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ความเดิมจากฉบับที่แล้ว  
อย่างที่ทราบดีว่า ไม่ว่าศิลปิน นักร้อง นักดนตรี รวมถึงวิศวกร  

นักออกแบบวงจรเครื่องเสียงอิเล็กทรอนิกส์ที่วิจัยและพัฒนาเพื่อผลิตเป็น
เครื่องเสียงมาให้เราฟังที่บ้าน ล้วนต้องมีเครื่องเสียงไว้เป็นชุดอ้างอิง   
แต่มีสักกี่คน ที่ใช้เครื่องเสียงชุดใหญ่ระดับอภิมหาไฮเอ็นด์ ซึ่งประกอบด้วย... 
ลำโพงที่ขับด้วยเพาเวอร์แอมป์โมโนบล็อก 
ตัวบิ๊กๆ รับสัญญาณจากปรีแอมป์ โดย  
ใช้สายสัญญาณเส้นละหลายแสน ต่อสาย
ให้รุงรังไปหมด  

ในชีวิตจริง พวกเขาส่วนใหญ่มักใช้
ลำโพงแบบแอ็คทีฟสตูดิโอมอนิเตอร์ตัว  
ไม่ใหญ่นัก เป็นลำโพงที่มีแอมป์ฝังมาใน

ตัว แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ยังต้องการความถูกต้องแม่นยำของเสียงเป็น  
ที่สุดอยู่ดี แสดงว่าลำโพงประเภทแอ็คทีฟสตูดิโอมอนิเตอร์นั้น   
ตอบโจทย์ของพวกเขาได้  

แล้วทำไม? เราถึงไม่ฟังแบบเขาบ้างล่ะ  
ดังนั้น ในห้อง Home Studio จึงโล่งดูมากอย่างที่เห็นแหละครับ   

(รูปห้องฟัง) มีเครื่องเล่นตัวเดียวต่อสายบาลานซ์ไปยังลำโพงแอ็คทีฟ   
แค่นี้พอแล้วครับ  

ด้วยมุมกล้องเดิมๆ ฉบับนี้ผมเปลี่ยนฟรอนต์เอ็นด์จาก “หนุ่มสวิส” 
มาเป็น EMM Labs: DAC2X ซึ่งจะเป็นส่วนที่สองของบทความครับ 

 
MANGER

พูดถึงลำโพงประเภทที่กล่าวมานี้ Daniel Weiss พ่อมดดิจิทัลเอง  
ก็ใช้ลำโพงประเภทนี้อยู่สองแบรนด์ คือ... KLANGWERK ลำโพง
สัญชาติสวิส กับ MANGER นี่แหละครับเป็นลำโพงอ้างอิง  

ทีนี้คุณผู้อ่านอาจสงสัยว่า ลำโพงอะไรฟะหน้าตาแปลกๆ แถมไม่
เคยได้ยินชื่อเสียอีก 

พอพูดเช่นนั้น คงมีบางคนอาจจะบอกว่ารู้จักดี เรื่องนั้นไม่เถียง   
ผมว่านักเล่นเครื่องเสียงส่วนใหญ่น่าจะคุ้นกับแผ่นซีดี Sampler ของ 

ธรรมนูญ ประทีปจินดา 
(tnoon13581@yahoo.com) 
อดีตที่ปรึกษาฝ่ายวิศวกรรม สนับสนุน 
การผลิตโรงงานเซมิคอนดักเตอร์ชั้นนำ   
ผู้เฝ้าติดตามความเป็นไปของดิจิทัลมิวสิค  
อย่างไม่กระพริบตา 

audiophile go digital
ธรรมนูญ ประทีปจินดา 

WHERE  
NO AUDIOPHILE 

HAS GONE  
BEFORE! 

จากคอลัมน์ audiophile go digital ฉบับเดือนกันยายน   
ผมติดค้างไว้ด้วยเรื่องของลำโพงแอ็คทีฟมอนิเตอร ์ 
ระดับอ้างอิงในสตูดิโอ ซึ่งผมใช้อ้างอิงในการทดสอบ  

ดิจิทัลฟรอนต์เอ็นด์ ไฮเอ็นด์อยู่ ในขณะนี้ และเพื่อให้  
ผู้อ่านเห็นภาพรวมของเครื่องเสียงสมัยใหม่ ผมจะแบ่ง  

บทความเป็น 2 ส่วน คือ... ส่วนแรกจะเป็นเรื่องราวของลำโพง 
Manger: MSMs1 Reference Studio Monitor   

แล้วค่อยตามด้วย EMM Labs: DAC2X ฟรอนต์เอ็นด์  
ระดับอ้างอิงที่หลายคนถามหา สำหรับส่วนที่สอง   

ผมจะแยกเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี หรืออื่นๆ   
ออกไปต่างหาก โดยใช้ชื่อว่า... audiophile digital Tีutor!  

โดยจะยึดรูปแบบนี้ ตั้งแต่ฉบับนี้เป็นต้นไปครับ 

MANGER (Daniela Manger)  
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Manger มากกว่านะครับ อัลบั้มนี้คือ Manger, Musik wie von einem 
anderen Stern เป็นแผ่นซีดีทดสอบคุณภาพเสียงที่ออกมานานแล้ว แต่มี
สักกี่คนที่ได้ยินเสียงเพลงจากซีดีแผ่นนี้ผ่านเครื่องเล่นดิจิทัลฟรอนต์เอ็นด์ 
ตัวล่า ออกสู่ลำโพงระดับอ้างอิงแอ็คทีฟมอนิเตอร์ Manger MSMs1  
ไม่เรียกว่าโชคช่วย แล้วเรียกอะไร พอดิบพอดีจริงๆ  

บางคนอาจไม่ทราบว่า Manger คือชื่ออะไร? จริงๆ แล้วเป็นชื่อของ
บริษัทสัญชาติเยอรมัน ผู้ผลิตตัวขับเสียง (transducer) ที่ใช้เทคนิคพิเศษ 
ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของ Manger แต่เพียงผู้เดียว แปลว่าไม่เหมือนใครเลย  
แต่ก็ไม่น่าแปลกใจ เพราะเยอรมันนั้นเป็นเจ้าแห่งเทคโนโลยีของโลกทาง
ด้านศาสตร์ของเสียงที่ไม่แพ้ชาติใดอยู่แล้ว  

สำหรับการเคลื่อนที่ของเสียงคงต้องอธิบายด้วยทฤษฎีทางฟิสิกส์
เท่านั้น อย่างไรก็ตาม แม้เป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์ หากท้ายที่สุดแล้ว  
ถ้าทำได้ดีก็จะสามารถถ่ายทอดงานศิลปะทางดนตรีได้แม่นยำเที่ยงตรง
ประดุจต้นฉบับ 

เพื่อสนับสนุนเนื้อหาที่จะพูดถึงต่อไป ผมขอขยายความเกี่ยวกับ 
Manger Sound Transducer สักเล็กน้อยก่อนครับ 


Manger Sound Transducer 

Precise in the tradition of the watchmaker’s craft 
Innovative like an inverted human ear, minute details 
arranged in space Authentic the artist, the reproduction, 
the experience Music rediscovered in its true dimension...  

บนสัญลักษณ์รูปดาว 
ที่ เรียกว่า Manger star  
มาจากการออกแบบลำโพง 
ที่ มิ ใ ช่ รู ป แ บ บ ไ ด ร เ ว อ ร์ 
พื้นๆ หากเกิดจากหลักการ 
mechanical damping  
บนเมมเบรนที่อัดเป็นแผ่น
ประกบซ้อนกัน โดยจะให้
เสียงด้วยธรรมชาติของคลื่น

เสียง อ่านดูแล้วอาจจะสลับซับซ้อนเล็กน้อย ต้องอธิบายด้วยหลักฟิสิกส์
ล้วนๆ อย่ากระนั้นเลย เอาเบาๆ แค่พอเข้าใจก็แล้วกันนะครับ 

Josef W. Manger เป็นคนคิดค้นหลักการทำงานของทรานสดิวเซอร์
ของ Manger โดยได้จดลิขสิทธิ์การคิดค้นนี้ไว้ตั้งสามสิบปีมาแล้ว เขาเรียก
ตัวขับเสียงหรือไดรเวอร์ของเขาว่า Manger Sound Transducer
เป็นตัวขับเสียงที่มีลักษณะการทำงานสวนทางกับการทำงานของหูมนุษย์ 
แต่คล้ายกับลำโพงแผ่นฟิล์ม ทว่าแทนที่จะออกแบบแผ่นไดอะแฟรม 
ออกมาในลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยม เขานำมันมาขดให้เป็นวงกลมแทน  
ซึ่งจุดเด่นของไดรเวอร์ Manger ตัวนี้ก็คือ ให้ response time และ  
rise time ที่เร็วมาก การเคลื่อนที่ของคลื่นเสียงเป็นในลักษณะที่เรา 
โยนหินลงบนผิวน้ำเกิดเป็นคลื่นโดยรอบๆ กระจายออกไป เช่นเดียวกับ 
การสั่นกระเพื่อมของเยื่อแก้วหู เมื่อมีเสียงมากระทบ เพียงแต่ทำงาน 
สวนทางกัน แตกต่างกับลำโพงทั่วไปที่อาศัยการทำงานของไดรเวอร์ 
แบบ active cone ซึ่งให้ค่า response time กับ rise time ที่ช้ากว่า  
และโดยมากจะ ‘ช้ากว่า’ สัญญาณอินพุตที่วิ่งเข้ามาด้วยซ้ำไป ส่วนไดรเวอร์

audiophile go digital 

132-145_M15 cs2.indd   133 9/27/12   10:36:32 PM



134

audiophile go digital 

ของ Manger มีความเร็วในการตอบสนองต่อสัญญาณเสียงอย่างมาก   
ซึ่งไดรเวอร์ธรรมดาไม่มีทางทำได้ดีเท่า เนื่องจากกรวยไดนามิกมีรูปแบบ  
การทำงานคล้ายลูกสูบหรือสปริง เพราะต้องมีการเคลื่อนตัวไปข้างหน้า  
และถอยกลับมาด้านหลังตลอดเวลา ระยะเวลาที่กรวยไดอะแฟรมใช้  
ในการขยับเคลื่อนเดินหน้า-ถอยหลัง ทำให้เกิดแรงเฉื่อย หรือที่เรียกว่า  
ทรานเชี้ยนต์ ถ้าพูดภาษารถก็เรียกอาการ Oversteer อะไรทำนองนั้น   
ซึ่งจะเกิดความเพี้ยนไม่สมจริงของหัวเสียง แน่นอนว่าไม่เกิดผลดีต่อ  
คุณภาพเสียง 

 
Like an ear, but with a better design. 

Transducer ของ Manger ทำงานแม่นยำ ไร้ซึ่งความผิดพลาด   
ให้เสียงราบเรียบตลอดย่าน จึงไม่มีทางมั่วเลย อีกทั้งยังได้ไดนามิกเรนจ์  
ที่เปิดกว้างออกไปอีก จึงได้เสียงสมจริงเฉกเช่นเสียงที่เกิดจากเสียงจริง  
จากแหล่งกำเนิดเสียงในธรรมชาติ สำหรับหูมนุษย์ที่มีความไวและมี  
ความละเอียดอ่อนกว่าเครื่องมือวัดตัวไหนๆ ในโลกที่จะจับได้ ลำโพงของเขา

จึงถูกออกแบบให้ทำงานคล้ายกับการทำงานของหูมนุษย์ แต่ทำงาน  
สวนทางกัน ด้วยการออกแบบที่ต่างจากลำโพงทั่วไป ไม่เหมือนใครเลย   
ใครจะลอกเลียนแบบก็ไม่ได้  

คุณผู้อ่ านบางท่านอาจเคยได้ยินมาบ้างว่าลำโพงแผ่นฟิล์มให้  
รายละเอียดของเสียงกลาง-แหลมที่ดีกว่าลำโพงกรวยไดนามิกซึ่งก็  
เป็นเช่นนั้นจริง เพราะแผ่นฟิล์มที่ใช้เป็นไดอะแฟรมของลำโพงแผ่น  
ทั้งหลายนั้นมีความบางมาก แถมยังมีน้ำหนักเบายิ่งกว่ากรวยกระดาษ  
ของไดรเวอร์ทรงกรวยมาก จึงใช้เวลาในการขยับตัวเดินหน้า-ถอยหลัง  
ได้เร็วยิ่งขึ้นไปอีก ทำให้ได้ transient response คือการตอบสนอง หรือ
อย่างอิมแพ็คต์ของเสียงที่คมและฉับไวสมจริงมากขึ้นกว่าลำโพงแบบ  
กรวย แต่ลำโพงแผ่นฟิล์มมีข้อด้อยที่ frequency response แคบ สามารถ
ทำงานได้ดีในช่วงความถี่หนึ่งเท่านั้น ต่างกับทรานสดิวเซอร์ของ Manger   
ที่ให้เสียงกว้างเกือบจะเป็นลำโพงฟูลเรนจ์เลยทีเดียว ซึ่ง MSMs1 สามารถ
ตอบสนองความถี่ได้ตั้งแต่ 80 Hz ถึง 40 kHz ให้เสียงบริสุทธิ์สมจริง  
โดยไม่มีการเหลื่อมของเวลาของตัวโน้ตแต่ละตัว เรียกว่า pitch แม่นเป๊ะ 
คุณจะได้ฟังเสียงของเครื่องดนตรีที่แท้จริงจากทรานสดิวเซอร์ของ Manger 
ตัวนี้  

นอกจากนั้น การตอบสนองสัญญานเสียงที่ส่งผ่านรวดเร็วจากลำโพง  
ไปสู่หูผู้ฟัง โดยครอบคลุมความถี่จากจุดๆ เดียว และจะควบกับแอมปลิจูด  
ซึ่งครอบคลุมช่วงความถี่ได้กว้าง โดยปราศจากการรบกวน ทั้งนี้เกิดจาก
คุณสมบัติของอะลูมิเนียมวอยซ์คอยล์อันบางเบาที่ทำหน้าที่เป็น electro-
dynamic unit drive ส่งผ่านให้กับแผ่นไดอะแฟรมที่ประกบกันเป็น  
แซนวิช และเคลื่อนโดยมี rise times ที่เร็วมากที่สุดแค่ 13 micro-
seconds เท่านั้นต่อการขยับตัวของแผ่นไดอะแฟรมต่อ stroke ที่ระยะ 
± 3.5 mm น่าทึ่งมั้ยล่ะ  

จากที่กล่าวมา คือคุณสมบัติพิเศษต่างจากลำโพงอื่น โดย Manger 
Sound Transducer จะถูกติดตั้งอยู่ในลำโพงทุกคู่ของ Manger อีกด้วย 
ความจริง Manger มีผลิตภัณฑ์ที่รองรับความต้องการกว้างขวาง   
ตั้งแต่ลำโพงบ้านที่มีอยู่หลากหลายรูปแบบ หรือแม้แต่ลำโพง PA ก็ยัง  
มีเลย รวมถึงลำโพง Studio Monitor รุ่นที่จะทดสอบต่อไปนี้ด้วยครับ 
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Daniela Manger และทีมงาน มีความตั้งใจที่จะใส่เทคโนโลยีขั้น  
สูงสุดเพื่อทำให้ MANGER: MSMs1 ลำโพงระดับเรือธงตัวล่าสุดจาก 
Manger เป็นลำโพงระดับอ้างอิง หรือที่เรียกว่า REFERENCE STUDIO 
MONITOR โดยออกแบบเป็นลำโพงตู้ปิด 2 way active loudspeaker   
ที่ผู้ใช้อย่างเราๆ จะได้ยินเสียงที่บรรดาศิลปิน รวมถึงพ่อมดห้องบันทึก  
เสียงต้องการให้เราได้ยินทุกตัวโน้ต สำหรับการใช้งานสามารถติดตั้ง  
หรือจัดวางได้ทุกที่ ไม่ว่าในห้องฟังแบบจริงจังหรือห้องนั่งเล่นแบบ   
life style ติดตั้งง่าย สวยงาม ไม่รุงรัง เป็นเฟอร์นิเจอร์เรียบหรูมีสไตล์
สำหรับเข้ากับงานตกแต่งบ้านได้ง่าย แต่เผอิญเป็นนวัตกรรมที่สวย และ  
ให้เสียงไพเราะสมจริงมากกว่าที่คุณเคยได้ยินเท่านั้น นี่ยิ่งถ้า “ลูกสาว
แม่ยาย” ไม่ทราบ “ค่าตัว” คงยอมรับง่ายไปอีก เพราะสวยงามเรียบง่าย   
ไม่ต้องการแอมป์หรือสายลำโพงใดๆ อีกเลย เล่นง่ายมาก ใครก็เล่นได้   
ตัวตู้อยู่ในสัดส่วน 44.9” x 10.6” x 8.3” (114 x 27 x 21 cm)   
(H x W x D) ขนาดกำลังดี ไม่ใหญ่ไม่เล็ก โดยมีให้เลือกสองสี คือ   
silk matt as per RAL, Nextel or piano finish  

MANGER: MSMs1 
REFERENCE ACTIVE SYSTEM  

132-145_M15 cs2.indd   135 9/27/12   10:41:08 PM



136

audiophile go digital 

Inside MANGER MSMs1 
ตัวตู้ด้านล่างติดตั้งไว้ด้วย heat sink ประกบทั้งสองด้าน ดูขึงขัง  

เอาจริงเอาจัง เพราะลำโพง Reference Active Monitor คู่นี้มีแอมป์  
อะนาล็อกฝังมาด้วยข้างละสองตัวขับแบบไบแอมป์ และใช้แอ็คทีฟ  

ครอสโอเวอร์เน็ตเวิร์ก ก่อนที่จะ
ส่งผ่านสัญญานตามย่านความถี่
อย่ า งแม่นยำไปยั งแอมป์ทั้ ง  
สี่ตัว คือ 180W x 2 เพื่อขับ 
Manger Sound Transducer 
และ 250W x 2 ซึ่งมี Damping 
Factor มากกว่า 200 เพื่อ  
ขับวูฟเฟอร์ โดยไดรเวอร์ของ
ความถี่ต่ำนั้นใช้ขนาด 8” (200 
mm) กรวยทำด้วย fibreglass-
Polyester sandwich cone, 
voice-coil โตประมาณ 38 mm 
ซึ่ ง ล ำ โ พ ง แ อ็ ค ที ฟ เ ป็ น ก า ร
ประสานกันอย่างลงตัวระหว่าง  
อิเล็กทรอนิกส์และอะคูสติกส์   
ไม่ต้องไปเกี่ยงกันให้ เมื่อยว่า   
ถ้าเสียงไม่ดีเป็นความผิดของใคร 

แปลง่ายๆ ว่า ความถี่จะถูกแบ่งด้วย active filter ในขณะที่เป็นสัญญาน  
ออดิโอต่ำๆ ซึ่งง่ายในการควบคุม แถมทำได้แม่นยำกว่า โดยแบ่งช่วงความถี่  
เสียก่อนที่จะวิ่งไปให้แอมป์ขยายสู่ลำโพง โดยความถี่แต่ละย่านจะมี  
แอมป์กับลำโพงเป็นของตัวเองใน ที่นี้ก็คือ Manger Sound Transducer 

และ Woofer โดยแยกหน้าที่กันให้เด็ดขาดไปเลย ว่าความถี่ย่านนี้  
แอมป์ตัวไหนขับลำโพง ตัวไหนอิสระจากกันไปเลย วงจรของแอมป์  
ถูกออกแบบมาเฉพาะให้รับการเปลี่ยนแปลงของ “impedance,   
current demands, reactance of the load, and sensitivity.”   
ได้ทุกรูปแบบ 

 
Outside  

ด้านหน้ามี LED อยู่สองดวงบอกสถานะการทำงานของ Limiter   
ซึ่งเป็นตัวตัดการทำงานของแอมป์ ในกรณีที่ เกิดOverload ที่มีสอง  
ดวงก็เพราะทำงานแยกจากกันระหว่าง Woofer และ MSW ส่วนด้านหลัง
ต้องไม่ลืมว่า ลำโพงนี้มีเพาเวอร์แอมป์ขนาดเขื่องติดตั้งมาด้วย ดังนั้น   
ด้านหลังตู้ลำโพงจึงมิได้มีขั้วต่อสายลำโพงเช่นลำโพงทั่วไป กลับมีแต่   
IEC input สำหรับไฟเอซี และขั้ว XLR input เท่านั้น มีทริมเมอร์ให้  
ปรับพารามิเตอร์ตามความเหมาะสมของการใช้งาน เช่น แก้ Room 
Acoustic หรือปรับเกนความดังเพื่อให้แม็ตช์กับปรีแอมป์ ซึ่งมีให้ปรับ  
ถึง 11 ตำแหน่ง เป็นต้น (ตั้งแต่ -2.5 ถึง +2.5 dB) 

การใช้ลำโพง Active Monitor มีข้อดีที่ปฏิเสธไม่ได้ คือ ไร้ปัญหา  
การแม็ตชิ่งแน่นอน ไม่ต้องไปลุ้นอีกว่า แอมป์จะแม็ตช์กับลำโพง  
หรือสายลำโพงหรือเปล่า ซึ่งแตกต่างจากลำโพง Passive มาก เห็นมาเยอะ
แล้ว ชอบลำโพงคู่นี้ แต่พอซื้อมาเล่น ปรากฏว่ามันหาแอมป์ขับยากมาก 
ลำโพงวางหิ้งคู่ละไม่ถึงแสนแต่ต้องใช้แอมป์กับสายรวมกันอีกสามแสน  
ถึงจะเอาอยู่ อะไรกันเนี่ย หลายคนถึงกับต้องปลดระวางชุดเครื่องเสียง  
เดิม “แบบยกรัง” เพราะลำโพงในฝันคู่เดียว หรือไม่ก็ต้องตัดใจขายทิ้งไป 
เพราะปล้ำมันยังไงๆ ก็ “เอาไม่อยู่” พาลไปโทษโน่นนี่นั่น เหวี่ยงแหมั่ว  
ไปหมด ที่แท้ก็มาตายตรงแม็ตชิ่งนี่เอง เป็นแบบนี้ทุกทีสิน่า 
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Placement
สำหรับการจัดวาง เนื่องจากเป็นลำโพงตู้ปิดจึงสามารถวางชิดผนัง  

ได้ค่อนข้างมาก ผมไม่ได้ใช้ทิปโทหรือสไปก์ เพราะเป็นอ็อปชั่นครับ   
น่าแปลกที่ลำโพงแอ็คทีฟอย่าง Klangwerk Ella ก็ไม่ได้ใช้สไปก์เหมือนกัน 
ในคู่มือ Manger แนะนำให้โทอินมากพอดู เวลาปรับตามที่แนะนำมา   
เสียงค่อนข้างจริงจังขึ้นมากทีเดียว ระยะห่างไม่ควรเกิน 2.5 เมตร   
จุด Sweet Spot เกือบเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าเลยทีเดียว 

 












GameOver!

อย่างที่วิศวกรผู้ออกแบบเครื่องเสียง ในที่นี้หมายถึงลำโพงและแอมป์ 
รู้อยู่เต็มอกว่า ลำโพงแอ็คทีฟคือวิธีที่ได้ผลดีที่สุดในการลดปัญหาการแม็ตชิ่ง
ได้อย่างสิ้นเชิง ซึ่งให้ประสิทธิภาพเหนือกว่าระบบ Passive แยกชิ้นที่พบ
ปัญหาสารพัด ต้องเสียเงินเสียทองมากมายกว่าที่จะทำให้มันดี ก็เพราะ
ลำโพงแบบแอ็คทีฟ ผู้ออกแบบสามารถออกแบบให้รองรับการใช้งานโหดๆ 
หรือที่ เรียกว่า worst-case conditions ให้ควบคุม รวมถึงรับการ
เปลี่ยนแปลงของ “impedance, current demands, reactance of the 
load, sensitivity” ได้ทุกรูปแบบ 

และถ้าออดิโอไฟล์ต้องการได้ยินเสียงดนตรีที่ซาวด์เอ็นจิเนียร์ห้อง
บันทึกเสียง หรือมาสเตอร์ริ่งเอ็นจิเนียร์ ทำในกระบวนการบันทึกเสียงแล้ว
ล่ะก็ ลำโพง Manger MSMs1 REFERENCE ACTIVE SYSTEM คู่นี้คือ  
คำตอบสุดท้ายครับ 

เสียงที่เที่ยงตรงจากต้นกำเนิดเสียงดนตรี คือสุดยอดปรารถนาของ  
ออดิโอไฟล์ทั่วโลก ทุกคนเฝ้าเพียรพยายามใฝ่คว้าทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มาถึง
ความเป็นที่สุด ถึงตรงนี้ต้องขอยืมคำพูดนี้มาใช้ครับ ว่า... Game Over!   
ไปเลย เมื่อคุณเลือกที่จะใช้ Manger MSMs1 คู่นี้มาไว้ในห้องฟัง  

ไม่เหมือนเครื่องเสียงในอดีตที่ผูกติดอยู่กับคำถามคาใจว่า แม็ตชิ่งกัน
ดีแล้วหรือยัง ระหว่างลำโพง สายลำโพง เพาเวอร์แอมป์ ติดตั้งยาก เซ็ตอัพ
ยิ่งไม่หมู ต้องพึ่งเซียน แล้วถ้าบังเอิญไม่รู้จักเซียนสักคน มิต้องทนฟังเสียง
เน่าๆ อยู่อย่างนั้นหรอกเหรอ ถามตัวเองสิว่า คุณต้องการเครื่องเสียงที่สวย 
บ่งบอกไลฟ์สไตล์ของคุณเอง ให้ความสะดวกในการติดตั้ง มีเพอร์ฟอร์มานซ์
สูงกว่าที่เคยคิด ถ่ายทอดเสียงด้วยความความเที่ยงตรง ลำโพงแอ็คทีฟ-  
มอร์นิเตอร์อย่าง Manger MSMs1 เป็นคำตอบสุดท้ายของคำถามนี้ เพราะ
นี่คือต้นตำรับของวลีที่ว่า... Precision in Sound  

ถามใจตัวเองว่ากล้าพอที่จะฉีกกฎเกณฑ์เดิมๆ ของคำว่า “นักเลง
เครื่องเสียง” หรือเปล่า? 
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EMM Labs DAC2X 

ย้อนเวลาไปเมื่อสามเดือนที่ผ่านมา ผมได้ร่วม
แจมกับงานอีเวนท์ “2 ยุค 1 วัน” ณ KS Home 
Entertainment Plus ที่ CDC กิจกรรมเล็กๆ น้อย
เพื่อสนับสนุนการเปิดตัวสินค้าหัวเข็ม Otofon SPU 
รุ่นพิเศษ วันนั้นคุณหมอไกรฤกษ์เล่นแผ่นดำผ่าน
เทิร์นเทเบิล Clear Audio กับหัวเข็ม Otofon SPU 
ส่วนผมใช้ DAC ในตัวของ EMM Labs XDS1 
Reference: CD/SACD DAC ซึ่งถือว่าเป็นเครื่อง
เล่นดิจิทัลฟรอนต์เอ็นด์ระดับเรือธงของค่าย EMM 
Labs ตอนนั้นต้องยอมรับว่ายังไม่คุ้นกับผลิตภัณฑ์ 
EMM Labs นี้เลย อีกทั้ง XDS1 ไม่สามารถต่อจาก
คอมพิวเตอร์ได้ตรงๆ (ผมใช้ Macbook Air)   
จากช่อง Digital Input ต้องแปลงด้วย Digital 
Interface USB-->AES/EBU แล้วจึงให้ Stream 
ผ่านไปยัง DAC ของ XDS1 แม้ว่าจะอ้อมไปมา  
เล็กน้อย ผลที่ได้ก็น่าพอใจดีทีเดียวล่ะ ไม่ได้รู้สึกว่า
ได้อารมณ์ดนตรีแตกต่างเท่าไหร่กับแผ่นดำ แม้ว่า
มิได้เป็นการ battle กันก็ทำให้ผู้ร่วมงานสนุกได้
พอกัน 

ล่าสุดนี้ คุณวรเทพ แห่ง KS Home Entertainment Plus ได้จัดส่ง External DAC ระดับ  
เรือธงชื่อดังของวงการคือ EMM Labs DAC2X มาให้ผมทดสอบ ซึ่งประจวบเหมาะกับที่ MANGER 
MSMs1 ลำโพงแอ็คทีฟมอนิเตอร์อ้างอิงระดับเรือธง กับ Weiss MAN301 กำลังอยู่ในห้อง Home 
Studio ของผมพอดี น่าสนใจมั้ยล่ะว่าจะเป็นเช่นไร  

แต่จะน่าสนใจยิ่งกว่า ถ้าถึงอีเวนท์ KS Gala Performance ‘Synergy of art and science 
of music’ ที่จะพบกับ Ortofon MC Anna, Clear Audio Innovation, EMM Labs DAC2X,  
Pass Labs XS300 กับลำโพง Sonus Faber Aida ในวันที่ 5 ตุลาคมศกนี้ โดยขณะนี้  EMM Labs 
DAC2X กำลังถูกนวดอยู่ในห้องฟังโฮมสตูดิโอ เพื่อจะได้พบกับพี่ Pass Labs XS300 และ Sonus 
Faber Aida นัดนี้สำคัญยิ่ง เพราะคุณจะพบกับสาระและความบันเทิง รวมถึงได้พบปะกับ  
คนคอเดียวกันด้วย 

EMM Labs เป็นบริษัทสัญชาติคานาเดียน มีประวัติ
ความเป็นมาอันยาวนาน มีพ่อมดดิจิทัลอย่าง Ed Meitner 
เป็นผู้นำ โดยเป็นทั้งวิศวกร นักฟิสิกส์ ที่ผสมทั้งศาสตร์และ
ศิลปะแห่ง EMM Labs โดยเขาได้นำเทคโนโลยีระดับ 
Worldclass มาสู่ออดิโอไฟล์ จำชื่อไว้ให้ดี ความจริง EMM 
Labs DAC2X ตัวนี้ถือเป็นการอัพเกรดมาจาก EMM Labs 
DAC2 ซึ่งเป็นรุ่นก่อนหน้านี้ ท่านที่ เป็นเจ้าของ DAC2 
สามารถอัพเกรดได้ครับ 

EMM Labs DAC2X Reference จัดอยู่ในทำเนียบ
ของ stereo D/A converter ระดับแถวหน้าของโลก รองรับ digital inputs ได้หลายรูปแบบ   
สิ่งเหล่านี้เกิดจากการที่ EMM อยู่ในฐานะ “ขาใหญ่” ในวงการ converter systems ซึ่งใช้กัน  
ในวงการ professional studios ระดับโลก 

EMM Labs DAC2X ตัวนี้ถือว่าเป็น DAC ระดับเรือธง อยู่ในสายพันธุ์ Reference   
โดย EMM Labs แยกเป็นระดับอ้างอิงที่เรียกว่า Reference กับอีกสายพันธุ์หนึ่งที่ย่อมเยา  
ลงมาก็เป็น Meitner Audio ทีนี้ลองมาไล่ดูสิว่า EMM Labs Reference ซีรี่ส์มีอะไรบ้าง  

• XDS1 Reference CD-SACD Player DAC 
• Pre2 Reference Pre-Amplifier  
• DAC2X Reference D/A Converter  
• TSDX Reference CD-SACD Transport 
อย่างที่ทราบกันดีว่า ดิจิทัลออดิโอที่เป็นการเล่นจาก “แผ่น” ดูเหมือนไม่ขยายตัวไปมากกว่านี้

อีกแล้ว ดังนั้นเป้าประสงค์ของการนำเสนอ EMM Labs DAC2X Reference D/A Converter   
ก็คือเพื่อรองรับการเติบโตของแนวทางความบันเทิงด้านเสียงเพลงแนวใหม่ คือ Music Server, 
Computer Audiophile, Satellite Receiver, Mixing Board รวมถึง Portable Player หรือเกม
คอนโซล ซึ่ง EMM Labs ได้นำเสนอทางเลือกอันชาญฉลาดที่แสนง่ายดายในการ “ติดปีก”   
ให้กับฟรอนต์เอ็นด์ เพื่อทำให้แหล่งโปรแกรมของยุคสมัยนี้ให้เปล่งเสียงออกมาถึงระดับ state-of-

อย่างที่ทราบกันดีว่า ปัจจุบันโลกของเครื่องเสียง
กำลังขยับตัวครั้งใหญ่ การแบ่งขั้วชัดเจนของเครื่อง-
เล่นอะนาล็อกและดิจิทัลออดิโอ ชัดเจนมากขึ้น ไม่ผิด
ถ้าคุณจะชอบอะไร หรือชอบทั้งสองอย่าง ทั้งสองค่าย
มีจุดดีคนละอย่าง ซึ่งผมไม่ขออธิบายอีกแล้ว เพราะว่า
ผมพูดมาสามปีแล้ว ก็เป็นอย่างที่เห็น คงปฎิเสธไม่ ได้
แล้วว่า ทำไมคอมพิวเตอร์ถึงจะไม่สามารถอยู่ในห้อง
ฟังของคุณได้ จนมาถึงบัดนี้ ดิจิทัลสตรีมเพลเยอร์ 
และมิวสิคเซิร์ฟเวอร์ กลายเป็นเรื่องที่ปกติที่ ใครๆ   
ก็เล่นได้ ไม่เกินเอื้อม อย่าง External DAC มีตั้งแต่
ราคาตั้งแต่หลักพันยันหลักหลายๆ แสนบาททีเดียว 
ทุกค่ายนำเสนอออกมาเต็มตลาดไปหมด อย่าว่าแต่ผู้ ใช้
เลยที่ต้องปรับพฤติกรรมการเล่นเครื่องเสียง แต่ที่
ท้าทายกว่าก็คือ ร้านเครื่องเสียงบ้านเราเองก็ต้อง
ปรับตัว เมื่อแนวทางมันเด่นชัดขึ้น  
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the-art กันทีเดียว พูดเช่นนี้มิได้หมายความว่าจะมองข้ามแหล่ง 
โปรแกรมฟอร์แมตดิจิทัลออดิโออย่าง CD-SACD ไป เพราะคุณๆ ก็ยัง 
มีอยู่ในคลังแสงตั้งเยอะ ซีดีคงพอทำเนา จับริปเสียให้หมด แต่ SACD  
คงลำบากหน่อย คงต้องกัดฟันซื้อทรานสปอร์ตที่คู่ควรกับป๋าหน่อย ซึ่งหนีไม่
พ้น TSDX Reference CD-SACD Transport นั่นแหละ เพราะขั้วต่อ 
ก็เตรียมไว้ให้แล้ว นั่นคือ EMM Optilink  

ที่แน่นอนก็คือ DAC2X เปิดรับขั้วต่อ digital input ซึ่งรองรับ USB 
Audio สำหรับ Computer ที่ถือเป็นประชากรกลุ่มใหญ่มาก และก็ยอมรับ
กันไปแล้วว่า คอมพิวเตอร์ออดิโอนั้นมีคุณภาพเสียงไม่น้อยหน้ากว่า 
ฟรอนต์เอ็นด์ตัวอื่นๆ นอกจากนั้น DAC2X ยังสามารถรองรับถึงดิจิทัล 
มีเดียใหม่ๆ ในปัจจุบัน โดยทำตัวเสมือน Conversion Hub ในอันที่จะ 
แปลงข้อมูลดิจิทัลให้กลายเป็นสัญญานเสียงอะนาล็อกที่มีคุณภาพเสียง
บริสุทธิ์ปราศจากความผิดเพี้ยนจากข้อมูลต้นฉบับ 


DAC2X Box 

บอดี้ภายนอกเป็นเฟรมอะลูมินั่มกัดลายหนาปึ้ก ถ้าเปรียบเทียบกับ 
DAC2 เกือบไม่แตกต่างกันเลย มีเพียงขั้วต่อที่เพิ่มขึ้นมา ภายใต้ตัวถังที่ดู 
ภูมิฐานสมราคาประกอบด้วยวงจรที่พิถีพิถันใส่ใจในการเลือกอุปกรณ์คัด
เกรดสุดยอด ตั้งแต่แผงวงจรแผ่น PCB เช่นเดียวกับที่ใช้ในอากาศยานที่
เรียกว่า aerospace grade composite laminate pcbs เมื่อทำงานคู่กับ 
EMM Labs Transport TSDX สามารถส่งต่อข้อมูล Bit Stream (DSD) ไป
ให้ DAC2X อย่างราบลื่นด้วยขั้วต่อ EMM Optilink เป็นการต่อเชื่อมเครื่อง 

สองเครื่องให้ทำงานร่วมกันได้ดีที่สุด ส่วน XDS1 player ก็ทำได้ดีอยู่แล้ว
เมื่อถูกรวมไว้ในตัวถังเดียวกัน โดยปราศจาก digital conversion สำหรับ 
analog output stage ใช้ mechanism ของทรานสปอร์ตจาก Esoteric 
UMK-5 CD/SACD ที่สุดยอด ดังนั้น เมื่อเป็นเครื่องแยกชิ้นก็ยิ่งจะให้ 
เสียงที่ดีขึ้นไปอีก เพราะสามารถ Stream ด้วย DSD ตรงๆ จากไดรฟว์  
ไม่จำเป็นต้องแปลงเป็น PCM ก่อน นอกจากนี้แล้วยังมี Meitner Audio 
DAC ที่มีราคาครึ่งหนึ่งของ DAC2X ซึ่งจะพาคุณทะยานไปสู่ประสิทธิภาพ
ของเครื่องเสียงยุคใหม่ในราคาที่เอื้อมถึงได้อีกด้วย 


The Front Panel/Back Panel 

EMM Labs DAC2X ลักษณะภายนอกไม่แตกต่างจาก DAC2  
เลยสักนิด ด้านขวามีอักษร Meitner Design DAC2 และ MDAT™
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Technology โดยไม่มีตัว
อักษร X ด้วยซ้ำ นอกจาก
สวิตช์ปิด-เปิดเครื่องที่ติดตั้งอยู่
ตรงด้านซ้ายของเครื่องแล้ว จะ
มีแผง LED สองแถวติดตั้งอยู่
บนหน้าปัด โดยแถวบนจะบอก
สถานะการทำงานของเครื่อง 
รวมถึงการทำงานของ Clock 
ที่จะล็อกการทำงานในแต่ละ 

Sampling Rate ส่วนแถวล่างจะบอกถึง Input Select ว่าขณะนี้เลือกใช้
งานอินพุตอะไร ประกอบด้วย... AES/EBU, COAX SPDIF 2 ชุด, TOSLINK 
SPDIF 2 ชุด, EMM Optilink, USB Audio เห็นมั้ยครับว่า “อย่างเยอะ” 
ส่วนความแตกต่างที่สังเกตว่าเป็นรุ่น DAC2X ก็เพียงแต่มีขั้วต่อ USB (PC 
AUDIO) ที่เพิ่มขึ้นมาเท่านั้นแหละครับ  


Underneath the Hood 

MFAST™ vs. Conventional PLLs: ขึ้น
ชื่อว่า converter จะต้องมี Infrastructure 
เป็นสัญญาณนาฬิกาตัวแม่ ถือว่ามีความสำคัญ
มาก ซึ่งส่วนใหญ่ก็ใช้ PLL (Phase Locked 
Loop) เป็นวงจร Clock แต่สำหรับ DAC2X  
ใช้วงจร MFAST™ ที่มีความแตกต่างและเหนือ
กว่า PLL อย่างชัดเจน โดยใช้หลักการของ high-speed asynchronous  
ที่จะล็อกในทันทีที่มีข้อมูลดิจิทัลสตรีมเข้ามา ซึ่งต่างกับ PLL เพราะ  
MFAST™ ไม่เปิดโอกาสให้มี Jitter เกิดขึ้นเลย ส่วน PLL นั้นต้องหาทาง 
ลด Jitter แปลว่า... มันยังมีโอกาสเกิดอยู่นั่นเอง ดังนั้น สัญญาณที่ผ่าน 
วรจร MFAST™ จึงปราศจาก Jitter โดยสิ้นเชิง ทำให้คุณได้รับอรรถรส 
อันแท้จริงจากเสียงดนตรีอันบริสุทธิ์ไร้สิ่งเจือปนใดๆ ก็เพราะ DAC2X  
จัดเต็มให้กับฟีเจอร์ซึ่งยากที่ใครจะตามทัน  

MCLK™ master clock ซึ่ง Ed Meitner บรรจงออกแบบเป็นพิเศษ 
ลงได้ถึงระดับ sub-pico second jitter performance กันเลยทีเดียว 
นอกจากนั้นยังมี MDAT™ (Meitner Digital Audio Translator): 2x DSD 
up sampling ถึง 5.6 MHz หรือสองเท่าของ SACD standard sampling rate. 

ส่วน DAC Circuit ก็ใช้วงจรที่ เป็น
ลิขสิทธิ์ เฉพาะของเขาเอง แน่นอนว่าไม่ใช้ 
DAC chip จากผู้ผลิตชิพที่มีอยู่ดาษดื่น จึง
ออกแบบวงจรขึ้นมาเอง เรียกว่า Proprietary 
discrete dual differential D-to-A 
conversion circuit จึงให้ความแตกต่างจาก 
DAC ทั่วๆ ไป สามารถรองรับข้อมูลระดับ 24 
bit/192 kHz ในฟอร์แมต PCM ทุกอินพุต รวมถึง USB แต่ที่ใหม่กว่าก็คือ 
รองรับ DSD streaming บน USB ด้วย ต้องขอบอกว่ามีไม่เยอะหรอกนะที่
มีคุณสมบัติข้อนี้  


Fit In 

เนื่องจาก EMM Labs DAC2X ไม่มีฟังก์ชั่นปรีแอมป์ติดตั้งมาด้วย  
ผมจึงใช้ Weiss ATT202 Passive Attenuator คั่นระหว่าง DAC2X  
กับลำโพงแอ็คทีฟสตูดิโอเรฟเฟอร์เรนซ์ MANGER MSMs1 ด้วยสาย XLR 

สองคู่ การติดตั้งใช้เวลาไม่เกินสิบนาทีก็เสร็จเรียบร้อย อีกอย่างหนึ่งก็ตรงที่
รีโมตไม่ใช่อุปกรณ์มาตรฐานที่มากับเครื่อง เป็นอ็อปชั่นที่ต้องซื้อเพิ่ม แต่สาย
เอซีที่ให้มาในกล่องเป็นของ Kimber Kable Power Cord โหงวเฮ้งดี 
ทีเดียว ผมก็เลยใช้สายที่ให้มาในการทดสอบครั้งนี้ครับ 


Player: Music Server/Renderer/Digital Sources 

เมื่อมีแต่ DAC มันก็ต้องการทรานสปอร์ต หรือฟรอนต์เอ็นด์ของ 
เพลเยอร์สำหรับครั้งนี้ คุณผู้อ่านที่ติดตามคอลัมน์ audiophile go digital 
คงทราบดีว่า ผมเล่นตามแนวทางถนัด โดยแบ่งเป็นสองสามระดับ เรียง
ลำดับตามความความสำคัญ  เหมาะสมกับฐานะและศักดิ์ศรีของ DAC2X 
ตามด้านล่างนี้ 

อย่างแรก... ความจริงควรจะเป็น TSDX Reference CD-SACD 
Transport ในเมื่อไม่มีมา ผมก็เลยใช้มิวสิคเซิร์ฟเวอร์ Weiss MAN301  
ซึ่งกำลังอยู่ในห้องฟังพอดี โดยใช้เป็นทั้งเรนเดอร์เรอร์และซีดีทรานสปอร์ต
ไปด้วย เชื่อมต่อผ่านทางขั้วต่อ AES/EBU เพื่อส่งผ่านข้อมูล Digital PCM 
มายัง DAC2X อ็อปชั่นนี้ถือว่าให้ความสะดวกสบาย และจะแสดง 
เพอร์ฟอร์มานซ์สูงสุด นั่นหมายถึงจะได้เสียงดีที่สุด 

คอมพิวเตอร์ออดิโอไฟล์เป็นอีกทางเลือก เพราะให้เสียงที่ดีมาก ไม่ได้
ด้อยกว่าอย่างอื่นสักเท่าไหร่ แน่นอนว่าต้องใช้ USB เป็นตัวต่อเชื่อม ผมใช้
สาย WireWorld Platinum USB cable จับเสียบเข้ากับ MacBooK Air 
ซึ่งผมได้ลงเพลเยอร์ไว้ทั้งสอง OS โดยผ่าน Boot Camp คือ  OSX Lion: 
PureMusic, Amarra ส่วนฟาก Win 7-64 ก็เป็น JPlay + (Foobar, 
Jriver) ด้วยวิธีนี้เหมือนกับเรามีซีดีเพลเยอร์อยู่ในห้องฟังทีเดียวสี่ตัวไปเลย 
เนื่องจากเพลเยอร์ทุกตัวมีบุคลิกเสียงต่างกัน ความจริงในเชิงของแอพพลิ-
เคชั่นที่เป็นมิวสิคเพลเยอร์นั้นยังมีข้อปลีกย่อยของความสามารถในการเล่น
ไฟล์เพลงที่ไม่เท่ากันอีกด้วย ล้วนแล้วแต่มีจุดอ่อนจุดแข็งต่างกัน ไม่ผิดไม่ใช่
เหรอครับ ถ้าเราจะเอามันมาติดตั้งรวมอยู่ด้วยกันใน MacBook Air ตัวเดียว 
ความจริงผลที่ได้ฟังชัดกว่าเปลี่ยนสายสัญญาณเสียอีก 

สำหรับ OSX ไม่ต้องลง Driver ใดๆ เลย ส่วนฟาก Win 7 ต้องลง 
“DAC2X USB Audio Driver” (XMOS XS1-L1 Audio) และต้องทำ Bit 
Perfect โดยมี Driver อย่าง Kernal, ASIO และ WASAPI เป็นตัวช่วย 

ใครก็ตามที่เล่น HDD Player จะหงุดหงิดว่า ทำไมเสียงถึงได้แย่เสีย
ปานนี้ โถๆ จะคาดหวังอะไรกันมาก ในเมื่อ DAC ในตัวของเครื่องเล่นพวก
นั้นก็คงได้แค่นั้น ต้องนี่เลยครับ จับมันต่อเชื่อมด้วยสาย coax ยกหน้าที่ไป
ให้ DAC2X จัดการเรื่องเสียงก็จะได้คุณภาพที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนด้วยวิธีนี้ 

ที่ผมพยายามโน้มน้าวคุณให้เข้าใจหลายครั้งว่า ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเล่น
เครื่องเสียงรุ่นใหม่หรือรุ่นเก่า ผมเชื่อว่าคำว่าแม็ตชิ่งคงเป็นหลักการเดียวกัน
หมด ส่วนการเปรียบเทียบ เราก็ชอบใช้คำว่า A-B Test  ก็ไม่ผิด แต่คุณต้อง
จำไว้อีกคำหนึ่งว่า Apple to Apple ด้วยครับถึงจะแฟร์ ยกตัวอย่างง่ายๆ 
ก็คงหมายถึงการลงทุนกับเครื่องเล่นดิจิทัล บางท่านไม่แฟร์เอาเสียเลย เช่น
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ปักธงว่า DAC ราคาต้องไม่เกินห้าหมื่นบาท แต่คาดหวังสูงจัง ข้อนี้คงใช้ไม่ได้
กับกรณีนี้ เพราะเรากำลังพูดกันถึง DAC ราคา 15,000$ เชียวนา ประมาณ
ว่ายิ่งซิสเต็มใหญ่เท่าไหร่ ช่องว่างก็จะยิ่งห่างมากขึ้นไงครับ 

 
the Far Beyond... 

สำหรับลำโพงแอ็คทีฟนั้นเซ็ตอัพง่าย เหมาะกับผมนะ อ่านคู่มือ  
เสียหน่อย แล้วที่เหลือผมมักใช้ความรู้สึกขยับเข้าออก โทอินหน่อยๆ เสร็จ
แล้วก็ฟังต่อ ขยับอีกสักครั้งสองครั้งก็ใช้ได้ โชคดีที่ทำห้องไว้ดีหน่อยเลยไม่
ยาก ข้อดีของห้องเล็ก เพราะทำอะไรไม่ได้มาก คราวนี้ก็ถึงเวลาฟังเสียที 

ก็ในเมื่อมิวสิคเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้มีทรานสปอร์ตติดตั้งมา ก็ถือโอกาสเล่น
เสียหน่อย เราคงไม่ต้องแยกแล้วใช่มั้ยว่า ผลที่ได้นั้นเกิดจากฟรอนต์เอ็นด์ที่
เป็นมิวสิคเซิร์ฟเวอร์หรือคอมพิวเตอร์ ในเมื่อข้อมูลผ่านมายัง DAC2X แล้ว 
มันถูกส่งตรงไปยัง Active Filter ของ MANGER MSMs1 เพื่อตัดความถี่
เสียงที่ cross over frequency ที่ 330 Hz เพื่อให้ HF และ LF ส่งผ่าน
สัญญาณเสียงในแต่ละช่วงความถี่ไปยังเพาเวอร์แอมป์เพื่อขับ Manger 
Sound Transducer และ Bass Driver อย่างอิสระ  

แผ่นลองของ Manger, Musik wie von einem anderen Stern, 
Mary Black: The Collection, Celtic Woman: A New Journey (16/
44.1), Come Away With Me 24/192, Pink Floyd: The Dark Side Of 
The Moon, Wish You Were, The Wall 24/96 ไฟล์เพลง Hi Res อัลบั้ม
จาก Linn, 2L, Reference Recordings, HDTracks ถูกเลือกออกมาหลาย
ชุด แต่เหนือสิ่งอื่นใดที่ไม่ลองไม่ได้ก็คือ ไฟล์ DSD ตระกูล .dsf ซึ่งช่วยไม่ได้
จริงๆ ที่เราต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวต้นทาง เรามีโอกาสเลือกเพลเยอร์ได้

ทั้งสอง OS คือ OSX: Pure Music และ Win 7: JRiver เท่านั้นครับที่
สามารถเล่นไฟล์ได ้

ใช่ครับ... เราจะเล่นทั้งแผ่นและไฟล์จากอัลบั้ม Manger เดียวกันนี้ด้วย 
อย่างที่ทราบดีว่า ซีดีแผ่นนี้ทำขึ้นเพื่อทดสอบลำโพง และในเมื่อรีวิว EMM 
Labs DAC2X ทั้งที เราก้ต้องใช้ลำโพงที่จะสามารถถ่ายทอดสัญญาณเสียง
อะนาล็อกที่ออกจาก DAC ได้เที่ยงตรงที่สุดอย่าง MANGER MSMs1 คู่นี ้

ทั้งแผ่นและไฟล์เพลงเมื่อถูกเล่นผ่าน DAC2X ออกไป สามารถฟังได้
ชัด ปลายเสียงแหลมของเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย เช่น ไวโอลิน หรือ
เสียงก้องกังวานของเครื่องดนตรีโลหะ เพลงที่มีไดนามิกทรานเชี้ยนต์ฉับไว
อย่าง Jazz Variants เป็นการแสดงศักยภาพของ Impact, Transient, 
Dynamic แทร็คสุดท้ายของแผ่นทดสอบ Manger ทำให้คู่หู DAC2X 
เหนื่อยหน่อย เพราะส่งผ่านพลังไปให้ MANGER MSMs1 ให้เปลี่ยน
พลังงานไฟฟ้าเป้นพลังงานกล ขับเคลื่อนทรานสดิวเซอร์และไดรเวอร์ของ
ลำโพงให้เปล่งเสียงดนตรีอย่างเป็นธรรมชาติ สมจริงเยี่ยงดนตรีสด  
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อย่างเพลงไตเติ้ลแทร็คของอัลบั้ม Come Away With Me 24/192 
HDTracks รู้สึกเหมือนกับว่าแม่สาว Norah Jones มานั่งเล่นเปียโนอยู่ตรง
หน้าในห้องฟังโฮมสตูดิโอกันเลยทีเดียว ได้ยินกระทั่งเสียงลมหายใจของเธอ
แว่วเข้าหูเรา หรืออย่างเพลแจ๊สของ Bill Evan Trio: Waltz for Debby ได้
แอมเบี้ยนต์ของแจ๊สผับมากๆ มีเสียงแก้วกระทบกันรอบๆ ตัวด้วย ทึ่งครับ 
ยิ่งเพลงคลาสสิกนี่เข้าทางเลยครับ ได้วงใหญ่ขึ้นทั้งๆ ที่ห้องเล็ก สามารถ
แจกแจงรายละเอียดของเครื่องดนตรีในวงออร์เคสตร้า เครื่องสาย เครื่อง
ดนตรีโลหะ เพอร์คัสชั่น รองรับไดนามิกเบา-ดังได้ดี EMM Labs DAC2X 
ถอดแกะแซะเซาะจากรหัส 0 10101 บิตต่อบิต ไม่ว่าจะเป็น DSD หรือ 
PCM ให้กลายเป็นสัญญาณเสียงอะนาล็อกส่งผ่านไปยัง Manger MSMs1 
ถ่ายทอดผลงานดนตรีของศิลปินเอกของโลกได้อย่างไร้ที่ติ มีไดนามิกลึกล้ำ 
ด้วยพื้นเสียงที่สงัด ทำให้ชิ้นดนตรีมีตัวตนเด่นชัด เปรียบเสมือนดูภาพ  
สามมิติ ไม่แบนราบ ฟังสนุก เปิดเพลงดังขึ้นแต่ไม่รู้สึกรกหูหรือเจี๊ยวจ๊าว   
ไม่ทราบเป็นเหมือนผมมั้ย ยกมือหน่อย ทีนี้ผมก็เปิดเพลงไล่ไปเรื่อย อัลบั้ม
ของเซอร์ Paul McCartney อย่าง Band on the Run หรือ RAM   
ถูกเปิดอย่างเมามัน  

เอาหนักอีกหน่อย อัลบั้มใหม่ของศิลปินร็อกชาวคานาเดียน Rush: 
Clockwork Angels 24/96 HDTracks และ Moving Picture ให้เสียง
หนักแน่น แน่นเปรี๊ยะทุกลูก เบสมีพลัง มีอิมแพ็คต์ดีมาก ได้ทีเลยค้นเข้า  
ไปในคลังแสง เปิด Pink Floyd: The Wall ซึ่งเป็นไฟล์ wavpack   
ต้องเปิดด้วย Jriver แทร็ค Another Brick part 2 เสียงจาก MANGER   
ให้ความรู้สึกเหมือน ฮ. บินเหนือหัววนรอบห้องเลยครับ จนถึง Part 3   
ว้าว! กระจกแตก สะใจมากครับ 

ในเมื่อ EMM Labs DAC2X มีจุดเด่นที่สามารถเล่นไฟล์ DSD ได้   
เห็นที่จะต้องใช้ตัวช่วย ผมใช้โปรแกรม Pure Music เล่นกับไฟล์ DSD   
ของ Blue Coast DSD Recording @ California Audio Show 2012   
มี Native 88.2 kHz  โดยเราสามารถดูได้จากหน้าจอคอมพิวเตอร์  

จากนั้นก็ถึงเวลารื้อกรุคลังแสงของผมหาอัลบั้ม SACD rip ซึ่งอยู่ใน
ตระกูล iso หรือ dff, dsf อย่างเช่น อัลบั้มของตะละแม่ Patricia Barber: 
Modern Cool, Companion, Verse, Night Club หรือของวง Queen 
รวมถึง Elton John ซึ่งมีอยู่่ประมาณมากกว่าครึ่งโหล โดยส่วนตัวแล้ว  
พบว่าให้เสียงมีรายละเอียดดีมากทีเดียว สังเกตว่ามีแบ็คกราวด์น้อยส์  
ต่ำมาก เป็นผลให้ดนตรีมีตัวตนเด่นชัดขึ้น ผมเปรียบเทียบกับอัลบั้มเดียวกัน
ที่เป็นการแปลงมาเป็นไฟล์ Flac แม้ไม่ถึงกับเหนือกว่า PCM มากมายอะไร
นักหนาก็ตาม อย่างน้อยก็ทำให้ผมฟังเพลงจาก “ของสะสม” ของผมได้
อย่างไร้ขีดจำกัด อย่างที่ทราบกันว่า DSD เกทับบลั๊พแหลกว่าเหนือกว่า   

นั่นก็เพราะต้นฉบับมันเป็น DSD นี่นา  
ความเห็นส่วนตัวของผม ตอนแรกก็คิดว่าไม่ถึงกับขาดหรอกมั้ง   

แต่โดยรวมก็ดีมาก ก็ไม่ได้ว่าอะไร เพราะยังไม่ชัดเจนว่าจะเอาอะไรมาเล่น 
ผมน่ะไม่ห่วง เพราะไฟล์ SACD rip ตระกูล iso หรือ dff, dsf (files that 
contain 1 bit encoded streams at 2.8 MHz) ที่เป็นข้อมูล DSD อย่าง
เป๊ะๆ เพราะ clone มาทั้งดุ้น ผมมีมากพอประมาณ คงเกินร้อยอัลบั้ม  
แล้วกระมัง  อย่างน้อยวันนี้เพลเยอร์อย่าง JRiver, PureMusic ก็รองรับ
ไฟล์ตระกูลนี้แล้ว ผมว่าความเชื่อที่ว่า “SACD เป็นแผ่นที่ให้เสียงดีที่สุด” 
นั้น ถูกต้องแล้วครับ ที่บอกว่า “ริปไม่ได้ ก็อปปี้ไม่ได้เห็นจะไม่จริงในวันนี้”   
มิฉะนั้นแล้วเพลเยอร์อย่าง Jriver, PureMusic จะออกมารองรับได้อย่างไร 
แถมยังสามารถสตรีมข้อมูล DSD ผ่านสาย USB เสียอีกด้วย อย่าง EMM 
Labs DAC2X ตัวนี้ไง จะทำมาทำไมกันในเมื่อไม่มีไฟล์ให้เล่น แต่นี่แค่  
นักแสวงหาเด็กๆ อย่าง ธรรมนูญเท่านั้นยังสะสมได้มากพอควรแล้ว จึงเป็น
ข้อพิสูจน์แล้วว่า ในโลกดิจิทัลออดิโอ อะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้นล่ะคร้าบ  

ก็ดีใจนะ ถ้าจะมีไฟล์ออกขายให้มากขึ้นอีก ออกมาหลายๆ เบอร์หน่อย 
ปืนน่ะดี แต่ถ้าไม่มีลูกให้ยิง ป่วยการขอรับ อย่าทำเป็นแค่ได้แต่คุย เอาออก
มาขายเยอะๆ เลยครับ เชื่อว่ามีแฟนรอสอยอยู่แน่ๆ อย่างน้อยก็สาวก 
SACD คงมีไม่น้อยครับ ที่จะได้ “หนับหนุน” กันต่อไป 

ด้วยเพราะซิสเต็ม ในที่นี้หมายถึง DAC2X และ Manger MSMs1   
ที่ใช้นั้นมีความเป็นกลางอย่างยิ่ง ไร้ซึ่งคาแร็คเตอร์ของตัวมัน ดังนั้น มันจึง
ทำตัวเสมือนน้ำกลั่นที่ไม่เจือสีใดๆ เลย ทำให้ง่ายในการชี้ชัดว่าสามารถ
ถ่ายทอดเสียงดนตรีจาก DAC2X อย่างบริสุทธิ์หรือไม่ ด้วยคุณภาพของภาค
จ่ายไฟ ความแม่นยำของ output stage ของ DAC2X  ที่ให้ความแม่นยำ
ของ phase รวมถึงการตอบสนองของ transient อย่างถึงลูกถึงคน อันเกิด
จากผลของการเข้มงวดของวงจรที่ป้องกันการเกิด Jitter ทำให้เสียงมีอิมเมจ 
ซาวด์สเตจที่เป๊ะมาก เสียงดนตรีที่คุณได้ยินมีความสด มีไดนามิก เหมือน
เล่นอยู่ตรงหน้า แม้อัลบั้มถูกบันทึกไว้นานมากแล้ว มันกลับพลิกฟื้นให้มีชีวิต
ได้ นับว่าเป็นความมหัศจรรย์ของดิจิทัลออดิโอ และมันสามารถแสดงให้เห็น
ได้ชัดใน DAC ระดับนี้ ส่วนคุณผู้อ่านที่ต้องการความเป็นที่สุด EMM Labs 
DAC2X ต้องเป็นตัวเลือกแน่ๆ แต่สำหรับท่านที่อาจไม่ได้ต้องการถึงระดับนี้ 
บางที Meitner DAC ซึ่งผมยังไม่เคยฟัง อาจจะนำกลยุทธ์นี้ไปใช้ก็เป็นได้ 
ลองพิจารณาดูสิครับ แน่นอนว่าคุณคงจ่ายน้อยลงเกือบครึ่ง ณ ตอนนี้ผม
พอใจเพอร์ฟอร์มานซ์ของ EMM Labs DAC2X ในเชิงของ External DAC 
ทีเดียวครับ  

 
Wrap Up 

ผมมีความสุขกับเสียงดนตรีที่ถูกถ่ายทอดผ่าน Manger MSMs1   
ลำโพงแอ็คทีฟมอนิเตอร์ชั้นยอด ด้วยเพราะต้นน้ำ EMM DAC2X 
Reference D/A Converter นั้นได้ส่งผ่านรสชาติของดนตรีให้ลำโพง  
ที่ให้ความบริสุทธิ์ ไร้สิ่งเจือปน จึงได้เสียงที่สมจริง ต้องขอขยายความว่า   
ถ้าคุณตัดสินใจจะเล่น DAC ระดับเรือธงอย่าง EMM Labs DAC2X   
ทั้งทีแล้ว ควรจะใช้อะไรเป็นฟรอนต์เอ็นด์ อย่างน้อยต้องเป็นภาคดิจิทัล
ทรานสปอร์ตที่คู่ควรกับมันหน่อย ถ้าถามผม มีสองทางเลือก คือ... ถ้าคุณ
คิดว่าจะเล่นแค่แผ่นที่มีอยู่ นั่นหมายความว่าคุณคงต้องเลือกที่จะสอยเจ้า 
TSDX Reference CD-SACD Transport เข้ามาเคียงคู่กับมัน มิฉะนั้นแล้ว
แปลว่าคุณต้องการไปให้ไกลกว่านั้น เพราะคุณจะมีอิสระมากขึ้น คงต้อง
ลงทุนกับมิวสิคเซิร์ฟเวอร์ระดับท็อปๆ อย่าง Weiss MAN301, Aurender 
S10, SOtM SMS-1000 หรือแม้แต่ Olive 06HD น่าจะเป็นเหตุเป็นผล  
มากกว่า เพราะจะทำให้ DAC2X เปล่งประสิทธิภาพเต็มที่ จะให้ผลทาง  
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ดานคุณภาพเสียงที่ดีเยี่ยม แนนอนอยูแลววา เครื่องระดับ DAC2X หรือ
แมแต Manger MSMs1 ก็สามารถใหความแตกตางของคุณภาพเสียงของ 
ฟรอนตเอ็นดที่จับคูกับมัน แมวาปจจุบันมิวสิคเซิรฟเวอรอาจไมสามารถเลน
ไฟลแปลกๆ บางตัวได ก็อยากังวลเลยวาจะไมมีเพลงฟงพอ เพราะที่เลนไม
ไดแสดงวามันคงแปลกจริงๆ คือมีไมมากหรอก แตก็คงไมนาน เดี๋ยวก็เลนได  

คงไมผิดกติกาอะไรหรอก ถาคุณเลือกที่จะใช MacBook สักตัววางไว
ในหองฟงเพื่อฟงเพลงจากการสตรีมมิ่งดวยไฟล DSD  ไมเห็นผิดกติกาของ 
“นักเลงเครื่องเสียง” ตรงไหน เพราะวันนี้คอมพิวเตอรออดิโอนั้นดีพอที่จะ
อยูในหองฟง เพียงแตถาคิดจะถอย EMM DAC2X ReferenceD/A 
Converter ซึ่งดวยราคาคาตัวพอๆ กับสามารถออกรถ Eco Car คันหนึ่งได
แลว ตองใชใหคุม คงตองเนนเรื่องฟรอนตเอ็นด รวมถึงคุณภาพของสาย
สัญญาณดิจิทัล ดวยความเคารพ “อยามัวเสียดายเกลือเลยครับ”. ADP 

TIP 
ระหวางมิวสิคเซิรฟเวอรกับคอมพิวเตอรออดิโอไฟล ผมเลนสลับไปมาระหวาง 

OSX กับ Win 7 แนนอนที่วาจะไดเสียงที่มีคาแร็คเตอรตางกัน ทุกตัวผมใช iPhone 
ควบคุมระยะไกล ก็ลองเลนมันไปหมด ขาเกา PlugPlayer นั้นก็ใชไดดีกับ JPlay+
foobar กับ JRiver 18 แตก็พบวา JRemote จะคลองตัวกวา สวน PureMusic  
กับ Amarra นั้น ถาคุณตองการควบคุมดวย iPhone หรือแมกับ iPad ก็เพียงแตตอง
ทำใหมันผูกกับ iTunes ออ... จริงๆ ก็เปน  Default ของโปรแกรมอยูแลว เพียงแต
คุณคงตองไปสราง Library ใหม อาจตองแปลงไฟล FLAC ให  iTunes รูจักหนอย  
ก็ไมยากอะไร ใชแอพพลิเคชั่นที่ชื่อวา Remote ตัวเดียวก็เอาอยู  

อีกอยางที่ตองเนนย้ำวา สายสัญญานณผลกับเสียงมากถึงมากที่สุด หาสาย 
USB, AES/EBU ใหคูควรกับมันดวยครับ 

EMM DAC2X : Features & Specifi cations 
2-Channel D/A conversions: 
• from PCM (44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz) to analog 
• from DSD to analog via USB (DSD streaming over USB using DoP 1.0 specifi cation) 
• from DSD to analog via EMM Optilink (SACD/CD playback) 
Supported digital input formats: 
• AES/EBU • Two COAX SPDIF • Two TOSLINK SPDIF • EMM Optilink • USB Audio 
Analog outputs and impedances: 
• Balanced on XLR (300Ω) 
• Unbalanced on RCA (150Ω) 
Output levels: 
• XLR outputs: 4.6V (+15.45dBu)
• RCA outputs: 2.3V (+9.45dBu)

MANGER : General Specifi cations
Type Frequency Range Crossover Frequency Max. SPL Dimensions (H x W x D)
Weight Active 2-Way System 30 Hz- 40 KHz 330 Hz 110 dB Peak
Dimension 44.8” x10.6” x8.4”  (1139 x 270 x 214 mm) Weight 105.7 lbs (48 kg)
Chassis HT TT Enclosure
Amplifi ers Max. Power Output
Power Bandwidth Input Sensitivity Input Impedance Control Switches
Input Power LED Limiter LED
Manger Sound Transducer, Bandwidth 80 Hz-40 kHz, Rise Time 13 µ  s 8”  (200 mm)
fi berglass-Polyester sandwich cone, 38 mm voice-coil closed
LF: 250 W @ 8 Ohms, HF: 180 W @ 8 Ohms, HF: 250 kHz (-3dB) 6 dBu (1,55 V) or 0 
dBu 10 kOhms
Input Trim Switch: 11 Positions (-2.5dB to 2.5dB)
Input Sensitivity Switch: 6 dBu, 0 dBu Polarity Switch
AV-Filter: Hi-pass Filter (80 Hz, 12 dB)
LF-Module Switch: LF -6 dB
Room Acoustics Correction Switch: Hi-pass at 100 Hz (+3dB, 0dB, -3dB, -6dB)
Nearfi eld/Cinema Screen Correction Switch: peaking at 3.25 kHz, 1.0 oct. (+3dB, 0dB, 
-1.5dB, -3dB)
High Frequency Trim Switch: Shelving Filter at 10 kHz (+2dB, +1dB, 0dB, -1dB, -2dB)
XLR-3 (balanced) green green/red
Finish: silk matt per RAL, Nextel or piano fi nish
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