
       ■  อธิวัฒน์ ครั้งแรกที่ผมได้เห็นสินค้าแบรนด์ NAD นั้น หาก
จะย้อนไปก็น่าจะเกือบ 30 ปีแล้ว ซึ่งที่เห็นนั้นก็
เป็นเพียงโฆษณา ในหน้าหนังสือ Video Review 
(ของไทย) ที่ทางบ้านซื้อมาอ่านเป็นประจ�า ซึ่งยุค

นั้น Video Tape VHS เพิ่งเข้ามาเมืองไทย และโฆษณา
ของบริษัท โคไน้ซ์ อีเล็คโทรนิค จ�ากัด ที่เป็นโฆษณา
รวมๆเครื่องที่ได้รับรางวัล Hi-Fi Grand Prix Awards 
ซึ่งก็มีทั้งล�าโพง AR และเครื่องเสียง NAD ก็เป็นโฆษณา
ที่ผมชอบดูมาก เพราะเริ่มๆที่จะสนใจเครื่องเสียงแล้ว

ก็เริ่มที่จะซื้อหาหนังสือเครื่องเสียงหลายๆเล่มมา
อ่าน ก็เริ่มรู้จัก NAD ดีขึ้น ที่ส�าคัญคือเริ่มรู้จักโคไน้ซ์           
อีเล็คโทรนิค ดีขึ้น ว่าเป็นบริษัทที่ให้การบริการดีเยี่ยม 
เป็นมิตร เป็นกันเอง และที่ส�าคัญคือ บริษัทนี้นี่แหละ ที่
เราสามารถเข้าไปนั่งเล่น นั่งฟังที่โชว์รูมของเขาได้โดย
ไม่ถูกไล่ออกมา ซึ่งในช่วงนั้นร้านเครื่องเสียงส่วนใหญ่ใน
เมืองไทย จะมีความหยิ่งยะโสและถนัดในการไล่ลูกค้า
ที่เข้ามาขอลองฟังแล้วไม่ซื้อกันมาก (ขืนท�าแบบนี้ใน
ปัจจุบันคงเจ๊งข้ามคืน) ความรู้สึกนี้ก็มีมากขึ้นเมื่อได้ไป
เที่ยวงานเครื่องเสียงที่โรงแรมบางกอก พาเลซ ที่ไปเห็น
ห้องของบริษัทโคไน้ซ์ฯ ที่มีแต่คนมุงแน่นทะลักกันออกมา
ตลอด และแม้คนจะแน่นขนาดนั้น แต่พนักงานแต่ละคนก็
ยิ้มแย้มแจ่มใสดูแลให้ค�าตอบกันอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย 
มันเป็นความรู้สึกของเด็กคนหนึ่งที่ว่า “อีกหน่อยพอเราโต
ขึ้น มีตังค์แล้ว ผมจะขอกลับมาซื้อของพวกท่านให้ได้นะ” 

จากนั้นผมก็เริ่มศึกษาจริงๆจังๆเรื่อยๆ ก็เริ่มรู้จัก 
NAD มากขึ้นว่า นี่คือแบรนด์สินค้าที่เน้นในเรื่องการ
ออกแบบภายใน ไม่เน้นรูปร่างหน้าตา ภายนอก เน้น
ความคุ้มค่าภายในเป็นหลัก ประมาณว่า หน้าตาขี้เหร่
ไม่เป็นไร ขอให้เสียงดีเอาไว้ก่อน ซึ่งนั้นก็กลายมาเป็น
มาตรฐานหลักที่หลายๆคนท�าตาม และตัวผมเองก็ยึด
เป็นหลักในใจเสมอๆเวลาจะเลือกซื้อเครื่องเสียงว่า     

หมายเหตุผู้เขียน:
เนื่องจากตอนนี้ ทางเราก�าลังจัด
ให้มีการประกวดเล่าเรื่องเขียน
เรื่องชิงรางวัล เพื่อเป็นการฉลอง
ครบรอบ 40 ปีของ NAD (35 ปี
ในเมืองไทย) ขึ้น ซึ่งผมเองใน
ฐานะที่เป็นแฟน NAD มาแต่
ไหนแต่ไร ก็เลยอยากจะถือโอกาส
ประเดิม ด้วยบทความของผมเอง 
ซึ่งขอเอามาเล่าสู่กันฟัง แต่ไม่ขอ
เข้าร่วมชิงรางวัลนะครับ

NAD
กั • บ • ฉั • น

จ�าได้ว่าความรูส้กึแรกเมือ่เหน็เครือ่งเสยีง 
NAD ซึ่งในโฆษณานั้นหากจ�าไม่ผิด ก็เป็นรุ่น 
Series 20 ที่มีทั้ง 3020, 4020 และ 6020 
ก็คือ “เครื่องเสียงอะไร(ว่ะ) ท�าไมมันดูเฉิ่ม 
เชยจริงๆ” เพราะตอนนั้น ภาพที่เคยชิน
กับเครื่องเสียงก็คือ แอมป์ หรือรีซีฟเวอร์ 
เครื่องใหญ่ๆ ลูกบิดใหญ่ๆ หนาๆ กล่องเป็น
ไม้ใหญ่ๆของญี่ปุ่นหรืออเมริกัน แต่ NAD ที่
ผมเห็นนั้น มันไม่มีอะไรเลย เครื่องสีเทาๆ
เขียวๆ ปุ่มใหญ่ๆหนาๆเชยๆ ความรู้สึกแรก
เม่ือได้เห็นจงึเป็นอะไรท่ีจะเรยีกว่าไม่ประทบัใจ
ก็คงจะได้

จากน้ันเม่ือผมเข้าสู่วงการเครื่องเสียง                                                
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รูปลักษณ์ภายนอก ไม่ท�าให้เสียงดีได้ ข้างในต่างหากเล่า
ที่ส�าคัญกว่า

จวบจนปี 2532 ตอนนั้นผมเข้ามหาวิทยาลัยได้ ก็ขอ
รางวัลจากทางบ้าน ตอนนั้นก็ขอซื้อแอมป์หนึ่งเครื่อง 
ตอนนั้นเป็นยุคของ NAD 3020e ซึ่งก็ไม่ทราบว่าด้วย
เหตุผลกลใด วันที่ไปซื้อ ผมกลับไปซื้อแอมป์อีกยี่ห้อแทน  
ซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดครั้งหนึ่งของการเล่น 
เครื่องเสียง (ที่ใช้เป็นบทเรียนสอนตัวเองมาจนปัจจุบัน) 
เพราะสมัยนั้นเราเป็นเด็กและร้านค้า (ที่ถามผมก่อนว่าจะ
ซื้อหรือไม่ซื้อ) ให้ผมลอง NAD 3020e กับแอมป์อีกยี่ห้อที่
ราคาเท่าๆกัน แต่ด้วยความที่การฟังแบบฉาบฉวย แบบใช้
กด Speakers Selector สลับไปๆมาๆแค่ประมาณ 1-2 
นาที ก็ท�าให้เสียงที่ฉูดฉาด มีสีสันกว่าของแอมป์อีกเครื่อง 
ฟังดูดีกว่า NAD 3020e ที่ให้ความนุ่มนวลราบเรียบกว่า                                                       
ผมก็เลยตัดสินใจซื้อแอมป์อีกยี่ห้อไป ซึ่งภายหลังก็พบ
ว่า ความฉูดฉาดของน�้าเสียงที่ท�าให้ตื่นเต้นตอนแรกๆ
นั้น ฟังไปไม่นาน ก็จะเกิดความล้า ความเบื่อหน่าย ไม่
น่าฟัง เป็นสีสันที่ผิดเพี้ยน ผมเบื่อแอมป์เครื่องนั้นด้วย
ความรวดเร็ว

และแอมป์เครื่องนั้นจึงอยู่กับผมไม่นาน ราวๆปีสอง
ปี ผมก็หาแอมป์ใหม่อีกครั้ง คราวนี้ไม่ให้พลาดแล้ว ผม
ตัดสินใจเลือก NAD 3100 Monitor Series มาใช้งานเลย
ทีเดียว (ราคาตอนนั้นหมื่นห้า) ทีนี้แหละ ผมเลือกไม่ผิด
แล้ว NAD 3100 เป็นแอมป์ที่ยอดเยี่ยมมากๆ ไม่เคย 
ผิดหวัง ผมใช้งานมันอยู่นานมากๆจนถึงปัจจุบัน มัน
เป็นแอมป์ที่ท�าให้ผมภูมิใจ เวลายกไปไหน สมัยนั้นก๊วน
เครื่องเสียงของผมมักนัด “ชน” เครื่องเสียงกัน NAD 
3100 นี่แหละ ที่ผมยกไป “น็อค” แอมป์แพงๆของเพื่อน
มานักต่อนัก หรือหลายครั้งที่ผมยกแอมป์เครื่องนี้ไป
ลองฟังกับล�าโพงอื่นๆตามโชว์รูมต่างๆ ซึ่งแต่ละครั้งมัน
ก็ได้สร้างความประทับใจให้กับผู้คนที่ได้ฟังกันแทบทุกครั้ง 
ขนาดว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่จับพลัดจับผลูได้ไปเป็นนักวิจารณ์                                                   
เครื่องเสียง NAD 3100 นี่แหละ ที่ได้มาเป็นเครื่องอ้างอิง                                                     
ขับล�าโพงทดสอบมากหน้าหลายตาอย่างไม่เคยมีปัญหา
ในเรื่อง  พลก�าลังว่าจะขับออกไม่ออก หรือเป็นกระทั่งตัว
อ้างอิง เวลาทดสอบแอมป์ยี่ห้ออื่นที่หากไม่ได้มาตรฐานที่
จะเทียบเคียงได้ใกล้ ก็เรียกว่าสอบตกกันไป และเชื่อไหม
ว่า NAD 3100 ไม่เคยแพ้แอมป์เครื่องที่เอามาชนแบบ
หลุดรุ่ยเลย คือแอมป์ที่จะท�าให้ดีกว่ามันได้ชัดเจน ราคาก็
ต้องหนีกันไปสองสามเท่าตัวอย่างต�่าๆ แถมไม่ได้ชนะขาด
ไปทุกเรื่องด้วย-นี่คือเรื่องจริงๆ--

ไม่ใช่แค่ NAD 3100 เท่านั้นนะครับที่ผ่านหูผม แอมป์ 
NAD เกือบทุกรุ่นนั้น ผ่านหูผมมาเรื่อยๆ ผ่านการ “ฟัง
จริงจัง”ร่วมมาเกือบทุกรุ่น (ก็แหมโชว์รูมโคไน้ซ์ฯ เขาใจดี 
ก็เลยได้ไปนั่งฟังจริงๆจังๆได้นานหน่อย) ตั้งแต่ 3225pe, 
3020i จนมาถึงยุคเลข 3 ตัว อย่าง 302, 304, 312, 314, 
มาจนยุค มีตัวอักษรน�า ตั้งแต่ C320, C340, C350 หรือ

มาจนยุคหลังที่มี BEE ต่อท้ายทั้งหลาย เครื่องด้านอื่นๆ 
อย่างซีดี 5325, 5425, 5000 Monitor, 512, 522, 520, 
540, เหล่านี้ผ่านการฟังจากผมมาตลอด ซึ่งแต่ละรุ่นนั้น 
ไม่เคยท�าให้ผิดหวังเลยแม้แต่รุ่นเดียว

และสิ่งที่เหมือนกันก็คือ พอเป็นรุ่นใหม่มา เสียงก็ดี
ขึ้นเรื่อยๆ และเรื่อยๆ NAD ไม่เคยหยุดที่จะท�าให้เสียง
ดีขึ้นไปเรื่อยๆเลยสักครั้ง-นี่คือเรื่องจริงๆ ทุกครั้งที่ได้ยิน
ได้ฟังเครื่องรุ่นใหม่ๆ สิ่งที่ได้เจอชัวร์เลยคือ “เสียงดีขึ้น
เยอะ”--นี่คือเรื่องจริงๆ

ผมฟัง NAD มาตลอดด้วยความที่เป็นแฟนพันธุ์แท้
ที่เหนียวแน่น จนวันหนึ่งก็มากลายเป็นส่วนหนึ่งของ    
โคไน้ซ์ อีเล็คโทรนิค จ�ากัด ได้มาอยู่กับ NAD ทั้งวัน ผม
พบว่านี่คือสวรรค์ของผมมี NAD ให้เล่น ให้ลองฟังกัน
ทุกวัน หลายเครื่องผมเป็นคนแกะกล่อง คนทดลองฟัง
คนแรกของเมืองไทย ไปจนถึงการได้ไปเห็นเครื่องต้น
แบบกันถึงเมืองนอกเมืองนา จนมาหลังๆได้รับเกียรติกัน
ขนาดได้เป็นส่วนหนึ่งของผู้ให้ข้อมูลการพัฒนาสินค้าไป
ยัง NAD ได้เห็นสินค้าบางรุ่นที่เราเคยเสนอทาง NAD 
ไป แล้วกลายมาเป็นสินค้าจริงๆออกมา นั่นมันก็คือความ  
ภูมิใจเล็กๆของคนตัวใหญ่ๆคนนี้เหมือนกันนะครับ

วันนี้ NAD พัฒนาไปมาก ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีการ
ออกแบบและผลิตอย่างเดียวนะครับ หากใครได้สัมผัส
กับองค์กรที่บริหารสินค้า NAD อย่าง Lenbrooks แห่ง 
Canada จะพบว่า คนหนุ่มๆรุ่นใหม่ๆที่อยู่ในนั้น ล้วน
เป็นคนที่เก่งกล้าสามารถ และมีความสด ใหม่ ไฟแรงที่จะ
พัฒนาสินค้าเยี่ยมๆออกมาได้อีกเยอะจริงๆ ซึ่งก็ไม่แปลก
ที่ สิ่งที่ผมพบว่า NAD ทุกวันนี้ ต่างกับในอดีตเมื่อ 30 ปี
ก่อนที่ชัดๆอย่างหนึ่งก็คือ คุณภาพเสียง ที่ดีขึ้นไปอย่าง
มากมาย ทุกวันนี้ผมกล้าบอกว่า NAD ให้เสียงที่เป็น
ไฮ-เอ็นด์อย่างเต็มปากเต็มค�า คุณภาพเสียงจากเครื่อง 
NAD รุ่นใหม่ๆนี้ ดีขึ้นมากมายมหาศาลนักเมื่อเทียบกับ
ในอดีตอย่าง NAD 3100 ของผมนั้น ทุกวันนี้แม้เทียบกับ
รุ่นเล็กอย่าง C 326BEE ก็ต้องยอมหลีกทางให้โดยดี กับ
คุณภาพเสียงที่ดีขึ้นมากมายมหาศาล

ผ่านมาหลายสิบปี สมัยนั้นเพื่อนฝูงคนไหนหา 
เครื่องเสียงอยู่ ผมก็จะบอกว่า “ไปลองฟัง NAD สิ” และ
ทุกวันนี้ NAD ยังเป็นชื่อของเครื่องที่ผมแนะน�าให้ใคร
ก็ตามที่เข้ามาถามผมแล้ว บอกว่าอยากได้เครื่องเสียงดีๆ 
และต้องการความคุ้มค่าสูงสุด ซึ่งแน่นอน ผมไม่เคยรีรอ
ที่จะแนะน�า NAD ไปตามงบประมาณของพวกเขา เพราะ
ตลอดเวลาที่ผ่านมา ผมไม่เคยเห็นใครไม่มีความสุขกับ
เครื่อง NAD ที่ผมแนะน�าไปสักครั้ง เพราะจะมีแต่รอยยิ้ม  
ความภาคภูมิใจกับเจ้าของทุกคนที่ได้ซื้อผลิตภัณฑ์ของ 
NAD ไปใช้งาน

เพราะคงหาอะไรที่ให้ความรู้สึก “คุ้มตังค์” เท่า NAD 
ได้ยากจริงๆครับ
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       ■  ‘ภูธร’ ผมก�ำลังอยำกสนทนำกับท่ำน ในเรื่องกำรเล่น
เครื่องเสียงที่เปลี่ยนไปอย่ำงมำกในช่วงหลำยปีที่
ผ่ำนมำ จนบำงครั้งนึกว่ำ หนทำงของเรำมันจะ
ตบีตนักันหรอืเปล่ำ? ดดูู ๋หลังจำกระบบส่ือสำรไอที

ต่ำงๆเข้ำมำเจริญเติบโตก็กลำยเป็นอุปกรณ์ล�้ำหน้ำเกิน
กว่ำจะตำมได้ทัน นอกจำกนั้นมันยังหันมำฟำดงวงฟำด
งำมำให้เครื่องเสียงกลำยพันธ์ุไปเสียมิใช่น้อย อำทิควำม
คลั่งไคล้ใน iPod ก็ท�ำให้ตลำดคนเล่นเครื่องเสียงสมัยใหม่
หันไปเล่นเครื่องเสียง “เสียบหู” อยู่ในโลกควำมบันเทิง
แบบไม่ต้องเน้นคุณภำพกันนักเท่ำไร คือเสียงดนตรีที่เรำ
เคยจินตนำกำรได้ถึงควำมละเอียดซับซ้อน ก็ได้หลุดลงไป
กองกับพื้นแล้วกลำยเป็นกำรลดรูปข้อมูลเอำมำฟังกัน แค่
คล้ำยๆเสียงดนตรีคนสมัยนี้เขำก็ยอมรับกันได้แล้วนี่ จะ
ไปพูดถึงควำมละเอียดลอออะไรกัน

ผมพยำยำมท�ำใจในฐำนะคนรุ่นเก่ำที่ยอมรับควำม
เปลี่ยนแปลงได้ แต่กำรฟังเพลงแบบอุดรูหูนั้น ยอมรับ
ได้ยำกหน่อย คือมันยังรู้สึกว่ำเรำก�ำลังท�ำร้ำยร่ำงกำย
ตนเองอยู่หรือเปล่ำ นับตั้งแต่มีชีวิตเกิดขึ้นมำ ฟัง
ดนตรีเป็นกับเขำ นี่ก็ไม่เคยเอำอะไรมำอุดหูฟังเพลง 

ยุคสมัย
ที่ก�ำลังเปลี่ยนแปลง

ไม่หยุดยั้ง
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นอกเสียจำกหูฟังประเภทแปะหูครอบหู นั่นก็ต้องอยู่ใน
ภำวะที่จ�ำเป็นจ�ำยอมเท่ำนั้น แต่หำกต้องฟังดนตรีจำก     
เครื่องเสียง ขอฟังจำกล�ำโพงดีกว่ำ ถึงจะต้องใช้เวลำใน
กำรเซ็ทอัพเสียเวลำมำกมำยแค่ไหนก็ยอม มันมีควำมสุข
กับชีวิตเปิดโล่งอย่ำงนั้น กำรยอมรับสิ่งแปลกปลอมก็ท�ำได้
ชั่วพักชั่วครู่ แล้วจะให้ไปเสพเพลง MP3 ที่ฟังแล้วสำก
ระคำยหู ก็ยำกยิ่งนักที่จะฝืนใจตน แต่มันก็เป็นยุคสมัยที่
เด็กรุ่นใหม่เขำยอมรับกันแล้ว

ในควำมหมำยกำรฟังเพลงแบบดิจิทัล พูดกันทีไรเป็น
ส่ำยหน้ำหนี ควำมดีของกำรเล่นเพลง ฟังเครื่องเสียงยุค
ใหม่ คือกำรสตรีมมิงเพลงผ่ำนอุปกรณ์ไร้สำยท�ำได้สะดวก 
กำรแชร์ข้อมูลให้ได้ทั่วถึงกันเป็นเรื่องสนุกของเด็กๆเขำ
เรำจะไปคัดค้ำนอย่ำงไรได้ แค่ผมขึ้นรถไฟฟ้ำ ได้เห็น
น้องๆหนูๆเขำท�ำกำรแช็ตกันผ่ำนมือถือแบบอยู่ใกล้ฉัน
ก็ไม่คุยให้เปลืองน�้ำลำย ก็กดๆๆๆๆ ยุกยิกๆส่งข้อควำม
สนทนำกันมันสนุกกว่ำ เข้ำใจว่ำอีกไม่นำนโรคที่มำกับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่น่ำจะเป็นเรื่องกระดูกไขข้อของเด็ก
รุ่นใหม่ คือจะเป็นโรคกระดูกข้อมือหลวมกันตั้งแต่เด็กๆ
นี่แหละ เพรำะใช้งำนกันเหลือเกิน ส่วนจะเป็นใบ้ไปด้วย
หรือเปล่ำไม่ทรำบ เพรำะพูดน้อยลงทุกที นั่นคือควำม
เปลี่ยนไปของโลก เมื่อก่อนเด็กยุคเรำ นอกจำกพำหนะ
จ�ำพวกมอเตอร์ไซค์ที่ถือว่ำขี่แล้วโก้เก๋ ก็มีชุดเครื่องเสียงนี่
ล่ะ มันต้องมีจนได้ ไม่งั้นเชย

คนยุคนี้เขำไม่สนแล้ว เกิดมำพร้อมกับกำรได้อยู่กับ
กระดำนชนวนอีเล็คทรอนิคส์ ไอแพด ได้สนุกกับชีวิตผ่ำน
โทรศัพท์สมำร์ทโฟน ท�ำตัวให้มันได้ยุ่งตลอดเวลำกับเรื่อง
มีสำระบ้ำงไม่มีสำระบ้ำง เปิดใช้งำน twitter, facebook    
ชวนให้คนเข้ำมำดูควำมลับส่วนตัวว่ำกันให้โล่งโถงไป 
แล้วคนระดับคุณลุงอย่ำงเรำจะไปไหวกับเขำหรือ แค่มี  
โทรศัพท์มือถือยังรู้สึก ว่ำโลกของอำตมำมันช่ำงวุ่นวำย
จริงหนอ เมื่อก่อนกว่ำจะส่งข่ำวถึงกันทีหนึ่งๆ เร็วที่สุด
ก็โทรเลข ด้วยข้อควำมห้วนๆสั้นๆ เดี๋ยวนี้ไปซุกซอกหลืบ
ไหนในโลกก็หำตัวเจอ เรื่องพวกนี้ก็ไม่ว่ำกัน อย่ำงมำกแค่
ดูไปบ่นไป เพรำะตัวเองมันตกยุค ไม่ค่อยจะรู้เรื่อง แต่ใน
บริบทของเครื่องเสียง ทิ้งกันไปไม่ได้

เห็นคนกลับมำเล่นเทอร์นเทเบิลก็ใจชื้นขึ้นมำบ้ำง แต่
ก็ไม่ได้มำกนัก ท�ำให้เรำหวังกับกำรกลับมำของวันวำน
ไม่ได้หรอก แต่สิ่งที่ผมสนใจเป็นพิเศษคือ กำรเล่นแผ่น
ซีดีก�ำลังจะค่อยๆล้มหำยไปจำกเรำด้วยนี่สิ น่ำคิด เดี๋ยว
นี้กำรฟังเพลงก็โหลดเอำได้ง่ำยๆ แชร์กันได้ ยิ่งเพลง
ที่ไม่ต้องกำรรำยละเอียดสูง ขอให้มีอะไร “กระทบรูหู” ก็
พอแล้วเช่นนี้ จะไปกันยังไง ท่ำนจะเห็นว่ำ ค่ำยเพลง 
เขำแทบจะไม่ท�ำแผ่นซีดีออกวำงตลำด แต่ไปขำยเพลง
ออนไลน์แทนแล้ว เพรำะมันง่ำยกว่ำ ไม่ต้องสต็อคแผ่น 
ไม่ต้องจ้ำงคนมำกมำยไม่ต้องยุ่งกับระบบกำรขนส่ง ลด
ต้นทุนได้สำรพัด  ดังนั้นผู้คนก็เลยเอำแต่ก้มงุดๆกับเพลง
ที่โหลดได้แต่เช้ำยันค�่ำ นี่รวมไปถึงหนังด้วย เดี๋ยวนี้โหลด

กันในระดับ HD เลยนะครับ เพียงแต่ว่ำของเมืองนอก
เมืองนำเขำจ่ำยสตำงค์ก่อนโหลด ของบ้ำนเรำโหลดกัน
ฟรีๆ

เครื่องเล่นซีดีก็ดูจะมีออกมำวำงตลำดน้อยลงนะ หลัง
จำกระบบกำรขำยเพลงออนไลน์โตขึ้นเรื่อยๆ ที่คิดว่ำน่ำ
สนใจก็คือในปัจจุบัน เริ่มมีกำรขำยเพลงแบบ Hi-Res กัน
แล้ว หมำยควำมว่ำจะได้ฟังเพลงผ่ำนระบบกำรซื้อผ่ำน
ออนไลน์ที่ให้คุณภำพดีกว่ำแผ่นซีดี เพลงจ�ำนวนหนึ่ง
มำสเตอร์เป็นระบบ 24 Bit/ 176 KHz เสียงที่เปรียบ
เทียบกับแผ่นซีดี นี่ต้องบอกว่ำซีดีหลุดลุ่ยไปเลย มันให้
รำยละเอียดได้มำกกว่ำ ให้ควำมรู้สึกทำงด้ำนไดนำมิคและ
ควำมเป็นดนตรีสูงกว่ำมำกๆ กำรเล่นเพลงประเภทนี้สิ่ง
ที่ต้องมีก็แค่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภำพระดับกลำงสูง
ขึ้นไป แล้วก็ดีทูเอ คอนเวอร์เทอร์ หรือที่เรียกว่ำ DAC 
สักเครื่องเอำไว้แปลงรหัสดิจิทัล ชุดเครื่องเสียงแบบเดิมๆ
ของเรำ ไม่ต้องอำศัยเครื่องเล่นซีดี เอำข้อมูลจำกไลฟ์
แปลงเป็นเพลงไปทีเดียวเลย

ไม่เว้นกระทั่ง Hi-End ที่ก�ำลังใช้กระบวนกำรซื้อเพลง 
Hi-Res จำกอินเทอร์เน็ตมำเล่นกัน อนำคตข้ำงหน้ำเรำ
คงหนีไม่พ้นดิจิทัลออดิโอหรอกครับ เพียงแต่ว่ำเรำจะ
เตรียมตัวกันให้พร้อมได้อย่ำงไรเท่ำนั้นเอง อย่ำงไรก็ตำม
ชุดเครื่องเสียงดีๆก็ยังจ�ำเป็นอยู่ สิ่งที่เปลี่ยนแปรคือ   
แหล่งโพรแกรมที่จะป้อนให้ภำคขยำยเสียงนั่นเองครับ
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คุ ย ข้ า ง เ ค รื่ อ ง  ■   มิสเตอร์ เขียนไปทั่ว

การที่ต้องลดขนาดไฟล์เพลงให้เล็กลงเท่าไหร่ 
ก็หมายถึงคุณภาพเสียงที่ต�่าลงมากเท่านั้น
นั่นเอง

โชคดีที่เทคโนโลยีการจุข้อมูลนั้นมีการ
พัฒนาและมีราคาถูกลงมามากๆในช่วงเวลา
สองสามปีที่ผ่านมา ฮาร์ดดิสค์ขนาด 2,000-
3,000 GB สามารถซื้อหากันได้ในราคาที่
ไม่แพงอะไรมาก เมื่อความจุได้มาก ความ
จ�าเป็นในการบีบอัดไฟล์เพลงให้ต�่าลงมากๆก็
น้อยลงไปด้วย ด้วยเหตุนี้ ผู้คิดค้นก็พยายาม
ที่จะปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนา การท�า
ฟอร์แม็ทที่ว ่านี้ให้ดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ มีการ
คิดค้นกรรมวิธีในการบันทึก ในการแปลงไฟล์
ให้ดียิ่งขึ้น มีการสูญเสียคุณภาพเสียงน้อยลง
ไปเรื่อยๆ มีการคิดค้นระบบการลดขนาดไฟล์
แบบใหม่ๆ ที่ให้คุณภาพเสียงดีขึ้นมากๆ ใน
ขณะทีก่ารบบีลดข้อมลูกไ็ม่ต้องบบีมากเหมอืน
เมื่อก่อน

เหตุการณ์จึงกลับตาลปัตร เพราะตอน
นี้ความจุไม่ใช่ข้อจ�ากัดของคอมพิวเตอร์อีก     
ต่อไป และมันได้กลับกลายเป็นข้อดีที่ท�าให้มัน
ได้เปรียบฟอร์แม็ทดั้งเดิม อย่างคอมแพ็คท์ 
ดสิค์ ไปได้ในทนัท ีเพราะด้วยพืน้ทีก่ารจขุ้อมลู

วงการเครือ่งเสยีงนัน้ มกีารเปลีย่นแปลง
อยู ่ตลอดเวลามาโดยตลอด แม้การ

เปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งนั้น อาจจะกินเวลา
สั้น หรือเร็วกันไปตามจังหวะและโอกาส มีทั้ง
ประสบความส�าเร็จและล้มเหลว ซึ่งเราก็ต้อง
ยอมรับว่า นักฟังเพลงทั้งหลายไม่เคยหยุดที่
จะสรรหาสิ่งใหม่ๆมาตอบสนองความต้องการ
ของตนเอง

ตั้งแต่แผ่นครั่ง, สปีด 78 มา LP Mono, 
LP Stereo, Open Real แล้วก็มา Compact 
Cassette จนมาถงึยคุ Digital Compact Disc, 
Digital Compact Cassette, Mini Disc, DAT, 
SACD, DVD Audio ก็มีทั้งที่ประสบความ
ส�าเร็จยืนยาว ไปจนถึงอยู่ได้เพียงข้ามเดือน
ข้ามปี โดยเฉพาะหลังๆนี่ ฟอร์แม็ทใหม่ๆ
ที่ออกมา ก็ต้องเรียกว่าเกิดอาการรอดยาก     
ล้มเหลวกันเป็นแถวๆ

จนกระทั่งถึงช่วงเวลา 5-6 ปีหลังนี่เอง ที่
ฟอร์แม็ทใหม่ๆที่ออกมาโดยมีความมุ่งหมาย
เพยีงแค่ “ความสะดวกในการงาน” อย่าง MP3 
ที่กลายมาเป็นฟอร์แม็ทที่ได้รับการยอมรับกัน
เป็นอย่างกว้างขวาง ซึ่งแน่นอนว่า กับนักฟัง 
เพลงที่พิถีพิถันนั้น การยอมรับในคุณภาพ

ถึ ง เ ว ล า ข อ ง
Computer Music

แ ล้ ว

เสียงของฟอร์แม็ทที่ว่านี้ “ต�่า” ยิ่งกว่าสมัยที่
แผ่นคอมแพ็คท์ ดิสค์ ออกมาใหม่ๆด้วยซ�้าไป 

เอ็มพี 3 น้ัน เริ่มยึดครองตลาดการ
ฟังเพลง ด้วยข้อดีที่มีความสามารถในการ           
ท�าให้เสียงเพลงเข้าไปอยู ่ในคอมพิวเตอร์                                                        
ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ด้วยจ�านวนของคอมพิว-
เตอร์ส่วนบุคคลท่ีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ผู้คนเริ่มตื่น
เต้นจากการที่ได้เอาเครื่องจักรที่เคยใช้งาน
เป็นเสมอืน “เครือ่งพมิพ์ดดี” มาใช้งานในการ                                                       
ให้ความบันเทิงในบ้านได้ เอ็มพี 3 ก็คือ
ส ่วนหนึ่งที่ท�าให ้ผู ้คนสามารถเอาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่น่าเบื่อ มากลายเป็นเครื่อง           
ให้ความบันเทิงภายในบ้าน ค�าว่า “ดูหนังฟัง
เพลงได้” ก็เริ่มเป็นจุดขายของคอมพิวเตอร์
ส่วนบุคคลในยุคหลังๆ เพียงแต่ช่วงแรกๆ
นัน้ พืน้ทีก่ารจขุ้อมลูหรอืทีเ่รยีกว่า Hard Disk 
นั้น ยังมีน้อย และมีราคาแพง (คอมพิวเตอร์
ส่วนตัวเคร่ืองแรกที่ผมซื้อ มีความจุฮาร์ดดิสค์
เท่ากับ 10 G ซึ่งตอนนั้นถือว่าใหญ่มาก) การ
จะเอาเพลงลงไปเก็บในเครื่องคอมฯ จึงต้อง
มีความจ�าเป็นมากๆที่จะต้องท�าให้ไฟล์เพลงมี
ขนาดเลก็ลงให้ได้มากทีส่ดุเท่าทีจ่ะมากได้ เพือ่
ให้คุ้มค่ากับเน้ือท่ีฮาร์ดดิสค์อันทรงคุณค่า ซึ่ง
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ที่มากมายเหลือเฟือไม่รู ้จบที่เรามีกันอยู่ทุก
วันนี้ มันเลยเป็นการกลับกลายเปิดโอกาส           
ให้มีช่องทางใหม่ๆของธุรกิจเพลงที่จะเลือก
ขายเพลง ในแบบ “คุณภาพสูงสุดเทียบเท่า               
สตวิดโิอ” หรอืทีเ่รยีกกนัว่า Studio Master กนั
ขึ้นมาใหม่ ขายส่งกันทางอินเทอร์เน็ต ที่สมัย
นี้การดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ๆไม่ใช่เรื่อง
ล�าบากกนิเวลาอกีต่อไปแล้ว ด้วยช่องทางทีว่่านี้
นีเ่อง ทีฟ่อร์แมท็ใหม่ การเล่นเครือ่งเสยีงแบบ
ใหม่ แหล่งโพรแกรมแบบใหม่ ก็ได้ถือก�าเนิด
ขึ้นอย่างเป็นทางการ

Studio Master Music
คืออะไร?

ก่อนอื่นต้องท�าความเข้าใจว่า แผ่นซีดี
ที่เราฟังกันอยู ่ทุกวันนี้นั้น บันทึกกันตาม       
ข้อตกลงท่ีเรยีกกนัว่า Redbook ระหว่าง Sony 
และ Philips ให้มีการบันทึกข้อมูลลงบนแผ่น
ซีดี ที่ความละเอียด 16 Bit/44.1 kHz ผมคงไม่
ขออนุญาตบอกรายละเอียดตรงนี้มาก เพราะ
เดี๋ยวจะงงไปกันใหญ่ แต่ขอบอกแบบง่ายๆว่า 
ความละเอียดนั้น ยิ่งสูงยิ่งดี ส่วนตัวเลขด้าน
หลงันัน้กเ็ช่นกนัคอื ยิง่สงู กย็ิง่ด ีซึง่เราจะเหน็
ว่า แผ่นคอมแพ็คท์ ดิสค์ นั้น ด้วยเทคโนโลยี
ที่คิดค้นกันมาร่วมสามสิบปีก่อน มีความจุต่อ
แผ่นคือ 750 MB ซึ่งความจุขนาดนั้น ก็พอ
เพียงที่จะใส่ข้อมูลเพลงที่ความละเอียด 16 
Bit/44.1 kHz ลงไปได้เป็นเวลาทั้งหมดราวๆ 
74 นาท ีซึง่ถอืว่าเพยีงพอต่อการบรรจเุพลงลง
ไปเรียกว่าฟังกันเหลือเฟือ

แต่เมื่อเวลาผ่านไปนานๆเข้า ก็มีการ
คดิค้นแผ่นแบบใหม่ๆทีม่คีวามสามารถในการ
จุข้อมูลมากขึ้น ยกตัวอย่างก็เช่นแผ่นเอสเอ
ซีดี หรือดีวีดี ที่มีความสามารถในการจุข้อมูล
ลงไปได้ 9 GB (หรือ 12 เท่าของซีดีปกติ) ซึ่ง
หมายความว่า หากเอาเพลง 16 Bit/ 44.1 kHz 
ของซดีลีงไปบรรจกุจ็ะได้เพลงมากขึน้เป็นนาน 
888 นาทีเลยทีเดียว ซึ่งพอได้จ�านวนความจุที่
มากขึ้นนี้ ประจวบเหมาะที่แวดวงการบันทึก
เสียง มีการคิดค้นการบันทึกเสียงที่ความ
ละเอียดสูงกว่า 16 Bit/44.1 เช่น 24/96 ซ่ึง
วงการบันทึกเสียงคิดกันได้มานานแล้ว และ
มันก็ให้คุณภาพเสียงที่ดีกว่าเดิมมากๆ เพียง
แต่ติดขัดที่ว่า เวลาจะเอามาลงในแผ่นซีดีแล้ว 
มันติดที่ความจุของแผ่นซีดี 750 MB นั้น 
มันน้อยเกินไป ไม่พอที่จะใส่ข้อมูลเพลงลงไป
ได้ทั้งหมด เพราะขนาดเพลง 24/96 นั้นมันมี

ขนาดใหญ่กว่า 16/44.1 ก็เลยจ�าต้องบีบข้อมูล
ลงมาเหลือ 16/44.1 ทุกครั้งเวลาเอามาลงใน
แผ่นซีดีซ่ึงก็ท�าให้คุณภาพเสียงที่ได้ ก็เหมือน
ฟังซีดีธรรมดาดั้งเดิมอยู่ดี

ทีนี้เมื่อมีพื้นท่ีให้จุข ้อมูลมากขึ้น ก็ถือ
เป็นโอกาสอันดีแหละ ที่วงการเพลงจะน�าเอา
ไฟล์เพลงความละเอียดสูง 24/96 ทั้งแบบ 2 
แชนเนล หรอืเซอร์ราวน์ด 5.1 แชนเนล บรรจุ
ลงในแผ่นฟอร์แม็ทใหม่ๆที่มีความจุมากขึ้น 
ทั้งเอสเอซีดี และดีวีดี ออดิโอ ด้วยคุณภาพ
เสยีงทีด่เียีย่ม เพยีงแต่ว่าไม่ทราบว่าบญุธรรม
กรรมแต่งอะไร ที่ฟอร์แม็ทเหล่านั้นไม่ประสบ
ความส�าเร็จ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลทางการตลาด
หรอืด้วยอะไรกต็าม ฟอร์แมท็ความจสุงูทัง้สอง
นัน้เจ๊งไม่เป็นท่า ความพยายามในการทีจ่ะขาย
เพลงทีม่คีวามละเอยีดมากๆไปกบัแผ่นเหล่านี้
จึงล้มเหลวไปด้วย

ในจังหวะเดียวกันนั้นเอง สิ่งที่แปลกคือ 
ในขณะที่ความพยายามในการขายเพลงความ
ละเอียดสูงๆ ล้มเหลว แต่ความพยายามใน
การขายเพลงความละเอียดต�่าๆ-แต่สะดวก--

อย่างเอ็มพี 3 กลับสวนทางกลายเป็นความ
ส�าเรจ็ทีท่่วมท้น เกดิธรุกจิการซือ้ขายเพลงทาง
อินเทอร์เน็ต ที่ท�าให้ร้านค้าเพลงเป็นแผ่นๆ
แบบดัง้เดมิ ปิดตวัเองกันลงไปเป็นแถวๆ ค่าย
เพลง Audiophile ใหญ่ๆหลายค่ายที่เคยผลัก
ดันแผ่นความละเอียดสูงก็โดนผลกระทบ ปิด
ตัวเองกันลงไปก็เยอะ

จนวนัหนึง่ วนัทีอ่นิเทอร์เนต็เรว็พอทีจ่ะส่ง
ไฟล์ใหญ่ๆได้ในเวลาไม่กี่นาที วันที่ฮาร์ดดิสค์
ขนาดอภิมหาศาลความจุ กลายมาเป็นเรื่อง  
ธรรมดาๆที่ใครก็มีกัน ความพยายามในการ
ผลักดันไฟล์ความละเอียดสูง ก็เริ่มกลับมาอีก
ครั้ง และครั้งนี้ดูเหมือนว่าการตอบรับและ
ความส�าเร็จนั้น เริ่มจะมีความชัดเจนให้เห็น
แล้ว

เมื่อค่ายเพลงเริ่มรู้สึกว่า ในเมื่อพวกเขา
ท�างานเพลง บันทึกเสียงกันในรูปแบบของ
ดิจิทัลเป็นส่วนใหญ่ ดนตรีในยุคหลังๆ เมื่อ
ท�าการบนัทกึเสยีงเสรจ็ มกิซ์ดาวน์ หรอืท�าเกบ็
เป็นไฟล์มาสเตอร์เพื่อส่งไปตัดแผ่น ไม่ว่าจะ
ซีดีหรือแอลพี ก็ล้วนเป็นไฟล์ดิจิทัลแทบทั้งสิ้น 
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ไฟล์เหล่านี้เป็น “ไฟล์ดิบ” ที่สุดท้ายต้องแปลง
มาเป็นไฟล์ Wav ในแผ่นซีดี ท่ีต้องบีบข้อมูล
รายละเอียดลงมาเป็น 16/44.1 นอกจากน้ัน
แล้ว นกัเล่นนกัฟังหรอืแม้แต่โพรดวิเซอร์เองก็
ทราบดีว่า ขั้นตอนการย้ายเพลงจากมาสเตอร์
ลงมาเป็นแผ่นไม่ว่าจะซดีหีรอืเอสเอซดีนีัน้ มนั
ต้องผ่านข้ันตอนทีม่ากมายหลากหลายขัน้ ซึง่ก็
ทราบกนัดว่ีาขัน้ตอนยิง่มาก โอกาสทีจ่ะได้เสยีง
ที่ “ไร้การปรับแต่ง หรือการสูญเสีย” ก็ย่อมมี
น้อยลงไปเรื่อยๆตามขั้นตอนนั้นๆ 

แล้วถ้าเกดิเรา (ค่ายเพลง) ขายไฟล์ดบิๆนี้
ไปให้ลูกค้าเลยล่ะ ไม่ต้องบีบลงมาเป็น 16บิท/
44.1 ไม่ต้องกลัวเรื่องการสูญเสียสัญญาณ
ในขั้นตอนการบันทึกลงแผ่น แต่เราขาย        
แบบดบิๆเทยีบเท่ามาสเตอร์ ทีเ่ราบนัทกึเสยีง
เสร็จเลยล่ะ มาสเตอร์ที่ 24/96 หรือ 24/192 
แล้วขายส่งตรงให้ลูกค้าซื้อดาวน์โหลดไปฟัง
กนัในคอมพวิเตอร์ของพวกเขา ซึง่โพรแกรมที่
จะเล่นไฟล์เหล่านี้นั้นมีมากมายหลายรูปแบบ  
ให้เลอืกกนัสะดวกๆ ดาวน์โหลดกไ็ม่นานหรอก 
ราคาทีจ่ะขายต่อลกูค้ากไ็ม่ต้องแพงมาก เพราะ
ตัดต้นทุนเรื่องตัวแผ่น, Packaging, ปกแผ่น
ลงไป เหลอืแค่ต้นทนุการท�าดนตรล้ีวน + ก�าไร 
(เนือ้ๆ) กย็งัขายถงึมอืลกูค้าได้ถกูกว่า ลกูค้าก็
แฮพพีย์เพราะ

■ ■■ ได้เพลงมาทั้งอัลบัม ราคาถูกกว่าซื้อ
แผ่น

■ ■■ ได้เพลงที่คุณภาพการบันทึกเสียงสูง
มากกว่าซีดี อาจจะเทียบเท่าเสียงที่ 
Producer ฟังกันตอนบันทึก

■ ■■ ไม่ต้องไปซื้อแผ่นที่ร้าน ไม่ต้องรอ
ไปรษณีย์มาส่ง ไม่ต้องลุ้นเรื่องภาษี

■ ■■ เสียงดี 
ด้วยข้อดนีี ้ความนยิมในการซือ้เพลงแบบ

นีก้เ็พิม่ขึน้เรือ่ยๆ ด้วยคณุภาพเสยีงทีด่พีอ ถงึ
ดีมาก (แย่ก็มีนะครับ) กับราคาต่ออัลบัมที่ไม่
สูงมาก อีกทั้งผู้ซื้อก็ยังเลือกที่จะซ้ือเป็นเพลง
เฉพาะที่ตัวเองต้องการด้วย มันก็เลยลงตัวใน
หลายๆจุดนั่นเอง

อยากจะเล่น
HD Music/Studio Master Files 
ต้องการอะไรบ้าง? (เบื้องต้น)

Computer
แน่นอนว่า ไฟล์เพลงระดบั Studio Master   

หรือที่นิยมเรียกอีกชื่อว่า HD Music นั้น ต้อง
ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นตัวหลักในการเล่น 

ไฟล์พวกนี้ส่วนใหญ่ นิยมถูกแปลงลงมาเป็น     
ไฟล์ที่เรียกกันว่า FLAC (Free Lossless 
Audio Codec) ซึ่งถือว่าเป็นเทคโนโลยีการ
บีบอัดที่ให้คุณภาพเสียงดีที่สุดในตอนนี้ รวม
ถึงอนุญาตให้ใช้ความละเอียดระดับสติวดิโอ  
ได้อีกด้วย ไฟล์ชนิดนี้มีการบีบอัดบ้าง เพื่อ         
ให้ได้ขนาดที่ไม่ใหญ่จนเกินไป แต่ก็ให้คุณภาพ
เสียงที่ดีพอจนยอมรับกันได้ในวงกว้าง

คอมพิวเตอร์ที่จะน�ามาใช้งานในการเป็น
คอมฯฟังเพลงนั้น จะเป็นคอมพิวเตอร์แบบ
ใดก็ได้ Mac หรือ PC จะเป็นแบบตั้งโต๊ะ หรือ 
Notebook ก็ตามแต่ ขออย่างเดียวคือ ขอให้มี
ความจุเยอะๆไว้สักหน่อย เชื่อผมเถอะ ทุกคน
รู้ดีว่า “จุเท่าไหร่ก็ไม่พอหรอก” คุณอาจจะเริ่ม
ที่ 500 G แล้วไปหา External มาเติมภายหลัง
ก็ได้ จะเอาความจุใหญ่หรือเยอะแค่ไหนก็ตาม
แต่งบประมาณ

นอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษครับ 
คอมแบบโน้ตบุคจะได้เปรียบ Desktop หน่อย 
ตรงท่ีการท�างานนั้นเงียบเสียงกว่า ซึ่งเป็น
เรื่องส�าคัญเวลาท่ีคอมฯของคุณอยู่ในห้องฟัง

เพลง เสียงพัดลมระบายความร้อนจะรบกวน
คุณได้เอาเรื่องทีเดียว บางทีเสียงมันดังกว่า
พัดลมแอร์เสียอีก ค�านึงถึงตรงนี้ดีๆครับ

Software เล่นเพลง
เมื่อมีคอมพิวเตอร์ไฟล์เพลงแล้ว ส่วน

ส�าคญัอกีส่วนทีจ่ะต้องใช้กนัคอื “โพรแกรมเล่น
เพลง” ซึ่งจะเป็นตัวที่ใช้ในการควบคุม เลือก
เล่น เกบ็เพลง จดัระเบยีบเพลง ซึง่ไม่เชือ่กต้็อง
เชื่อว่า โพรแกรมเล่นเพลงนั้น ส่งผลในเรื่อง
ของคณุภาพเสยีงอย่างยิง่ จะว่าโพรแกรมต่าง
กัน เสียงต่างกันก็ว่าได้ โดยแต่ไหนแต่ไรมา 
โพรแกรมเล่นเพลงที่ได้รับการยอมรับว่าเล่น
เพลงได้ให้เสียงดีที่สุดก็ไม่พ้นกับ iTunes ซึ่ง
ตั้งแต่เวอร์ชันแรกๆก็ให้เสียงดีกว่าโพรแกรม
อื่นๆในยุคเดียวกันมากมายนัก น่าเสียดายที่
ไอจนูปฏเิสธการเล่นเพลงไฟล์ FLAC อย่างสิน้
เชิง เพราะตัวเองดันอีกฟอร์แม็ทอยู่คือ AAC 
ก็เลยขวางคลองไม่ยอมให้เล่น FLAC ซะดื้อๆ

ดังนั้นผู ้ที่จะต้องการเล่นไฟล์สติวดิโอ 
มาสเตอร์ ผ่านคอมฯ ก็จ�าเป็นต้องหาโพร-   
แกรมอื่นๆ ซึ่งที่นิยมกันก็เช่น Foobar 2000 

■ ■■ Foobar 2000
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ซ่ึงนักเล่นระดับโพรฯชอบกันมาก เพราะ     
ซัพพอร์ทไฟล์เอชดีได้ทุกรูปแบบ ไปได้แทบจะ
ไม่จ�ากัด หรือที่ผมชอบใช้ก็ XBMC ที่ใช้งาน
สะดวกกว่า Foobar ค่อนข้างมาก หรือใคร
ที่เล่นแม็คก็อาจจะต้องหา Amarra มาเสริม
เพื่อให้ไอจูนสามารถเล่นไฟล์เอชดีได้ก็ต้องหา
กันมาก

โพรแกรมเหล่านี ้นอกจากจะมคีวามส�าคญั
ในการเป็นตัวเชื่อมให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของ
คุณสามารถรู้จักกับไฟล์เพลงเอชดีต่างๆแล้ว 
มันยังท�าหน้าที่ส�าคัญๆ ในการจัดเรียงเพลง, 
ค้นหาเพลง, เชื่อมต่อข้อมูลเพลง ให้คุณจัด
ระบบในการเล่น แยกแยะศิลปิน, ช่ือเพลง, 
ชนิดของดนตรี ฯลฯ อีกมากมายเพื่อให้การ
เล่นเพลงให้สะดวกมากยิ่งขึ้นอีกด้วย ดังนั้น 
การเลือกโพรแกรมมาเล่น ก็ต้องค�านึงถึง
ความง่ายในการควบคุมเพิ่มเติมข้ึนมาอีกด้วย 
(Foobar และ XBMC เป็นฟรีโพรแกรมครับ 
ใช้งานได้ดี และให้คุณภาพเสียงที่ดีมาก)

DAC 
DAC หรือ Digital-Analogue-Converter 

นั้น เป็นอุปกรณ์ส�าคัญที่สุดอีกตัวหน่ึงของ
ระบบคอมพิวเตอร์ มิวสิค ก็ว่าได้ แต่ไหน
แต่ไรมา สิ่งที่ทุกคนปฎิเสธเสียงเพลงจาก
คอมพวิเตอร์กเ็พราะ วงจรสงัเคราะห์เสยีงหรอื 
Sound Card ของคอมฯ ในยุคก่อนๆนั้น มัน
จะเป็นวงจรที่ออกแบบมาให้ “แค่มีเสียงออก
มาเป็นพอ” คือไม่ได้เน้นว่าจะมีเสียงดีเด่อะไร
มากมาก เกือบทั้งหมด ถูกบรรจุอยู ่ในเคส
ของคอมพิวเตอร์ ซึ่งครบถ้วนกระบวนความ
ไปด้วยการรบกวนสารพัดรูปแบบ ไหนจะตัว

ชิพถอดรหัสเองที่ไม่ได้เน้นคุณภาพมากมาย 
การรบกวนจากการท�างานของอุปกรณ์ที่ล้วน
แต่เก่งในเร่ืองส่งสัญญาณรบกวนทุกรูปแบบ 
ก็ท�าให้เสียงจากคอมพิวเตอร์ไม่มีความน่าฟัง 
เสียงรบกวน เสียงฮัม เสียงจี่ เสียงหวีด ครบ
ทกุรปูแบบ ไหนจะต้องต่อออกได้เพยีงแค่ Mini 
แจค็เลก็ๆออกล�าโพงคอมเลก็ๆ กย็ิง่ไปกนัใหญ่ 
หรือบางคนส่วนใหญ่ใช้สาย Mini-RCA ไปต่อ
เข้ากับระบบแยกชิ้น ก็ยิ่งฟ้องเสียงรบกวนไป
กันใหญ่ หลายๆคนจึงถอดใจไป

จนกระทั่งมายุคหลังๆ เริ่มมีการพัฒนา
ระบบดเีอซแียกชิน้ทีจ่ะเชือ่มต่อกับคอมพวิเตอร์
ผ่านทางช่องยูเอสบีของคอมพิวเตอร์ได้ ซึ่ง
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่นั้น นอกจากจะ
มีรูเสียบมินิ แจ็ค แบบช่องหูฟังแล้ว ก็แทบ
ไม่มีอะไรที่จะปล่อยสัญญาณเสียงแบบใดๆ
ออกมาเลย (มีน้อยเครื่องมากที่มีช่อง Digital 
Out แบบ Coaxial มาให้ด้วย) ก็เลยเหลืออยู่
ช่องเดยีวทีพ่อว่างได้ก็คอืช่องยเูอสบ ีซึง่ปัญหาก็
คือ มันไม่ได้รับการออกแบบมาให้ส่งสัญญาณ
เสียงแบบดิจิทัล อีกทั้งพื้นฐานของสายยูเอสบี
ที่มีการออกแบบให้มีกระแสไฟว่ิงอยู่ด้วยนั่นก็
ช่วยกระหน�่าซ�้าเติมเข้าไปอีก ปัญหาที่จะเกิด
ขึน้จากการต่อแบบนีค้อื การเกดิ Jitter (ความ
เหลื่อมล�้าในเรื่องเวลาของสัญญาณ) ซึ่งส่งผล
ให้คุณภาพเสียงที่ต�่าต้อยลงไปอีก

จนกระทั่งมาหลังๆนี่เอง ที่เริ่มมีการ
คดิค้น วงจรลดการเหลือ่มล�า้ของเวลาทีม่ากบั
สายยเูอสบ ีคอืช่วยลดจิทเทอร์ลงมาต�า่กว่าเดมิ
มากๆ ท�าให้เสียงของการต่อสัญญาณดิจิทัล
ผ่านช่องยเูอสบจีงึ “ดขีึน้” กว่าเดมิมาก จนเป็น

ที่ยอมรับกันว่าสามารถเอามาใช้ฟังกันได้เป็น
จริงเป็นจัง ความนิยมในยูเอสบี ดีเอซี จึงเริ่ม
พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะต่อเชื่อมง่าย เสียง
ดีพอสมควร และก็สะดวกในการใช้งาน และที่
ส�าคญัคอืเสยีงดกีว่าซาวน์ดการ์ดเดมิๆทีอ่ยูใ่น
คอมฯมากมายนัก

ดังนั้นจึงเป็นเรื่องส�าคัญ ส�าหรับท่านที่
จะเล่นคอมพิวเตอร์ มิวสิค ที่ให้คุณภาพที่ดีคือ 
ต้องมดีเีอซแียกออกมาอกี 1 เครือ่ง ดเีอซทีีว่่า
นี้จะรับสัญญาณดิจิทัลระดับเอชดี 24/96 จาก
เครื่องคอมฯของคุณ มาเข้าที่ตัวมันผ่านทาง
สายยูเอสบี หรือแบบอื่นๆ (หากคอมฯคุณมี
โคแอ็คเชียล ผมแนะน�าให้ต่อผ่านทางนี้เสียง
ดีกว่าครับ) จากนั้นก็แปลงสัญญาณดิจิทัล
นั้นๆให้กลายเป็นอะนาล็อก ออกทางช่อง                            
อาร์ซีเอ ส่งต่อไปยังปรีแอมป์หรืออินติเกรต-               
เตด แอมป์ ของคุณต่อไป

ส�าหรับข้อจ�ากัดที่มีในตอนนี้ของยูเอสบี                                                  
ดีเอซี คือส ่วนใหญ่การต่อแบบยูเอสบีจะ
สามารถรับสัญญาณดิจิทัลที่ความละเอียด
สูงสุด 16 บิท/48 เป็นส่วนใหญ่ นั่นคือข้อ
เสีย เพราะหากคุณฟังไฟล์สติวดิโอ มาสเตอร์ 
24/96 ผ่านทางยูเอสบีแล้ว คุณก็จะได้ความ
ละเอยีดสงูสดุที ่16/48 เท่านัน้ ดงันัน้หากท่าน
ต้องการให้ดีเอซีถอดสัญญาณที่ความละเอียด
ระดับสติวดิโอ 24/96 จริงๆ คุณก็ต้องต่อผ่าน
ทางช่องโคแอ็คเชียล หรืออ็อพทิคัล ซึ่งคอมฯ
ส่วนใหญ่ไม่มีมาให้ ก็เลยจ�าเป็น (อีกครั้ง) ที่
จะต้องหาอุปกรณ์ที่จะแปลงช่องยูเอสบีให้ออก
เป็นโคแอ็คเชียล มาขั้นก่อนอีกทีหนึ่งนั่นเอง

หรือไม่ก็รออีกนิด ช่วงหลังๆเริ่มมีการ
พัฒนายูเอสบี ดีเอซี ที่รับ 24/96 ไปจนถึง 
24/192 จากช่องยูเอสบี โดยไม่ต้องแปลงเป็น
โคแอ็คเชียล รวมถึงพัฒนาระบบลดจิทเทอร์   
ให้ทรงประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกแล้วครับ 
รออกีนดิดสสส์ครบั ท่านจะได้เหน็เทคโนโลยนีี้
ในดีเอซีจาก NAD แน่ๆ (ฮั่นแน่)

ไฟล์ 24/96 เทียบกับซีดีดั้งเดิม 
อะไรดีกว่ากัน?

การเล่นเพลงแบบเอชดี 24/96 มาสเตอร์
นั้น คือหนทางที่ท�าให้คอมพิวเตอร์ มิวสิค มี
ความน่าสนใจขึ้น บอกตรงๆเรียนจริงๆครับ
ว่า เมื่อเทียบกับซีดีมาตรฐาน 16/44.1 แล้ว 
ไฟล์เอชดี 24/96 นั้น มีความใกล้เคียงและ
ให้เสียงที่ยอมรับได้มากที่สุด ตัวผมเองได้เคย
ท�าการทดลองในกลุ่มนักเล่นนับสิบคน เพื่อ
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หาผลเปรยีบเทยีบระหว่างเสยีงทีไ่ด้จากเครือ่ง
เล่นซดีี เปรยีบเทยีบกบัเสยีงท่ีได้จากไฟล์เอชดี   
สติวดิโอ มาสเตอร์ 24/96 แล้วมาฟังเทียบกัน
ซึ่งผลที่ได้นั้นน่าสนใจทีเดียว

ผมเลอืกเอาเครือ่งดเีอซที�าในฮ่องกง ราคา
ขายประมาณ 10,000.-บาท ใช้ชพิ BurrBrown 
24/96 (แต่รับทางช่องยูเอสบีได้ 16/48) ต่อ
ผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค ใช้สาย     
ยูเอสบีของ Kimber Kable รุ่นราคากลางๆ 
โพรแกรมที่ใช้เล่นเป็น Foobar 2000 เปรียบ
เทยีบกบัเครือ่งเล่นซดี ีNAD C 545BEE ซึง่ผม
เลอืกมาว่าน่าจะสมน�า้สมเนือ้กนั ซดีรีาคาหมืน่
หก กับดีเอซีหมื่นหนึ่ง หากเทียบแล้วน่าจะอยู่
ในเกณฑ์เดยีวกนั เพราะ C 545BEE หากเทยีบ
แล้วภาค D/A Converter ของ C 545BEE ก็
น่าจะแยกราคาออกมาราวๆหม่ืนนึงเหมือน
กัน และก็ใช้ดีเอซี 24/96 เหมือนกัน (แต่ก็รับ
ความละเอียดสูงสุด 16/44.1 จากซีดี) แต่เป็น
ดีเอซีของ Wolfson ซึ่งพรรคหลังๆชักจะดัง
เกนิหน้าเกนิตา BurrBrown ไปแล้วเหมอืนกนั

เพลงทีใ่ช้เป็น Carol Kidd ชดุ Nice Work 
เนื่องจากแผ่นนี้ มีทั้งเป็นแผ่นซีดี และเป็น
ไฟล์ 24/96 สติวดิโอ มาสเตอร์ ที่ดาวน์โหลด
มาโดยตรงจากค่าย LINN อีกทั้งเป็นเพลงที่
คุ้นหูกันดี เราเลือกแทร็คแรกคือ Nice Work 
ซึ่งเมื่อเริ่มแทร็คแรกจาก 24/96 แล้วก็ต่อด้วย
แทร็คแรกจากซีดี ทุกคนในห้องก็ให้ความเห็น
ที่ตรงกันว่า “ซีดีเหนือกว่า” ในทุกด้าน ไม่ว่า
จะเป็นความชัดเจน การแยกแยะ เน้ือเสียง 
เสียงเบสส์ ความสะอาด ไม่พักต้องไปฟังเพลง
เดยีวกนัทีบ่บีลงไปเป็นเอม็พ ี3 ให้เสยีเวลา แต่
พวกเรานั้นก็ตั้งข้อสังเกตอยู่ว่า เสียงที่ได้ยิน
จากดีเอซีนั้น ยังเป็นแค่ 16/48 อยู่ เพราะช่อง
รบัสญัญาณดจิทิลัจากยเูอสบนีัน้ยงัรบัได้สงูสดุ
แค่นั้น ไม่ได้ฟังกันแบบ24/96 แท้ๆ ซึ่งเมื่อ
ฟังเทียบกับซีดีซึ่งไม่มีการบีบอัดแต่อย่างใด ก็
ต้องเสียเปรียบเป็นธรรมดา เสียดายที่วันนั้น
เราไม่มีตัวแปลงยูเอสบีเป็นโคแอ็คเชียลมาฟัง
แบบ 24/96 แท้ๆ แต่ข้อสรุปของเราก็อยู่ตรง
ที่ว่า หากเป็นการฟังผ่านโคแอ็คเชียล 24/96 
แล้ว เสียงน่าจะดีกว่านี้ 

จากนั้นเราก็เอาไฟล์เพลง 24/96 ของ 
อัลบัมชุด Jazz At The Pawnshop ชุดแรก 
มาฟังเทยีบ 3 รปูแบบ คอื จากไฟล์ดาวน์โหลด
แบบ FLAC 24/96, ไฟล์ WAV (ไม่บีบอัด) ที่
แปลงมาจากซดี,ี ไฟล์ FLAC ทีแ่ปลงลงมาจาก
ซีดี โดยระหว่างการแปลงได้มีการ Upsample 

ไปเป็น 24/96, ไฟล์เอ็มพี 3 และฟังเทียบ
กับแผ่นซีดี (แบบธรรมดา) ซึ่งผลที่ได้ ก็ต้อง
ยอมรับกันอย่างเช่นเคยว่า เสียงจากซีดียัง  
ให้ความน่าฟังที่สุด ตามมาด้วยไฟล์ Wav 
แล้วก็ต่อด้วย FLAC จากซีดี ในขณะที่ FLAC 
ดาวน์โหลด 24/96 ตามมาแบบรองบ๊วย (แต่ก็
ใกล้เคียงกับ FLAC ที่มาจากซีดี) และบ๊วยสุด
คือเอ็มพี 3 เช่นเคย

อย่างไรก็ตาม วันนั้นเราได้ท�าการเปิด
เพลง 24/96 - 24/192 ที่ดาวน์โหลดมาจาก
เว็บต่างๆ มาเปิดฟังกันหลายต่อหลายเพลง 
ความเห็นของแต่ละคนที่นั่งฟังกันอยู่ก็ไปใน
ทางเดียวกันคือ “เสียงดี ยอมรับได้” ส่วน
ใหญ่จะบอกว่า หากไม่ฟังเปรียบเทียบกับ
ซีดีแล้ว ก็คงไม่รู้สึกว่าเสียงมันไม่ดีหรือสู้ไม่
ได้ แต่ก็ให้เสียงที่ยอมรับได้เลยแหละ ไม่ว่าจะ
เป็นการฟังไฟล์ FLAC ธรรมดาทีแ่ปลงมาจาก
ซีดี หรือเอ็มพี 3 ที่บีบอัดมาดีๆก็ถือว่า เสียง
จากคอมพิวเตอร์ในยุคนี้ “รับได้” แน่นอน คือ
หากคุณไม่ซีเรียสกับมันมากจนเกินไป มันก็
สามารถที่จะให้ความบันเทิงเริงรมณ์ได้ดีพอที่
จะใช้ฟังเป็นเพื่อนได้แน่นอน

หาเพลงเอชดีได้ที่ไหน

ปัจจุบันเพลงแบบเอชดีนั้นคุณสามารถ
หาซ้ือดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซท์ต่างๆได้
มากมาย ค่ายเพลงหลายต่อหลายค่ายไม่ว่าจะ

เป็นค่ายเพลงธรรมดาหรือค่าย Audiophile ก็
เริม่มกีารขายเพลงผ่านทางเวบ็ไซท์มากมายไป
หมด เริ่มมีค่ายเพลงที่ออกมาขายผลงานด้วย
การขายผ่านการดาวน์โหลดโดยเฉพาะเช่นค่าย 
2L Records ทีท่�าเพลง 24/96 ออกมาให้ซือ้กนั
ทางอินเทอร์เน็ต หรือค่ายเก่าแก่อย่าง LINN 
Records ก็มีการขายเพลงให้ดาวน์โหลดกัน
เกือบทุกอัลบัมที่ตัวเองมีอยู่ แถมยังสามารถ
เลือกซื้อหาตาม Resolution ที่ลูกค้าต้องการ 
ตั้งแต่เอ็มพี 3 ธรรมดายัน 24/192 เลยก็ว่า
ได้ ร้านค้าทางอินเทอร์เน็ตที่ขายเพลงแนวนี้
ที่ใหญ่ที่สุดก็เช่น HDtracks.com ซึ่งยังเป็นที่
น่าเสยีดายมากทีค่่ายนีย้งัไม่ยอมให้ลกูค้านอก
ประเทศอเมริกาสามารถซื้อเพลงกันได้ (แต่ก็
คงหาวิธีกันได้นะ)

ส�าหรับเว็บไซท์ต่างๆที่มีการขายเพลง  
เอชดีทั้งหลายที่ผมรวบรวมได้มาจากข้อมูล
ของ www.audiocircle.com ก็มี (ข้อมูลตั้งแต่
ปี 2009 นะครับ พอดีหาได้เท่านี้จริงๆ ซึ่ง
ปัจจุบันอาจจะมีเพิ่ม หรือลดลงไปกว่านี้ครับ) 

www.musicgiants.com, www.itrax.com, 
www.highdeftapetransfers.com, www.linn-         
records.com, www.dgmlive.com, www.
hdtracks.com, www.deutschegrammophon.
com, www.music.eonkyo.com/contents/
hd.asp, www.classicrecords.com, www.2l.
no/hires/index.html, www.shockwave-sound.
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com, www.referencerecordings.com, www.
magnatune.com, www.unipheyemusic.com, 
http://boomkat.com, http://dancemusichub.
com, www.junodownload.com, www.
stompy.com, www.trackitdown.net, www.
turntablelab.com/digital, www.acousence.
de/index.html, www.hifitrack.com/en, www.
bowers-wilkins.co.uk, www.bluecoastre-
cords.com, www.georgeharrison.com/#/
store/uk/detail/6223, www.naimlabel.com 
http://www.bso.org/bso/shop/productCat-
egories.jsp?id=bcat13360032, http://www.
metaxas.com/pages/masnewfiles/index.
html, http://www.qobuz.com/

ส�าหรับค่ายเพลงที่มีการขายเพลงผ่าน
ทางอินเทอร์เน็ต และเป็นเพลงเอชดี (คัด
เอาเฉพาะค่ายที่พอรู ้จักกันที่มีขายในเอชดี 
แทร็ค) ก็เช่น 2L records, A&M, Acoustic 
Disc, Cardas, Chandos, Chesky, Concord, 
Decca, Delos, Deutsche Grammophone, 
Dorian, ECM, Elecktra, Elektra Asylum, 
Geffen, GRP, Harmonia Mundi, Headfi, 
Impulse!, Inakustik, Island, Mercury, Naxos, 
New York Philharmonics, Original Jazz 
Classics,  Polydor, Prestige, Proprius, Red 
House, Reference Recordings, Reprise, 
Rhinos, Riverside, Shanachie, Stax, Telarc, 
Philadephia Orchestra, Verve Forecast, 

Verve, Warner Brothers เป็นอาทิ
จะเห็นว่าจ�านวนของค่ายเพลงนั้นเยอะ

มาก และครอบคลุมทุกแนวเพลงครับ นี่ผมไม่
ได้เอาค่ายเล็กค่ายน้อยทีไ่ม่เป็นทีรู่จั้กมาอกีกว่า
ครึง่หนึง่ของทีเ่หน็อยูน่ี ่กน่็าจะบอกได้ว่า ค่าย
เพลงเริ่มหันมาท�ามาค้าขายกันในแนวทางนี้
กันเกือบทั้งหมดล่ะครับ แล้วหากท่านสังเกต
ดีๆ จะเห็นว่า นอกจากค่ายเพลงแล้ว เราจะ
เห็น “วงดนตรี” หลายวงที่หันมาท�าเพลงเอง 
ขายเพลงเองผ่านการดาวน์โหลดโดยไม่ผ่าน
ค่ายเพลง โดยเฉพาะวงคลาสสิคครับ อย่างที่
เห็นก็มีทั้ง Boston Symphony, New York 
Philharmonics และ Philladephia Philhar-
monics ซึ่งทั้งสามเป็นวงคลาสสิคระดับโลก
ทั้งสิ้น ซึ่งผมได้ยินมาว่า แนวโน้มของวงการ
คลาสิคัลจะเป็นแบบนี้ครับ คือวงท�าเพลงเอง 
ขายเอง ไม่ผ่านค่าย เพราะเดี๋ยวนี้ค่ายเพลง
ใหญ่ๆแทบไม่สนใจดนตรีดีๆกันแล้วล่ะครับ 
แนวทางนี้ก็คงจะกว้างขึ้นเรื่อยๆ ไปจนถึง
แนวเพลงอื่นๆที่จะตามมา เช่น แจสส์ หรือ
ร็อค หรือพ็อพแบบผู้ใหญ่ฟังที่เดี๋ยวนี้ศิลปิน
ดีๆหาที่ลงยากครับ

อนาคตของ
Computer Audio

จะเรียกว่า “แจ่มใส” ก็คงไม่ผิด!
แม้ปัจจุบัน คอมพิวเตอร์ ออดิโอ อาจจะ

แทรกตวัลงไปในห้องฟังนกัเล่นได้ยงัไม่มากนกั 
แต่คงไม่มีใครปฎิเสธว่า อนาคตของฟอร์แม็ท
ชนิดนี้นั้นค่อนข้างสดใสเป็นอย่างมากทีเดียว 
เพราะอย่างน้อยชีวิตคนเราส่วนมากทุกวัน
นี้ ก็แทบจะไม่ขาดเครื่องคอมพิวเตอร์กันแทบ
จะทุกนาทีที่ลืมตาอยู่บนโลกมนุษย์กันอยู่แล้ว 
การทีจ่ะปรบัแต่งให้คอมพวิเตอร์ทีใ่ช้ท�างาน ดู
อนิเทอร์เนต็ สามารถให้เสียงดนตรทีีด่พีอทีจ่ะ 
“เอ็นจอย” ได้ ก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากเย็นอะไร จะว่า
ไม่มอีะไรจะเสียก็ว่าได้ เพราะแต่เดมิเราไม่คาด
หวงัมากจากเสยีงของคอมพวิเตอร์ อะไรนกัอยู่
แล้ว และถ้าเราได้เสยีงดีๆ ทีย่อมรบัได้ละ มนัก็
ไม่เห็นจะเป็นไรเลยใช่ไหม ดีไปเสียอีก

ก็อยากให้รอกันครับ ไม่ช้าไม่เร็ว เร็วๆนี้ 
แนวรบใหม่จาก NAD ที่จะมาทางคอมพิวเตอร์ 
ออดิโอ นั้น จะมีออกมาให้ท่านๆได้เล่นกัน
อย่างสนุกสนานแน่นอน

เตรียมเก็บตังค์กันได้เลยครับ ปีนี้ได้เห็น
กันแน่ๆ

■ ■■ หน้าจอของ XBMC
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