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ผมรวีวิออดโิอเควส ดราก้อนฟลาย 
(Audioquest DragonFly) ลงใน GM2000 เล่มเดือน
สงิหาคม ปี พ.ศ.2555 ซึง่เป็นช่วงเวลาหลังจากสนิค้ารุน่นีเ้ปิด
ตวัไปแล้วหลายเดอืน จากวนัน้ันถงึวนันีก็้เป็นเวลาจะร่วมๆ 
3 ปีเข้าไปแล้ว แต่ ‘เจ้าแมลงปอ’ DragonFly ยงัเป็นหนึง่
ในของเล่นไฮไฟทีผ่มมกัจะพกตดิกระเป๋าไปด้วยอยู่
เป็นครัง้คราว ไม่ใช่ว่าผมไม่มีตวัเลือกอืน่หรอกครบัแต่เพราะ
สิง่ที ่‘เป็น อยู ่คอื’ ในตวัมนัยงัสามารถตอบโจทย์
การใช้งานของผมได้อยู่ 

usB   dAC   with   heAdphone   output
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ลองเล่นทีโ่หมดเอาต์พตุ WASAPI ในโปรแกรม JRiver 20 (Windows 7)

  ล่าสดุ ‘เจ้าแมลงปอ’ DragonFly ได้ถกูอพัเกรดเป็นรุน่ใหม่ทีม่ชีือ่ต่อท้ายว่า 
version1.2 หรอื v1.2 ซึง่รปูร่างหน้าตาและคณุสมบตัหิลกัๆ ยงัไม่มอีะไรแตกต่าง
ไปจากเดมิ ท่ีน่าสนใจคอืมนัถกูเคลมว่าเสยีงดขีึน้ ขณะเดยีวกนัมนักลบัมรีาคาถกูลง 
ให้ตายเถอะโลกของดจิติอลเป็นแบบนีท้กุทสีน่ิา

ความเหมอืนทีแ่ตกต่างระหว่าง v1.2 และ v1.0 
ล�าพงัพจิารณากนัเพยีงภายนอก DragonFly รุน่เดมิ v1.0 และรุน่ใหม่ v1.2 นัน้แทบ
ไม่มอีะไรท่ีแตกต่างกนัเลย มนัยงัคงมรีปูร่างหน้าตาและขนาดทีด่เูหมอืนแฟลชไดร์ฟ
มากกว่าเครือ่งเสียงไฮไฟ บอดีย้งัคงท�าจากโลหะอะลมูเินยีมเคลอืบทีเ่คลอืบผวิเอา
ไว้บางๆ ด้วยวัสดสุดี�าทีใ่ห้สมัผสันุม่นวลเหมอืนยาง ด้านหนึง่เป็นขัว้เสยีบยเูอสบอีกี
ด้านเป็นขัว้ต่อหฟัูงแบบมนิโิฟน 3.5mm มไีฟสญัลกัษณ์รปูแมลงปอทีเ่ปลีย่นสไีด้
ตาม sample rate ของสญัญาณทีก่�าลงัเล่นผ่านตวัมนั ส�าหรบั sample rate สงูสดุ
ทีส่ามารถเล่นกบัรุน่ v1.2 โดยตรงกย็งัคงอยูท่ี ่96kHz ขณะที ่word length หรอื bit 
depth สงูสดุทีร่บัได้คอื 24bit ซึง่ตวัเลขเหล่านีย้งัคงเหมอืนกบัรุน่ก่อนหน้า
 เช่นเดยีวกนักบัรายละเอยีดทางเทคนคิอืน่ๆ อย่างเช่น ภาครบัสญัญาณ USB ที่
ท�างานในโหมดอะซงิโครนสั (very low jitter) โดยใช้ซอฟต์แวร์ Streamlength ที่
พฒันาโดย Gordon Rankin จาก Wavelength Audio, การใช้มาสเตอร์คลอ็คแยก
ฐานความถีส่ญัญาณนาฬิกาส�าหรบัวงจรดจิติอลเป็น 2 ชดุส�าหรบัแยกใช้งานแต่ละ 2 
ฐานความถีแ่ซมเปิล (ท�าให้สัญญาณนาฬิกามคีวามถูกต้องแม่นย�ามากขึน้), ภาค DAC 
ยงัคงเลือกใช้ชพิเบอร์เดมิจากตระกลู Sabre ของ ESS เหมอืนเดมิ, สญัญาณอะนา
ล็อกจากภาค DAC ต่อตรง (Direct-coupled circuitry) ออกไปขบัหฟัูงด้วยก�าลงั
ขบั 125 มลิลวิตัต์ เมือ่อ้างองิทีโ่หลด 32 โอห์ม เอาต์พตุนีส้ามารถประยกุต์ใช้งานเป็น
สัญญาณปรเีอาต์ได้ด้วยโดยใช้สายสญัญาณแปลง ‘mini 3.5mm – RCA Stereo’ 
ระดบัความดงัของเอาต์พตุนีส้ามารถควบคมุได้จากวงจร analog volume control 
(computer-controlled) จ�านวน 64 ระดบัในตวั DragonFly ซึง่เป็นลกัษณะของ 
hardware volume โดยตรงซึง่จะให้ผลลพัธ์ในแง่ของคณุภาพเสยีงทีด่กีว่าการปรบั
ระดับเสียงผ่านโปรแกรมซอฟต์แวร์ (software volume) ระดบัสญัญาณเอาต์พตุ
สงูสดุอยูท่ี ่2 โวลต์อาร์เอม็เอสและขบัอมิพแิดนซ์ได้ต�า่สดุถงึ 12 โอห์ม ซึง่กอ็ยูใ่น
เกณฑ์ท่ีสามารถใช้งานได้กบัเครือ่งเสยีงไฮไฟมาตรฐานทัว่ไป
 แล้วอะไรคอืความแตกต่างระหว่าง v1.0 และ v1.2 ?
 จากภายนอกผมเหน็เพียงสัญลักษณ์มาตรฐานต่างๆ ทีส่กรนีอยูด้่านหลงัของรุน่ 
v1.2 ซึง่มนัไม่เคยมสีกรนีอยูใ่นรุน่ v1.0 อกีจดุคอื รเูสยีบหฟัูงของรุน่ v1.2 ทีม่ขีอบ
เป็นสีเทาขณะท่ีรุน่ v1.0 เป็นขอบสดี�า และรุน่ v1.2 นีท้างออดโิอเควสเขาให้ซอง
หนงัดไีซน์เก๋มาใช้แทนถงุผ้าหรูดูสดี�าของรุน่เดมิ เท่าทีเ่หน็กม็เีท่านัน้เองจรงิๆ ครบั 
แต่ส่วนท่ีอยูภ่ายในและผมไม่ได้มองเหน็น่ันคอืจดุทีอ่อดิโอเควสเคลมว่าในรุน่ v1.2 นี้
มกีารปรบัปรงุวงจรในส่วนทีอ่ยูร่ะหว่างชพิ DAC และภาคอะนาลอ็กเอาต์พตุให้ทาง

เดนิสญัญาณมคีวาม ‘ลดั สัน้ ตรง’ กว่าเดมิ ซึง่จะส่งผลให้เสยีงทีไ่ด้มคีวามกระจ่าง
ใสและตอบสนองได้ฉบัไวมากยิง่ขึน้ อกีส่วนทีไ่ด้รบัการปรบัปรงุคอืภาคจ่ายไฟของ 
DAC ทีไ่ด้รบัการเสรมิให้ท�าหน้าทีไ่ด้อย่างเตม็เมด็เตม็หน่วยมากขึน้ ซึง่จดุนีท้างออดิ
โอเควสเคลมว่าจะช่วยให้เสยีงมคีวามกระชบัแน่นมากขึน้ การตอบสนองต่อไดนามกิ
คอนทราสต์กด็ขีึน้ด้วยเช่นกนั
 ส�าหรบัรายละเอยีดความแตกต่างอืน่ๆ ระหว่างรุน่ v1.0 และ v1.2 สามารถ
เข้าไปดูได้ในเวบไซต์ของออดิโอเควสที่ http://www.audioquest.com/usb_
digital_analog_converter/dragonfly-verify-version โดยมองหาหวัข้อ 
‘How to Check the Version Number of Your DragonFly’

First Impression – Better Than Before
เพราะด้วยพืน้ฐานการออกแบบทีไ่ม่ได้แตกต่างไปจากรุน่เดมิ DragonFly v1.2 จงึยงั
คงเป็นเครือ่งเสยีงไฮเทคทีเ่ล่นง่ายใช้งานสะดวกสดุๆ ขอเพยีงคณุมคีอมพวิเตอร์สกั
เครือ่ง มพีอร์ต USB เหลอืใช้สกัช่อง กส็ามารถใช้งานมนัได้เลย ใช้ได้ทัง้คอมพวิเตอร์
ทีเ่ป็นระบบปฏบิตักิาร Mac หรอื Windows ใช้ได้ทนัทโีดยทีไ่ม่ต้องตดิตัง้ซอฟต์แวร์
ไดรเวอร์ มนัใช้ไฟเลีย้งจากพอร์ต USB โดยตรง มขีัว้เสยีบอยูท่ีต่วัไม่ต้องพึง่สาย USB 
อกีเส้นเหมอืน USB DAC ทัว่ไป แต่ถ้าคณุไม่มพีืน้ทีบ่รเิวณรอบๆ พอร์ต USB ว่างพอที่
จะเสยีบมนักบัพอร์ต USB โดยตรงอย่างสะดวกคณุสามารถซือ้สายต่อพ่วงเส้นเลก็ๆ 
ของออดโิอเควสทีช่ือ่ว่า DragonTail มาใช้งานได้ (ผมไม่จ�าเป็นต้องใช้มนัในรวีวินี)้
 ผมเล่นเพลงจากทัง้ในโปรแกรม JRiver Media Center 20 (Windows 7) และ 
Audirvana Plus 2.0 (Mac OSX Yosemite) การใช้งาน v1.2 ในรวีวินีม้ากกว่า 80% 
เป็นการใช้งานอย่างเรยีบง่ายทีส่ดุโดยการต่อฟังกบัหฟัูงโดยตรง ซึง่นัน่เป็นพฤตกิรรมที่
ผมคุน้เคยทีส่ดุกบัการใช้งาน DragonFly มาตัง้แต่ในรุน่เดมิ การต่อเอาต์พตุผ่านสาย
แปลง mini 3.5mm เป็น RCA เพือ่ไปต่อเข้าชดุเครือ่งเสยีงนัน้ผมได้ลองบ้างในช่วง
แรกระหว่างการเบร์ินอนิ 
 ความสามารถในการขบัหฟัูงของ v1.2 นัน้ไม่ได้แตกต่างไปจากเดมิ มนัยงัคง
สามารถขบัหฟัูงทีผ่มใช้งานอยูไ่ด้ทกุตวัเป็นอย่างด ีไม่ว่าจะเป็น IEM อย่าง Zero 
Audio ZH-DX200-CT, HiFiMAN RE-400, RHA MA750i หรอืหฟัูง full size อย่าง 
Shure : SRH940 หรอื Bose QC25
 v1.2 ให้เสยีงทีน่่าประทบัใจตัง้แต่การฟังไฟล์เพลงทีถ่กูรปิมาจากแผ่นซดี ีมนั
แทบจะเป็นความรูส้กึเดยีวกบัตอนทีผ่มได้ฟัง DragonFly รุน่แรก แต่คราวนีม้นัไม่
เหมอืนเดมิตรงทีผ่มได้ยนิรายละเอยีดต่างๆ ของเสยีงชดัเจนขึน้ครบั การสลบัจาก 
DragonFly v1.0 ทีผ่มมใีช้งานอยูเ่ดมิไปเป็นรุน่ v1.2 สิง่ทีร่บัรูไ้ด้ทนัทจีากการฟังเพลง
ในอลับัม้เฟ่ืองอารมณ์ (แผ่นทอง 24K) (CD Rip) ของคณุชตุมิา แก้วเนยีม จากค่าย
ใบชาซอง คอืสุม้เสยีงทีม่คีวามเนยีนละเมยีดละไมและสะอาดมากขึน้โดยเฉพาะเสยีง
ร้องและเสยีงเครือ่งเป่าในเพลง เวทเีสยีงทีค่ลีข่ยายกว้างออกไปท�าให้เสยีงทัง้หมดฟัง
ดโูปร่งโล่งสบายมากขึน้ขณะทีย่งัรกัษาความเข้มข้นของเนือ้เสยีงไม่ให้เจอืจางลงไปได้
ด้วย มนัท�าให้ดนตรมีคีวามน่าฟังมากขึน้โดยปราศจากข้อกงัขา 
 นอกจากไฟล์เพลงทีไ่ด้มาจากการรปิแผ่นซดีแีล้วผมยงัได้เปรยีบเทยีบ v1.0 และ 
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v1.2 ด้วยไฟล์เพลงแบบ high-resolution และพบว่ารุน่ปรบัปรงุใหม่อย่าง v1.2 นัน้
ถือว่าเป็นรุน่ไมเนอร์เชนจ์ทีม่าถกูทางจรงิๆ อย่างเช่นในอลับัม้ Random Access 
Memories (Edition Studio Masters) ไฟล์ PCM 24/88.2 ของ Daft Punk เสยีง
ทีไ่ด้จาก v1.2 ฟังดกูระฉบักระเฉงกว่า รายละเอยีดมคีวามกระจ่างชดัมากกว่า เป็น
ผลให้จังหวะดนตรแีละการแจกแจงรายละเอยีดท�าได้ดกีว่า ขณะทีรุ่น่ v1.0 ให้เสยีง
ดลุเสยีงท่ีอิม่หนากว่า เสียงทุม้มลัีกษณะเป็นกลุ่มก้อนแต่มหีวัเสยีงไม่คมชดัเท่า ขณะ
ทีร่ายละเอยีดอืน่ๆ เป็นรองรุน่ v1.2 ไปเสยีทกุส่วน สรปุแบบรวบรดัคอืรุน่ v1.2 ฟัง
แล้วได้อารมณ์อยากลกุขึน้มาแดนซ์ไปตามจงัหวะเพลงมากกว่า

High-Resolution Audio
ผมมไีฟล์ high-resolution อลับัม้เพลงร้องทีเ่พิง่ออกมาไม่นานอยู ่2 ชดุทีไ่ด้ลองเปิด
ฟังกบั DragonFly v1.2 แล้วรูส้กึว่ามนัยิง่ท�าให้ USB DAC ขนาดมนิติวันีคุ้ม้ค่ามาก
ยิง่ขึน้ไปอกี ชดุแรกคอื Passione (Deluxe Version) ของ Andrea Bocelli (PCM 
24/96) อกีอลับัม้คอื Partners ของ Barbra Streisand (PCM 24/48) โดยเฉพาะ
ชดุหลงัท่ีเป็นเพลงคูม่ศีลิปินรบัเชญิมาร่วมร้องกบั Barbra Streisand ผมเปิดฟังกบั 
v1.2 แล้วมนัให้เสียงทีม่เีสน่ห์น่าฟังมากครบั น่าฟังเกนิกว่าทีเ่มือ่หลายปีก่อนผมจะ
กล้าร้องขอจาก DAC ราคาแค่ไม่กีพ่นับาท มนัให้รายละเอยีดออกมาครบถ้วนและ
มสีมดลุเสียงตลอดย่านความถีท่ีด่มีาก ทัง้เสยีงหลกัและฮาร์มอนกิให้คณุภาพทีเ่กนิ
ราคาไปมากๆ โดยเฉพาะเพลง The Way We Were และ I Still Can See Your 
Face ทีร้่องคูก่บั Lionel Richie และ Andrea Bocelli ตามล�าดบั มนัท�าให้เพลงคอม
เมอร์เชยีลธรรมดาท่ีไม่ธรรมดาชดุนีเ้ข้ามาอยูใ่นลสิต์เพลงโปรดของผมเรยีบร้อยแล้ว
 เมือ่ฟังเทยีบกบั USB DAC พกพาอกีตวัทีร่าคาสงูกว่าเลก็น้อยอย่าง iFi nano 
iDSD ซึง่ได้เปรยีบในแง่ของออพชนัการใช้งานและการรองรบัฟอร์แมตเสยีง high-
resolution ได้กว้างขวางหลากหลายกว่า ทว่าถ้าว่ากันในเร่ืองของสุม้เสยีงโดยเฉพาะ
ฟอร์แมต PCM 24/96 ลงมาแล้วใช่ว่าทัง้คูน้ี่จะมใีครเหนือกว่าใครอย่างชดัเจนนะครบั 
จากการเปรยีบเทยีบกนัตวัต่อตัวในเง่ือนไขดงักล่าวผมว่าต่างให้รสชาตใินการฟังทีแ่ตก
ต่างกนัไป (ใช้ขบัหฟัูง Shure SRH940) 
 DragonFly v1.2 นัน้เด่นในแง่ของเสยีงทุม้ทีม่อีมิแพคคมชดัจะแจ้ง ให้ราย

น�ำเข้ำและจดัจ�ำหน่ำยโดย 
หจก.ปิยะนสัอเิลค็ทรคิส์
 โทร.0-2746-4302-4
รำคำ : สอบถำมตวัแทนจ�ำหน่ำย

ละเอียดเสียงกลางและแหลมที่ราบรื่นได้สมดุล จึงฟังเพลงสนุกๆ อย่างอัลบ้ัม 
Random Access Memories ได้อย่างมรีสชาต ิขณะที ่nano iDSD ดเูหมอืนจะให้
ความส�าคญักบัเสยีงกลางและแหลมสไตล์องักฤษมากกว่าคอืหมายถงึการน�าเสนอ
เสยีงย่านกลาง-แหลมได้โดดเด่นน่าสนใจกว่าย่านความถีต่�า่ เพลงร้องหรอืแนวอะคสู 
ตกิจงึให้เสยีงทีน่่าสนใจเป็นพเิศษ อย่างไรกด็จีดุนีแ้ม้จะไม่ใช่จดุเด่นเหมอืนอย่างใน 
nano iDSD แต่การตคีวามรายละเอยีดเหล่านีอ้อกมาของ DragonFly v1.2 กไ็ม่ใช่
ปัญหา เพราะนอกจากอลับัม้ Partners ของ Barbra Streisand จะฟังดมีากแล้ว กบั
ไฟล์ high-resolution อลับัม้ The Ultimate Demonstration Disc Volume 2 
(PCM 24/96) ของ Chesky Records ซึง่อดัแน่นไปด้วยเพลงร้องและดนตรอีะคสูตกิ 
ทีบ่นัทกึเสยีงมาอย่างยอดเยีย่มกท็�าให้ผมมคีวามสขุกบัเจ้าแมลงปอเวอร์ชนัล่าสดุนี้
ได้อย่างเตม็อิม่ด้วยเช่นกนั อย่างเช่นในเพลง Angel of Harlem ทีเ่ป็นเสยีงร้องแบบ 
อะคาเพลลา ไร้เสยีงเครือ่งดนตรใีดๆ เสยีงที ่DAC ตวันีถ้อดรหสัเรยีบเรยีงออกมาเตม็
ไปด้วยอารมณ์และจติวญิญาณทีแ่ฝงตวัอยูใ่นโทนน�า้เสยีงทีฟั่งดเูป็นธรรมชาตมิากๆ 
อกีหนึง่ไฮไลต์จากอลับัม้นีค้อืเพลง Misterioso ที ่v1.2 สามารถถอดรหสัเสยีงกลอง
ชดุ เบสและกตีาร์ออกมาน�าเสนอได้อย่างน่าฟัง มนัสมบรูณ์มากทัง้น�า้หนกัเสยีง ราย
ละเอยีดและฮาร์มอนกิ ตลอดจนการตอบสนองต่อไดนามกิของเสยีงทีไ่ม่น่าเชือ่ว่าจะ
ได้ยนิจาก DAC ตวัเลก็เท่าแฟลชไดร์ฟเท่านัน้เอง เป็นอกีแทรคหนึง่ทีร่ะหว่างการรวีวิ
ผมสามารถฟังซ�า้ๆ ได้ไม่มเีบือ่

Real High-Resolution
ส�าหรบัคนทีฟั่งเพลงจากคอมพวิเตอร์และไฟล์เสยีง เรือ่งเดยีวที ่‘อาจจะ’ ท�าให้คณุ
ต้องคดิก่อนตดัสนิใจซือ้ USB DAC ขนาดมนิอิย่าง DragonFly v1.2 ตวันีค้อืข้อ
จ�ากดัในการเล่นไฟล์เสยีง high-resolution แบบ bit-perfect /native resolution  
(ไม่ต้อง down convert) ทีร่ะดบัสงูสดุเพยีง 24/96 แต่ถ้าคณุคดิว่านัน่กเ็พยีงพอแล้ว
ส�าหรบัไฟล์เพลงส่วนใหญ่ทีค่ณุมอียู ่คณุสมบตัอิืน่ๆ ทีเ่หลอืของมนักเ็หน็จะไม่มอีะไร
เป็นอปุสรรคล่ะครบั
 DragonFly v1.2 มีราคาถูกลงแต่กลับให้คุณภาพเสียงออกมาสวนทาง
กับราคา มันเป็นเรื่องไม่ง่ายนะครับที่จะท�าให้ DragonFly เดิมที่เสียงดีอยู่แล้ว 
เสียงดีกว่าเดิมมากยิ่งขึ้นไปอีก ‘อย่างชัดเจน’ ในขณะเดียวมันยังเล่นง่ายและ
ใช้งานสะดวกเหมือนเช่นเคย คุณสมบัติทั้งหมดนี้ท�าให้ผมหายสงสัยแล้วครับว่า 
เพราะเหตุใดสินค้าที่น่าจะมาเร็วไปเร็วอย่างเจ้าแมลงปอตัวนี้สามารถโบยบินอยู่
ท่ามกลางกระแสธารของเทคโนโลยีดิจิตอลที่พร้อมจะแปรเปลี่ยนได้อย่างฉับไว
ตลอดเวลาได้นานจนน่าทึ่งเช่นนี้  
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