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Automatic Room EQ for Audio & Subwoofer

DSPeaker
Anti-Mode 2.0 Dual Core
“Smooth operator” !?
ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีที่วิวัฒน์ ไป ความหวังในการพบเจอซิสเต็มเสียงดี ในงบประมาณที่
เหมาะสมจึงง่ายขึ้นกว่าเดิม เช่นกันว่าปัญหาจากปัจจัยแวดล้อมที่ขัดขวาง บิดเบือน ลดทอน
คุณภาพเสียงของซิสเต็ม มีแนวทางที่พัฒนาขึ้นด้วย ปัจจัยที่ลดทอนคุณภาพเสียงลง อย่าง
ปัญหา Room Modes ปัจจุบันก็มีวิธีการแก้ ไขที่สะดวก ง่าย และประหยัดงบประมาณยิ่งขึ้น
พร้อมศักยภาพที่สูงกว่าเดิม

Room Modes คืออะไร?

อันที่จริงมีปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิด Room Modes เพียงแค่ 2 ปัจจัยเท่านั้น คือ “ห้อง” (Room)
และ “เสียงสะท้อน” จากลำโพงภายในห้อง (อันเป็นพลังงานส่วนเกินไม่เป็นที่ต้องการ) หากตัดปัจจัยใด
ปัจจัยหนึ่งข้างต้นไป ก็ไม่มีวันประสบพบเจอปัญหา Room Modes แต่ปัญหาคือ เวลาใช้งานเครื่องเสียงโฮมเธียเตอร์ เรามิอาจเลี่ยง 2 ตัวแปรนี้ได้เลย (น้อยนักที่จะเอาลำโพงไปฟังในที่เปิดโล่ง) ดังนั้น “เราทุก
คน” จึงต้องประสบพบเจอปัญหาจาก Room Modes อยู่เป็นนิจ มากบ้าง น้อยบ้าง ไม่มีข้อยกเว้น!!
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Room Modes เกิดขึ้นได้อย่างไร?

คงต้องย้อนอดีตกลับไปเมื่ อสมั ย ฮอร์ โ มนยั ง
พลุ่งพล่าน (ไม่หดหายเหมือนเช่นทุกวันนี้ ฮา) หาก
ไม่มุ่งแต่รักจนเสียการเรียน หรือพากันไปติดยาเสีย
เวลาเสียอนาคตก่อนจบการศึกษา เราคงจะได้เรียน
ว่ า เมื่ อ นำลำโพงไปเปิ ด เสี ย งใช้ ง านโดยหั น หน้ า
เข้าหาผนัง จะเกิดเสียงสะท้อนขึ้น หากคลื่นความถี่
เสียง จากเสียงตรงของลำโพง และเสียงสะท้อนจาก
ผนัง (ทีด่ เี ลย์มาจากเสียงตรงของลำโพงก่อนหน้าอีกที)
มาเจอกันในตำแหน่งตรงกับที่เรียกว่า “กลับเฟส”
จะเกิดการหักล้างขึ้น สิ่งที่จะเกิด คือ พลังงานของ
ความถี่เสียงนี้จะจางหายไป (หรือลดระดับเสียงลง
จนเบากว่าปกติ)

กระทบมากนั ก แต่ ใ นความเป็ น จริ ง จะพบว่ า ใน
ห้องๆ หนึ่ง (หากเป็นห้องปิดโดยสมบูรณ์) จะมีจุด
สะท้อนเสียงล้อมรอบถึง 6 ด้าน พื้นที่สะท้อนเสียง
จึงมีมากมายทั้งซ้ายขวาหน้าหลังบนล่าง เท่าพื้นที่
ผนังพื้นเพดานนั่นแหละ เสียงสะท้อนไปมาระหว่าง
จุดสะท้อนเสียงย่อมมากมาย เดี๋ยวเสียงส่งเสริมกัน
บ้างถูกหักล้าง เกิดขึ้นตลอดเวลาไปมามั่วไปหมด
ครั้ น จะทำห้ อ งไร้ เ สี ย งสะท้ อ นอย่ า งสิ้ น เชิ ง
(Anechoic) ก็ทำได้แต่คงไม่มีใครอยู่อาศัยได้นาน
อี ก ทั้ ง ความถี่ เ สี ย งที่ มี พ ลั ง งานมาก อย่ า งเสี ย ง
ความถี่ต่ำที่มีโอกาสจะสะท้อนไป สะท้อนมา ค้าง
อยู่ในห้องได้นาน ก็ใช่ว่าจะหาวิธีสลายไปได้ง่ายๆ
(เสียงความถี่ต่ำที่ก้องสะท้อนไปมา ไม่อยากจะหาย
ไปง่ายๆ นี้ จึงถูกเรียกว่า Standing Wave)

We move in space with
minimum waste and
maximum joy!

ภาพประกอบจาก planetoftunes.com

แต่หากความถี่เสียงจากเสียงตรงของลำโพง
และเสียงสะท้อนจากผนัง อยู่ในตำแหน่งที่เรียกว่า
“ตรงเฟส” จะเกิดการส่งเสริมซึ่งกันและกัน จนมี
ปริมาณ (amplitude) เพิ่มมากขึ้น สิ่งที่เกิดขึ้น คือ
ความถี่เสียงนี้จะมีระดับเสียงที่ดังกว่าปกติ
จากข้อมูลเบื้องต้นเพียงเท่านี้ ก็พออธิบายได้
แล้วว่า เสียงที่เราจะได้ยินผ่านลำโพง (ซึ่งควรเป็น
เสียงตรงจากลำโพงเป็นหลัก) จะได้รับผลกระทบ
จาก “เสี ย งสะท้ อ น” ไปด้ ว ย ดั ง นั้ น ถึ ง แม้ จ ะหา
ลำโพงที่เสียงดี เที่ยงตรงแสนเลิศเลอ เมื่อนำมาตั้ง
ในห้องที่ก้องสะท้อนแล้ว เสียงที่ได้ยินก็ออกทะเลไป
ได้ไม่ยาก เพราะผลกระทบจากเสียงสะท้อนภายใน
ห้องนี่แหละ

ภาพประกอบจาก zainea.com

หากต้องการลดทอนผลของปรากฏการณ์นี้ ก็
เพียงทำให้ผนังสะท้อนเสียงน้อยลง เสียงที่หายๆ
เพิ่ ม ๆ จากการส่ ง เสริ ม และหั ก ล้ า งของเสี ย งตรง
และเสียงสะท้อนก็จะลดน้อยลง จนอาจไม่สร้างผล

จากปัญหาข้างต้น ทาง DSPeaker ได้พัฒนา
Anti-Mode ขึ้นมา โดยเป็นอุปกรณ์จำพวก Room
Correction ที่ อ อกแบบมาแก้ ไขปั ญ หา “การ
บิดเบือนเสียงของลำโพงจากสภาพแวดล้อม” ในที่นี้
ก็ คื อ จาก “ปั ญ หาเสี ย งสะท้ อ นไปมาในห้ อ ง”
(Room Modes) เจาะจงผลกระทบโดยตรง คือ
ย่ า นความถี่ ต่ ำ ซึ่ ง เป็ น ปั ญ หาที่ แ ก้ ไ ด้ ย าก อั น เป็ น
แนวทางหนึ่งที่ประหยัด และมีประสิทธิภาพ
ก่อนหน้าจะวางตลาด Anti-Mode 2.0 Dual
Core ดังที่เห็นอยู่นี้ ทาง DSPeaker เคยส่ง AntiMode 8033C และ 8033S ออกมาโลดแล่นใน
ตลาดก่อนนานแล้ว หากอ้างอิงจากที่ผมทดสอบรุ่น
8033C ไป ก็นับรวมได้ 2 ปีพอดี (1) เป้าหมายของ
Anti-Mode 8033C และ 8033S นั้ น เป็ น
Automatic Room Correction ที่ออกแบบมาเพื่อ
แก้ ไขปั ญ หาดุ ล เสี ย งของซั บ วู ฟ เฟอร์ จากการ
บิดเบือนโดย Room Modes ทั้งคู่ จุดต่างอยู่ตรงที่
8033C จะเน้นใช้งานกับซับวูฟเฟอร์ในระบบโฮม
เธียเตอร์ (เชื่อมต่อรับสัญญาณ Mono SW Out

จาก AV Receiver หรือ AV Pre Processor) ใน
ขณะที่ 8033S จะเน้นใช้งานร่วมกับซิสเต็มออดิโอ
2.1 – 2.2 channel (รับสัญญาณจากช่อง Pre out
จากปรีแอมป์ หรืออินทิเกรตแอมป์)
เมื่ อ เน้ น ใช้ ง านกั บ ซั บ วู ฟ เฟอร์ (ที่ ท ำงานใน
ย่านความถี่ต่ำโดยเฉพาะ) ย่านความถี่เสียงที่รองรับ
การแก้ ไขปรั บ แก้ ปั ญ หาผลกระทบจาก Room
Modes สำหรั บ รุ่ น 8033C และ 8033S จึ ง
ครอบคลุมเฉพาะย่านการทำงานของซับวูฟเฟอร์
คื อ ตั้ ง แต่ 15Hz ไปจนถึ ง Upper frequency
limit ที่ 160Hz ในรุ่น 8033C และ 250Hz ในรุ่น
8033S							
อย่างไรก็ดีเมื่อเปรียบเทียบ 8033C/8033S
กับ Anti-Mode 2.0 รุ่นล่าสุด แม้ออกแบบมาเพื่อ
แก้ ไขปั ญ หาดุ ล เสี ย งจากผลกระทบของ Room
Modes เช่นเดิม แต่ผลลัพธ์จะควบรวมไปถึงลำโพง
ของซิสเต็มออดิโอ ครอบคลุมตั้งแต่ซิสเต็มลำโพง
2.0 ที่มีการใช้งานเฉพาะลำโพงหลักแบบสเตริโอ 2
เชนเนล ไปจนถึงระบบ 2.1 และ 2.2 ที่มีการผนวก
ซับวูฟเฟอร์เข้ามาร่วมด้วย ดังนั้น Anti-Mode 2.0
จึงมิได้มีศักยภาพเพียงแค่แก้ไขปัญหาดุลเสียงของ
ซับวูฟเฟอร์แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ทว่ายังรวมถึง
ลำโพงหลั ก ของซิ ส เต็ ม ไฮไฟ แต่ เ มื่ อ เน้ น Room
Modes แน่นอนว่าย่านความถี่ของลำโพงหลัก ที่จะ
ได้รับการปรับแก้ไขจาก Anti-Mode 2.0 จะเน้น
ย่ า นความถี่ ต่ ำ ซึ่ ง เป็ น ย่ า นที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจาก
Room Modes โดยตรง ตั้งแต่ความถี่ต่ำสุดที่ระบบ
ตอบสนองได้ ขึ้ น ไปจนถึ ง Upper frequency
limit ที่ราว 300Hz (Typical Calibration) และ
500Hz (Advanced Calibration) เท่านั้น มิได้รวม
ถึงการชดเชยแบบ Full Band Room EQ อันจะ
ควบรวมเลยไปถึงย่านความถี่กลางถึงสูง จากปัญหา
ผลกระทบทางอะคูสติกด้านอื่น รวมถึงปัญหาดุล
เสียงของลำโพงเอง (2)
1

นิตยสารวิดีโอไฟล์ ฉบับที่ 165 (สิงหาคม 2011)
ถึงช่วงที่ทำต้นฉบับนี้ คือ สิงหาคม 2013

เปรียบเทียบรายละเอียดภายนอกของ Anti-Mode 2.0 (ซ้าย) และ Anti-Mode 8033C (ขวา) ด้วยจำนวนช่องต่อที่
มากมาย หลากหลายกว่าของ Anti-Mode 2.0 ทั้งช่องอะนาล็อกแบบ Balanced และ Unbalanced รวมถึงดิจิทัล S/PDIF
(Optical In/Out) และ USB เพิ่มความยืดหยุ่นในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ในระบบไฮไฟได้ครอบคลุมกว้างขวาง อีกทั้งนอกจากหน้าที่
หลัก คือ Automatic Room Correction แล้ว ยังสามารถใช้งานเป็น DAC และ Preamp พร้อมรีโมทคอนโทรลควบคุมระดับ
เสียงไปพร้อมกัน การผนวกจอแสงผลแบบ 262k-color TFT ที่ตัวเครื่อง ยังใช้ตรวจสอบผล และดูตัวเลือกพารามิเตอร์เพื่อปรับ
จูน ตั้งค่าในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติม โดยอาจไม่จำเป็นต้องพึ่งพาอุปกรณ์ภายนอกอื่นใด
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อุปกรณ์อื่นๆ ที่ให้มาพร้อมในกล่อง มี คู่มือการใช้งาน, ไมโครโฟน, USB Cable, AC Adapter และรีโมทคอนโทรล

ตัวเลือก Speaker Configuration จากขั้นตอน Automatic Room Calibration ที่ Anti-Mode 2.0 รองรับในการปรับแก้
ชดเชยดุลเสียงของลำโพงจากปัญหา Room Modes อันรวมไปถึงซิสเต็มลำโพง 2 แชนเนล นอกเหนือจากซับวูฟเฟอร์

ถึ ง กระนั้ น ประโยชน์ ที่ เ ด่ น ชั ด ของ AntiMode 2.0 คือ หากต้องการจะนำไปใช้งานเพื่อเน้น
แก้ไขปัญหา Room Modes กับซับวูฟเฟอร์โดย
เฉพาะ (แบบเดียวกับ 8033C และ 8033S) สำหรับ
Anti-Mode 2.0 นั้น ไม่จำกัดว่าต้องใช้งานกับซับวูฟเฟอร์ในซิสเต็มออดิโอหรือโฮมเธียเตอร์อย่างใด
อย่างหนึ่งเพราะได้ทั้งคู่ และด้วยศักยภาพที่สูงกว่า
สามารถปรับตั้ง จูนเสียงได้ละเอียดลออ ครอบคลุม
หลากหลายตัวแปร ผลลัพธ์ที่ได้จึงให้ความสมบูรณ์
ยิ่ ง กว่ า และความยื ด หยุ่ น ของช่ อ งต่ อ อิ น พุ ต เอาต์พุต ที่มีมากกว่า ยังผลให้ รองรับจำนวนซับวูฟ
เฟอร์ได้มากถึง 4 ตัว (3)

No place for beginners
or sensitive hearts?

ขั้นตอน calibrate ดำเนินการแบบอัตโนมัติ ในส่วนของ Advance มีตัวเลือกเพิ่มเติมเพื่อให้การตรวจวัดครอบคลุม กว้างขวางยิ่งขึ้น

2
แม้ว่า Anti-Mode 2.0 จะมีฟังก์ชั่น Custom Parametric Equalizers (สามารถ apply ฟิลเตอร์ PEQ ได้สูงสุด 16 จุด)
ครอบคลุมย่านความถี่ Center Frequency กว้างมาก ตั้งแต่ 5Hz ถึง 20kHz (ซึ่งกว้างกว่า PEQ ของ AV Receiver ที่
จำกัดแค่ 63Hz ถึง 18kHz) และสามารถกำหนด Q-value และ Gain ได้ค่อนข้างยืดหยุ่น แต่ในส่วนของ Custom PEQ นี้ ต้อง
ดำเนินการแบบแมนนวลเท่านั้น (ในส่วนของ Auto Calibration จะเน้นแก้ไขปัญหา Room Modes เฉพาะย่านความถี่ต่ำ มิได้ควบ
รวมในส่วน PEQ)
3

การเชื่อมต่อ และข้อกำหนดในขั้นตอน calibrate จะซับซ้อนขึ้น ถึงกระนั้นหากต้องการประสิทธิภาพสูงสุดอาจจำเป็นต้องใช้งาน
Anti-Mode 2.0 จำนวน 2 เครื่อง สำหรับซับวูฟเฟอร์ 4 ตัว
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ถึงแม้ Room Modes (และ Acoustics) จะ
เป็นเรื่องที่เข้าใจยากสำหรับผู้คนทั่วไป แต่การใช้
งาน Anti-Mode 2.0 นั้น มิต้องกังวลว่าจะยุ่งยาก
ซับซ้อนมากมายแต่ประการใด ด้วยระบบ Automatic ที่จะดำเนินการทุกอย่างให้อัตโนมัติ (เพียง
แค่ติดตั้งอย่างถูกวิธี) ขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้
ปรั บ จู น ละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ตามความเหมาะสม		
ที่ เ หลื อ ก็ อ ยู่ ที่ “ใจ” ของผู้ ใช้ ว่ า พร้ อ มจะลอง
หรือเปล่า...
จากการสั ง เกตพบว่ า ผู้ ค นจำนวนไม่ น้ อ ยยั ง
ตีความเบสบวมๆ ว่า “เบสหนัก เบสแน่น” อยู่บ่อย
ครั้ ง ส่ ว นเบสบวมบางช่ ว งความถี่ (จากปั ญ หา
Room Modes) ก็อาจกลายเป็นส่วนส่งเสริมความ
สะใจอยู่บ้าง จริงอยู่คำว่า “หนัก แน่น” หมายความ
เกี่ยวเนื่องถึง “ปริมาณเสียงความถี่ต่ำ” ที่มากพอ
จะสร้างความหฤหรรษ์ ไม่ว่าจะรับชมภาพยนตร์ที่
เอฟเฟ็กต์ย่านต่ำมีส่วนสำคัญในการสร้างอรรถรส
อย่างมาก หรือแม้แต่ซิสเต็มฟังเพลง ที่ความถี่ต่ำ
เป็นส่วนเติมเต็ม ขาดไม่ได้เช่นกัน ดังนั้นถ้าเสียง
ความถี่ต่ำของซิสเต็มเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะดีขึ้น
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หรือแย่ลง ก็ย่อมจะส่งผลกับอรรถรสไม่มากก็น้อย
แต่เปลี่ยนแปลงแบบไหนที่ว่าดี และแบบไหนที่ว่าไม่
ดี?
หากพิจารณาดู จะพบว่า การที่คนเราชอบ
ปริมาณเบสที่ล้ำขึ้นมานั้น ไม่ใช่เรื่องที่ผิดแผกแปลก
ประหลาด เนื่ อ งด้ ว ยความสามารถในการรั บ รู้
ความถี่เสียงย่านต่ำของหูมนุษย์นั้น ด้อยกว่าเสียง
กลาง (ช่วงราว 200Hz – 6kHz) ซึ่งมักจะเป็นย่าน
ความถี่จาก “เสียงพูด” ที่เราคุ้นชินได้ยินกันอยู่ทุก
เมื่อเชื่อวัน ซึ่งในประเด็นนี้นั้นผู้ที่คร่ำหวอดอยู่ใน
วงการบันทึกเสียงก็ทราบดี ผลงานใดๆ ที่ผลิตออก
มาจึงมักอิงตามการได้ยินของหูมนุษย์อยู่แล้ว เมื่อ
มาสู่ ขั้ น ตอนเล่ น กลั บ ในบ้ า นพั ก อาศั ย ของเราๆ
ท่านๆ ผ่านชุดซิสเต็มเครื่องเสียง จึงอาจไม่มีความ
จำเป็นต้องชดเชยเพิ่มเติมปริมาณเบสให้มากจนเกิน
เลยให้เสียสมดุลขึ้นไปอีก... แต่จะทราบได้อย่างไรว่า
ซิสเต็มเครื่องเสียงที่ใช้อยู่นั้น ให้สมดุลเสียงย่านต่ำ
ในระดับที่ดีหรือผิดเพี้ยนบิดเบือนเกินไปหรือไม่?
ประเด็ น เหล่ า นี้ ท่ า นสามารถทราบได้ จ าก
Anti-Mode 2.0 ขณะเดียวกันมันก็เป็นอุปกรณ์ที่จะ
ช่วยแก้ไข หากประสบปัญหาได้อีกด้วย แล้วผลลัพธ์
ที่ได้จากการใช้งานจริงเป็นเช่นไร
แน่ น อนว่ า การที่ ร ะบบทำการลดทอนย่ า น
ความถี่ที่โด่งล้ำลง บ่อยครั้งจึงอาจรู้สึกว่าปริมาณ
เบสน้อยลง แต่การประเมินควรต้องดูว่าปริมาณที่
น้อยลงนี้ เราได้อะไรกลับมาบ้าง อย่าเพิ่งมองเพียง
ว่า ส่วนที่หายไปแปลว่าขาด ซึ่งในจุดนี้ผมคุยกับทาง

ตัวแทนจำหน่าย คือ Clef Audio ที่ให้แนวทาง
สำหรับผู้ใช้มือใหม่ เพื่อประเมินศักยภาพของ AntiMode ไว้น่าสนใจ คือ หลังจากระบบของ AntiMode ทำการ calibrate แล้ว อย่าเพิ่งสลับเทียบ
เสียงระหว่าง Before (Bypass) กับ After (Room
Correction – On) ในทันที ให้ลองฟังแบบ After
ไปสักระยะหนึ่งก่อน ทดลองฟังกับหลายๆ คอนเทนต์ ให้เวลาหูได้ “ค้นหา” สักหน่อย จึงค่อยสลับ
เทียบกัน อันจะช่วยให้เห็นสัมผัสแยกแยะข้อดีของ
After จากจุดบกพร่องของ Before ได้ง่ายขึ้น ถือ
เป็นการปรับทัศนคติด้วยการฟัง (ซึ่งอาจต้องอาศัย
เวลา) นับเป็นแนวทางที่เข้าท่านะครับ สามารถนำ
ไปลองได้เลยครับ

“Smooth operator”!?

กลับมาที่ความแตกต่างของผลลัพธ์ Before &
After จาก Anti-Mode 2.0 เมื่ อ ใช้ ง านในการ
ทดสอบจริง หากพิจารณาระหว่าง “ปริมาณเสียง
ความถี่ ต่ ำ ที่ เ กิ น เลย” หรื อ โด่ ง ล้ ำ เพี ย งบางช่ ว ง
(Before) กั บ “ปริ ม าณที่ ใ ห้ ค วามสมดุ ล ต่ อ เนื่ อ ง
อย่ า งเท่ า เที ย ม” (After) จะพบว่ า ไม่ เ หมื อ นกั น
กรณีที่เบสบวม ไม่ว่าจะบวมตลอดทั้งย่านความถี่ต่ำ
หรือบวมเพียงบางช่วงบางตอนจากปัญหา Room
Modes แน่นอนว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจะทำให้จับ
โฟกัสดีเทลได้ยาก กล่าวคือ เสียงความถี่ต่ำอื้ออึง
คลุมเครือ เมื่อบวม เบลอ ก็ขาดความชัดเจน ไม่
กระชับ ประเด็นนี้มิได้ส่งผลแต่เฉพาะย่านต่ำที่บวม

อยู่เท่านั้น ทว่าจะกระทบรบกวนต่อเนื่องไปถึงย่าน
ความถี่กลางแหลม ฟังแล้วเหมือนรายละเอียดหด
ห้วนลง อันเป็นผลจากความสามารถในการจับราย
ละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ของตัวผู้ฟังที่แย่ลง เพราะถูก
รบกวนโดย “ความไม่พอดี” จากปริมาณเบสที่ล้ำ
ย่านอื่นขึ้นมามากเกิน
การแก้ไขของ Anti-Mode 2.0 ที่ลดทอนย่าน
ความถี่เสียงที่โด่งล้ำเกินไปนั้น ลดความรุนแรงของ
ผลกระทบต่างๆ จากปัญหาขาดสมดุลทางเสียงลง
ไปอย่างมีนัยสำคัญ จากตัวอย่างผลการตอบสนอง
ความถี่ของซิสเต็มลำโพง 2 แชนเนล ก่อนและหลัง
ใช้ Anti-Mode 2.0 (ดูรูปประกอบ) ย่านความถี่ที่ได้
รับการปรับแก้จากปัญหาโด่งล้ำกว่าปกติ สูงสุดถึง
10dB ทั้ง 3 ช่วง คือแถวๆ 90Hz 200Hz และ
300Hz สิ่งที่สัมผัสได้ชัด คือ เสียงโดยรวมจะสะอาด
สะอ้านมากขึ้น การรับรู้ดีเทลปลีกย่อยเล็กๆ น้อยๆ
ดีขึ้น โดยเฉพาะรายละเอียดเสียงย่านกลางต่ำ ควบ
เลยไปถึงเบสต้น ที่มีการเปลี่ยนแปลงชัดเจนเป็นนัย
สำคัญ ทดลองกับแผ่นนักร้องชายเสียงใหญ่”จ้าว
เผิง” (King of The Hi-Fi Test) สามารถสังเกตได้
ชัด ทั้งกระชับ กังวาน และหนักแน่นไปพร้อมกัน
แน่นอนว่าเมื่อความอื้ออึงลดน้อยลง ก็ฟังได้
สบายขึ้น ไม่ถูกเบส (บางช่วง) กระทบกระแทกมาก
เกิน จนฟังแล้วเพลีย ส่วนย่านที่ต่ำกว่า ราว 30 –
40Hz ได้รับการปรับเพิ่มเล็กน้อยให้มีน้ำหนักใกล้
เคี ย งกั บ ย่ า นอื่ น ฐานเบสของซิ ส เต็ ม จึ ง ขยายแผ่
กว้างลงลึกมากยิ่งขึ้น แน่นอนว่าผลลัพธ์คงไม่ชัดแจ้ง

Equal loudness contours
for the human ear
ใช้ อ้ า งอิ ง ศั ก ยภาพการรั บ รู้ ร ะดั บ ความดั ง
(loudness perception) ของความถี่เสียง
ย่านต่างๆ จากหูมนุษย์ จากกราฟอธิบายได้
ว่าหากเปิดเสียงความถี่ต่างๆ แล้วให้ฟังเปรียบ
เทียบกัน หูของเราจะรับรู้ได้มากน้อยต่างกัน
หากอ้างอิงที่ 80 phons (หน่วยวัดการรับรู้
ระดั บ ความดั ง ที่ เ ท่ า เที ย มกั น ของหู ม นุ ษ ย์
อ้ า งอิ ง จากระดั บ การรั บ รู้ ที่ ค วามถี่ เ สี ย ง
1kHz) จะพบว่ า หากเปรี ย บเที ย บความ
สามารถในการรับรู้ระดับเสียงความถี่ที่ 20Hz
กับที่ 1kHz พบว่าต้องเพิ่มระดับเสียงที่ 20Hz
มากกว่าถึง 30dB (ระดับ intensity อยู่ที่
110dB เทียบกับ 80dB) ถึงจะรู้สึกว่าได้ยิน
ชัดเจนเท่ากัน อย่างไรก็ดีหากอ้างอิงที่ 100
phons การรับรู้เสียงความถี่ต่ำของหูเราจะดี
ขึ้น อย่างที่ 20Hz ต้องการระดับเสียงเพิ่ม
มากกว่าที่ 1kHz ลดน้อยลงอยู่ที่ราว 27dB
ข้อสังเกตนี้ คือ หากเราเปิดระดับวอลลุ่มโดย
รวมของซิสเต็มดังขึ้น ก็จะรับรู้ย่านความถี่ต่ำ
ได้ง่ายขึ้นกว่าการรับฟังในระดับวอลลุ่มเบาๆ
นั่นเอง
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สามารถใช้ได้กับทั้งซิสเต็ม 2.0 และซับวูฟเฟอร์ แต่
การใช้งานต้องระมัดระวัง ไม่ควรตั้งค่า Lift สูงเกินไป
ต้องดูศักยภาพของซิสเต็ม ไม่อย่างนั้นอาจสร้างความ
ผิดเพี้ยนหรือทำอันตรายกับลำโพงได้ อาจจำเป็นต้อง
ประยุกต์ใช้งานร่วมกับ Infrasonic Filter

ซ้าย – ตัวอย่างผลการใช้งาน Anti-Mode 2.0 กับซิสเต็มลำโพง 2-แชนเนล (Advanced Automatic Calibration
@500Hz upper frequency limit; Level Compensation - Normal); ขวา – ตัวอย่างผลการใช้งาน Anti-Mode 2.0 กับลำ
โพงซับวูฟเฟอร์ในซิสเต็มโฮมเธียเตอร์ (Typical Automatic Calibration @200Hz upper frequency limit; Level
Compensation – Normal) ทั้ง 2 ซิสเต็ม จะเห็นการตอบสนองความถี่ต่ำราบเรียบเที่ยงตรงขึ้นอย่างชัดเจน เส้นสีแดงคือก่อนที่
ระบบของ Anti-Mode ทำการแก้ไขปรับดุลเสียง ส่วนเส้นสีดำ หลัง Anti-Mode ทำการแก้ไขแล้ว

เหมือนการผนวกเสริมเพิ่มซับวูฟเฟอร์ แต่ก็ช่วยให้
สั ม ผั ส ย่ า นต่ ำ ลึ ก ได้ ชั ด เจนเป็ น ตั ว ตนยิ่ ง ขึ้ น เสี ย ง
เครื่องดนตรีที่ให้ระดับฮาร์โมนิคลงไปถึงย่านต่ำ ดู
จะใหญ่สมจริงกว่าเคย
ส่ ว นการทดสอบอี ก ซิ ส เต็ ม หนึ่ ง ซึ่ ง ใช้ ง าน
Anti-Mode 2.0 ร่วมกับลำโพงซับวูฟเฟอร์ในระบบ
โฮมเธี ย เตอร์ ให้ ผ ลลั พ ธ์ ที่ ดี เช่ น เดี ย วกั น ผลจาก
Standing Wave ที่ทำให้ช่วงความถี่ 30Hz, 50Hz
และ 100Hz อันโด่งล้ำได้รับการปรับจนราบเรียบ
อย่างที่เห็น ฟังแรกๆ อาจรู้สึกเหมือนเบสลึกน้อยลง
(ผลจากช่วง 30Hz ที่ลดลงกว่า 6dB) แต่สิ่งที่ได้
กลับมา คือ มวลความถี่ต่ำที่เป็นตัวตน ชัดเจนขึ้น
ช่วงที่ซับวูฟเฟอร์ทำงานในระดับเสียงค่อนข้างดัง
จะไม่รู้สึกทะลักล้นจนเกินพอดี และที่สำคัญ คือ
ความอื้ออึงจากช่วงความถี่ที่ตรงกับเรซโซแนนซ์ของ
ห้องจะลดทอนลง ปัญหาการกระพือของโครงสร้าง
บางอย่ า งที่ ไ ม่ แข็ ง แรง (โดยเฉพาะเมื่ อ เปิ ด ระดั บ
เสียงค่อนข้างดัง) ก็จะน้อยลงด้วย แต่ถึงกระนั้นการ
แก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุร่วมด้วย เป็นทางออกที่ดีกว่า
การใช้ Room Correction แก้ที่ปลายเหตุเพียง

อย่างเดียว จึงไม่ควรละเลยในประเด็นนี้ครับ
บางคนว่า “ถูกต้อง อาจมิใช่ถูกใจ” (เลยชอบ
ถู ก ใจ มากกว่ า ถู ก ต้ อ ง)แต่ อ ย่ า งไรเสี ย ถู ก ต้ อ งก็
สามารถ “อ้างอิงได้” มากกว่าถูกใจนะครับ อย่างไร
ก็ ดี ความชอบส่ ว นบุ ค คลนั้ น “นานาจิ ต ตั ง ” จะ
บังคับใครให้ชอบเหมือนเราไปเสียหมดคงมิได้ ด้วย
เหตุนี้ DSPeaker จึงเปิดโอกาสให้ปรับจูนผลลัพธ์
เพิ่มเติมชดเชยตามความต้องการได้ ตั้งแต่ House
Curve Tool เพือ่ ยกย่านต่ำลึกของซิสเต็มให้สงู ขึน้ (4)
ไปจนถึงฟีเจอร์ที่มีประโยชน์กับซิสเต็ม 2.0 คือ Tilt
Curve Tool และ Custom Parametric
Equalizers ส่วนฟังก์ชั่นอย่าง High/Low-Pass
Filter และ Infrasonic Filter จะให้ความยืดหยุ่น
มากขึ้นสำหรับซับวูฟเฟอร์เช่นกัน

•

ข้อสังเกต

ไมโครโฟนที่ให้มา มีลักษณะไม่ต่างจากรุ่นที่ให้
มาพร้อม Anti-Mode 8033C/8033S ถึงแม้จะดู
พื้นๆ แต่ความเที่ยงตรง (เมื่อใช้งานร่วมกับ AntiMode 2.0) อยู่ในเกณฑ์ดี อย่างไรก็ดีด้วยลักษณะที่

ไม่ ส ามารถติ ด ตั ง ยึ ด ติ ด กั บ ขาตั้ ง แบบไมโครโฟน
ทั่วไป การใช้งานจึงทำได้ค่อนข้างลำบาก ต้องหา
ทางประยุกต์ยึดกับอะไรที่มั่นคงให้ไมค์ชี้ขึ้นตรงๆ
หาเพดาน โดยเฉพาะเมื่อใช้งาน Full-range Room
Response Measurements (อย่าใช้วิธีถือไมค์ไว้ใน
มือขณะที่ทำการ calibrate โดยเด็ดขาด หากเป็น
ไปได้ให้เดินออกห่างจากไมค์ และอยู่ในตำแหน่งที่
ไม่ขัดขวางการตรวจวัด)

•

Anti-Mode 2.0 มิได้ดีแค่การเป็น Room
Correction แต่ยังทำหน้าที่เป็นปรีแอมป์คุณภาพดี
ที่มี DAC ในตัว รองรับ (Optical และ USB Input)
ถึ ง แม้ ฟั ง ก์ ชั่ น Asynchronous USB DAC จะ
รองรั บ ไฟล์ ที่ ร ะดั บ Sampling Rate up to
48kHz/24-bit แต่คุณภาพเสียงนับว่าไม่ธรรมดา
สามารถอั พ เกรดคุ ณ ภาพเสี ย งของคอมพิ ว เตอร์
ทั่วไปได้อย่างมีนัยสำคัญ
สุดท้าย สิง่ ทีจ่ ะพิสจู น์ศกั ยภาพของ AntiMode ได้ ดี ที่ สุ ด คื อ ทดลองกั บ ซิ ส เต็ ม ใน
สภาพแวดล้อมของท่านเอง เชื่อว่าทาง Celf
Audio จะยินดีให้ทา่ นได้พสิ จู น์ครับ.VDP
หมายเหตุ: การทดสอบอ้างอิงกับ
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DSPeaker Anti-Mode 2.0 Dual Core
ราคา 37,900 บาท
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