออกแบบและเขยีนโปรแกรม

คอมพวิเตอรเ์ขา้มา implement กบัตวัฮารด์แวร ์

สำหรบัเอม็ทเูทคแลว้เครดติทีพ่วกเขาเคยสรา้งไวไ้ม่

ทำใหเ้ปน็ทีส่งสยัเลยวา่พวกเขากท็ำไดเ้ชน่กนั 

 Young DAC เมือ่ทำงานในโหมด USB DAC 

มนัจำเปน็ตอ้งอาศยัไดรเวอร ์ (ซอฟตแ์วร)์ เฉพาะที่

ออกแบบมาดว้ยกนั ซึง่ไดรเวอรท์ีว่า่นีส้ามารถดาวน์

โหลดได้ที่เว็บไซต์ของทางเอ็มทูเทคเอง เข้าไปที ่ 

www.M2TECH.biz/young.html#driver ไดร 

เวอรข์อง Young DAC มใีหเ้ลอืกใชท้ัง้ Windows 

OS และ Mac OS อยา่งของ Windows 7 ทีผ่มใช้

นีย่งัมแีบง่ยอ่ยสำหรบัเวอรช์ัน่ 32 และ 64 bit อกี

ตา่งหาก ซึง่เทา่ทีผ่มลองโหลดมาตดิตัง้ในคอมพวิ 

เตอร์ที่ใช้งานอยู่ซึ่งมีทั้งที่ใช ้ Windows XP และ 

Windows 7–64bit ไดรเวอร์ของ Young DAC 

สามารถทำงานได้อย่างเรียบร้อยสมบูรณ์แบบ 

สามารถ setup เลน่แบบ bit perfect กบัโปรแกรม

แอพลเิคชัน่ทัง้ foobar2000 และ J. River Media 

Center โดยเลือกใช้เอาต์พุต ASIO, Kernel 

Streaming และ WASAPI ได้โดยไม่พบปัญหา

ใดๆ เลย สง่ผลใหก้ารเลน่ไฟลท์ีเ่ปน็ native high 

resolution ทุกความถี่แซมปลิ้งโดยตรงออกจาก

คอมพิวเตอร์มีความเสถียรในการใช้งานสูงมาก 

อาจจะพดูไดว้า่เชือ่ถอืไดม้ากทีส่ดุเทา่ทีผ่มเคยเลน่

อุปกรณ์ประเภทนี้มาเลยก็ว่าได้...ของเขาแน่นอน

จรงิๆ 

Systemrequirement
ในคู่มือแนะนำการใช้งานระบุว่าความต้องการขั้น

ตำ่สำหรบัคอมพวิเตอรท์ีจ่ะใชง้านกบั Young DAC 

เอาไวเ้พยีงแค ่ 1.3GHz CPU clock, 1GB RAM, 

2.0 USB port ซึ่งนั่นก็คือสเปคพื้นฐานของ

คอมพวิเตอรส์ว่นใหญท่ีม่อียูใ่นตลาด ณ เวลานี ้แต่

โปรดสงัเกตสกันดิวา่นัน่คอืความตอ้งการขัน้ตำ่  

 หมายความวา่แคพ่อใชไ้ดแ้ตอ่าจจะสูส้เปคทีด่ี

กวา่นีไ้มไ่ดอ้ยา่งนัน้หรอื? สำหรบั USB DAC ทัว่ไป

คำตอบอาจจะกำ้กึง่อยูร่ะหวา่งใชแ่ละไมใ่ช ่ แตก่บั 

Young DAC ผมคดิวา่คำตอบนีจ้ะเอนเอยีงไปทาง 

‘ใช’่ มากกวา่แนน่อน อยา่ลมืวา่นีค่อื USB DAC 

หนึ่งในไม่กี่ตัวเวลานี้ที่สนับสนุนการเล่นไฟล์ที่ม ี

resolution สงูกวา่ 24/96 ขึน้ไปจนถงึ 32/384 ซึง่

บทิเรตขอ้มลูทีต่อ้งสง่ผา่นจากคอมพวิเตอรอ์อกไปก็

พุง่ปรีด๊ตามขึน้ไปดว้ย และยงัตอ้งอาศยัไดรเวอรข์อง

มนัเองทำงานระหวา่งการเลน่ สิง่เหลา่นีม้ผีลตอ่การ

บรโิภคทรพัยากรของคอมพวิเตอรท์ัง้สิน้ครบัแมว้า่

จะไม่ได้มากมายแต่ก็ส่งผลในภาพรวมของ 

performance แน่ๆ  ครบั ยิง่กบัโปรแกรมแอพลิ

เคชัน่ทีส่ามารถเลอืกเลน่ผา่น RAM buffer กอ่น

อยา่ง J. River Media Center เวลาเลน่ไฟล ์high 

resolution นีบ่อกไดเ้ลยครบัวา่บรโิภคหนว่ยความ

จำมหาศาล ถา้คอมพวิเตอรไ์มแ่รงพอรบัรองวา่เวลา

เลน่เพลงไมเ่ปน็อนัตอ้งใชท้ำอะไรอยา่งอืน่กนัพอด ี

แถมเพลงที่เล่นอาจจะสะดุดไม่ต่อเนื่องทำให้เสีย

อารมณเ์สยีฟลิลิง่อกีตา่งหาก ประเดน็หลงันีส่ำคญั

ไมว่า่จะเปน็เรือ่งของเพลงหรอืการบรรเลงกจิกรรม

อะไรสกัอยา่ง ^_^’ 

16/44.1
ผมเผาหวั Young DAC ดว้ยดนตรแีละสญัญาณ

พเิศษจากแผน่ IsoTek - Full System Enhancer 

& Rejuvenation Disc ในอตัราสว่นราวๆ 30:70 

คณุภาพเสยีงทีไ่ดย้นิจาก Young DAC พฒันาขึน้

มาตามลำดบัและเหน็ผลชดัเจนมากหลงัจากเบริน์

ดว้ยสญัญาณจากแผน่ของ IsoTek ระหวา่งลองเลน่

ผมโพสต์เรื่องราวบางช่วงบางตอนพร้อมภาพ

ประกอบลงใน Facebook คำถามแรกทีเ่พือ่นฝงู

ผมถามหลังจากเรื่องของราคาแล้วก็คือ ‘มันเล่น

ไฟล ์16/44.1 ซึง่หมายถงึฟอรแ์มตพืน้ฐานของแผน่

ซดีไีดด้แีคไ่หน?’ 

 ผมไม่แปลกใจเลยสำหรับคำถาม เพราะถึง

แมว้า่ Young DAC จะสนบัสนนุไฟล ์ resolution 

สงูมากๆ แตต่อ้งยอมรบัวา่ music library ของคน

ส่วนใหญ ่ณ เวลานี้หลักๆ ก็จะเป็นไฟล์ดิจิตอลที ่

16/44.1 ซึง่สามารถ rip ไดง้า่ยๆ ทนัทจีากแผน่ซดีี

ในคอลเลคชัน่ทีม่อียู ่ 

 ผมเลอืกเพลงจาก playlist สว่นตวัมาเขา้ควิ

หลายสบิเพลง หลงัจากกด play แลว้ สิง่แรกทีผ่ม

รู้สึกได้ทันทีกับ Young DAC คือ ความแรงของ

สัญญาณเอาต์พุตที่มีให้เหลือเฟือ (2.65Vrms@ 

0dBFS) ผมไม่แน่ใจว่านั่นส่งผลกับคุณลักษณะ

หลายอยา่งทีผ่มไดย้นิแลว้ทำใหพ้าลคดิไปถงึ DAC 

เชื้อสายอเมริกันที่ผมเคยเล่นอย่าง Theta และ 

MSB ประการแรกคอื ‘สเกล’ ของเสยีงแตล่ะเสยีงที่

ออกมาแบบ full body การโปรเจก็ตเ์วทเีสยีงทีม่ี

อสิระสงูมากในการกอ่ตวัขึน้มายงัผลใหบ้รรยากาศ

และอารมณ์ร่วมที่ผมได้ยินในแต่ละเพลง แต่ละ

อลับัม้ เหมอืนผมกำลงันัง่ดภูาพวาดหลายๆ ภาพที่

มแีนวทางการนำเสนอแตกตา่งกนัไป 

 แรกๆ ผมมีความรู้สึกว่าเสียงของ Young 

DAC ที่ฟังดูค่อนข้างแจกแจง เปิดเผย มากกว่า

พยายามเกลี่ยให้นวลเนียนนั้นอาจจะหมิ่นเหม่กับ

ลกัษณะเสยีงทีท่ำใหฟ้งัไมเ่พลนิในระยะยาวหรอืเปลา่ แตเ่มือ่มโีอกาสอยู่

รว่มกบัมนัมากขึน้ทัง้ในชดุทีต่อ่ใชง้านกบัหฟูงั+เฮดโฟนแอมป ์และซสิเตม็

เครือ่งเสยีงตอ่ออกลำโพงตามปกต ิผมกล็มืไปแลว้วา่เคยระแวงในสิง่ดงั

กลา่วนัน้ดว้ย ความประทบัใจทีเ่พิม่พนูขึน้กลบักลายเปน็เรือ่งของความ

สะอาด ความตรงไปตรงมา และรายละเอียดในระดับที่หาได้ยากใน

อุปกรณ์ดิจิตอลระดับราคาประมาณนี้โดยเฉพาะที่ออกมาก่อนหน้านี้

หลายปี 

 ‘เสยีงทุม้’ อาจจะเปน็อะไรทีจ่บัตอ้งความแตกตา่งไดง้า่ยมากเมือ่

เปลีย่น Young DAC ลงไปแทนที ่DAC ตวัอืน่ๆ ทีผ่มใชง้านอยู ่(Arcam 

rDAC, CambridgeAudio DAC Magic, Marantz MA7004, 

Audiotrak DR.DAC2 DX) เสยีงทุม้ของ Young DAC ชดัเจนมากในนำ้

หนกั ปรมิาณและคณุภาพ นัน่หมายความวา่มนัไมไ่ดถ้กูบสูต ์ (boost) 

ออกมาจนเกนิจรงิ ดงันัน้คำวา่ ‘เสยีงทุม้มากไป’ สำหรบั DAC ตวันีจ้งึ

เปน็อะไรทีต่คีวามบดิเบอืนไปพอสมควร 

 Young DAC ยังทำให้ผมมั่นใจด้วยว่าการฟังเพลงโดยใช้

คอมพวิเตอรท์รานสปอรต์นัน้ถา้หากจดัเตรยีมและปรบัตัง้ไดอ้ยา่งเหมาะ

สมแลว้ คณุภาพเสยีงทีไ่ดไ้มม่ขีอ้สงสยัเลยวา่ดหีรอืไม ่จะมกีแ็ตด่กีวา่หรอื

ถกูใจมากกวา่ ในขณะหนึง่ที ่playlist ของผมผสมปนเปไปดว้ยดนตรแีนว

แจส๊ทีม่เีครือ่งเปา่เดน่ๆ มนัชดัเจนมากวา่ เพลงแจส๊ทีบ่นัทกึเสยีงในโบสถ์

จากแผ่น Sound of Quality (OPUS 3) มีความโปร่งโล่งที่ห่อหุ้ม

บรรยากาศของเสียงและมวลอากาศที่ฉ่ำชื้น ในขณะที่เพลงจากแผ่น 

Audiophile Jazz Prologue III นัน้กลบัใหเ้สยีงเครือ่งเปา่ออกมาฟงัดู

แหง้กวา่ทัง้ทีม่คีวามเขม้ขน้ในแตล่ะเนือ้เสยีงมากกวา่และเสยีงไมไ่ดแ้บน

บางเลย  

 ความแตกตา่งทีว่า่นีผ้มรบัรูไ้ดช้ดัเจนมากๆ อกีครัง้เมือ่ไดฟ้งัเพลง

ของ Barb Jungr จากแผน่ Chanson: Space in Between (Linn 

Records) เทยีบกบังานชดุ Lesly (VTL) ดว้ยเนือ้หาของเพลงและเสยีง

ของ Barb Jungr ผมไดย้นิเสยีงทีจ่รงิจงัมาก มากจนผมตอ้งสนใจทกุๆ 

ประโยคทีเ่ธอเปลง่เสยีงออกมารวมถงึชว่งจงัหวะทีเ่ธอหายใจ ในขณะที่

เสยีงของ Lesly ทีว่างตำแหนง่ถอยรน่ไปดา้นหลงัลำโพงมากกวา่ ฟงัผอ่น

คลายกวา่แตก่ม็แีรงดงึดดูไมม่ากเทา่ ผมไมไ่ดเ้พิง่ฟงัเพลงทัง้หมดนีเ้ปน็

ครัง้แรก แตน่ีเ่ปน็ครัง้แรกทีผ่มไดย้นิความแตกตา่งชดัเจนขนาดนี้ 

2and4timehighresolution
ผมรูส้กึไดแ้ทบทกุครัง้ทีเ่ลน่ไฟล ์high resolution (native) กบั Young 

DAC ว่าเสียงที่ได้ยินจาก high resolution โดดเด่นมากเรื่องความ

กระจา่งใส มนัเปน็ภาพเสยีงทีส่ะอาดตา ปราศจากความขมกุขมวั แตล่ะ

เสียงที่ได้ยินมีเฉพาะเนื้อและฮาร์มอนิกของมันที่ชัดเจนสดใส ไม่มีฝุ่น

ละอองหรอืคราบสกปรกปะปนอยู ่ มนัทำใหผ้มนกึถงึภาพทีไ่ดจ้ากแผน่ดวีี

ดเีทยีบกบัแผน่บลเูรย ์มนัเปน็รายละเอยีดและความชดัเจนคนละ level 

กนัเลยจรงิๆ 
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 หลังจากได้ฟัง Jazz at the Pawnshop 

เวอร์ชั่นไฟล ์ 24/88.2 ผมก็หายสงสัยว่าทุกวันนี้

ดิจิตอลทำได้ดีเพียงใด จากม้วนอะนาล็อกมาส  

เตอรเ์ทปอะนาลอ็กผา่นกระบวนการเปลีย่นรปูมา

เป็นสัญญาณดิจิตอล high resolution เมื่อ 

playback กลบัมาอยา่งเหมาะสม ความเปน็อะนา

ลอ็กของเสยีงตน้ฉบบัยงัคงปรากฏใหโ้สตประสาท

รบัรูไ้ดอ้ยา่งชดัเจน ผมยงัไดย้นิเสยีงฮสีของเนือ้เทป 

ผมยงัไดย้นิเสยีงไวบราโฟนทีส่กุสวา่งสดใส ปราศ

จากเสียงที่หมิ่นเหม่ต่อความหยาบกร้านแข็ง

กระด้าง เปียโนและคาริเนตที่มีมวลเนื้อชัดเข้ม 

สามารถตามตดิทกุ  ๆตวัโนต้ไดอ้ยา่งใกลช้ดิ 

 กับไฟล ์ 24/96 จากงานชุด Waltz For 

Debby (Original Jazz Classics) ของ The Bill 

Evans Trio แมว้า่จะมเีครือ่งดนตรแีค ่3 ชิน้คอืเปยี

โน กลองและเบส เสยีงทีไ่ดจ้าก Young DAC ยงั

คงนา่สนใจตลอดทัง้ยา่นความถี ่ เพลง Waltz for 

Debby (take 2) รายละเอยีดของเสยีงเบสเดน่มาก 

เพราะมาทัง้นำ้หนกัและรายละเอยีด สว่นเปยีโนนัน้

ออกมาอย่างเข้มข้นเช่นกัน หัวเสียง หางเสียงมา

ครบชวนติดตามมาก ในเพลง Milestones ผม

สะดดุกบัเสยีงกลองสแนรแ์ละการเลน่กบัฉาบ เสยีง

ทีม่ตีัง้แตก่ารเคาะเบาทีใ่บฉาบ ไลน่ำ้หนกัไปจนถงึ

ตีสะบัดข้อมือ น้ำหนักอ่อนแก่ของแต่ละไม้ถูก 

Young DAC เปดิเผยออกมามากกวา่ DAC อืน่ๆ 

ทีผ่มใชง้านอยู ่ สว่นเสยีงเบสทีโ่ซโลอยา่งเมามนัใน

เพลงนี ้ตอ้งยอมรบัวา่ฟงักบั Young DAC ไดอ้รอ่ย

มากๆ  

 ผมขยบัไปเลน่ไฟล ์HRx 24/176.4 จากงาน

ชุด Exotic Dances from the Opera, 

Minesota Orchestra - Eiji Oue, conductor 

ฟงัไดส้กัพกัยงัไมเ่กนิ 1 ทอ่นของเพลง ผมกเ็ริม่รูส้กึ

• Young DAC เลน่ไฟล ์24bit 352.8kHz 

วา่ลำโพง KEF Q500 ทีใ่ชง้านอยู ่ณ เวลานัน้นา่จะ

เลก็เกนิไปสำหรบัการทำหนา้ทีน่ีเ้สยีแลว้ อยา่งไรก็

ดทีัง้เวทเีสยีง สเกลของเสยีง ไดนามกิเรนจข์องเสยีง

ทีป่รากฏออกมา ณ เวลานัน้ เหมอืนผมเปลีย่นจาก

ทวีไีฮเดฟ 55 นิว้ไปดภูาพจากเครือ่งฉายทีฉ่ายลง

บนจอขนาด 120 นิว้ ผมไดย้นิอะไรตอ่มอิะไรพรัง่

พรูออกมาอย่างมีแบบแผน หมายความว่ามันไม่

แออัดหรือเบียดเสียดกันออกมา มันเป็นราย

ละเอยีดทีก่อ่ตวัขึน้แลว้รอใหโ้สตประสาทของผมไป

ซมึซบึมนัเอง ไฟล ์ 24/176.4 ชดุนีท้ำใหผ้มมัน่ใจ

แลว้วา่ Young DAC เกดิมาเพือ่สิง่นี ้ รวมถงึไฟล ์

high resolution อืน่ๆ ทีก่ำลงัจะตามมาในอนาคต 

 ผมมโีอกาสเปรยีบเทยีบไฟล ์3 ระดบั native 

resoltution คอื 16/44.1, 24.88 และ 24/176.4 

จากผู้ผลิตโดยตรงอย่าง Chesky Records ผม

เลอืกเพลง The Raven จากงานชดุ The Raven 

ของ Rebecca Pidgeon ทัง้ 3 resolution ขึน้มา

บน playlist แล้วก็เริ่มไล่ฟังไปตามลำดับ 

resoltution จากน้อยไปมากหลังจากนั้นก็ไล่ฟัง

ยอ้นกลบัมา จาก 16/44.1 ไป 24/88.2 ผมไดย้นิ

เสยีงทีม่สีงดักวา่ การขึน้รปูของเสยีงมโีฟกสัและเปน็

สามมติมิากกวา่ทัง้เสยีงเปยีโนและเสยีงรอ้ง และถา้

ตั้งใจจับจังหวะตามไปด้วยจะได้ยินว่าที ่ 24/88.2 

จงัหวะของดนตรดีำเนนิไปอยา่งสขุมุลุม่ลกึกวา่ จะ

เรยีกวา่เนยีนกวา่กไ็ด ้ 

 เมือ่เปลีย่นจาก 24/88.2 ไปเปน็ 24/176.4 

เสยีงทีผ่มไดย้นิมคีวามเนยีนละเมยีด กลมกลงึเปน็

สามมติมิากขึน้ไปอกี พืน้หลงัทีส่งดัมากขึน้อกีทำให้

คราวนีผ้มรบัรูไ้ดถ้งึความใสสะอาด (tranparency) 

ในภาพเสยีงทีป่รากฏอยูต่รงหนา้ดว้ย อนัทีจ่รงิผม

เริม่ไดย้นิอะไรคลา้ย  ๆกนัอยา่งนีแ้ลว้ตัง้แต ่24/88.2 

แตม่นัยงัไมช่ดัมากเทา่นี ้ใชเ่พยีงแคน่ัน้กบัไฟล ์24/

176.4 คราวนีผ้มแทบจะมองเหน็การขยบัปากและ

อาจจะรวมถงึอากปักริยิาของ Rebecca Pidgeon 

ในระหวา่งทีเ่ธอตัง้ใจเปลง่เสยีงออกมาแตล่ะพยางค ์

ประสบการณน์ีเ้ปน็อะไรทีส่นกุมาก และผมจะเกบ็

ไปใชซ้ำ้ๆ อกีแนน่อนโดยเฉพาะกบัซสิเตม็ทีแ่อมป์

และลำโพงเปดิเผยมากกวา่นี ้แนน่อนวา่เวลานัน้ผม

คงเรยีกหา Young DAC มาใชง้านรว่มดว้ย 1,000 % 

Highestresolution
ผมไม่มีไฟล์เพลงที่ม ี native resolution สูงถึง 

32/384 และเขา้ใจวา่ ณ เวลานีค้งมเีกบ็อยูแ่ตใ่น

สตดูโิอบนัทกึเสยีงเทา่นัน้ยงัไมม่กีารจำหนา่ยออก

มาในเชิงพาณิชย ์ อย่างไรก็ดีในเว็บไซต์ของสังกัด 

2L จากประเทศนอรเ์วย ์ (www.2l.no) มตีวัอยา่ง

ไฟล ์ 24/352.8 ซึง่มาจากมาสเตอร ์DXD ใหท้ด

ลองดาวนด์โหลดไปใช้งานฟรีๆ ผมเลยถือโอ  

กาสดาวนดโ์หลดมาลองฟงักบั Young DAC ดู 

 ตอ้งยอมรบัวา่เพลงของสงักดั 2L ทีไ่ดม้านัน้

ทั้งหมดเป็นเพลงที่ผมไม่คุ้นหูเลย อีกทั้ง reso 

lution ระดบันีก้ไ็มเ่คยไดล้องเลน่กบั DAC ตวัไหน

มากอ่นการแสดงความเหน็ในเชงิเปรยีบเทยีบจงึอาจ

จะต้องอาศัยกับฟังเทียบกับไฟล ์ 24/96 เพลง

เดยีวกนัซึง่สามารถหาไดโ้ดยการดาวนดโ์หลดจาก 

2L เชน่กนั  

 24/352.8 ใหอ้ะไรมากกวา่ 24/96 สิง่แรกที่

ผมคิดว่าชัดเจนคือเนื้อเสียงที่มีความเข้มข้นและ

เนียนกว่า น้ำหนักอ่อน-แก่ของเสียงเครื่องสาย

แสดงออกมาไดช้ดัเจนกวา่ ในยา่นความถีส่งูๆ ไฟล ์

24/352.8 มคีวามสดใส ระยบิระยบั เปน็ความสวา่ง

แบบสุกสกาว และมีอิสระในการทอดตัวของเสียง

มากกวา่ 

 นอกจากไฟลท์ีด่าวนโ์หลดมาจาก 2L แลว้ ผม

ยงัไดล้องฟงัเสยีงทีร่ะดบัแซมปลิง้เรตระดบัสามรอ้ย

กว่าด้วยวิธีการใช้โปรแกรมประเภท DSP ซึ่ง  

ทำงานเป็นปลั๊กอินร่วมกับโปรแกรมหลักอย่าง 

Foobar2000 ตามคำชี้ชวนของคุณกิตติคุณ เจ้า

ของรา้นดสิคฟัเวอรีไ่ฮไฟ ปลัก๊อนิตวันีม้ชีือ่วา่ SoX 

หรอื Sound eXchange วธิกีารกค็อืใชม้นัทวคีณู

ความถีแ่ซมปลิง้ของ native resolution ใหเ้ปน็

ความถีท่ีต่อ้งการตามตวัคณู 2 หรอื 4 เทา่ ในกรณี

ทีต่อ้งการแปลง 44.1kHz ใหเ้ปน็ 88.2kHz หรอื 

176.4kHz กเ็ลอืกตวัคณูเปน็ 2 และ 4 เทา่ตาม

ลำดบั แตถ่า้ตอ้งการใหเ้ปน็ความถีแ่ซมปลิง้ทีร่ะดบั 

352.8kHz กต็อ้งอาศยัการทวคีณูขึน้มา 8 เทา่ ซึง่

ตอ้งอาศยัการทำงานของปลัก๊อนิอยา่ง SoX ซอ้น

กนั 2 สว่น (ปรบัตัง้คา่ใน Foobar2000) คอืใหค้ณู 

4 เทา่ตวัหนึง่แลว้ตามดว้ยคณู 2 เทา่อกีตวัหนึง่ 

 เทา่ทีผ่มไดล้องทัง้การแปลงจากไฟล ์native 

44.1kHz ขึน้ไป 8 เทา่ และไฟล ์native 176.4kHz 

ขึ้นไป 2 เท่า ผมว่าเสียงที่ได้มีความแตกต่างกับ

ไฟลต์น้ฉบบัเพยีงแคใ่นประเดน็ปลกียอ่ยและคอ่น

ขา้งเอาแนเ่อานอนไมไ่ดก้บัผลลพัธส์ดุทา้ยทีอ่อกมา

เป็นน้ำเสียง หมายความว่ามันแปรเปลี่ยนผลลัพธ์ไปตามกรรมวิธีและ

คุณภาพของไฟล์ต้นฉบับที่แตกต่างกัน และไม่สามารถไว้วางใจใน

คณุภาพเสยีงทีด่กีวา่ไดส้กัเทา่ไร ไมเ่หมอืนกบักรณทีีผ่มเปรยีบไฟล ์ 3 

ระดบั resolution ซึง่ผมไดเ้ขยีนเอาไวใ้นบรรทดับนๆ กอ่นหนา้นี ้ ใครที่

เปน็เจา้ของ Young DAC จะลองหามาลองเลน่ดกูน็า่สนใจ (SoX เปน็ฟรี

แวร์) แต่สุดท้ายแล้วผมบอกได้เลยครับว่ารอ native highest 

resolution เถดิ ยงัไงกต็อ้งมคีนทำออกมาขายแนน่อนโดยเฉพาะพวก

สงักดักลุม่ออดโิอไฟลท์ีเ่ริม่เกบ็มาสเตอรเ์ปน็ DXD กนัแลว้ เหลอืใหลุ้น้

แคจ่ะออกมาชา้หรอืเรว็เทา่นัน้แหละ 

S/PDIFinput
อันที่จริงถ้าว่ากันในเรื่อง Computer HiFi และที่มาที่ไปของ Young 

DAC เองแลว้ ผมคดิวา่ไฮไลตท์ัง้หมดนา่จะจบโดยสมบรูณใ์นสว่นของ

พอรต์อนิพตุ USB แลว้ แต ่Young DAC อตุสา่หใ์หอ้นิพตุ S/PDIF มาตัง้

หลายชอ่งจะไมล่องเลน่ดบูา้งกจ็ะกระไรอยู่ 

 ในระหวา่งทดสอบ Young DAC ผมกำลงัลองเลน่ชดุเครือ่งเสยีง

สำเรจ็รปู Philips ‘Stremium’ อยูพ่อด ีภาคเลน่แผน่ซดีขีองเครือ่งเสยีง 

Philips ชดุนีม้ชีอ่งดจิติอลเอาตพ์ตุมาใหด้ว้ย ผมกเ็ลยถอืโอกาสลองพว่ง

ใชง้านรว่มกบั Young DAC ทางชอ่งอนิพตุ S/PDIF (RCA) 

 เปน็ไปตามคาดวา่เสยีงทีไ่ดจ้ากการตอ่ผา่น Young DAC ดขีึน้ใน

ทกุๆ มติ ิ เสยีงมคีวามกลมกลงึเปน็สามมติมิากกวา่ เวทเีสยีงจากทีแ่บน

และบางกก็ลบักลายเปน็มกีารแบง่ระนาบตืน้ลกึดกีวา่ทีไ่ดจ้ากเครือ่งเลน่

ของ Philips โดยลำพงัมากๆ เนือ้เสยีง การตอบสนองไดนามกิของเสยีง

เปน็ไปในแนวทางของเครือ่งเสยีงชัน้ดจีนนา่แปลกใจ (ทึง่) เพราะเมือ่ผม

ลองเปลี่ยนไปเล่นไฟล์ดิจิตอลที่เก็บอยู่ในเครื่องเล่น Dvico S1 แล้ว

ปล่อยดิจิตอลเอาต์ออกมาเข้า Young DAC ผลลัพธ์ที่ได้ก็เป็นไปใน

ทำนองเดยีวกนั เปน็อกีหนึง่ในอรรถประโยชนท์ีน่า่สนใจของ DAC ตวันี้

อยา่งนอ้ยกท็ำใหม้ัน่ใจไดว้า่เครือ่งเลน่ทัง้ในปจัจบุนัและในอนาคตของคณุ

จะยงัไมล่า้สมยัตกโลกไปในเรว็วนัแนน่อน 

FutureProof
ผมเคยไดย้นิหลายคนตัง้คำถามกบั USB DAC หลายๆ รุน่ทีอ่ยูใ่นตลาด

เวลานี ้คำถามทีว่า่นัน้มตีัง้แตเ่รือ่งของคณุภาพเสยีง การใชง้าน ตลอดจน

ความเปลีย่นแปลงในอนาคต สำหรบั Young DAC เรือ่งคณุภาพเสยีง

และการใชง้านผมเองไดค้ำตอบทีช่ดัเจนแลว้ทัง้ 2 สว่น นีค่อื DAC ทีผ่ม

สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมได้อย่างมีความสุขและยังสามารถใช้เป็นหนึ่งใน

เครือ่งมอืทีเ่ชือ่ถอืไดถ้า้ผมตอ้งการใชต้รวจสอบคณุภาพเสยีงของซสิเตม็

ใดๆ  

 สำหรบัเรือ่งความยัง่ยนืของเทคโนโลยซีึง่เปน็เรือ่งของอนาคต ในวนั

นีค้ำตอบทีไ่ดอ้าจจะยงัไมใ่ช ่yes หรอื no สมบรูณ ์100 % แตอ่ยา่งนอ้ย

คณุสมบตัติา่งๆ ของ Young DAC กพ็อจะทำใหเ้ชือ่มัน่ไดว้า่คงอกีนาน

กวา่มนัจะลา้สมยัจนตอ้งยา้ยไปอยูใ่นหอ้งเกบ็ของแทนทีจ่ะอยูบ่นชัน้วาง

เครือ่ง 

 สดุทา้ยแลว้ผูอ้า่นหลายทา่นคงแปลกใจวา่ ทำไมผมถงึไดร้บัหนา้ที่

ทดสอบ M2TECH ‘Young’ แทน บอกอ.ธาน ี โหมดสงา่ ซึง่ปกตดิแูล

คอลมันน์ีอ้ยู ่กล็องดคูวามหมายของชือ่รุน่สคิรบั \(^_^)/ 
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