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audiophile go digital คอลัมนทดสอบ
เครื่องเสียงแนวดิจิทัล ซึ่งสวนใหญเปนประเภท
เครื่องเลนฟรอนตเอ็นดแนว File base หรือ 
สื่อไรตัวตน ดวยเพราะโลกเครื่องเสียงวันนี้
เปลี่ยนไป เครื่องเสียงมิใชมีเพียงเครื่องเลนโตะ
หมุน หรือเครื่องเลนซีดี เชนในอดีต เมื่อความ
กาวล้ำของวิวัฒนาการทำใหดิจิทัล ออดิโอ 
กาวขามขีดจำกัดในอดีตจนสิ้น  ถึงวันนี้คง
ปฏิเสธไมไดแลววา Digital Streaming  
ไดปกหมุดยึดฐานที่มั่นอันมั่นคงไปแลว  

ปจจุบันมีเครื่องเสียงแนวนี้ทยอยออกมา
อยางตอเนื่อง ไมมีหยุดนิ่ง ทำใหมี “งานงอก” 

สำหรับพวกเรา ซึ่งก็คงรวมถึงรานคาเครื่องเสียงเองที่จำเปนตองปรับตัว  
ความที่ผมจับเครื่องแนวนี้แนวเดียวมาตลอด ไมวอกแวก ขอรูจริงซักเรื่องไดมั้ย 
ประมาณวา “พอสอนไววา” ไมมีใครที่เกงทุกเรื่อง แค “รูทุกเรื่องนะ พอไดมั้ย” 
ที่เลือกเลนเครื่องแนว File Base ก็เพราะตองการเลน “แกนแท” หรือ  
“หัวกะทิ น้ำแรก ของเสียงจากสตูดิโอ” เปนทางเดียวที่จะถึงไดงายที่สุด 
สมัยกอนอาจเปนความฝน เพราะเชื่อคำวา Source First และเครื่องเลน File 
base คือคำตอบของอนาคตของเครื่องเสียงโดยแท ไมเคยคิดจะเอาเครื่องเลน
เทปรีลที่ใชในสตูฯ มาเลน เพราะไมรูวาจะไปเอาเทปแทๆ เทปตนน้ำจากสตูฯ 
มาเลนไดอยางไร งง อยูเหมือนกัน แตในทางสายดิจิทัลนั้น Studio Master 
มันเปนไปได copy เอย back up กี่ครั้งก็เหมือนตนฉบับดวย… ฮิ 

โลกปจจุบันสื่อเกี่ยวกับภาพและเสียงที่อยูในตลาด ลวนแลวแตใช
เทคโนโลยีดิจิทัลในการทำงานในสตูดิโอ แมวาตนตอเปนอะนาล็อกก็จริง  
ไมค ปรีแอมปหลอด เครื่องดนตรีจริงๆ ถูกบันทึกดวยสื่อดิจิทัลตั้งแตแรกดวย
ฮารดดิสก เออ... ไมแนใจวายังมีสตูฯ ไหนใชเทปแมเหล็กกันอีกมั้ย ยังไมรวม
การทำ remastered จากดิจิทัลมาสเตอรตนฉบับ เทปแมเหล็ก หรือแผนดำ
สำหรับ “คนคลั่งแผน” ลวนจัดการ remastered ดวยดิจิทัลโปรเซสทั้งสิ้น 
สวนในการทำออกมาขายก็ทำเปนสื่อชนิดตางๆ ทั้งแผน CD, แผน SACD, 
 Hi Res file รวมถึง Vinyl เพื่อคนที่รักแผนดำ ซึ่ง “เขาวากระแสกำลังมา”  
อึมม... จริงเปลา! 
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ACCUSTIC ARTS: TUBE DAC II MK 2

AD

เพราะเชื่อวา Digital Audio ตองเขามายึดหัวหาดไดอยางมั่นคง เริ่มจากน้ำจิ้ม CAS (Computer As Source) มา
สักระยะ แลวก็มาถึงของจริง คือ Digital Streamer เครื่องเสียงประเภท Network Audio จะแพรหลายในที่สุด ซึ่งหลัง
จากไดเริ่มเปดตัวคอลัมน audiophile go digital ราวหาปที่แลว ก็พิสูจนแลววา Digital Audio แขนงใหมนั้นเติบโต
อยางมั่นคง แผกวางในทุกระดับ สามารถเขาขากับชุดเครื่องเสียงตั้งแต Entry Level จนถึงระดับ Super Hi End กัน
เลยทีเดียว ลบคำพูดประเภท “เตะตัดขา” ทิ้งไปซะหมดวา Digital Audio นั้นเปนแฟชั่น เดี๋ยวก็โรยราไปเอง ตองแผน
ดำสิ ถึงจะอยูยงคงกระพัน อืม... ครับ ประวัติศาสตรมันเปลี่ยนไมไดแลว ...ก็คิดแบบนี้ไง วงการเครื่องเสียงจะโตได
อยางไร เครื่องเสียงไฮเอ็นดมิใชสงวนไวสำหรับคนรุนเกาโดยเฉพาะ นับวันจะเหลือนอยลงทุกขณะ ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะ
ชอบ หรือไมชอบอะไรก็ได เราตองหาคนใหมๆ เขามามิใชเหรอ ไมควรตีกับพวกเขา เขาก็มีทางไปที่อื่นตั้งเยอะแลวครับ 
เขารักเสียงเพลงนะดีแลว ตองชวยกันดึงเขามาอยูกับเรา วงการฯ จะไดโตขึ้น เรากำลังชวยเขียนประวัติศาสตรหนาใหม
ใหกับวงการเครื่องเสียงเมืองไทยอยูนะ 

ในฐานะสื่อคงเลือกขางไมได อะไรมาใหม เราตองรูใหทัน มีหนาที่ใหความรู ใหขอมูลตามขอเท็จจริง เทาที่มี 
ความสามารถพอจะใหได มีหนาที่ตามทิศทางความเปนไปของโลกเครื่องเสียงที่เปลี่ยนไปในปจจุบัน เสนอทางเลือก
สำหรับทานผูอานในทิศทางของ Digital Audio เลือดใหม ดวยเครื่องเลนตัวใหมๆ เนนที่แนวทางการเลน จุดแข็งของ
แนวทางนี้คืออะไร มีก่ีแนวทางท่ีจะเลนใหไดผล คุมคากับเงินที่ลงไป เปนเรื่องไอเดีย เรื่องชอบไมชอบเปนสิทธิ์ 
สวนบุคคล คงบังคับไมได ทางสายใหมที่เปนทาง Speed Way ทางที่คุณสามารถใชพละกำลังในซิสเต็มของคุณ 
แบบไรขีดจำกัด หมายรวมถึงทานที่มี DAC ในซิสเต็มอยูแลว โดยตอเขากับ CD หรือ SACD Transport เพียงอยางเดียว 
มันนาเสียดายนะ ถายังมิไดรีดเคนคุณภาพเสียงท่ีดีท่ีสุดจาก DAC ตัวโปรดออกมาใช หรืออยางนอยก็ใชใหคุมเงิน 
ที่เสียไป ดวยเทคโนโลยีปจจุบัน DAC มีความสามารถสูงกวาแปลงสัญญาณดิจิทัล CD Standard หลายเทาตัวครับ 
สังเกตหลังเครื่องสิครับ วามีอินพุตอยูกี่ชอง ใชครบหรือยัง ขอสำคัญ... เราไดใชจุดแข็งของระบบแลวหรือยังละครับ 

German Technology
ยนตรกรรมเยอรมัน Audi, Mercedes, BMW, Porche มีชื่อในเรื่อง “แมนยำ เที่ยงตรง อึด  ปก” สมรรถนะสูง  

ความคงทน reliable สูง แมวาสวนใหญการออกแบบภายนอกอาจดูไมหวือหวา หรือหรูเกิน แตก็มีสไตล ดูไดนาน  
ทีนี้ ถามาพูดถึงในแวดวงเครื่องเสียง ไมวาจะเปน Accustic Arts, Octave, ASR, Burmester, MBL, T+A, 
Lindemann หรือ Manger ซึ่งสวนตัวผมเองก็คุนเคยกับคาแร็กเตอรของเสียงอันฉับไว แมนยำ และเที่ยงตรงของ 
เครื่องเสียงเยอรมันอยูแลว รวมทั้งประสบการณในการทำคอลัมนเยี่ยมหองฟง หรือ WE ARE AN AUDIOPHILE  
ที่ตามติดเรื่องราวกวาจะมาเปนวันนี้ของหองฟง กับชุดเครื่องเสียงไฮเอ็นดชุดโปรดของเจาของหองฟง หรือแมแตเฝา
ติดตามในเพจเครื่องเสียง ระยะหลังมานี้ บอยครั้งที่ไดพบวามีสมาชิกในหองฟงเปนเครื่องเสียงเยอรมันติดอยูในทำเนียบ
เสมอๆ หนึ่งในนั้นก็คือ Accustic Arts ไมวาจะเปน AMP III หรือ Drive II กับ Tube DAC II D/A converter นาสนใจ
วาหลายคนติดใจไปกับเสียงของมัน ผมเองก็อดไมไดที่ตองการจะทดสอบ Tube DAC เลยเอยปากกับ บก.บห.  
วา Accustic Arts: Tube DAC II MK 2 ตัวนี้แหละ ที่หมายตามานานแระ กอนอ่ืน... ขอยอนเลาเกร็ดเกี่ยวกับ 
Accustic Arts  เครื่องเสียงสัญชาติเยอรมัน วามีความเปนมาอยางไร 

 
High-End Handmade in Germany

ดวยประสบการณในงานสตูดิโอของผูกอตั้ง SAE - Schunk Audio Engineering GmbH & Co. KG ผูช่ำชอง
เชี่ยวชาญงานเครื่องเสียงในสตูดิโอนานกวาสิบป โดยเฉพาะอยางยิ่ง Near Field Monitor ซึ่งกวาจะมาเปนเครื่องเสียง
Accustic Arts ตัวแรก พวกเขาสุมวิจัยพัฒนาอยูถึงหาป จากความรวมมือของนักออกแบบ กูรู เรื่องเครื่องเสียง  
จนถึงการทดสอบอยางเขมขน ปรับแตง จูนเสียง ลองแลวลองอีกจนตกผลึก เพื่อเปดตัวใหดังติดหู สมกับการรอคอย   

แบรนด Accustic Arts มาจากการผสมระหวางคำวา ACCUrate กับ acouSTIC สวนคำวา ARTS นั้นบงบอก
ความหมายอยูแลว และเพื่อที่จะ
บรรลุผลถึง “ความมุงหวัง” SAE 
ออกแบบวงจรดวยความพิถีพิถัน 
เลือกใชวัสดุอุปกรณอิเล็กทรอ- 
นิกสคุณภาพสูงทุกคอมโพเนนต 
ความเที่ยงตรงสูง เกรดสูงสุด ให
ใชกับวงจรท่ีใชเทคโนโลยีชั้นสูง 
เพื่อใหไดเพอรฟอรมานซดีที่สุด 

ดวยชื่อชั้นของเครื่องเสียง
แบรนด เนมที่ ผลิ ตด วยมื อ ใน
เยอรมนีทั้งตัว เริ่มตั้งแตวงจรที่ไร
ซึ่งการประนีประนอม เพ่ือใหได
ถึงคุณภาพของคำวาไฮเอ็นด วัสดุ
อุปกรณทุกชิ้นตองถูกตรวจสอบ

Designed to Combat Phase Distortion

Tellurium Q 
BLUE Speaker Cable

Hi-End Audio Boutique

ลบเรื่อง SPEC และ TECHNOLOGY 

ออกไปจากความคิดทั้งหมด

เพื่อให้ ได้ประสิทธิภาพสูงสุด 
แนะน�าให้ใช้งานร่วมกับ
BULE Interconnect

แล้วใช้หัวใจฟังเสียง 
แค่นั้นก็พอ

7,500 Baht7,500 Baht7,500 Baht7,500 Baht7,500 Baht7,500 Baht7,500 Baht7,500 Baht
Only

7,500 Baht
Only

from BritisH
NEw
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audiophile go digital 

อยางละเอียดถี่ถวน เขมงวดทุกขั้นตอนตั้งแตวัตถุดิบขาเขา ผลิตภัณฑ Accustic 
Arts เปนงาน Handmade ทั้งตัว หรือเรียกงายๆ วา งาน “ทำมือ” ทุกชิ้นดวย
ฝมือประณีต คุณภาพสูงดวยมาตรฐานเยอรมัน สวนขาออกนั้น เมื่อผลิตและ
ประกอบเสร็จก็ตองผานการตรวจเช็คอยางเขมงวด ทุกขั้นตอน ละเอียดทุกเม็ด 
เพื่อลูกคาของ Accustic Arts ตองไดเครื่องเสียงไฮเอ็นดคุณภาพสูง คุมคาเงินที่
จายไปทุกบาททุกสตางค 

เครื่องเสียงไฮเอ็นด Accustic Arts ถูกผลิตดวยมือในเยอรมนีทุกชิ้น  
มีผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส อันประกอบดวยเครื่องเสียงตั้งแตฟรอนตเอ็นด แอมป 
แลวยังมีแอ็กเซสเซอรี่สอยางปล๊ักรางไฟ สายไฟ สายลำโพง สวนอิเล็กทรอนิกส 
ก็แบงเปน 3 ซีรี่ส คือ ES Series, Top  Series และ Reference Series 
ผลิตภัณฑมีท้ังแอมป ปรีแอมป ฟรอนตเอ็นด โดยสินคาทุกตัวจะใหเสียงที่มีความ
สมจริง เปนธรรมชาติ สวนรูปทรงภายนอกนั้น แมเวลาผานไปนานเพียงไร ก็ยังดูดี
ไมลาสมัย เนื่องจาก SAE ไมยอมผลิตสินคาในลักษณะ mass production แตจะ
ประกอบดวยมือทุกชิ้นจากโรงงานในเยอรมนี เครื่องเสียงนอกจากตองดูดี มีคุณคา
แลว ตองใหผลของเสียงที่ดีดวย คุณจะประทับใจกับเสียงจะแจงสมจริง บริสุทธิ์  
มีไดนามิก ใหความเปนสามมิติ เวทีเสียงกวาง ใหรายละเอียดของเสียงครบถวน 
ฟงไดนานไมลาหู หรือเบื่องายๆ  อีกทั้งยังทนทาน พรอมที่จะรองรับการใชงานได
ยาวนาน ดวยคุณคาของตัวมัน สมกับเปนนวัตกรรมที่มีความหลากหลาย ตาม
ปรัชญาของ Accustic Arts นั่นเอง 

เมื่อสองปกอน ผมก็เคยนำ Accustic Arts รุน STREAMER ES มาชิมลาง
แลวครั้งหน่ึง แตก็ยัง “ไมแลว” เพราะยังคาใจ เนื่องจากยังไป “ไมสุด” สำหรับ 
Accustic Arts รุน Tube DAC II MK 2 นั้นเปน D/A converter ระดับเรือธง 
จาก Accustic Arts ซึ่งเพิ่งอัพเกรดเฟรมแวรใหมลาสุดครับ 

 
Handmade in Germany

ป ร ะ โ ย ค ท่ี ว า 
“Handmade in Ger- 
many” ถือเปนสวนหน่ึง
ของปรัชญาบริษัท ตั้งแต 
development, com- 
ponent insertion ใน
แผงวงจร หรือที่เรียกวา 
PCB ซึ่งประกอบดวย
อุปกรณอิ เล็กทรอนิกส 
คัดเกรดมากมาย จนถึง 
final assembly ประกอบ
ออกมาเปนตัวเคร่ือง ลวน

แตทำจากโรงงานผลิตใน Lauffen am Neckar, ประเทศเยอรมนีทั้งสิ้น สวนงาน
โลหะ ตัวบอด้ีของเครื่อง ผลิตจากโรงงานที่เปน outsource ในเยอรมนีเชนกัน 

ประมาณวาทำสัญญากันระยะยาว บริษัทมีฝายฝกอบรมเพ่ือสรางทีมชางที่มีฝมือ
คงที่ มีแบบแผนที่แนนอน เพื่อประกอบเครื่องเสียงใหไดมาตรฐานสูงที่สุด รองรับ
การผลิตที่มีความประณีต พิถีพิถัน ไรซึ่งความผิดพลาดในทุกกระบวนการ  
นอกเหนือจากการควบคุมคุณภาพอยางใกลชิดทุกขั้นตอนการผลิต 

 
ACCUSTIC ARTS® TUBE DAC II MK 2 

เห็นกลองกระดาษขนาดใหญสองชั้นที่แพ็กมาอยางดี แข็งแรง ตางจาก
ประเทศทางสแกนฯ หรือคายสวิส ที่จะแพ็กบอบบางกวา เปดกลองขึ้นมาตองรอง
วาว จับตัวเคร่ืองยกขึ้น ขอบอกวาหนักครับ อะไรกัน DAC จะมีอะไรกันนักหนา 
แตแคดูรูปลักษณก็ไมธรรมดาแลวครับ พบวาดวยโครงสรางอันบึกบึน งาน
ประกอบฝมือเยี่ยม ภายนอกผิวภายนอกเปน silver-anodized aluminum  
หนาประมาณ 6 มม. ปดเปนเสน ไรขอบคม กัดดวย EDM บนแผนอะลูมิเนียม 
ฝาหลังตัวเคร่ืองเปนรูปสัญลักษณของหลอดเทมาก ไดประโยชนสองทาง คือ 

ความสวยงาม และเปนชอง
ระบายความรอนภายใน ซึ่ง
เกิดจากหลอดนั่นเอง 

เยี่ยมครับ สำหรับงาน
ประกอบ ฝมือประณีตนา 
ประทับใจมาก สมแลวที่ Tube 
DAC II MK 2 เปน D/A 
converter ที่ถูกวางตำแหนง
อยูในสาย Reference ซึ่งเปน
ซี ร่ีส รุนสูงสุดของผลิตภัณฑ 

Accustic Arts มีครบตั้งแตฟรอนตเอ็นด ปรีแอมปหลอด สเตริโอเพาเวอรแอมป 
และ โมโนบล็อก เพาเวอรแอมป ครบสูตร ความจริง Tube DAC II MK 2 มีคูหู 
รูใจอยูในสายพันธุเดียวกันคือ Reference Accustic Arts: DRIVE II หรือซีดี
ทรานสปอรต สำหรับเลนแผนซีดีในคอลเล็กชั่นสวนตัว ถาไมอยากแยกชิ้นก็
สามารถซื้อเปนเพลเยอรซีรี่สเดียวกันที่ชื่อ Reference PLAYER II ก็ได หรือถามี
แผนไมเยอะ อยากเลน file base แลวก็ใชเครื่องเลนรุนนอง Accustic Arts 
STREAMER ES มาทำเปน Network Transport ก็ยังได ตรงนี้เดี๋ยวเราคอยๆ มา
คุยกันในรายละเอียดตอไปนะครับ 

 
Infrastructure

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aluminum plate คุณภาพสูงอยางหนาที่แปะภายนอกตัวเครื่องนั้น มิใช

เพียงเพ่ือความสวยงามเทาน้ัน แตชวยปองกัน หรือลดปญหา เรโซแนนซอันอาจ
เกิดภายในตัวเคร่ือง ซึ่งจะทำใหวงจรภายในทำงานไดเสถียรมากขึ้น วงจรภาค 
จายไฟอัดดวยทรานสฟอรเมอรแบบเทอรอยดของเยอรมันแทๆ สองลูก ขนาด 
100VA และ 50VA พรอมชีลดปองกันสนามแมเหล็กมาเสร็จสรรพ กำลังสำรอง
เหลือเฟอดวยคาปาซิเตอรความจุสูงถึง 84,000 ไมโครฟารัดทีเดียว ลูกบิดสองตัว
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AD

ACCUSTIC ARTS: TUBE DAC II MK 2

ที่เห็นติดตั้งทั้งสองขางของหนาปดเปนแบบ premium quality rotary switches w gold-plated silver contacts 
เชียวนา มั่นใจไดเลยวาอุปกรณเหลานี้ไมมีสวนใดๆ ที่ไปลดทอนคุณภาพเสียงไดเลย ปุมดานซายใชเลือกอินพุต สวนดาน
ขวาคือ Tube STBY และ Tube On นะครับ 

ดานหนามิไดมีดิสเพลยสำหรับบอก Sampling Rate หรือขอมูลอื่น เพียงแตติดตั้ง LED 3 ดวง ไวบอกสถานะการ
ทำงานของเคร่ืองเทาน้ัน คอื Digital Error สแีดง, Tube On/Warm Up เปน 2 ส ีฟา และ แดง และ Tube STBY สฟีา 

เมื่อรับขอมูลดิจิทัลจากภายนอก ภาค digital input receiver และวงจร digital signal processing ของ TUBE 
DAC II MK 2 นั้นใช Microcomputer เปนหัวใจของภาคดิจิทัล และใช high precision quartz crystal-oscillator  
เปนวงจร Master Clock แลวยังประกอบดวยวงจร 32 bit digital filter, 26 parallel operating processors (26 
multiplying processors) ทำงานที่ 8 times oversampling สงผานไปยังภาค D/A โดยทำงานแบบ dual mono เสียดวย  

 
Tube-Hybrid concept

Accustic Arts: TUBE DAC II MK 2 เปน digital to analog converter ขั้นอองของคาย ซึ่งถูกออกแบบโดย 
ใชคอนเซ็ปต Tube-Hybrid โดยเปนการนำจุดเดนของ solid state technology ที่มีความแมนยำ เที่ยงตรง มาผสม
ผสานไปกับเสียงอุนๆ อันเปนบุคลิกเสียงของเครื่องเสียงหลอด ซึ่งถูกจริตนักฟงกลุมออดิโอไฟลมากกวาอื่นใด ถือเปน
เสนหที่อุปกรณโซลิดสเตทใหไมได ในขณะที่สามารถปดจุดออนบางเรื่องของหลอดไดอยางแนบเนียนดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเปลี่ยนสัญญาณ digital ไปสู analog แบบขามสายพันธุที่เรียกวา tube-hybrid concept นั้น ยอมหมายถึง

ความซับซอนของวงจรที่ไมงายเลย เปนการใชจุดเดนในเรื่องบุคลิกเสียงอุนๆ ของหลอดมาเสริมในสวนของ second 
stage ของวงจร analog filter stage ที่เรียกวา “GIC filter” ทำใหเสียงที่ออกมาจาก DAC ตัวนี้หวานฉ่ำนาฟงยิ่งขึ้น 
ซึ่งจุดเดนที่ไมมีใครเหมือนของวงจรนี้ก็มีเรื่องของ impedance สูงมาก รวมทั้ง bandwidth ก็กวางมากเชนกัน  
ขอสำคัญ ทำงานที่ distortion factors ต่ำมากๆ จึงสงผลตอคุณภาพในสวนของอะนาล็อกใหทำงานดวยความแมนยำ 
จึงใหเสียงเปนธรรมชาติ ใชหลอดไตรโอดเบอร 12AX7 หรือ ECC83 (Military Grade) สองหลอด เปนหลอดที่ผลิต 
โดย JJ Tesla เดิมๆ และตองถูก run อยางนอย 100 ชั่วโมง กอนถูกทดสอบอยางเขมงวดสี่ขั้นตอน ดวยเครื่อง Audio 
Precision® test system ในโรงงานของ Accustic Arts เอง และถูกออกแบบใหสามารถปรับเซ็ตดวยตัวเองได
อัตโนมัติ โดยมิตองปรับแตงอะไรอีกเลย 

TUBE DAC II MK 2 อยูในซีรี่ส reference ซึ่งเปนซีรี่สสูงสุด ตั้งใจทำเพื่อนักฟงสาย music lover ผูพิสมัยความ

Designed to Combat Phase Distortion

BLUE DIAMOND 
SPEAKER CABLE

IDEAL FOR ANY SLIGHTLY BRIGHT 
SYSTEM. Tellurium Blue Diamond 
(formerly known as Green) is the 
companion cable to Tellurium 
Ultra Black and is probably 
more suitable for slightly bright 
systems as they have a very slight 
“mellowing” effect. This can be 
particularly beneficial with class 
D and T amplifiers.

Hi-End Audio Boutique
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Lower frequencies up to 48kHz connection

มีช่อง Digital input 1-3 สำหรับ lower frequencies up to 
48kHz โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่อง XLR ด้วย เพราะจุดแข็งที่ TUBE DAC II 
MK 2 ทำไว้เพื่อ Sampling ต่ำๆ เหมาะกับซีดีทรานสปอร์ตเป็นที่ซู้ดดด... 
ด้วยเครื่องระดับนี้ ไม่มีอะไรคู่ควรกันกับสิ่งที่ Accustic Arts ทำคู่กันมา
หรอก จริงมะ ยิ่งถ้าคุณชอบแผ่นซีดี ต้องเล่นจับคู่กับ Reference 
ACCUSTIC ARTS DRIVE II เท่านั้น ถึงคู่ควรกัน จะให้เสียงนวลเนียนไร้ที่ติ 
“ที่ไม่จำเป็นต้องสืบ” อย่างที่เราเห็นจากทุกห้องฟังกันล่ะครับ 

ส่วน Coax หรือ BNC ก็เช่นกัน อาจใช้ต่อเชื่อมกับเครื่องเล่นอื่นๆ 
อย่างพวก Set Top Box, Game, Blu-ray player แทนที่จะเอา Analog 
Output จากเครื่องนั้นไปต่อเข้าที่ปรีแอมป์ มันน่าเสียดายนะ มีของดีอยู่
แท้ๆ ใช้ TUBE DAC II MK 2 เป็น Digital Hub สิครับ ง่ายๆ เอาสาย 
Coax หรือ BNC มาต่อเข้าตรง Digital input 1-2 เพราะบางครั้งเราอาจ
ต้องการดูคอนเสิร์ตจากเคร่ืองเล่นบลูเรย์แบบ 2.0 แชนเนล ได้อีกอารมณ์
หนึ่ง รับรองได้เลยว่า คุณภาพเสียงย่อมต่างจากที่ได้จาก DAC ในตัวของ 
Blu-ray player เดิมๆ อย่างแน่นอน จริงปะ 

 
USB input for HD playback

ACCUSTIC ARTS TUBE DAC II MK 2 ได้ติดตั้ง asynchronous USB 
Receiver มาด้วย เพื่อสนองตอบความต้องการของตลาดในแง่ของการเล่นแบบ 
CAS (Computer As Source) ซึ่งเป็นหนึ่งในฟีเจอร์ที่ต้องลองเล่นทุกครั้งไป  

สำหรับเครื่องเสียงแนวดิจิทัลในคอลัมน์ audiophile go digital นี้ ซึ่งเป็น  
ที่ยอมรับกันไปแล้วว่า คอมพิวเตอร์ก็ทำหน้าที่เป็น Renderer หรือ Transport 
ชั้นดีได้ แต่อย่าแปลกใจว่า ผมอาจไม่ลงลึกในรายละเอียดแล้วล่ะ ด้วยความเคารพ
กรุณาหาอ่านได้ในฉบับก่อนๆ ก็คงพอได้ อยากบอกว่าสำหรับท่านที่เป็นเจ้าของ 
TUBE DAC II MK 2 ท่านใดอยากจะเล่นCAS เพ่ือทดลองชิม หรือเอาจริงกับ   
Hi Res Music แล้วล่ะก็ ด้วยศักดิ์ศรีของ TUBE DAC II MK 2 ตัวนี้ ต้องหา  
เพลเยอร์เทพๆ หน่อย ถึงจะพอเทียบเคียงกับซีดีทรานปอร์ตที่เล่นอยู่เดิมได้นะ
ครับ แนะนำว่าควรเป็น MAC มากกว่า Windows นะ แต่ถ้าจะเล่น Windows 
กันจริงๆ ก็ไม่ขัด ก็น่าจะเป็น Jriver 20 ที่ดูดีหน่อย ส่วนฝั่ง MAC เพลเยอร์ที่ใช้  
จะเป็น Audirvana Plus หรือ Amarra3.0.x ข้ึนไป ถ้าให้ดีควรเป็น Amarra 
Symphony ไปเลยครับ ถึงจะพอสู้เขาได้ ที่พูดเช่นนี้ก็เพราะเพลเยอร์ดีๆ นั้น   
ก็ไม่ต่างอะไรกับทรานสปอร์ตดีๆ ตัวหนึ่ง ลงทุนอีกนิดจะดีกว่า อาจลองดาวน์โหลด  
มาเล่นก่อนก็ได้นะครับ อ้อๆ อีกอย่าง คุณภาพสาย USB ส่งผลต่อคุณภาพเสียง
เป็นอย่างมาก ลงทุนกับ Audioquest USB Diamond ก็จะดีนะครับ 

อีกเรื่องหนึ่งที่ลืมไม่ได้ TUBE DAC II MK 2 ติดตั้งวงจร asynchronous มา 
ต้องลง Driver ที่ให้มาด้วยครับ ถึงจะสามารถเล่นไฟล์ทะลุถึง 24-bit/192kHz   
มิฉะนั้นจะลองรับเพียง 24-bit/96kHz นะครับ ผมเล่นด้วย MacBook OSX  
Mavericks เล่นไฟล์ PCM ได้ทุก Sampling Rate ตั้งแต่ 24-bit/44.1, 48, 88.2, 
96, 176.4 จนทะลุถึง 192kHz รวมถึงไฟล์ DSD (SACD file) ส่งผ่านข้อมูลแบบ 
DoP ก็ลื่น ให้เสียงเนียนดีนะครับ 

อาจมีผู้อ่านบางท่านสงสัยว่า TUBE DAC II MK 2 ตัวนี้เล่นไฟล์ PCM   
แล้วยังสามารถเล่นไฟล์ DSD ที่เขาฮิตเล่นกันนี้ได้ด้วย ทำได้ยังไง ขอบอกว่า...   
ที่เล่นได้ เพราะใช้โปรแกรมช่วยจัดการ โดยใช้ซอฟต์แวร์ทำให้เลยครับ แต่ถ้าจะให้
เนียนที่สุดก็ต้องอาศัย Hardware ที่เป็น Digital Interface ซึ่งติดตั้ง DoP (DSD 
over PCM) card มาด้วย ตัวที่คู่ควรสมศักดิ์ศรีหน่อยก็ต้อง INT204 โดยเอา  
มาต่อพ่วงตรงกลางระหว่างคอมกับ TUBE DAC II MK 2 นอกจากนี้ก็ยัง  
มีประโยชน์อื่นอีกนะ เดี๋ยวค่อยชี้ให้เห็น อ่านต่ออีกนิดนะ 

 
Optimized for HD playback up to 192kHz connection

ประกอบด้วย 3 inputs (2 x COAX, 1 x TOSLINK) ที่รองรับ Digital data 
ทะลุถึง 192kHz ขั้วต่อตรงนี้ล่ะคร้าบ ที่จะเปิดโลกการฟังเครื่องเสียงออกไป  
อย่างไร้ขีดจำกัด คุณผู้อ่านอาจสงสัยว่า ทำไมผมพูดเช่นน้ัน ไม่เห็นจะมีอะไรเลย   

เที่ยงตรงของ digital sources แปลว่าไม่แยแส หรือสนใจ คำพูด (ของคนคลั่งแผ่น) 
ที่ว่า “แผ่นดำคือที่สุดของเสียงอะนาล็อก” เสียงที่ได้จาก TUBE DAC II MK 2 นั้น
คือคำตอบ แถมยังเป็นที่ถูกใจนักฟังสายออดิโอไฟล์หูทอง ซึ่งเหมือนกับนักชิมไวน์
ประมาณนั้น พวกเขารู้ดีว่าไวน์ชั้นดีต้องทำจากองุ่นพันธ์ุดี บ่มเพาะอย่างดีถึงจะได้
ไวน์คุณภาพดี ไม่จำเป็นต้องมาจากผู้ผลิตรายใหญ่ ได้ไวน์รสชาติดี นุ่มลิ้น ไม่มี
อะไรมาเทียบได้ แน่นอนว่า TUBE DAC II MK 2 ควรจับคู่กับซีดีทรานสปอร์ต
คุณภาพสูง เช่น Accustic Arts: DRIVE II 

ภาค impedance conversion stage นั้น ทำงานด้วยชิพ op amp ตัวดัง
ที่คนทั่วโลกรู้จักกันดี Burr Brown OPA627 ต่อพ่วงในวงจรปริมาณถึงสิบตัวแบบ
พิเศษสำหรับ TUBE DAC II MK 2 ยิงไปออกไปภาคเอาต์พุตทั้งแบบ balanced 
XLR และ unbalanced RCA ซึ่งรับสัญญาณโดยตรงจากชิพ OPA627 เลยล่ะ 

 
TUBE DAC II MK 2 Highlights

• Audiophile reference D/A-converter with a so called 
  “tube hybrid” concept 
• Special and unique 2 x 32 Bit / 192 kHz technology with      
  simultaneous digital signal processing, separately for right 
  and left channel 
• 7 digital inputs:  
   3 inputs (2 x COAX, 1 x TOSLINK) optimized for 
    HD playback up to 192 kHz 
   1 asynchronous 24 bit / 192 kHz USB input for HD playback 
   3 inputs (XLR, COAX, BNC) optimized for lower frequencies   
    up to 48 kHz 
• Extremely elaborate digital signal processing supported by   

    an unique 32 bit Microcomputer  
 

Sound Check 
ทันทีที่รับเครื่อง TUBE DAC II MK 2 ผมต้องขอตรวจ “บั้นท้าย” เสียก่อน  

มีช่องเสียบถึง 7 ช่อง เห็นมะ จัดเต็มเสียปานนี้ ให้ตายสิ ครอบจักรวาลแล้วมั้ง 
จากช่องเสียบ XLR outputs ใช้สายนำสัญญาณ ZenSati Authentica (XLR)   
ซึ่งทางปิยะนัสส่งมาพร้อมเครื่อง ส่งต่อสัญญาณอะนาล็อกไปยังปรีแอมป์และพี่บิ๊ก 
Pass Labs: X350.5 เพาเวอร์แอมป์ เพื่อขับลำโพงคู่โปรด Manger: ZeroBox 
109 IIe LE  ติดสปอยเลอร์ครบสูตร 

ถ้าด้วยเรื่องของไฟล์ หนีไม่ออกต้องมี “คลังแสง” ติดบ้านไว้ ผมเลือกใช้ 
QNAP TS 869Pro 8 x 4TB ใส่ไฟล์เพลงและบลูเรย์ ทำงานร่วมกับ Windows 
Home Server อีกตัวหนึ่งด้วย หุ หุ 
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AD

ACCUSTIC ARTS: TUBE DAC II MK 2

มันก็แคชองตอธรรมดาๆ มามะ จะทำอะไรใหดู ขำ ขำ (เอาไวเปนตัวอางอิง) เนื่องจากอาจกลามไมใหญ เมื่อเทียบกับ
ศักดิ์ศรีของ TUBE DAC II MK 2 ตัวนี้ ไมวากันนะ 

โลกเครื่องเสียงวันนี้เปลี่ยนไป เครื่องเสียงมิใชมีเพียงเครื่องเลนโตะหมุนหรือเครื่องเลนซีดีเทานั้น เมื่อความ
กาวล้ำของวิวัฒนาการ ทำใหดิจิทัลออดิโอวันนี้ไดกาวขามขีดจำกัดในอดีตหมดแลว ผมกำลังพูดถึง Digital 
Streaming แนว Network Audio อยางที่เกริ่นนำไวในฉบับที่แลว Digital Streaming นั้น นาทีนี้ “จุดติด” แระ 
ผลิตภัณฑในตลาดสอดแทรกคำวา Digital Streaming ในทุกเซ็กเมนต สนนราคาแบบจิ๊บๆ หลักหมื่นยันหลักลาน 
แบบมี DAC ในตัว หรือ Music Server อยางเดียว ติดตั้ง Storage ดวยก็ยังมี เยอะไปหมด ไมเรียกวารุงแลว 
จะเรียกวาอะไร เออ! แตวาจะเลือกแบบไหนดีละ ถึงจะสะดวกสำหรับเรา วางๆ จะไลเรียงใหอานกันเพลินๆ วา 
มีแบรนดอะไรบาง 

อีกหนึ่งทางเลือกที่จะใชชอง Coax เปนชองเสียบมาตรฐาน ซึ่งเคร่ืองเลนดิจิทัลตัวไหนๆ ก็มี และเปนชองทาง
สะดวกที่สุดสำหรับตอเชื่อมกับอุปกรณภายนอก แตอาจตางกันที่ Sampling Rate ที่รองรับไดเทานั้น ในที่นี้เรา 
จะใช Network Transport (Streamer) สองสามตัว เบื้องตนใชตัวจิ๊บๆ SOtM: s100 mini server, Moon MIND  
จนถึง AURALIC Aries  และยังรวมถึง Oppo 103D นอกจากเปนเครื่องเลน Universal แลว วันนี้สามารถสตรีมไฟล
จากเน็ตเวิรกมาเลนแบบสบายๆ ทำหนาที่เปนตัวแทนของทรานสปอรตสมัยใหมซึ่งมีอยูนับสิบ เชนเดียวกันกับ CD 
Transport น่ันแหละ เปนตัวปอนขอมูลดิจิทัลไฟลเพลงแบบ HD ใหกับ TUBE DAC II MK 2 เพ่ือใหทำหนาที่แปลง 
เปนสัญญาณอะนาล็อก เชนเดียวกันกับ DRIVE II นั่นแหละ ติดปกดวย INT204 ซึ่งจะชวยขยับปกใหกับ Streamer  
ตัวกระเปยกใหเขาใกลพี่ใหญอยาง TUBE DACII MK 2 แบบไมใหรูสึกวาดูถูกพี่เคาไปหรือเปลา บังเอิญวาทางกอง บก. 
มิไดจัดเตรียมตัวสูงๆ มาให ก็ตองขอขโมยซีนกันนิด คงไมวากัน เพราะถา Transport ตัวกระเปยกยอมรับไดแลว  
ถาไดขยับตัวใหญขึ้นตองดีแนๆ จริงมะ 

 
Show Time

ผมใช AURALIC Aries เปนตัวหลัก
ผาน INT204 เมื่อตอพวงอินพุตที่ตองการ
เสร็จ ก็เปดสวิตชหลังเคร่ือง TUBE DAC II 
MK 2 ที่ติดตั้งเบียดอยูกับชองเสียบสายไฟ
เอซีนั่นแหละ ไฟ LED สีฟาจะอยูในตำแหนง 
Stand By เมื่อบิดสวิตชมายังตำแหนง 
Tube On หลอดไฟ Tube Warm จะเปน 
สีแดง รอสักครู ราวๆ ไมเกินสองสามนาที 
จะเปลี่ยนสถานะเปนสีฟา แปลวาอยูใน
สถานะพรอมใชแลว เราควรตองเปด DAC 
TUBE DAC II MK 2 ทิ้งไว กอนที่จะเปด 
Network Transport (Streamer) เพ่ือให
มันล็อกสัญญาณกับ DAC ใหเจอกันเสียกอน 
แลวจึงคอยเปด app บน iDevices หรือ 
Android ของ Streamer ตัวนั้นๆ ในแอพ 
ก็จะสามารถเลือกอัลบั้ม จากชื่อศิลปน แนว
เพลง หรือหาจากแหลงอื่นๆ ได ฟงเพลง
จาก Internet Radio ได เอาละ... ผมคงไม
ลงรายละเอียดนักหรอกนะครับ 

Designed to Combat Phase Distortion

XLR 
INTERCONNECT CABLE

WE ARE ALL THE BEST AS YOU 
WISH. You will be surprised by how 
good it sounds. They provided 
natural sounding, atmospheric 
and spacious, and richer more 
detailed sound.

BLuE XLR

BLACk XLR

uLTRA BLACk XLR

GRAphITE XLR

BLACk DIAmOND XLR

Hi-End Audio Boutique
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อัลบั้มที่เปดฟง เราคงไมคุยกันถึงแผนซีดีแลวละ คงเลือกไฟลรายละเอียดสูง
ลวนๆ ไมจำกัดวาจะเปน PCM หรือ DSD (SACD file) ก็นับรวมไปดวยเลย  
หลากหลายแนว ตั้งแตเพลงรองของนักรองหญิง อยางอัลบั้ม Jennifer Warns : The 
Well, Clair Marlo : Let It Go (DSD64), เพลงไตเติ้ลแทร็ก Patricia Barber : 
Companion Black Magic Woman (DSD64) หรืออยาง Jazz at the Pawnshop 
: Take Five (PCM 24/176.4) แทร็กเกงที่ตองโชว เพลงพวกนี้ใชเครื่องดนตรีนอยชิ้น 
แตมากดวยลีลา ถาจะวัดกันถึงคุณภาพเสียงที่ออนชอย เสียงกระซิบขี้ออนของนักรอง
สาว ก็ตองพวกเธอเหลานี้แหละ สวนเพลงของแม Chie Ayado : Good Life (24/96) 
แทร็ก Tears in Heaven นอกจากเสียงรองหาวๆ รูสึกไดถึงแรงไหวพลิ้วของเสนสาย
เปยโน มีหางเสียง ไดบรรยากาศดีจัง เสียงไมกลองกระทบหนากลองมีอิมแพ็ค ดนตรี
เปนสามมิติ โอบลอมเหมือนวงดนตรีอยูตรงหนา “เจหวาน” ยืนรองอยูบนเวที  
สูงเหนือที่นั่งฟง เบสลงพื้น ตองบอกวาเสียงเบสราคาแพงนะครับ ถาถามหาเบส
กระแทกอกนะ ตองแอมปบานหมอแลวมั้ง... ฮิ 

เพลงโปรเกรสสีฟร็อกซึ่งเปนแนวถนัด อยาง the Alan Parson : I Robot 
(DSD64)) ดนตรีมีความซับซอนมากกวาแนวอื่นๆ ฟงไดไมเบื่อ ซึ่งเพลงแนวนี้ 
ไมมีปญหา หรือ Pink Floyd : The Endless River (PCM24/96) สบายๆ  
แตถาหนักกวานี้ เชน Avenged Sevenfold : Hail to the King (PCM24/ 

48) หรือ Led Zeppelin IV, House 
of the Holy (PCM24/96) ดูวา 
คอนขางจะกั๊กความโหด ดิบ ไปนิด  
คอนขางทำตัวเรียบรอยเก็บอาการ แนว
ผูดีไปนะ สวนอัลบั้มเพลงคลาสสิก 
ของ Reference Recording : Eiji Oue 
- Stravinsky เชนแทร็ก The Firebird 
Suit (PCM24/176.4) เพลงที่ ใชวง 
ออรเคสตรา ดนตรีมีไดนามิก อิมแพ็ค 
มีความกองกังวานของเคร่ืองดนตรีโลหะ 
เชน สแนร ไทรแองเกิ้ล เสียงกลอง  
เพอรคัสชั่น มีเสนสาย เคร่ืองเปาทอง-
เหลืองเปนธรรมชาติ ถือวาเขาทางเลย
ครับ ปกติถือวาผมฟงเพลงแนวนี้ไมเยอะ 
เลนเอาเพลิน ฟงไดจบไปหลายชุดเชียว
ครับ นี่ขนาดผมใช Streamer ตัวจิ๊บๆ 
นะ ถารุนสูงกวานี้ละ จะทะลุขีดสุดกัน
เลยทีเดียว ...ขอบอก 

SPECIFICATIONS  
Digital inputs up to 192 kHz:  
2 x S/P-DIF; unbalanced - 75 Ω (COA X) 
1 x TOSLINK; optical 
1 x USB 2.0; 24/192 asynchronous technology 
(USB driver is necessary) 
Digital inputs up to 48 kHz: 
1 x AES/EBU; balanced - 110 Ω (XLR) 
1 x S/P-DIF; unbalanced - 75 Ω (COAX) 
1 x S/P-DIF; unbalanced - 75 Ω (BNC) 
Digital outputs: 
1 x AES/EBU; balanced - 110 Ω (XLR)  
1 x S/P-DIF; unbalanced - 75 Ω (COAX) 
Analog outputs:  
1 x balanced - 2 x 33 Ω (XLR) 
1 x unbalanced - 33 Ω (COAX)  
Input data formats: 
16 to 24 bit word length /  
32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.1 kHz, 96 kHz, 
176.4 kHz, 192 kHz  
Tube type: 
12 AX 7 dual triode; military version  
4-times selected and matched 
Dimensions (H x W x D): 
100 x 482 x 375 mm / 3.9 x 19 x 14.8 inches 
Weight: 12 kg / 26.4 lbs 
 
 

 
Wrap up

ACCUSTIC ARTS TUBE DAC II MK 2 ใหเสียงอุน  
มีไดนามิก เปนสามมิติ ใหเสียงดีสมคำเลาลือครับ เมื่อจับคูกับ 
ACCUSTIC ARTS DRIVE I I ถือวาเหมาะสมกันดีก็จริง 
อยู แตอยางท่ีกลาวไวเบื้องตนแลววา TUBE DAC II MK 2  
ตัวนี้ราคาคาตัวมิใชนอย จะดีมั้ยครับ ถาจะใช TUBE DAC II MK 
2 ใหคุมคากวาที่ เปนอยู ดวยการเลนหลากหลาย อยางที่ 
ผมแนะนำเปนเพียงโมเดลการฟงเพลงแบบ File Base ผาน 
Network Transport (Streamer) ซ่ึงมิใชเปนเร่ืองยากอะไรนัก 
นอกจากจะไดคุณภาพเสียงที่ดีขึ้น เนื่องจากเปนไฟลจากแหลง
ตนน้ำ แถมจะยังชวยเปดโลกแหงความบันเทิงแบบไรขีดจำกัด 
อีกดวย แนะนำใหหา Network Transport คาตัวอยางนอย 
ซักครึ่งหนึ่ง หรือสองในสาม หรือเทาคาตัวของ DAC II คงไมตอง
บอกวามีตัวไหนบาง ทานที่มีแผนซีดีไมเยอะ สะสมไฟล High 
Resolution ดีกวามั้ย ราคาถูกกวาแผนดำ หรือแผนซีดี 
ออดิโอไฟลตั้งเยอะ เมื่อเลนผาน ACCUSTIC ARTS TUBE DAC 
II MK 2 เมื่อเทียบดวยอัลบั้มเดียวกัน รับรองวาใหคุณภาพเสียง
เหนือกวาซีดีหลายขุม เร่ืองงบประมาณ เมื่อประหยัดรวมๆ กัน
หลายๆ อัลบั้ม อาจเหลือเงินไวเปลี่ยนสายสัญญาณ ZenSati  
รุนสูง ข้ึนก็ได จริงมั้ยครับ เสียงดี ข้ึนแน ที่ผมแนะนำเรื่อง 
Network Transport (Streamer) มาใชเสริมศักยภาพ 
ของ TUBE DAC II MK 2 อาจเปนเร่ืองใหม แตบอกไดเลยวา  
ไมยากเกินที่จะเรียนรู เชื่อแนวารานคาเคร่ืองเสียงระดับ ปยะนัส 
อิเล็คทริกส กรุป ตองชวยแนะนำ เชนเพ่ือนคอเดียวกันในเรื่องนี้
ใหทานเลนเครื่องเสียงอยางฉลาดเสมอ เมื่อเปนอยางนี้ ไมจำเปน
ตองเชื่อธรรมนูญ ขอทาวาตองลองนะครับ. ADP 
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