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ขอแนะนำ NAD VISO 1 Digital Smart Music System ที่รวบรวมเทคโนโลยี 

ดิจิทัล ออดิโอ ที่ดีที่สุดเอาไวในหนึ�งเดียว พรอมตอบสนองการใชงานกับเครื่อง 

iPod, iPad และ iPhone อีกทั้งสามารถตอเชื่อมรับสัญญาณไรสาย Bluetooth aptX                                                                                       

กับ Smartphone ระบบ Android และ Windows ทุกชนิด ตอเชื่อมใชงานงาย 

สะดวก สวยงาม และใหเสียงที่ดีเยี่ยมอยางที่คุณไมมีวันคาดคิดมากอน!

พิ สู จ น ด ว ย ตั ว คุ ณ เ อ ง วั น น�้ . . . 

The Best Sounding Smart MusicTM System in the World. Period.

เรียบงาย สงา สวยงาม และนี้คือเครื่อง Smart Music System ที่เสียงดีที่สุดในโลก! 
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ส า ร บั ญ

Life Entertainment เป็นสื่อสัมพันธ์สรรสร้าง        
วงการเครื่องเสียง จัดท�าขึ้นเป็นประจ�าทุก 
สองเดือน เพื่อจ่าย แจก ให้แก่สมาชิก และ                      
ผู้สนใจโดยมิได้คิดมูลค่า บุคคลทั่วไปที่สนใจ              
สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้โดยแจ้งความ 
จ�านงไปยัง

บรษิทั โคไน้ซ์ อเีลค็โทรนคิ จ�ากดั
เลขที ่4 ซอยวภิาวดรีงัสติ 2 แยก 2
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
หรือ E-mail: pornpinun@conice.co.th

ห ม า ย เ ห ตุ จ า ก บ้ า น ท ว า ท ศิ น  ■   ลานทิพย์

D i g i t a l  A u d i o  S p e c i a l

	 14	 เสวนา	HD	Audio

	 18	 ABC...	Computer	Hi-Fi
	 	 แบบเริ่มต้น

	 20	 หัดใช้งานโพรแกรมฟังเพลง
  JRiver

	 27	 มา	RIP	แผ่นให้เต็ม	100
	 	 กับ	EAC	ดีกว่า

บ	ท	ค	ว	า	ม

	 12	 เหตุผลกับความรู้สึก

ท	ด	ส	อ	บ

 39	 Equipment	Review
  NAD C 565BEE

	 43	 In-House	Test
  NAD DAC 1

	 47	 Test	Talk
  NAD VISO 1

ป	ร	ะ	จ	ำ	ฉ	บั	บ

	 3	 หมายเหตุจาก	บ้ า น ท ว า ท ศิ น

 4 ที่เห็นและเป็นไป

	 6	 จากโชว์รูม

	 8	 New	Products

	 11	 ประดิทินกรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม โอ้โฮ ต้องเรียนให้ทราบ ว่าสมาชิกที่จองมา 254 ท่านนั้น ปรากฏว่า
ต้องเสริมเก้าอี้เพิ่มอีกถึงเกือบ 100 ที่เลยค่ะ

โชคดีที่สั่งอาหารเผื่อไว้มากกว่าเลยเอาอยู่ค่ะ ท่านวิทยากรที่บรรยายทั้ง 4 ท่านคือ คุณ
วิจิตร บุญชู ผู้เป็นเหมือนน้องชาย, คุณธานี โหมดสง่า, คุณยุทธนา แซ่เตียว และคุณธรรมนูญ 
ประทีปจินดา 4 ท่าน 4 มุม พูดได้ดีและแตกต่างมากเลยค่ะ แต่ส�าหรับคุณธานีนั้น วันหลัง
ดิฉันจะหาซื้อธงเอาไว้ให้ เพราะท่านจะเหมาะมากกับการฟันธง ว่าควร ไม่ควร เล่นดี เล่นอะไรดี 
ข้างคุณวิจิตรก็ปูพื้นได้ดีมากๆ ใครที่ไม่ค่อยเร็ว ยังไม่มีความรู้ คุณวิจิตรปูให้ได้สามารถก้าวเดิน
หน้าต่อไปได้เลยทีเดียว สมกับเป็นอาจารย์ ส่วนคุณธรรมนูญนั้น สมกับเป็นนักวิชาการ เพราะ
พกเอาวิชาการมาถ่ายทอดเพียบเลย ส่วนคุณยุทธนานั้นแตกหัวข้อและประเด็นได้หลากหลาย
ดีทีเดียว 4 หนุ่มพูดเก่งกันคนละอย่าง คนละสไตล์ ให้ความรู้แก่ผู้ที่เข้ามาฟังมากมายทีเดียวค่ะ 
งานวันนั้นดิฉันกราบขอบพระคุณทุกท่านที่มาร่วมฟังกันอย่างคึกคักและแน่นหนาทีเดียวนะคะ

 และแน่นอนเจ้า VISO 1 นั้นท�างานได้ดีเยี่ยม น่ารัก และกะทัดรัดเหมาะมือมากเลย
ค่ะ ฝรั่งขนาดตัดโฆษณามาซื้อกันหลายรายเลยทีเดียวค่ะ แต่ละคนบอกรออยู่ เมื่อไรจะมาขาย 
พอเห็นโฆษณาเลยตัดโฆษณาวิ่งมาซื้อเลยค่ะ

 ควันหลงจากงานก็คือ หลายท่านอยากให้เราจัด Work Shop สอนให้ Download สอน
ให้ใช้ Computer มาเป็นตัวแหล่งโพรแกรมให้ได้เลยนั้น เราเลยจะจัดให้ทุกท่านมาเรียนได้นะ
คะ มาเมื่อไรเราก็มีคนสอนให้ตลอดเวลา เพียงแต่น�า

 1. เอา Notebook มา เอา Desk Top มาคงใหญ่เกินไป แต่ใช้ที่บ้านได้ ถ้าไม่มีโน้ตบุค
ก็อาศัยดูของบริษัทได้ค่ะ

 2. Smart Phone ของท่าน ที่เก่าแล้ว ไม่มี Application ให้เล่นใช้ไม่ได้นะคะ ต้องเป็น
สมาร์ทโฟนที่มี Bluetooth ก็จะเล่นได้ค่ะ จะยี่ห้อ iPhone, Samsung, Nokia อะไรก็ได้ค่ะ

 เราจะมีบูทอยู่ที่ชั้น 3 อาคาร Central World Plaza นะคะ ถ้าหาบูทไม่พบไปที่ชั้น 4 
ร้านของเราอยู่ติดกับ Nokia ที่ Zone C ก็ได้นะคะ เราจะน�าท่านไปพบเองค่ะ เราจะเปิดบูท
อยู่ที่หน้าร้าน Starbucks ชั้น 3 โซนห้าง Zen ตั้งแต่วันที่ 11-17 พฤษภาคมเลยทีเดียวนะ
คะ อย่าลืมนะคะ ท่านใดอยากได้ความรู้ ดิฉันขอเชิญให้แวะมาท�า Work Shop หรือเข้าคอร์ส
กับเราได้เลยนะคะ ถ้าใครมาวันที่ 12 พฤษภาคม เราก็จะมีประสบการณ์ของดาราดัง อ๋อม                                                                                       
อรรคพันธ์ นะมาตร์ ที่ใช้ VISO 1 มาถ่ายทอดให้ฟังด้วยนะคะ บ่ายวันที่ 12 มีกิจกรรม
มากมาย มีของรางวัลมากมายนะคะ เป็น Event ที่น่ารัก น่ารัก ของเราชาวโคไน้ซ์นะคะ 
รับรองว่าจะสนุกแน่ๆเลยค่ะ

 ส่วนโพรโมชันเดือนเมษายน-พฤษภาคมนั้น เราจะมีรายการมากมายให้น�า้ลายหก 
โปรดอ่านดูในเล่มนะคะ

ตื่นเต้นจังค่ะ
พบกันนะคะ

 

ส วั ส ดี ค่ ะ ท่านสมาชิก
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Boxx มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า
ส�าหรบัคนเมือง…เออืง…เออืงงง

จริงๆแล้วกรุงเทพฯเป็น
เมืองที่น่าอยู่นะคะ ถ้าไม่

นับรถติด มลพิษ ค่าครองชีพ 
และการแข่งขันที่สูง (ยังมีอะไร
เหลือให้น่าอยู่อีกมั่งเนี่ย) เพราะ
กรุงเทพฯเป็นเมืองหลวง เป็น
ศูนย์รวมของความศิวิไลซ์ แต่
ก็นั่นแหละค่ะ ชีวิตคนเมืองจึง
ต้องเผชิญกับปัญหามากมาย 
โดยเฉพาะเรื่องของการเดินทาง 
หลายคนต้องการความเป็นอิสระ
ในการเดินทาง ซึ่งก็เป็นที่มาของ
รถยนต์ที่ติดแหง็กอยู่บนถนนทุก
วันนี้  

มอเตอร์ไซค์จึงเป็นอีก
ทางออกหนึ่งที่หลายๆคนสนใจ 
เพราะสามารถพาเราซิกแซก
ไปตามท้องถนนที่การจราจร
เป็นอัมพาตได้ แต่เชื่อมั๊ยคะว่า
ยังมีมนุษย์บางกลุ่มที่ไม่พอใจ
กับขนาดของมัน บ่นว่าใหญ่ไป
อีกแหน่ะ!! (เรื่องมากขนาดนี้..
ปั่นจักรยานเถอะ) มนุษย์เจ้า
ปัญหาทั้งหลายคะ เลิกบ่นได้แล้ว
ค่ะ เพราะแค่คุณเป็นเจ้าของ 
Boxx มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าขนาด
เล็ก รับรองว่ารูปทรงและดีไซน์ที่
น่ารัก เก๋ไก๋ของมันจะท�าให้คุณ  
หลงรักตั้งแต่แรกพบเลยทีเดียว

เจ้ามอ’ไซค์ Boxx มีรูปร่าง
คล้าย “กล่อง” สมชื่อค่ะ มา
พร้อมกับล้อสองล้อ ซึ่งสามารถ
ใช้เดินทางได้ไกลถึง 80 ไมล์ 
(ประมาณ 130 กิโลเมตร) ต่อ
การชาร์จแบตฯ 1 ครั้ง โดย

ที่ เ ห็ น แ ล ะ เ ป็ น ไ ป

สามารถซิ่งได้เร็วสุด 35 ไมล์ต่อ
ชั่วโมง (ประมาณ 56 กิโลเมตร) 
ความยาวของมันแค่ 36 นิ้ว 
น�้าหนัก 55 กิโลกรัม สามารถ
รองรับน�า้หนักผู้ขี่ได้ตั้งแต่ 41-
136 กิโลกรัม (ว้าวว...จิ๋วแต่แจ๋ว  
นะเนี่ย) แม้จะมีดีไซน์เรียบง่าย         
แต่คุณสมบัติไม่ธรรมดานะคะ              
ไม่ว่าจะเป็นระบบคันเร่งไฟฟ้า           
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี                     
(traction control) ระบบขับ
เคลื่อนการท�างานทั้งสองล้อ 
ระบบป้องกันเบรคล็อค และไฟ
หน้า LED อีกด้วย

Boxx ตอบโจทย์ทั้งเรื่อง
ของความเป็นอิสระในการเดิน
ทาง และขนาดที่เล็ก ดูแล้วน่า
ทดลองขับอยู่เหมือนกัน แต่คงไม่
เหมาะส�าหรับเมืองไทยซักเท่าไร
หรอกค่ะ คันเท่าลูกแมวโดน
รถเมล์ปาดมาใกล้ๆก็สยองแล้ว 
อีกอย่างราคาถือว่าไม่สมตัวเลย  
คันละประมาณ 120,000.-บาท 
(โอ้วววว....มายด์) แต่ส�าหรับ
คุณผู้อ่าน LE ที่เงินเหลือ สนใจ
อยากมี Boxx ไว้แว้นซ์เล่น
ก็เข้าไปยังเว็บไซท์ Boxx เพื่อ
เลือกสีตัวรถ และอ็อพชันต่างๆ 
ได้ตามเว็บไซท์เลยค่ะ

  ■ ที่มา: boxx

KISAI                             
นาฬิกาฝึกสมอง

เวลาเป็นสิ่งมีค่าส�าหรับทุกคน
นะคะดังนั้น ส่วนมากเราจึง

ต้องใส่นาฬิกา เพื่อบอกเตือน
ให้ทราบว่าต้องท�าอะไรในแต่ละ
วัน แต่จะดีซักแค่ไหนคะ หาก

เจ้านาฬิกาที่ว่าเนี่ย ช่วยฝึก
สมองเราด้วย ว่าแล้วพี่ยุ่นอย่าง        
Tokyoflash Design Studio 
ก็เผยคอนเส็พท์นาฬิกาข้อมือ
แปลกๆ (ที่อาจจะอ่านเวลายาก
สักหน่อย) ออกมาให้เราได้ยล
กันอีกแล้วค่ะ คราวนี้ดูเหมือน
จะเอาใจคอเกมส์ปริศนาตัวเลข 
9 ช่อง หรือที่เราเรียกกันทั่วไป
ว่า Sudoku นั่นเอง โดยหน้าปัด
ของ Sudoku Puzzle Watch จะ
แสดงปริศนาขึ้นมา ซึ่งค�าตอบ
ของปริศนาคือเวลาขณะนั้นค่ะ...
โอ้ว!!!

แต่ก่อนที่คุณผู้อ่านจะรู้สึก
ปวดหัว ปวดตับ ไปกับไอเดีย
นาฬิกาข้อมือของ Tokyoflash 
รุ่นนี้ ต้องขอบอกก่อนนะคะ ว่า
มันไม่ได้ยากอย่างที่คุณคิด หรือ
ให้คุณต้องแก้ปริศนาทั้งหมด 
แต่มันจะเว้นค�าตอบเฉพาะช่อง 
ที่สามารถอ่านเวลาออกมาได้
เท่านั้น ซึ่งหมายถึงจะมี 6 ช่อง

ที่ตัวเลขหายไป โดยตัวเลขทั้ง 6 
จะเรียงตามรูปแบบการบอกเวลา
เป็น hh:mm:ss ผู้ใช้จะต้องอ่าน
ค�าตอบจากซ้ายไปขวานั่นเองค่ะ

ในส่วนของการดไีซน์ Sudoku                                  
Puzzle Watch หน้าปัดของ
นาฬิกาจะใช้เป็นจอ LCD 
ท�างานด้วยระบบสัมผัส ซึ่ง
สามารถบอกเวลา วันที่ และ
ตั้งปลุกได้ด้วย แต่หากคุณคิด
ไม่ออกจริงๆแล้วล่ะก็ เพียงแค่
สัมผัสหน้าจอ ปริศนาก็จะถูก
เฉลยให้ทราบทันทีค่ะ (เฮ้อ....ไม่
ต้องปวดหัวคิดค�าตอบก็ได้ :D)                       
เหมาะส�าหรับท่านที่ชอบเล่น 
Sudoku นะคะ นาฬิกาข้อมือ
เรือนนี้จะท�าให้คุณได้ใช้สมอง
ตลอดวัน (ลดอาการเสี่ยง     
อัลไซเมอร์) แต่ก็ต้องดูกันต่อไป
ค่ะว่า ฟีดแบ็คเป็นยังไง ก่อน
ที่ทาง Tokyoflash จะตัดสินใจ
ผลิตมันออกมา

  ■ ที่มา: Tokyoflash

แค่หายใจ                        
ก็ชาร์จ iPhone ได้         
ด้วย AIRE Mask

อ้
าวๆ.....งงล่ะสิคะ แค่หาย
ใจเนี่ยอ่ะนะ สามารถชาร์จ

แบตโทรศัพท์ได้จริงๆ ขอฟัน
เฟิร์มเลยนะคะ ว่าเจ้า AIRE                           
Mask เนี่ย ท�าได้จริงๆล่ะ 
เพราะมันเป็นสินค้าตัวใหม่ ที่
ถูกออกแบบมา ส�าหรับคนใส่ใจ
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ในสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะค่ะ  
นอกจากเราจะอนุรักษ์พลังงาน
ด้วยการเปลี่ยนพลังงานใน                          
รูปแบบต่างๆมาใช้งานได้แล้ว 
ไม่ว่าจะเป็นแสงอาทิตย์ แรงลม                        
หรือน�้า แต่ AIRE Mask มา
แบบเก๋ๆกว่านั้นค่ะ โดยการ
ใช้ลมหายใจของคุณเปลี่ยนเป็น
พลังงานส�าหรับชาร์จไฟให้กับ
อุปกรณ์ขนาดเล็กอย่าง iPhone 
ต่อไปคุณก็ไม่ต้องกลัวแล้วนะคะ           
ว่าแบตเตอรีย์จะหมด ตราบใด
ที่คุณยังมีลมหายใจอยู่ (ฟังดู
ชอบกลแฮะ)  

AIRE Mask ออกแบบมาให้
เป็นเหมือนหน้ากากกรองอากาศ 
ที่คุณสามารถสวมใส่ท�ากิจกรรม
ต่างๆได้ กิจกรรมไหนที่ต้อง 
หายใจแรงๆคงชาร์จไฟได้เร็ว
ขึ้น อีกหน่อยก่อนเข้านอนก็ใส่
หน้ากากชาร์จไฟ ตื่นมา iPhone 
ก็แบตฯเต็มพร้อมใช้ นับว่าเป็น
แนวคิดที่น่าสนใจ แต่ว่ารูปร่าง   
หน้าตาของหน้ากาก น่าจะ
ออกแบบให้ดูดีกว่านี้นะคะ ไม่งั้น
เราคงดูเป็นตัวประหลาดมากกว่า
พวกรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นแน่แท้ 
หน้ากากชาร์จแบตฯตัวนี้ยังอยู่ใน
ขั้นออกแบบและทดลองใช้งานค่ะ 
อยากรู้เหมือนกันว่าจะออกมาใช้
งานได้จริงแค่ไหน

  ■ ที่มา: joaolammoglia

Gadget บริหาร “ใบหน้า”     
ทีอ่บุาทว์ เอ๊ยย…ประหลาดสดุๆ

ท่
านผู้อ่านเคยเห็นโฆษณา
ตัวนึงที่ ป๊อบ อารยา 

เค้ามาท�าหน้า ท�าตา ท�าปาก     
ขมุบขมิบกันมั๊ยคะ โฆษณาตัว
นั้นเค้าพยายามจะสื่อให้เราเห็น
ว่า การบริหารกล้ามเนื้อบน
ใบหน้ามีส่วนช่วยให้ผู้หญิงอย่าง
เราๆดูอ่อนกว่าวัยค่ะ แก็ดเจ็ตที่
ก�าลังจะน�าเสนอต่อไปนี้ลักษณะ
การท�างานก็คล้ายๆกัน ถูก
ออกแบบโดยชาวญี่ปุ่นเจ้าแห่ง 

ไอเดียแก็ดเจ็ต (อีกแล้ว) ที่ขยัน
คิดโน่น นี่ นั่น ออกมาให้เรา
น�้าลายหกเสมอๆ ไม่ว่าจะเป็น
หน้ากากลดถุงใต้ตา อุปกรณ์ลด
ไขมันใต้คาง แอลอีดี กระตุ้น
หน้าใส และอื่นๆอีกมากมาย

และล่าสุดค่ะ บริษัทในญี่ปุ่น
ได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ส�าหรับการ
บริหารใบหน้า (Face Trainer) 
ให้ดูอ่อนวัย ฟิตเปรี๊ยะ ผลิตภัณฑ์
ชิ้นนี้ท�าจากพลาสติคผสมยาง 
โดยมีลักษณะคล้ายริมฝีปากที่
เปิดกว้าง เวลาใช้งานท่านก็แค่
น�าด้านที่เป็นท่อมีรอยหยักใส่
เข้าไปในปาก โดยหันด้านที่เป็น
ริมฝีปากขนาดใหญ่ไว้ข้างนอกค่ะ 
(ระวังใส่ผิดด้านนะคะ ฮ่าฮ่า)

หลังจากใส่เข้าไปแล้วปาก
ของเราก็จะอ้ากว้างขึ้น ซึ่งจาก
ภาพการ์ตูนจะแสดงให้เห็นว่า 
ปากของเราจะมีชุดกล้ามเนื้อ      
ที่เชื่อมต่อกับกล้ามเนื้อส่วนอื่นๆ
บนใบหน้ามากมาย ซึ่งรวมถึง
บริเวณใต้คางและคอด้วย ดังนั้น
การขยับปากจึงเป็นการบริหาร
กล้ามเนื้อส่วนต่างๆบนใบหน้าได้
เป็นอย่างดี คราวนี้มาว่าถึงการ
ใช้งาน Face Trainer ที่มีดีไซน์
แปลกๆต่อกันดีกว่าค่ะ สิ่งที่ท่าน
ต้องท�าหลังจากใส่มันเข้าไปใน
ปากก็คือ ขยับปากตามการออก
เสียงตัวอักษรในภาษาญี่ปุ่นนั่น
คือ อะ อิ อุ เอะ และโอะ หรือ

จะเป็นภาษาอังกฤษอย่าง เอ 
อี ไอ เลิฟ ยู ก็ได้ค่ะ เจ้ายาง                             
พลาสติคนี้ท�าให้เราต้องออกแรง                         
ขยบักล้ามเนือ้มากกว่าปกตทิีไ่ม่ใส่                         
อะไรไว้ในปากเลย นัน่หมายความ                       
ว่า เราจะต้องออกแรงบริหาร
กล้ามเนื้อบริเวณใบหน้ายากกว่า
ปกตินั่นเอง นัยว่ามันจะท�าให้
กล้ามเนื้อบนใบหน้าตึงขึ้น ว่า
แต่...ดูรูปการใช้งานแล้วก็ฮาดี
นะคะ สาวๆบ้านเราเห็นแล้วจะ
กล้าใช้กันรึปล่าวน้า อ้อ...ราคา
ประมาณ1,500.-บาทเท่านั้น
เอ๊งงง 

  ■ ที่มา: japantrendshop

Handpresso             
“เครื่องชงกาแฟ” ในรถยนต์

เวลาตื่นเช้าๆแล้วได้ดื่มกาแฟ
ซักแก้ว มันช่วยให้ร่างกายเรา

สดชื่นขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกเลย
นะคะ แล้วจะเป็นยังไงคะ ถ้า
เราอยากดื่มกาแฟสดถ้วยโปรด
ในขณะที่รถติดอยู่บนท้องถนน 
เราก็สามารถเป็นบาริสต้าเอง
ได้ เพียงแค่เรามี Handpresso 
เครื่องชงกาแฟสดขนาดจิ๋วที่
สามารถติดตั้ง และใช้งานได้ใน
รถยนต์ โดยเราสามารถท�ากาแฟ
สดพร้อมดื่มได้ภายในอึดใจ...  
ว้าว!!! ช่างเป็นแก็ดเจ็ตที่เกิดมา
เพื่อคอกาแฟโดยแท้

Handpresso Auto เป็น
เครื่องชงกาแฟขนาดเล็กส�าหรับ
ใช้ในรถยนต์ที่สามารถกลั่น
แคฟเฟอีนสดๆ ให้เราได้ดื่มขณะ
รถติด หรือจอดรถชมวิวข้างทาง
ได้อย่างง่ายดายค่ะ โดยดีไซน์
ของตัวเครื่องจะมีลักษณะคล้าย
กระบอกน�้าเก็บความร้อน ซึ่ง
การใช้งานก็ง่ายมากค่ะ เราแค่
ติดตั้งสายเพาเวอร์ของมันเข้า
กับช่องจุดบุหรี่ เปิดฝาด้านบน 
แล้วเติมน�า้เปล่าเข้าไป จากนั้น
น�าซองผงกาแฟที่ชื่นชอบวางทับ
ขึ้นไปอีกที เสร็จแล้วบิดฝาปิด
ให้แน่น กดปุ่มเพาเวอร์ เพื่อให้ 
Handpresso Auto ท�าการต้มน�้า
ให้เดือดภายในไม่กี่นาที เมื่อทุก
อย่างพร้อมก็เพียงแค่ถอดปลั๊ก
เพาเวอร์ออก เตรียมแก้วกาแฟ
ไว้ให้พร้อม จับ Handpresso 
Auto คว�่าลง เพื่อให้น�้าร้อนผ่าน
ซองเมล็ดกาแฟบดไหล่ออกมา
เป็นกาแฟสด Espresso หอม
กรุ่น ให้เราดื่มได้ทันทีค่ะ ราคา
ของ Handpresso Auto อยู่ที่
ประมาณ 6,000.-บาทค่ะ ก็เป็น
แก็ดเจ็ตที่น่าเล่นส�าหรับคอ
กาแฟนะคะ



จ า ก

โชว์รูม
■   ‘หนึ่งเดียว คนเดิม’

สวัสดีคะ มาพบกันอีกครั้ง
เป็นครั้งที่ 2 ของปีนี้แล้ว

นะคะ เวลาผ่านไปไวมากๆ แป๊บ
เดียวจะไปครึ่งปีกันแล้วนะคะ

ก่อนที่จะเริ่มเรื่องใดๆ
ก็คงจะอดไม่ได้ที่จะต้องกราบ
ขอบพระคุณเหล่าลูกค้าสมาชิกที่                   
มาแวะเวียนเยี่ยมเยือนพวก
เราในงาน Conice Hi-Style ที่
ผ่านมาเมื่อวันที่ 18 มีนาคม ที่                      
โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ รัชดา 
โดยในงานนั้นเรียกได้ว่าประสบ
ความส�าเร็จเกินความคาดหมาย

เป็นอย่างยิ่ง เมื่อสมาชิกเกิน                                
กว่า 300 ท่านมารวมกันอยู่ใน                            
วันนั้น เพื่อมีส่วนร่วมในงาน                            
เสวนา HD Audio ทีร่วมเอา
กรู ูนกัเขยีนผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ 
Computer Audio มารวมกัน
อย่างมากมาย

ซึง่บทเสวนาในวนันัน้ เข้มข้น                                  
ขนาดไหนก็ขอได้โปรดติดตาม
ในฉบับนี้ รวมถึงการบ้านที่คุณ                               
อธวิฒัน์รบัปากกบัสมาชกิหลายๆ                               
ท่านให้ช่วยถ่ายทอดวิธีการเล่น 
การปรบัแต่งต่างๆนัน้ แกกไ็ด้น�า

มารวบรวมกันไว้ในเล่มนี้แบบ
เต็มๆเลยทีเดียว ก็ขอให้ไปพลิก
อ่านกันได้นะคะ

ก็เรียกได้ว่าเป็นงานที่
ประสบความส�าเร็จเหนือความ
คาดหมายจริงๆ ก็ต้องกราบ
ขอบพระคุณทุกท่านที่มาให้              
ก�าลังใจเรา รวมถึงหากมีข้อ  
ผิดพลาดขาดตกบกพร่องอะไรไป 
ก็กราบขออภัยและขอได้โปรดให้
อภัยเราด้วยนะคะ 

จากนี้ก็มาดูภาพบรรยากาศ
งานวันนั้นกันเลยดีกว่าค่ะ
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NAD VISO 1              
On the Show

ข่
าวดีต่อไปที่จะมีก็คือ ใน
วันที่ 11 พฤษภาคม-17 

พฤษภาคม ที่จะถึงนี้ ทางเราจะ
จัดให้มีงานเปิดตัวสินค้า NAD 
VISO 1 อย่างเป็นทางการขึ้น
ที่ห้าง Central World ค่ะ โดย
งานนี้จะมีการออกบูทในบริเวณ
ห้าง Central World เป็นบริเวณ
หน้าร้าน Starbucks ฝั่งห้าง 
ZEN ติดตามข่าวได้ที่ website: 
www.conice.co.th นะคะ

โดยในงานนี้ เราตั้งใจจะเป็น 
Show Case พิเศษให้พระเอก
เป็น NAD VISO 1 โดยเฉพาะ 
โดยจัดพื้นที่ให้สามารถได้ทดลอง

เล่น ลองใช้งาน ลองฟัง กัน
อย่างเต็มที่ เรียกได้ว่า อัดเพลง
ใส่เครื่อง ใส่โทรศัพท์ กันมาลอง
ได้เต็มๆเลยค่ะ ท่านไหนที่งาน 
Hi-Style ที่ผ่านมา ไม่ได้ลองกัน
เต็มที่ หรือเสียงตีกันมาก ก็มาที่
นี่ รับรองเน้นๆได้เลย

และนอกจากนั้นแล้ว ในวัน
เสาร์ที่ 12 พฤษภาคม ตั้งแต่
เวลา 14.00 น. เป็นต้นไปเราจะ         
ม ีEvent พเิศษ เปิดตวัอย่างเป็น                              
ทางการโดยเฉพาะ โดยในงาน
นี้เราได้รับเกียรติจากนักแสดง
หนุ่ม รูปหล่ออออออมาก ที่
ก�าลังดังจากละคร “รักออก
อากาศ” คือคุณอ๋อม อรรคพันธ์ 
นะมาตร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้ใช้ 
NAD VISO 1 มาเล่าสู่กันฟัง
เรื่องของความประทับใจที่มีต่อ 

Smart Music System เครื่องนี้ 
ว่าใช้ดีขนาดไหน ก็อยากให้แวะ
มากันเยอะๆในวันนั้นนะคะ มา 
Meet & Greet ดาราชื่อดังกัน 

นอกจากนั้นแล้ว ในงานวัน     
อื่นๆนั้น ก็อย่างที่คุณลานทิพย์                         
ได้บอกไปในงาน Conice Hi-Style 
ก็คือ สมาชิกท่านใดที่มีความ
ประสงค์อยากให้เราสอนวิธีการ 
ใช้งาน การ RIP เพลง การใช้
งานโพรแกรมฟังเพลง การเล่น
เพลง Hi-Res การเล่น DAC 
ต่อ DAC การใช้ Smartphone 
ฟังเพลงผ่าน Bluetooth ก็ขอ
เรียนว่า มาหาพวกเราได้เลย
ในช่วงงาน ทีมงานของเราจะ
เตรียมพร้อมจัด Work Shop ให้
ท่านได้เรียนรู้กันเต็มที่เลยค่ะ 

อย่าพลาดนะคะ ที่ Central                              
World Plaza 11-17 พฤษภาคม 
2555 นี้ค่ะ

โพรโมชันประจำ�เดือน   
เมษ�ยน-พฤษภ�คม 

ผ่
อน 0% กลับมาอีกแล้วค่า                      
มาถึงโพรโมชันประจ�า

เดือนเมษายน-พฤษภาคมกัน
แล้วนะคะ เดือนนี้เรามีทีเด็ด
ที่หลายท่านเรียกร้องกันก็คือ 
ผ่อน 0% 6 เดือนกลับมาอีกครั้ง
หนึ่งค่ะ

โดยงานนี้ตั้งแต่วันที่ 15 
เมษายนถึง 15 พฤษภาคม 
ส�าหรับสาขาหลักของเราคือ 
โชว์รูมซอยหอการค้า, Central 

World Plaza, Seacon Square 
ท่านสามารถผ่อน 0% นาน    
6 เดือน กับบัตรเครดิท K Bank 
กสิกรไทย, KTC กรุงไทย, BBL 
กรุงเทพค่ะ ส่วนสาขาเชียงใหม่
สามารถผ่อน 0% ได้กับบัตร   
K Bank กสิกร และ KTC   
กรุงไทย ส่วนนครศรีธรรมราช
จะผ่อนได้กับบัตร K Bank    
กสิกรไทย ค่ะ

ส่วนลูกค้าท่านไหนสะดวกที่
ห้าง The Mall หรือ Home Pro 
ก็สามารถผ่อน 0% ได้เช่นกันค่ะ 
โดยทางสองห้างนั้น จ�านวนบัตร
จะมีมากขึ้นไปอีกเยอะเลย ต้อง
เรียนรบกวนตรวจสอบที่หน้า
สาขากันอีกทีนะคะ (กลัวพลาด
ค่ะ) แต่เท่าที่ทราบ ตามห้าง
นี่เรียกได้ว่า บัตรหลักๆเกือบ
ทุกชนิดเลยค่ะ จะขาดกันนิดๆ
หน่อยๆนะคะ ดังนั้นใครบัตรไม่
ตรงกับที่ทางโชว์รูมของเรา ก็ไป
เลือกผ่อนกันได้ที่ห้าง The Mall 
บางกะปิ, งามวงศ์วาน, พารากอน 
และบางแค หรือ Home Pro 
รังสิต, แฟชั่นไอส์แลนด์ และ
รัตนาธิเบศร์ ได้เลยค่ะ

โดยสินค้า ทั้ง NAD, PSB, 
NHT และ Velodyne สามารถ
ผ่อน 0% นาน 6 เดือน จาก
ราคาขายสุทธิปกติได้ทุกรุ่นเลย
นะคะ (ยกเว้นสินค้าราคาพิเศษที่
ลดราคาอยู่แล้ว) 

เนื้อที่ฉบับนี้ค่อนข้างจ�ากัด 
เอาเป็นว่า พบกนัใหม่ฉบบัหน้าค่ะ 

0%
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NEW
PRODUCTS
■  ‘หนึ่งเดียว คนเดิม’ ต้

องเรียกว่าปี 2012 นี่    
สินค้าใหม่ๆภายใต้ชายคา 

บ้ า น ท ว า ท ศิ น ของเรานั้น 
มีออกมาเยอะจริงๆนะครับ จาก
เมื่อต้นปีที่ผ่านมา เครื่องเครา
ทางฝั่งของ NAD นั้นก็มีออกมา
มากมายหลายรุ่นให้ได้เลือกกัน
มากมาย มาถึงวันนี้ ก็ต้องขอ
คิวให้พรรคพวกเพื่อนฝูงอย่าง 
Velodyne อีกรายมาอวดของใหม่
ของดีกันบ้างนะครับ

Velodyne เที่ยวนี้มีของดีๆ
มาโชว์กันถึงสองซีรีส์ใหม่ล่าสุด 
เลยทีเดียว มาดูกันเลยดีกว่าครับ
ว่ามีอะไรบ้าง

EQ Max Series         
นิยามแห่งความคุ้มค่า       
และมาตรฐานแห่งเสียงทุ้ม

สําหรับ Velodyne แล้ว สินค้าในกลุ่มสับ-วูฟเฟอร์ 
ระดับกลางนี่ ต้องถือว่าเป็นกลุ่ม                               
ที่ได้รับความนิยมและขายดีที่สุด
มานานนมแล้วครับ ตั้งแต่
ยุคแรกๆอย่าง VA Series, 
CT Series, CHT Series,               
CHT-R Series, CHT-Q Series                         
ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสับ-วูฟเฟอร์ 
ระดับกลางที่ให้เสียงยอดเยี่ยม

เกินราคามาโดยตลอด โดย
มีพัฒนาการที่ต่อเนื่องไม่หยุด
หย่อน โดยเฉพาะในรุ่น CHT-R 
เป็นต้นมาที่มีการผนวกเอา
รีโมท คอนโทรล และระบบ 
DSP EQ ปรับแต่งสภาพเสียง
ให้เข้ากับห้องฟังโดยอัตโนมัติ 
เข้ามาผนวกไว้เป็นครั้งแรกใน                                
สับ-วูฟเฟอร์ ระดับราคานี้ ซึ่ง
จนถึงปัจจุบัน ก็ยังไม่มีคู่แข่งราย
ไหนกล้าท�าออกมาสู้เลย

ส�าหรับ EQ-Max ใหม่นี้ 
เป็นพัฒนาการล่าสุดที่ต่อเนื่อง
มาจาก CHT-Q ครับ ออกแบบ
มาเพื่อเป็นสับ-วูฟเฟอร์ระดับ

สองนิยมใหม่แห่งเสียงทุ้ม
จาก V e l o d y n e
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กลางที่ “ครบเครื่อง” ที่สุด เรียก
ว่าในราคาระดับนี้ มาลองฟัง
ก่อนแล้วก็จะพบว่าไม่ต้องเสีย
เวลาไปหายี่ห้ออื่นแหละ ว่ากัน
ง่ายๆตรงๆแบบนี้แหละครับ ไม่
เชื่อไปลองเทียบดูได้ครับ ระดับ
ราคานี้ เสียงแบบนี้ ลูกเล่นแบบ
นี้จะไปหาใครมาเทียบ?

เริ่มจากจุดแรกที่พัฒนากัน
ก่อน เริ่มจากเป้าหมายแรกคือ 
คุณภาพเสียงที่ต้องดีขึ้น โดย
เฉพาะกับเรื่องของพลก�าลัง แรง
ปะทะ ความลึกแน่นของเสียง
ทุ้ม ที่ขอเพิ่มความสะใจขึ้นมา
อีกหน่อย การออกแบบตู้ใหม่
จึงมีการเพิ่มปริมาตรตู้ขึ้นมา
อีกนิด ขนาดตู้จึงเพิ่มขึ้นมาอีก
หน่อย (หลายคนชอบนะสับฯ
ใหญ่ๆเนี่ย) ปรับเปลี่ยนระบบ 
Slot Lode แบบยิงเสียงผ่าน
ช่องด้านหน้าทรงเหลี่ยม มา
เป็นระบบ Down Firing Port 
แบบใหม่ มีท่อระบายเสียงทุ้ม
ทรงกลมที่ออกแบบจูนความถี่
มาอย่างดีเยี่ยมแล้ว เพื่ออาศัย
การตกกระทบกับพื้นห้องมาช่วย
เสริม พลังเสียงทุ้มลึกๆได้อย่าง
ทรงประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

วูฟเฟอร์แบบใหม่ใช้กรวย 
Reinforced Fiber ขอบโฟม
แบบใหม่ที่ทนทานชะมัด เห็น
เป็นขอบโฟมนี่ ไม่ต้องตกใจนะ
ครับ เพราะขอบโฟมรุ่นหลังๆ
นี่ทนทานนานกันเป็นสิบปีครับ 
อย่างพวก CT Series นี่ ป่าน
นี้ยังไม่เห็นยกมาเปลี่ยนขอบกัน
เลยครับ อีกอย่างที่ชอบขอบโฟม
เพราะการขยับนิ่มนวล ไม่กิน
แอมป์มาก เบสส์อิ่มนุ่มลึกฟัง
ดีครับ โดยไดรเวอร์นี้จะท�างาน
ร่วมกับภาคขยายก�าลังสูง ที่มี
ก�าลังขับ 180-225 วัตต์ RMS 
(ตามรุ่น) ซึ่งแอมป์แต่ละรุ่นนั้น
ก็มีก�าลังส�ารองสูงมากไปจนถึง 
450 วัตต์ (ในรุ่น 12 นิ้ว) ได้
อย่างสบายๆ โดยในแอมป์นั้น
ก็ผนวกการปรับแต่งควบคุม

ระดับสุดยอดเอาไว้ครบ ไม่ว่าจะ
เป็นการเลือก DSP แนวเสียง
ในการฟัง 4 รูปแบบ Movies, 
R&B Rock. Jazz และ Game 
ให้เลือกแนวเสียงตามลักษณะ
การฟัง รวมถึงการปรับแต่ง         
พื้นฐานอื่นๆไม่ว่าจะเป็นปรับ
เร่ง/ลดเสียง, ปรับแต่ง Phase 
4 ระดับ, ปรับหรี่ลดไฟด้านหน้า, 
เลือก Night Mode ฟังตอน
กลางคืน, เลือกปรับ EQ แบบ 
Auto หรือกระทั่ง Mute เสียงก็
ท�าได้ด้วย สะดวกจริงๆ

EQ-Max
มีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด
3 รุ่น 3 ขนาด 

EQ-Max 8 เป็นรุ่นเล็ก
สุดในซีรีส์ ส�าหรับห้องขนาด                           
เลก็-กลางใช้ไดรเวอร์ขนาด 8 นิว้                           
กรวย Reinforced Fiber วอยซ์
คอยล์ 2 ชั้น หน้าตัดกระบอก
สูบ 6.3 นิ้ว แม่เหล็กหนัก 4.66 
ปอนด์ ยิงเสียงออกทางด้าน
หน้า พร้อมท่อเบสส์แบบ Down 
Firing ยิงเสียงลงพื้น ขยาย
เสียงด้วยแอมป์ในตัวขนาด
ก�าลังขับ 180 วัตต์ RMS (360 
Watts Dynamic) ปรับจุดตัด
ได้ตั้งแต่ 40-135 Hz ต่ออินพุท
ได้ทั้งแบบ Line และ Speaker 
Level สามารถควบคุมระดับ
ความดัง, เลือกแนวเสียง, เปิด
ปิดไฟหน้าปัด เลือกโหมดการ
ฟัง และปรับเฟสได้สี่ระดับจาก
รีโมท คอนโทรล และมาพร้อม
ไมโครโฟน, ขาตั้งขนาดเล็ก เพื่อ
ระบบ Auto EQ ตอบสนอง
ความถี่ 32-120 Hz (± 3 db)

EQ-Max 10 เป็นรุ่นกลาง
ในซีรีส์ ส�าหรับห้องขนาดกลาง
ใช้ไดรเวอร์ ขนาด 10 นิ้ว กรวย 
Reinforced Fiber วอยซ์คอยล์ 
2 ชั้น หน้าตัดกระบอกสูบ 8.2 
นิ้ว แม่เหล็กหนัก 5.36 ปอนด ์ 
ยิงเสียงออกทางด้านหน้า พร้อม
ท่อเบสส์แบบ Down Firing ยิง

เสียงลงพื้น ขยายเสียงด้วย
แอมป์ในตัวขนาดก�าลังขับ                             
195 วัตต์ RMS (390 Watts 
Dynamic) ปรับจุดตัดได้ตั้งแต่ 
40-135 Hz ต่ออินพุทได้ทั้ง
แบบ Line และ Speaker Level 
สามารถควบคุมระดับความดัง,                           
เลือกแนวเสียง, เปิดปิดไฟ
หน้าปัด เลือกโหมดการฟัง 
และปรับเฟสได้สี่ระดับ จาก
รีโมท คอนโทรล และมาพร้อม
ไมโครโฟน, ขาตั้งขนาดเล็ก เพื่อ
ระบบ Auto EQ ตอบสนอง
ความถี่ 28-120 Hz (± 3 db)

EQ-Max 12 เป็นรุ่นกลาง                  
ในซีรีส์ ส�าหรับห้องขนาด             
กลาง-ใหญ่ใช้ไดรเวอร์ ขนาด 
12 นิ้ว กรวย Reinforced Fiber 
วอยซ์คอยล์ 2 ชั้น หน้าตัด
กระบอกสูบ 9.7 นิ้ว แม่เหล็ก
หนัก 7.40 ปอนด์ ยิงเสียงออก
ทางด้านหน้า พร้อมท่อเบสส์             
แบบ Down Firing ยิงเสียง
ลงพื้น ขยายเสียงด้วยแอมป์ใน
ตัวขนาดก�าลังขับ 225 วัตต์ 
RMS (450 Watts Dynamic) 
ปรับจุดตัดได้ตั้งแต่ 40-135 Hz             
ต่ออินพุทได้ทั้งแบบ Line 
และ Speaker Level สามารถ
ควบคุมระดับความดัง, เลือก
แนวเสียง, เปิดปิดไฟหน้าปัด 
เลือกโหมดการฟัง และปรับเฟส
ได้สี่ระดับ จากรีโมท คอนโทรล 
และมาพร้อมไมโครโฟน, ขาตั้ง
ขนาดเล็ก เพื่อระบบ Auto EQ    
ตอบสนองความถี่ 25-120 Hz 
(± 3 db)

และนั่นก็เป็นสามรุ่นล่าสุด
ของสับ-วูฟเฟอร์ ที่คุ้มค่าที่สุดรุ่น
หนึ่งที่อยากให้คุณๆที่ก�าลังมอง
หาสับฯในระดับราคานี้ได้ลอง
กันนะครับ พวกเราที่นี่ฟังกัน
แล้ว ยอมรับเลยว่า เบสส์เด้ง
มันส์ สนุกขึ้นกว่าเก่าเอาเรื่อง
เลยทีเดียว ลองหาเวลามาฟังกัน
นะครับ

หมายเหตุ: EQ-Max ที่จะ

น�าเข้าในประเทศไทย ล็อตที่สอง 
ตัวตู้จะเป็นสีด�านะครับ

Velodyne                 
Digital Drive Plus       
ที่สุดแห่งสับ-วูฟเฟอร์        
ที่ “ดีที่สุด” จาก Velodyne

เมื่อประมาณสักสี่ห้าปีก่อน  
Velodyne นั้น ได้สร้างความ

ฮือฮาระดับอ้างอิงขึ้นมา เมื่อ
น�าเอาเทคโนโลยีระดับสูงสุด 
ที่ได้รับการบ่มเพาะในฐานะ                            
ผู้เชี่ยวชาญสับ-วูฟเฟอร์ มารวม
กันอยู่ในสับ-วูฟเฟอร์ ระดับ 
Top of the Line ด้วยเป้าหมาย
คือ

- เบสส์ลึกแน่นทรงพลังที่สุด
- ความเพี้ยนต�่าที่สุด
- ขนาดเล็กที่สุด
- แอมป์ก�าลังสูงที่สุด
- เข้ากับห้องได้หลากหลาย

ที่สุด
- และเสียงดีที่สุด
ซึ่งผลที่ได้ออกมานั้นก็คือ 

Velodyne Digital Drive Series, 
สับ-วูฟเฟอร์ ที่ได้รับการยอมรับ
ว่า “สุดยอด” ที่สุดของวงการ 
และได้รับการยอมรับอย่างกว้าง
ขวางว่าเป็นสับ-วูฟเฟอร์ ระดับ
อ้างอิง Reference ที่มีแต่คน
พยายามท�าตามและท�าได้แค่
เพียง “คล้ายๆ” เท่านั้นเอง

Digital Drive Plus รุ่นแรก
นั้น โดดเด่น ด้วยการผสาน
งานการท�างานของส่วนหลักๆ 
3 ส่วน คือ หนึ่ง ไดรเวอร์ระดับ
สุดยอดที่สุด ช่วงชักลึกที่สุด ทน
ก�าลังขับสูงสุด, สอง ภาคขยาย
ที่ดีที่สุด พร้อมระบบ Servo 
ควบคุมการขยับของกรวยล�าโพง
เพื่อลดความเพี้ยนที่ดีที่สุด และ
สาม ระบบปรับแต่งระดับ State 
of The Art ที่ท�าให้สามารถปรับ
จูนให้เข้ากับทุกสภาวะห้องฟัง
ผ่านหน้าจอ OSD ที่สุดยอด

ผลก็คือ สับ-วูฟเฟอร์ ที่ให้                            
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เสยีงทีล่กึสุดก้นบึง้ระดบัสัน่กระดกู 
เที่ยงตรง สะอาดไร้ความเพี้ยน 
จนได้รับการยอมรับกันทั่วโลกมา
นานหลายปีติดต่อกัน 

มาถึงปีนี้ Digital Drive 
Plus ก็ได้รับการน�าออกมา
สู่ตลาด โดยได้รับการพัฒนา
ปรับปรุงขีดความสามารถขึ้น
มาอีกหลายจุด ซึ่งจะมีอะไรบ้าง 
ตามไปดูกัน

ระบบปรับแต่งใหม่ 

ส�าหรับผู้ที่ “กลัว” การ  
ปรับแต่งแบบละเอียดลออ ใน 
Digital Drive ซีรีส์ก่อนหน้านี้ นี่
คือข้อดีที่จะท�าให้ท่านรักท่าน
หลง เพราะมาคราวนี้ Digital 
Drive Plus จะมาพร้อมกับระบบ 
One Touch Auto EQ ใหม่ ที่
ท�าให้การปรับแต่งสะดวกดาย
กว่าที่เคย เพียงเสียบไมค์ ลาก
เอาไมค์มาวางที่ต�าแหน่งนั่ง 
แล้วกดปุ่มที่รีโมท ตัวเครื่องก็จะ

ท�าการปรับแต่งอัตโนมัติอย่าง
แม่นย�าสูงสุด รอไม่นาน เสียง
เบสส์ในอุดมคติก็จะเกิดขึ้นมาใน
ห้องคุณได้ไม่ยาก

ส่วนท่านที่มีฝีมือระดับ 
Pro ก็ไม่ต้องเสียใจ ระบบการ     
ปรับแต่งแบบดั้งเดิมยังมีอยู่ 
พร้อมก้าวไปสู่ความละเอียดใน
การปรับระดับที่เรียกว่า Pro 
เรียกพี่ ทั้งในแบบดั้งเดิมคือ ต่อ
สายภาพจากตัว Digital Drive 
Plus แล้วดูผ่านหน้าจอทีวีของ
ท่าน ปรับแต่งโดยใช้รีโมท 
คอนโทรล แบบดั้งเดิมก็ยังมีอยู่

พร้อมๆกับของใหม่ล่าสุด 
คือ “ปรับแต่งผ่านคอมพิวเตอร์” 
-ใช่แล้วครับ--Digital Drive 
Plus รุ่นใหม่ สามารถปรับแต่ง
ค่าทุกอย่าง อย่างละเอียดและ 
Real Time ที่สุดผ่านทางหน้าจอ        
คอมพิวเตอร์ของคุณได้ โดยจะ
มีซอฟท์แวร์มาให้ลง Install ใน 
Laptop ของคุณ เชื่อมต่อไป

ที่ Digital Drive Plus ผ่านทาง
สาย USB จากนั้นก็ปรับแต่ง
ผ่านทางคอมพิวเตอร์ คิดง่ายๆ
ครับ คุณปรับแต่ง EQ สร้าง
กราฟการตอบสนองความถี่ที่คุณ
ต้องการ ด้านการลาก “เม้าส์” 
ไปตามใจจะนึก!

มันจะสุดยอดแค่ไหน?

ด้วยระบบการปรับเหล่านี้    
แหละครับ ที่จะท�าให้เสียงทุ้ม
ในห้องของคุณนั้น เข้าสู่ความ
เป็นอุดมคติได้ไม่ยากเลยจริงๆ 
คุณจะสามารถปรับได้ทุกอย่างที่
ต้องการผ่านทางระบบนี้ ไม่ว่า
จะเป็นปรับ Phase, ปรับจุดตัด
ที่ละ Hz, ปรับตั้งค่าการท�างาน
ของระบบ Servo, ปรับแต่ง EQ 
สร้างสไตล์เสียงเก็บไว้ใน Preset 
6 แบบ, ฯลฯ อีกมากมาย

ไดรเวอร์ระดับสุดยอด

มีระบบการปรับแต่งที่ดีแล้ว 

หากส่วนประกอบอืน่ๆไม่ได้เรือ่งก็
ไม่มีประโยชน์ครับ ของดีที่สุด ที่ 
Velodyne อัดแน่นมามากมาย 
เริ่มตั้งแต่ไดรเวอร์ ระดับสูงสุด 
ดีที่สุดเท่าที่จะท�าได้ Velodyne 
เลอืกใช้ไดรเวอร์กรวย Fiberglass 
Lohacell Laminate ขอบยาง
เหนียวใหม่ล่าสุด ที่ใช้วอยซ์คอยล์
หน้าตัดกว้างใหญ่ และพันลวด
ทบกันถึง 6 ชั้น! ท�าให้ทนความ
ร้อนและก�าลังขับสูงอย่างเหลือ
เชื่อ วูฟเฟอร์นี้ออกแบบให้มีการ
ขยับเป็น Linear ที่เที่ยงตรง
อย่างถึงที่สุด พร้อมรับก�าลังขับ
สูงสุด ทรงพลังที่สุดด้วยแม่เหล็ก
หนัก 35 ปอนด์เลยทีเดียว! 

การท�างานของ Direct 
Digital Plus นั้น ท�างานเป็น
แบบตูปิ้ด Acoustic Suspension 
เพื่อขนาดที่เล็ก กะทัดรัด ซึ่ง
ทราบกันดีว่า ทางออกคือระบบ
ตู้ปิดเท่านั้น ซึ่งก็มีข้อจ�ากัดอีก
ว่า ตู้ปิดนั้น หากต้องการเบสส์          
ลึกล�า้สุดๆจริงๆ หัวใจหลักจะ
อยู่ที่แอมป์ต้องก�าลังสูงมากๆ 
และไดรเวอร์ก็ต้องทนก�าลังขับได้
มากๆ ซึ่งเรื่องของไดรเวอร์นั้น
ผ่านแล้วต่อไปก็เป็นเรื่องของ

แอมป์ระดับ
State of The Art

ที่เลือกใช้ใน Digital Drive 
Plus นั้นเป็นแอมป์แบบ  
Class-D ระดับสุดยอดที่ให้ก�าลัง
ขับสูงถึง 1,250 วัตต์ RMS!!! 
โดยแอมป์ตัวนี้สามารถให้     
ก�าลังส�ารองพีคขึ้นไปได้สูงถึง 
3,500 วัตต์เลยทีเดียว เรียกได้
ว่า ปั๊มพลังกันออกมาจนบ้านร้าว
นั่นเทียว โดยแอมป์นี้ยังเป็นตัว
ท�าหน้าที่สอดประสานกับระบบ 
Digital Servo คอยควบคุมจัด
ที่จัดทางให้ตัววูฟเฟอร์ขยับเป็น
เส้นตรง Linear ตลอดเวลา 
ท�าให้ไม่ว่าจะถูกอัดด้วยก�าลัง
ขนาดไหน วูฟเฟอร์ก็จะขยับเข้า
ออกแบบเส้นตรงสุดๆ ไม่มีการ
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แกว่ง เสียรูปออกไปข้างๆ ซึ่งผล
ที่ได้ก็คือการท�างานให้เสียงทุ้ม
ลึกสุดลงๆไปได้ถึง 14.4 Hz (ใน
รุ่น DD18) เลยทีเดียว (เสียง
ทุ้มลึกขนาดนี้ เกินหูมนุษย์ที่จะ
ได้ยิน แต่สัมผัสได้ด้วยผิวกาย!) 

และนอกจากทุ้มจะลึกลงไป
ได้ขนาดนั้นแล้ว ความเพี้ยน
ยังต�า่ที่สุดด้วยความเพี้ยนรวมที่
น้อยกว่า 0.5% ต�่าที่สุดส�าหรับ
สินค้าในกลุ่มสับ-วูฟเฟอร์ ซึ่ง
ผลก็คือ เสียงทุ้มที่สะอาด ล�้าลึก
อย่างที่ไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อน
เลยทีเดียว

สวยงามทุกกระเบียด

นอกจากจะอัดแน่นไปด้วย
เทคโนโลยีแล้ว ตัวตู้ของ Direct 
Digital Plus ก็ยังได้รับการ
สร้างสรรค์ขึ้นมาในระดับงาน
เฟอร์นิเจอร์ชั้นดี ผิว High 
Gloss Black Piano Finish คือ
มาตรฐานหลักที่เราสั่งเข้ามา แค่
นี้ก็สวยงามจับใจเข้าได้กับทุกห้อง
ฟังแล้ว

ต่อเชื่อมสมบูรณ์แบบ

การใช้งานต่อเชื่อม Direct 
Digital Plus นั้นต้องเรียกว่า
ครบเครื่อง ต่อได้ทั้งแบบ Line 
Level ที่มีให้เลือกทั้งแบบ RCA 
และ Balanced XLR หรือจะ
แบบ High Level จากขั้วล�าโพง
ของแอมป์ก็ได้ สามารถต่อได้
ทั้งแบบ LFE หรือแบบปกติ มี 
Output เพื่อที่จะท�าการต่อขนาน
ในกรณีใช้สับ-วูฟเฟอร์มากกว่า
สองตัวอีกด้วย

มีให้เลือกตามความเหมาะสม

Direct Digital Plus มีให้
เลือก 4 รุ่น ตามความเหมาะสม              
ของห้องฟัง โดยแต่ละรุ่นนั้น
ใช้ระบบปรับแต่งและภาคขยาย
เดียวกันทั้งหมด จะต่างกัน
ที่ขนาดของวูฟเฟอร์ และการ                       
ตอบสนองเสียงทุ้มลึกสุด คือ

  ■ คอนเสอร์ทเพื่อพ่อ 22 เม.ย. เวลา 14.00น. 
หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
(ท่าพระจันทร์) บัตรราคา 2,000, 1,500, 
1,200, 1,000, 800 และ 500 บาท

  ■ คอนเสอร์ทการกุศล The Hot Pepper                   
Singers in Concert 29 เม.ย. เวลา 
14.00น. ณ ทีโอที ส�านักงานใหญ่ ถนน
แจ้งวัฒนะ บัตรราคา 2,000, 1,500 และ 
1,000 บาท

  ■ คอนเสอร์ท Dream Theater Live In 
Bangkok 2012 8 พ.ค. เวลา 20.00น.        
ณ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี บัตรราคา 
1,500 บาท

  ■ การแสดง Les Ballets Trockadero de 
Monte Carlo 9-12 พ.ค. เวลา 19.30น.  
ณ รอยัล พารากอนฮอลล์ บัตรราคา 
3,000, 2,500 และ 1,700 บาท

  ■ การแสดง “จากใจสู่ใจ ครั้งที่ 2” 13 พ.ค. 
เวลา 13.30-17.00น. ณ โรงละครแห่ง
ชาติ บัตรราคา 1,800, 1,500, 1,200, 
700, 300 และ 200 บาท

  ■ คอนเสอร์ท Lady Gaga “The Born This 
Way Ball” 25 พ.ค. เวลา 19.30น. ณ 
สนามราชมังคลากีฬาสถาน บัตรราคา 
7,000, 4,500, 3,500, 2,500 และ 1,500 
บาท

  ■ *ทุกรายการติดต่อ/ซื้อบัตรได้ที่ thaiticketmajor 
ทุกสาขา

  ■ บ้ า น ท ว า ท ศิ น มีวันหยุดพิเศษคือ 
13-17 เม.ย. เทศกาลสงกรานต์, 1 พ.ค. 
วันแรงงานแห่งชาติ และ 5 พ.ค. วัน
ฉัตรมงคล

ป ร ะ ดิ ทิ น ก รุ ง เ ท พ ฯ

DD Plus 10 วูฟเฟอร์ 10 นิ้ว 
เหมาะสมกับห้องขนาดเล็กถึง
กลาง เบสส์ลงลึกสุด 18.7 เฮิทซ์ 
สูงสุด 120 เฮิทซ์

DD Plus 12 วูฟเฟอร์ 12 นิ้ว 
เหมาะสมกับห้องขนาดกลางถึง
ใหญ่ เบสส์ลงลึกสุด 17 เฮิทซ์ 
สูงสุด 120 เฮิทซ์

DD Plus 15 วูฟเฟอร์ 15 นิ้ว        
เหมาะสมกับห้องขนาดใหญ่   
เบสส์ลงลึกสุด 14.6 เฮิทซ์ สูงสุด 
120 เฮิทซ์

DD Plus 18 วูฟเฟอร์ 18 นิ้ว                        
เหมาะสมกับห้องขนาดใหญ่  
เบสส์ลงลึกสุด 14.4 เฮิทซ์ สูงสุด 
120 เฮิทซ์

สเปคภาคขยายและด้านอื่นๆ 

Amplifier Class D: 1,250 
watts RMS Power 3,000 
Watts Dynamic

THD: <0.5% (ปกติ) 
High Pass Crossover: 80 

or 100 Hz at 6 dB/octave
Crossover Low Pass: 40 

Hz to 199 Hz (variable in 
1 Hz

Crossover: ปรับแต่งได้
ละเอียด ค่าเริ่มต้นที่ 80 Hz @ 
24 dB/Octave

Phase: 0 to 180 องศา 
ปรับแต่งได้ทีละ 15 องศา) 

Polarity: ปรับได้ (+/-)
INPUTS
LFE (Mono): Line level 

(RCA), ค่าความต้านทางปกติ  
47K, Balanced (XLR), ค่า
ความต้านทานปกติ 10K

Input (L&R): Line level 
(RCA & XLR)

Microphone: Balanced 
(Mini-XLR, cable included)

Speaker Level Input: สาย
เปล่า, บานาน่า, ก้ามปู

OUTPUTS
Thru (L&R) (แบบต่อผ่าน

เพิ่มจ�านวนสับฯ): Line level 

(RCA & XLR)
Output (L&R), High-Pass: 

Line level (RCA & XLR)
อุปกรณ์เสริม: รีโมท 

คอนโทรล และอุปกรณ์ประกอบ
การปรับแต่ง 

Finishes: Black gloss 

และนั่นก็คือสองซีรีส์สอง   
รูปแบบที่จะสร้างนิยามใหม่

แห่งเสียงทุ้มของวันนี้ หนึ่งคือ 

มาตรฐานใหม่ของสับ-วูฟเฟอร์ 
ระดับกลาง และอีกหนึ่งคือ
มาตรฐานใหม่ของสับ-วูฟเฟอร์ 
ระดับอ้างอิง ซึ่งงบประมาณ
คุณจะอยู่ตรงไหน เรามั่นใจว่า
เงินที่ท่านจ่ายไปเพื่อแลกกับ       
สับ-วูฟเฟอร์ จาก Velodyne 
นั้นจะต้องมีแต่ความคุ้มค่าสูงสุด
แน่นอนครับ 

ทดลองฟังได้วันนี้
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?
อยากได้อะไรบ้างจากชุดเครื่องเสียง? โดยเฉพาะ

เสียงจากล�าโพงคู่หนึ่งนั้น….
ผมถามตัวเองบ่อยครั้งไป เมื่อก�าลังจะตัดสินใจ
จ่ายเงินเพื่อซื้อเครื่องเสียง ไม่ว่าอุปกรณ์เหล่านั้น

จะเป็นชิ้นที่เล็กหรือใหญ่ที่สุด ส�าคัญมากหรือน้อยที่สุด ก็
จะต้องสอบถามตัวเองอยู่บ่อยครั้ง และเมื่อประมวลความ
คิดตกผลึกแล้วก็จะตัดสินใจในฉับพลันทันทีโดยไม่รีรออีก
ต่อไป ช่วงเวลาที่ใช้มากที่สุดคือ หาข้อมูล ฟัง รวบรวม
ความคิด หาเหตุและผล ให้คะแนนในใจไปเรื่อยๆ คิดถึง
ความคุ้มค่า การเปรียบเทียบ ตรงนี้อาจกินเวลาเป็น
เดือนๆ แต่ขั้นตอนที่สั้นสุดคือ ตัดสินใจ ที่อาจจะเพียง
แค่ไม่กี่วินาที จากประสบการณ์เหล่านี้ ผมอยากน�ามาแชร์
กับทุกท่าน ในเรื่องบางเรื่องครับ

ล�าโพงคู่เล็กๆถึงกลางๆ ผมมักจะโฟคัสไปที่ความ 
โดดเด่นเรื่องเวทีเสียงด้านลึก ตรงนี้ล�าโพงคู่ใดได้มากกว่า 
เราจะได้รับอรรถรสของจุดต�าแหน่งดนตรีช่วงที่อยู่ลึกลง
ไปจากดนตรีชิ้นเอกๆที่หลุดลอยมาด้านหน้าแค่ไหน? โดย
ในการทดลองฟังในแต่ละครั้ง ไม่ว่าจะมีการเปรียบเทียบ
หรือไม่ก็ตาม แหล่งโพรแกรมที่ใช้ พยายามเทียบเคียงกัน
ระหว่างแผ่นเสียงและซีดี ซึ่งผลที่ได้ส่วนใหญ่ ก็จะให้ความ
ใกล้เคียงกันในเรื่องปลายเสียงที่ละเอียด

แต่เวทีเสียงด้านลึกฟังจากแผ่นเสียง เรามักได้ความ
ลึกกว่า ในขณะที่ด้านกว้างของเวทีเสียงแผ่นซีดีจะมี
เปรียบกว่า

สิ่งที่ยากส�าหรับล�าโพงเล็กๆ ก็คือการให้เสียงต�่าแบบ
หลุดลอย หากล�าโพงคู่ใดสามารถท�าได้ดี ก็ต้องยอมรับว่า

       ■  ‘ภูธร’
คู่นั้นละที่มาถึงจุดสมบูรณ์ ล�าโพงที่ดีไซน์อย่างลงตัว แม้
ไดรเวอร์มีขนาดไม่ใหญ่ แต่เสียงต�่าก็จะพอเพียงกับความ
ต้องการ ให้ความรู้สึกอิสระหลุดลอย แม้ว่าล�าโพงที่เราได้
ฟังจะดีที่สุดในเรื่องการสนองตอบความถี่ แต่จุดส�าคัญอีก
ประการหนึ่งที่ไม่ควรลืม ก็คือ การให้ความรู้สึกที่ใกล้ชิด
สนิทสนมกับผู้ฟัง ไม่ใช่ได้เสียงมาอย่างดี แต่ก็ห่างเหินกับ
อารมณ์ของเรา ผมเคยเจอล�าโพงเสียงโปร่ง กลางแหลม
เปิดกว้างทั้งสองคู่ คู่หนึ่งออกจะชัดเจนแต่เกรี้ยวกราดไป
นิดๆ พอจะรับรู้ได้ไม่ยาก เหมือนคนออกแบบทะเลาะกับ
เจ้าของบริษัทผู้ผลิตอย่างไรอย่างนั้น?

อีกคู่หนึ่งกลับออกแนวผ่อนคลาย คงไม่ต้องถามว่าผม
เลือกคู่ไหน เพราะมันจะต้องอยู่คู่กับผมไปจนกว่าจะเบื่อ
กันไปข้างหนึ่งมิใช่หรือ

ล�าโพงขนาดเล็กทั่วไป การเซ็ทอัพกับขาตั้ง ระยะการ
วาง ระห่างจากกัน ระยะห่างจากผู้ฟัง ความห่างจากผนัง
ทุกด้านจะมีผลมากๆต่อคุณภาพเสียง ส�าหรับการจัดระยะ
ล�าโพงจะให้อิเมจได้ดีมากหรือน้อยอยู่ที่การเซ็ทอัพโดย
แท้จริง หมายถึงว่าล�าโพงคู่นั้นๆต้องมีแววดีเป็นพื้นฐาน

ล�าโพงวางหิ้งขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ฟังเพลงหลาก
ประเภท แนะน�าว่าให้วางล�าโพงห่างกันราว 1.7 เมตร 
เอียงหน้าล�าโพงหากันเล็กน้อยประมาณ 10 องศา แล้ว
ให้เปิดหน้ากากฟัง เพื่อจะได้ทั้งความเข้มของเสียงและ
ความแม่นย�าต�าแหน่งชิ้นดนตรี ล�าโพงหลายคู่แม้จะมีตู้
ค่อนข้างเล็ก แต่ก็เหมาะอย่างยิ่งกับเพลง Jazz, Pop, 
Country, Light Music และ Classical ไม่แพ้ล�าโพงใหญ่ 
ยกเว้นเสียงต�่าระดับดับเบิลเบสส์ อาจจะไม่ถึงเท่าที่ควร

เ ห ตุ ผ ล
กับ

ค ว า ม รู้ สึ ก
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จะเป็น คุณจงยอมรับมันด้วยกายภาพของมัน อย่าไปฝืน
ธรรมชาติ

ไม่ว่าอย่างไรก็ตามล�าโพงที่จะเป็นเพื่อนคู่หูเรานั้น 
นอกจากเวทเีสยีง อเิมจ ความเท่ียงตรงเป็นธรรมชาตแิล้ว 
ส�าเนียงแห่งความอ่อนหวาน ลีลาควรตรงตามต้นฉบับ
ของแผ่นแต่ละแผ่นที่บันทึกมา ล�าโพงที่ดีไม่จ�าเป็นว่า  
รูปแบบดีไซน์จะต้องหรูหรามีสไตล์ ความเรียบง่าย บางทีก็
ท�าให้เราเข้าถึงได้ดีกว่า เพราะในที่สุดผู้ฟังจะไม่ได้นั่งจ้อง
ล�าโพงตลอดไปหรอก

ผมชอบช่ือหนงัเรือ่งหนึง่เมือ่หลายปีมาแล้วคอื Sense 
Sensibility มันน่าจะเข้ากับการตัดสินใจเลือกล�าโพงนะ

การตัดสินใจซื้อล�าโพงมาฟัง จะด้วยเหตุและผล ความ
รู้สึกใดๆก็ตาม เมื่อได้ฟังในบ้าน ในช่วงเวลาที่เรียกว่า 
“นั่งฟังอย่างเป็นงานเป็นการ” เราอาจจะยังไม่รู้จักมันดี
ก็ได้ เราอาจถึงจุดหมายจริงๆ ก็ด้วยเหตุการณ์บางอย่าง
ที่ไม่คาดคิด 

ล�าโพงคู่หนึ่งที่ผมซื้อมาฟังก็รู้สึกตรงตามใจต้องการ 
แต่มารับรู้ว่ามันดีไปยิ่งกว่านั้นคือ ตอนที่ผมก�าลังล้มตัว
ลงนอนครับ ในเวลาที่เราจะหลับนอน เราต้องการความ
ผ่อนคลาย การฟังเพลงอาจจะท�าให้หลับง่าย แต่เชื่อไหม 
ล�าโพงบางคู่ฟังเท่าไรๆก็หลับไม่ลง ไม่รู้เป็นเพราะอะไร 
แทนที่มันจะท�าให้เรารู้สึกเป็นสุข กับพะวงอะไรสักอย่าง

แต่ก็มีล�าโพงบางคู่ที่ผมตัดสินใจด้วยความรู้สึกล้วนๆ 
ชอบที่เสียงมีเสน่ห์เข้าถึงง่าย และก็มาได้รับมั่นใจที่สุดก็
ตอนต้องการฟังเพลงก่อนนอน นั่นเอง

เมือ่ยามดกึดืน่ ทุกอย่างเงยีบสงดั ผมได้เปิดเพลงคลอ 

บรรยากาศเมื่อต้องการให้ตัวเองเองหลับใหล เวลาเกือบ 
02.00น.ของวันใหม่ นี่เป็นเวลานอนที่ออกจะแตกต่างจาก
ชาวบ้านเขาสักหน่อย ตามปกติแล้วเคยเปิดเครื่องเสียง
ชุดใหญ่ฟัง แต่ปัญหาก็คือเสียงของมันมักจะรบกวนบอกไม่
ถูก แม้จะพยายามเบาเสียง แทนที่จะหลับกลับหลับไม่ลง 

วันนั้นตัดสินใจใช้เครื่องเสียงชุดเล็กมาไว้แทนที่ใน
ห้องนอน เป็นเครื่องเสียงขนาดก�าลังขับ 20-30 วัตต์       
ล�าโพงเล็กๆมาเปิดหัวเตียง สิ่งที่พบคือ เสียงของล�าโพง
ที่ได้ดุลเสียงไม่เกินเลย แม้เปิดในยามดึกดื่น เสียงที่ออก
มาจากล�าโพง กลับไม่รบกวนอะไรเลย ดูเหมือนเสียงของ
มันล่องลอยขับกล่อมไปจนหลับใหลอย่างแสนสบาย เป็น
เสียงที่ควบคุมตนเองได้อย่างมั่นคง ไม่เบี่ยงเบนผิดเพี้ยน 
กลมกลืนไปกับความเงียบสงัดได้ดีมาก เสียงที่สะอาดของ
มันจะท�าให้บรรยากาศค�่าคืนที่แสนสุขเกิดขึ้นได้ดียิ่งและ
เป็นเสียงไม่รบกวนใครด้วย การรักษาดุลเสียงกลมกลืน
ของล�าโพง ท�าให้เราไม่รูส้กึว่าสิง่ทีอ่ยูน่อกกายเป็นส่วนเกนิ 

ถึงตรงนี้จึงได้รู้ว่าล�าโพงที่ท�าให้เราผ่อนคลายที่สุด 
อาจจะดีที่สุดก็ได้

ครับ จงพยายามเข้าถึงธรรมชาติของตัวเราให้ได้มาก
ที่สุด เราต้องการอะไรกันแน่ รู้จักตัวเองดีแล้ว จึงจะรู้จัก
สิ่งอื่นๆ ส�าหรับล�าโพงและอุปกรณ์เครื่องเสียง อย่าใช้
แค่เพียงเหตุผลในการเลือกซื้อ พยายามเข้าให้ถึงอารมณ์
ความรู้สึกของตัวเองให้มากๆด้วยครับจึงจะประสบผล
ส�าเร็จดังใจหมาย
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สองชั่วโมงกว่าๆเมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2555 
ที่ผ่านมานั้น ต้องเรียกว่า “ไวเหมือนโกหก” จริงๆ
กับงานเสวนาที่ตั้งหัวข้อกันว่า “Digital Audio:   
ฟอร์แม็ทใหม่แห่งอนาคต” ซึ่งเป็นประเด็นหลักที่

ท�าให้เราจัดงาน Conice Hi-Style กันขึ้นมา
ซึ่งในงานนี้ เราได้ขอความช่วยเหลือจากพี่น้องใน

วงการเครื่องเสียงจากนิตยสารต่างๆ ช่วยส่งวิทยากรมา
ร่วมให้ความรู้ เปิดมุมมองของนักเล่น สมาชิกของเรา 
ในเรื่องราวของ Computer กับการเล่นเครื่องเสียง ซึ่ง
ก�าลังเป็นเรื่องใหม่ที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในหมู่
สมาชิกของเรา

โดยเฉพาะกับหลายๆท่านที่อยากจะหันมาทางนี้ แต่
ไม่รู้ไปทางไหน ก็สามารถมาเรียนรู้กันในวันนั้น ซึ่งโชคดี          
คือแต่ละนิตยสารก็ได้ส่งนักเขียน ผู้เชี่ยวชาญระดับกูรู               
ในเรื่องนี้มาร่วมกันอย่างเต็มที่ ตั้งแต่คุณวิจิตร บุญชู                                              
แห่ง The Wave, คุณธานี โหมดสง่า แห่ง GM2000, 
คุณธรรมนูญ ประทีปจินดา แห่ง Audiophile และคุณ
ยุทธนา แซ่เตียว แห่ง Stereo ซึ่งตลอดเวลาสองขั่วโมง 
กว่าๆ (ตั้งใจเวลาไว้เพียง 1 ชั่วโมง) นั้น การเสวนา

       ■  กองบรรณาธิการ

เป็นไปด้วยความเพลิดเพลิน สนุก มันส์ และได้ความรู้
ใหม่ๆอยู่ตลอด โดยสมาชิกที่มานั้น ก็มากมายเกินความ    
คาดหมาย เพราะเราเตรียมเก้าอี้ไว้ต้อนรับถึง 250 ที่นั่ง         
ก็ไม่พอ เพราะมีผู้เข้ามร่วมมากเกิน 300 ท่านขึ้นไปอีก 
แถมทั้ง 300 กว่าท่านนี้ เรียกได้ว่า ตั้งอกตั้งใจฟังกัน
อย่างเต็มที่จริงๆก็ยิ่งท�าให้คนพูดได้พลัง เทความรู้ความ
เข้าใจออกมากันอย่างไม่มีอั้นไม่มีออม

เสียดายที่เวลาของเราน้อยไปนิด พวกเราทุกคนคิดว่า 
ภาคสองน่าจะมีอีก หรืออย่างออกเดินสายต่างจังหวัดก็น่า
จะท�าเช่นกัน ขอเวลาสักนิดหาคิวกันก่อนนะครับ

เอาเป็นว่า หลายท่านที่ไม่ได้ไปบอกว่า อยากให้  
เรียบเรียงสรุปเรื่องราวที่พูดกันในวันนั้น เอามาลง LE ได้
ไหม-ได้ครับ-- ผมจึงนั่งแกะบทสนทนาในวันนั้นออกมา
เรียบเรียงเป็นตัวหนังสือ อาจจะไม่ได้เรียบเรียงกัน 100 
เปอร์เซ็นต์ทุกค�าพูด อาจจะมีหลุดบ้าง ผิดบ้าง ข้ามบ้าง ก็
กราบขออภัยไว้ล่วงหน้าครับ

แต่ก็พยายามคัดเฉพาะเนื้อๆที่ส�าคัญๆมาลงเอาไว้ ได้
โปรดติดตามครับ

1. เราควรจะเรียกฟอร์แม็ทใหม่นี้ว่าอะไร

เ • ส • ว • น • า 
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คุณธรรมนูญ: ถ้าเราจะคลุมทั้งหมด เราควรจะเรียก
ว่า Digital Audio ซึ่งเครื่องเล่น Digital นี่จะใช้คอมฯหรือ
ไม่ก็ได้ ไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือ iPod ก็เล่นได้ คือไม่ได้
จ�ากัดเฉพาะกับการเล่นด้วย Computer อย่างเดียว จึง
อย่างเรียกคลุมๆว่า Digital Audio

คุณวิจิตร: มองว่ายุคดิจิทัลนั้นมาแต่ CD แล้ว เพียง
แต่รูปแบบการเล่นนั้น ยุคนี้มันเพียงแต่เพิ่มคอมพิวเตอร์
ในการเล่นเท่านั้นเอง คือเราควรจะรู้ว่าดิจิทัลนั้นเกิด
มานานแล้ว เพียงแต่ติดขัดที่การเล่นกลับที่จ�ากัดอยู่ที่                                             
แผ่นเสียง แต่ในปัจจุบันนี้ ดิจิทัล ออดิโอ นั้น มัน
ครอบคลุมเข้ามาสู่การเล่นกลับที่หลากหลายมากขึ้น ทั้ง
แบบ MP3 คุณภาพต�่าหรือแบบคุณภาพสูงที่สามารถ
ได้ยินในระดับเดียวกับสติวดิโอ ที่แต่อย่าใส่ใจมาก มอง
ว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ เป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
การเล่นกลับเท่านั้นเอง ดังนั้น ณ ตอนนี้ก็อาจจะเรียก
รวมๆกันไปว่า ดิจิทัล ออดิโอ นั้นเอง

คุณธานี: ชื่อยังไม่ชัดหรอก เพราะมันยังอยู่ในจุด  
เริ่มต้นกันอยู่ มองว่าส่วนตัวน่าจะเป็น Computer Hi-Fi 
เพราะอยากจะเน้นเรื่องคุณภาพเสียง เพราะ Hi-Fi เป็น

ค�าบอกถึงคุณภาพ ซึ่งได้รับการผ่านมาจาก Computer 
ซึ่งตัวเองอยากเน้นตรงนี้ 

คุณยุทธนา: ง่ายๆที่สุด ไฟล์เสียงดิจิทัลนี่มีมานานแล้ว 
ซีดีก็เป็นดิจิทัล เพียงแต่มันเปลี่ยน ‘สื่อกลาง’  คือหาก
อยู่กับคอมพิวเตอร์ ก็ควรจะเรียกว่า คอมพิวเตอร์ มิวสิค 
อยู่กับเอ็มพี 3 ก็อาจจะเป็น Thumb Drive มองว่า สิ่ง
ที่เปลี่ยนคือวิธีการเล่นที่หลากหลาย จนไม่รู้ว่าจะเรียกว่า
มันคืออะไร ก็เลยอยากจะบอกว่า จริงๆ มันก็คือ รูปแบบ
เดิม ฟอร์แมทเดิม คือ ดิจิทัล ออดิโอ เพียงแต่เปลี่ยน
การที่เราจะเล่น ดังนั้นชื่อเรียกจึงอาจจะไม่ใช่ประเด็น
ส�าคัญ 

อธิวัฒน์: ก็คือรูปแบบเดิม เพียงแต่เปลี่ยน “วิธีการ” 
ในการเล่นกลับนั่นเอง

2. Computer มาเป็นแหล่งโพรแกรมในการฟังเพลง ถึง
เวลาแล้วหรือยัง?

คุณยุทธนา: ขึ้นอยู่กับตัวเรานะ ถ้าเรารู้สึกว่า 
คอมพิวเตอร์มันเข้ากับเราได้แล้ว มันก็ถึงเวลาแล้ว คน
ขายเองก็ด้วยว่า “พร้อม” แล้วหรือยัง “ตัวเพลง” หรือ
ซอฟท์แวร์พร้อมแล้วหรือยัง คือเรากลัวคอมฯไหม ถ้า
พร้อมแล้ว ก็ OK เล่นได้ จากนั้นก็ดูเพลงที่เราฟัง ว่า
แนวของเรานั้น มีเพลงให้เราเอามาแปลงลงคอมฯไหม 
ที่ส�าคัญที่สุด คือหากต้องการเสียงที่ดีที่สุดระดับ Studio 
ก็ต้องหามาฟังล่ะครับ ดูที่ตัวเรา ถ้าใจพร้อมแล้ว ก็ลุยได้
เลยเพราะมันมีหลายอย่างที่ ออดิโอ ซีดี มันให้ไม่ได้

คุณธานี: ถ้าเป็นสองสามปีก่อน อาจจะไม่มีใครสนใจ 
แต่มาสมัยนี้ต้องแยกออกเป็น 2 แบบ ผู้ผลิต บอกได้ว่า
เขาพร้อมตั้งแต่เมื่อ 3 ปีที่แล้ว เพราะผู้ผลิตเครื่องเสียง
เกือบทุกยี่ห้อ ก็หันมาท�าเครื่องที่ตอบสนองในแง่ของ 
Computer Base Audio นี้แล้ว จึงบอกได้ว่าส�าหรับผู้ผลิต                                                        
นั้น “พร้อมแล้ว” ส่วนอีกกลุ่มคือคนขายซอฟท์แวร์ก็ควร
ที่จะพร้อม ใครไม่พร้อมก็ต้องเจ๊งไป คนขายคอนเทนนั้น 
ก็ต้องรู้แล้วว่าต้อง “พร้อม” ส่วนนักเล่นนั้นก็ต้องบอก
ว่า เราต้องรู้ว่า มันถึงเวลาแล้วที่ขอบเขตการฟังเสียงที่
ดีขึ้น สเปคที่ดีขึ้นกันแล้ว คอมพิวเตอร์ ไฮ-ไฟ คือระบบ
ที่จะปลดปล่อยเราออกไปสู่คุณภาพที่ดีขึ้นมาอย่างมาก 
ซึ่งผมเห็นว่าตอนนี้คือ “ถึงเวลา”แล้วที่เราควรจะเปิดรับ 
ยอมรับ และหลุดออกจากกรอบที่ Sony คิดไว้นานมาแล้ว  
อีกจุดคือ เราจะ “เล่น” กับมันอย่างไรต่างหาก 

คุณวิจิตร: ยิ่งกว่าถึง ต้องเรียกว่ามันเกินเวลาไปแล้ว
ด้วยซ�้า มันเป็นเรื่องของยุคจากแผ่นเสียงมาซีดี เรา
เปลี่ยนได้เพราะเมื่อมีความ “ดี” กว่ากันที่ชัดเจน อย่าง
ตอนนี้เราก็มีความสงสัยว่า เปลี่ยนแล้วมันจะดีหรือไม่ 
เล่นได้หรือไม่ ความดีนั้นไม่ใช่แค่คุณภาพที่ดีขึ้น แต่มัน
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คือความง่ายที่ดีขึ้น สิ่งที่น่าเสียดายคือ “ความคลาสสิค ที่
จับต้องได้” ที่มันจะหายไปเท่านั้นเอง ดังนั้น ถึงเวลาแล้ว 
และเราจะเริ่มอย่างไร อย่าไปตกใจ เพราะมันเป็นการแค่
เปลี่ยน “แหล่งโพรแกรม” เท่านั้นเอง อย่าง NAD ท�า
เครื่องในกลุ่มนี้เมื่อไหร่ ก็ต้องยอมรับแล้วว่าพร้อมแล้ว 

คุณธรรมนูญ: ทุกวันนี้ ธุรกิจการท�าซอฟท์แวร์เนี่ยมัน
ก�าลังจะจบแล้ว การผลิตแผ่นมันหมดแล้ว โรงงานปิดไป
เยอะแล้ว ผู้ผลิตก็หันมาท�ากันหมดแล้ว-คอมพิวเตอร์--

อธิวัฒน์: ก็คือถึงเวลาแล้ว
3. ตกลงแล้ว Digital แบบใหม่นี้ เสียงดีกว่าเก่าหรือเปล่า
คุณธรรมนูญ: มันมากกว่าเสียงดีกว่า แต่มันมีความ

หลากหลายกว่า ไม่ด้อยกว่าแน่ๆ แต่ถ้าเราเอาไฟล์ที่ดีๆ
อย่าง 24/96 นั้น ซีดีสู้ไม่ได้แน่นอน 

คุณวิจิตร: ขึ้นอยู่กับหลายอย่าง อย่างถ้าเป็นไฟล์   
Hi-Res นี่ ดีกว่าแน่นอน คุณภาพเท่าสติวดิโอนั้น ดีกว่า                         
ที่จะไปถูกตัดตอนบีบตัดคุณภาพลงเวลาที่จะลงไปสู้
ซอฟท์แวร์แบบเก่า เท่าที่ผมเคยฟังเปรียบเทียบ ไม่ว่า
จะเป็นแผ่นเสียง ซีดี เหล่านี้ สู้ ไฮ-เรส ไม่ได้เลยในทุก
ด้าน รายละเอียด ความสมบูรณ์แบบมันต่างมาก แรกๆ
อาจจะต่อต้าน เพราะเห็นคอมพิวเตอร์วางอยู่ แต่เมื่อ
ได้ยินเสียงแล้ว เราก็ยอมรับได้เลย อยากให้ตัดความรู้สึก
ว่า คอมพิวเตอร์เป็นเรื่องนอกรีตออกไปซะ ซึ่งปลีกย่อย
ต่างๆยังมีอีก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวคอมพิวเตอร์เอง 
ซอฟท์แวร์ ความหลากหลายตรงนี้ต่างหาก ที่เราจะเอามา
เป็นเรื่องที่เราจะต้องมาพิจารณากัน  คือเรื่องเสียงที่หลุด
พ้นไปแล้วล่ะ เพราะเสียงดีที่สุดแล้ว เท่าสติวดิโอแล้ว จะ
ไม่เอาเหรอ?

คุณธานี: ดีกว่า 2 ทาง 1.อะนาล็อกเหลือแผ่นเสียง 
2.ดิจิทัลก็เหลือซีดี เมื่อเทียบกับไฟล์ข้อมูลเพลง ผ่าน
คอมพิวเตอร์ อันนี้ถ้าเทียบกับซีดีแล้ว ค�าว่า “ดีกว่า” นั้น
ไม่พอ 16 * 6 /44.1 ไดนามิคได้ 96 ดีบี FR ไม่มากกว่า 
22,000 Hz เครื่องเล่นให้ดีแค่ไหนก็ได้ไม่เกินนี้ แต่หากใช้
คอมฯ ใช้ไฟล์ 24/96 ดีๆ DR ได้ 24 x 6 FR ได้ 48,000 
Hz ถามว่าดีกว่าไหม ไม่ต้องพูดถึง มันห่างกันไกลเหลือ
เกิน ข้ามกันไปเยอะมา ส่วนอะนาล็อกเนี่ย มันเป็นอีก
เรื่อง อันนั้นมันเป็นเรื่องของความสุขในการเล่น ซึ่งไม่ได้
จากคุณภาพเสียงอย่างเดียว ในแง่นี้ คอมฯอาจจะเทียบไม่
ได้ มันเป็นคนละด้านกัน แต่หากเทียบกับซีดีนี่ไม่ต้องห่วง 
ฟันธงว่าดีกว่าแน่นอน

คุณยุทธนา: เห็นด้วยครับ และอยากเสริม จริงๆ
แล้วอยากเทียบอะนาล็อกกับดิจิทัลมากกว่า ความเป็น      
อะนาล็อก การตอบสนองความถี่มีเอกลักษณ์เฉพาะ 
ฟังดนตรีต้องไม่มีรอยต่อ อะนาล็อกไม่มีรอยต่อ แต่                 

รายละเอียดนั้น อะนาล็อกยังเป็นรองดิจิทัลอยู่ แต่เมื่อ
ดิจิทัลใหม่กับกับดิจิทัลเก่านั้น ดีกว่าน่า

4. จะเล่นแล้วเราต้องการอะไรในระบบบ้าง
คุณธรรมนูญ: ถ้าทุกคนมีชุดเครื่องเสียงอยู่แล้ว สิ่งแรก                                                         

ที่ต้องมีคือ DAC หรือไม่ก็เปลี่ยนแอมป์ แบบที่มี DAC 
ในตัว DAC ที่ใช้นี่ต้องเป็น DAC ที่มี USB Input ได้ 
จากนั้นก็ต้องลงโพรแกรมเล่นเพลงในคอมพิวเตอร์ เช่น 
Foobar2000, iTunes, JRiver, ทาง Mac ก็มีอีกเยอะ 
เรียกว่า โพรแกรมนี่มีให้เลือกเยอะ แต่ละโพรแกรมก็มี
เสียงที่ต่างๆกัน 

อธิวัฒน์: ก็ต้องมีคอมพิวเตอร์, DSC USB แค่นี้
5. ระหว่าง DAC กับ Computer ส่วนไหนที่ควรจะให้ความ

ส�าคัญมากกว่ากัน
คุณวิจิตร: มันก็ต้องไปด้วยการ จากประสบการที่ผ่าน   

มาเนี่ย คอมพิวเตอร์ให้เสียงต่างกันแน่นอน อย่างตัวเอง
ที่พบ ก็เห็นว่า Mac นี่ ให้เสียงดีกว่า PC แน่นอน แต่ไม่มี 
DAC ก็เสร็จเหมือนกัน เพราะ DAC มันก็ท�าหน้าที่ใน
การแปลงเสียง ก็ส�าคัญเหมือนกัน

คุณธรรมนูญ: เทียบก็คือ คอมฯก็คือทรานสปอร์ต 
DAC ก็คือ DAC (ฮา) 

6. ถามคุณธานีต่อ Mac กับ PC อันไหนดีกว่า? 
คุณธานี: ผมขอมุมมอง อยากให้เราเทียบคอมพิวเตอร์

กับเครื่องเล่นซีดี เครื่องเล่นซีดีมันจะมีทรานสปอร์ต
กับซีดีอยู่ด้วยกัน ผมมองว่า ณ ตอนนี้ คอมพิวเตอร์ยัง
ท�าหน้าที่เป็นทรานสปอร์ตอยู่ แต่ในอนาคต คอมฯอาจ
จะถูกเปลี่ยนไปเป็นเครื่องเสียงแทน เพื่อความง่ายขึ้น 
นั่นคืออนาคต เราก็อาจจะไม่ได้เล่นคอมพิวเตอร์เป็น
ทรานสปอร์ต 

ทีนี้เรื่องพีซีกับแม็ค โดยส่วนตัวจุดเริ่มก็เริ่มกับพีซี
ก่อน อีกหน่อยพอมีจะ DAC แล้วก็ค่อยไปซื้อแม็ค เพราะ                                                  
แม็คมันวางคู่กับเครื่องเสียงได้ดี มันไฮ-โซ (ฮา) แต่
จริงๆพีซีเนี่ย มันก็ใช้ได้ ท�าให้มันเสียงดีได้ ดีกว่าซีดี
ทรานสปอร์ตแพงๆได้ มันอยู่กับการปรับแต่ง การเลือก
โพรแกรม ให้ได้เสียงดีได้ ในอดีตซีดีทรานสปอร์ตนั้น 
หากราคาต่างกัน ก็จะให้เสียงที่ต่างกันไปตามราคา แต่
เมื่อมาเป็นคอมพิวเตอร์แล้ว โอกาสที่จะท�าให้ Notebook                                
ราคาสองหมื่นดีกว่าห้าหมื่นนั้นท�าได้ ขึ้นอยู่กับการ   
ปรับแต่งให้ถูกต้องเท่านั้นเอง เพราะผลกระทบอยู่ที่
ซอฟท์แวร์ และท�าอย่างไรให้ได้

แต่หากใครอยากได้ความง่าย ดูดี คุณภาพวางใจได้ 
มาตรฐานสูง และมีความพร้อมที่จะพัฒนา เป็นระบบปิด 
มาตรฐานที่จะเสียงดีเหมือนกันแม็คนั้น ท�าได้เหมือนกัน
ทุกเครื่อง ในขณะที่พีซีมีความแยกย่อยเยอะ ท�าให้โอกาส
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ในการปรับแต่งให้เสียงที่ดีเหมือนกันทุกเครื่องนั้น เป็น
เรื่องที่ยาก

7. Software
คุณยุทธนา: ขอเสริม ผมเชียร์ให้เล่นแม็คด้วยเหตุผล

ที่ค่าสเปคมันมาตรฐาน แม็คมันสเถียรกว่า เพราะมัน
คอนโทรลได้ตั้งแต่การออกแบบ ไม่เหมือนพีซีที่เปิดให้ใคร
ท�าช้ินส่วนออกมาท�าให้มีมาตรฐานที่แตกต่างกัน ท�าให้                                                          
แม็คนั้นมีมาตรฐานในการผลิตสูงกว่า เพราะฮาร์ดแวร์
ที่แม็คเลือกนั้นดีกว่า  แต่พีซีนั้นเอง ก็มีจุดเด่นตรงที่                                                 
สามารถที่มีความเปิดกว่าในการตั้งค่าและปรับแต่ง
ให้คุณภาพเสียงออกมาได้ดีกว่าแม็คเหมือนกัน ซึ่งโดย
ส่วนตัวแล้ว หากสามารถปรับแต่งได้ ตัวเองขอเลือกพีซี
มากกว่า 

 ทีนี้มาเรื่องของซอฟท์แวร์ ถ้าเน้น Free ก็ต้องเลือก 
Foobar2000 เพราะว่าเป็นโพรแกรมฟรีที่มีการพัฒนามา
ตลอด

คุณธรรมนูญ: Foobar2000 ครับ เพราะหลากหลายใน
การพัฒนา มีการปรับแต่งเยอะ 

คุณธานี: ถ้าฟรีก็เน้นๆที่ Foobar2000 แต่ต้องเลือก
เวอร์ชันหน่อยนะครับ เวอร์ชันหลังๆมันมีลูกเล่นที่ท�าให้
เครื่องท�างานหนักขึ้น ท�าให้คุณภาพเสียงที่ตกลง ที่ดีที่สุด 
คือ เวอร์ชัน 1.1 ที่หน้ามนุษย์ต่างดาวสีด�า รุ่นใหม่ๆ
ท�างานช้า และหนักขึ้น กินที่มาก อยากจะแนะน�าให้เก็บ
เวอร์ชันนี้เอาไว้เลย 

อีกโพรแกรม ที่แนะน�าคือ JRiver 
อธิวัฒน์: ซอฟท์แวร์นี่เสียงต่างกันจริงหรือ
คุณธรรมนูญ: ขนาดโพรแกรมเดียวกัน ต่างเวอร์ชัน 

เสียงยังต่างกันเลย ซึ่งเป็นข้อดีคือ มีโพรแกรมหลายๆตัว 
ก็ให้แนวเสียงที่ต่างกันเหมือน จึงเป็นเรื่องสนุก เพราะ
หากเป็นเครื่องซีดี คุณอาจจะต้องซื้อเครื่องต่างๆกันไป
เพื่อให้เสียงที่ต่างกัน แต่ดิจิทัลนี้ แค่เปลี่ยนโพรแกรม 
เราก็ได้เสียงที่ต่างกันแล้ว เราก็เลยจะมีโพรแกรมสอง
สามอันใส่ไว้ในเครื่องฟังเอาแนวเสียงต่างกันไป เหมือน
เปลี่ยนเครื่องเล่นซีดีไปเรื่อยๆ 

8. ชนิดของไฟล ์หาไฟล์ มาเล่นยังไงดี
คุณธรรมนูญ: File WAV เท่าซีดี ถือเป็นมาตรฐาน 

Apple เรียก AIFF WAV จะไม่สามารถใส่ข้อมูลพวกปก
อัลบัมอะไรต่างๆลงไปได้ และที่อยากให้รู้จักคือ FLAC ที่
ให้เสียงใกล้เคียง WAV มาก แต่ขนาดเล็กลงครึ่งหนึ่ง       
ส่วน  Apple ก็เรียกว่า Apple Lossless File ไฟล์ 
FLAC จะรับ 24/96 ได้ หลักๆคืออยากให้เล่น FLAC 

คุณธานี: ถ้าไม่เน้นเสียง ก็จะเน้นที่ไฟล์ขนาดเล็ก
เป็นหลัก พวกนั้นก็เอ็มพี 3 แต่เราเน้นๆเสียง เราจะไม่

เอาไฟล์บีบอัด อย่างเอ็มพี 3 เราจึงต้องมาเน้นไฟล์ที่ไม่   
บีบอัดหรือบีบอัดน้อย ไฟล์ที่เทียบเท่าต้นทางอย่างซีดี คือ 
ไฟล์ WAV ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก และ WAV มันใส่รูปสวยๆ
ลงไปไม่ได้ เราก็ต้องใช้อีกโพรแกรมที่ไกล้เคียงกับ WAV 
ที่สุดและนิยมที่สุดคือไฟล์ FLAC ตัวนี้ได้รับการยอมรับว่า
ไกล้เคียง WAV ที่สุดแล้ว 

มาถึงตรงนี้ต้องย้อนไปอีกที เพราะต้องทราบกันก่อน
ว่า ดิจิทัล ออดิโอ ที่ท�าการบันทึกกันในห้องอัดนั้น ลงซีดี
นัน้ เป็นไฟล์ชนดิทีเ่รยีกว่า PCM (Pulse Code Modulation) 
ซึ่งไฟล์ชนิดนี้ ไม่มีเครื่องชนิดไหนรู้จักหรืออ่านออก จึง
มีความจ�าเป็นต้องท�าเป็นไฟล์ให้เครื่องอ่านออก ซึ่งแบบ
แรกก็คือ WAV ซึ่งเป็นไฟล์ที่มีขนาดใหญ่ เสียงดีเท่า
ต้นฉบับ PCM ทุปประการ แต่ก็มีข้อเสียอย่างที่บอกไป
นั่นเอง 

โดยส่วนตัวนิยมเอาแผ่นซีดีเก็บเข้าฮาร์ดดิสค์เป็น 
WAV ก่อน จากนั้นเก็บแผ่นไป แล้วก็แปลง WAV ให้เป็น 
FLAC เพราะเราจะมีต้นฉบับเก็บเอาไว้เป็นหลักเป็นไฟล์ 
WAV ส่วนเวลาจะเอาไปเล่นกับเครื่องอื่นๆ ก็แปลงไป
ตามความต้องการ 

...........................

ครับ เนื่องจากเครื่องบันทึกวิดีโอที่เราตั้งเอาไว้             
พอมาถึงตรงนี้ก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันครับคือ     
“แบ็ตหมด” เฉยเลย คนเฝ้าแกก็ก�าลังมันส์ไป
กับการเสวนา เลยไม่ได้สังเกตว่าแบ็ตหมด ท�าให้                                                    

เรื่องราวที่เราบันทึกเอาไว้นั้นหมดลงแต่เพียงเท่านี้ แต่
ก็โชคดีหน่อยตรงที่ว่า หลังจากนี้นั้น ก็เป็นเรื่องราวของ
การวิธีเล่นเพลง วิธีแปลงเพลง ลงมาเป็นไฟล์ ซึ่งใน
เนื้อหาของ LE ฉบับนี้ เราได้มีการเล่ากันแบบ Step by 
Step ถึงวิธีการใช้โพรแกรม JRiver Media Jukebox เอา
ไว้ ซึ่งครอบคลุมกันตั้งแต่ วิธีการ Import File ไปจนถึง 
RIP เพลง ซึ่งก็ขอได้ติดตามในหน้าถัดๆไปครับ

สุดท้ายนั้น ก็คงเป็นถึงเรื่องบทสรุป ซึ่งนักเขียน
แต่ละท่านก็บอกออกมาเหมือนกันครับว่า “ถึงเวลาแล้ว”          
นะครับ ที่เราจะต้องมาให้ความส�าคัญกับการเล่นดิจิทัล 
ออดิโอ แบบใหม่นี้ การใช้คอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วน
ในการฟังเพลง การเล่นไฟล์เพลง HD 24/96-24/192 
ด้วย เหตุผลหลักๆง่ายๆข้อเดียวที่เราในฐานะคนเล่น                                                    
เครื่องเสียงนั้นถวิลหากันมานานนั่น ก็คือเรื่องของ 
“คุณภาพเสียง” ที่ทะลุไปอีกมิติหนึ่งนั้นเองครับ

เพียงแต่ขอกันไว้ก็คือ เปิดใจให้กว้าง ลองดูสักตั้งครับ 
แล้วคุณจะไม่ผิดหวังเลย!
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ในงานเสวนา Conice Hi-Style ที่ผ่านมา หลังจากที่
มีการพูดคุยท�าความรู้จักกับเรื่องของ Digital Audio/
Computer Hi-Fi กันไปแล้ว สมาชิกส่วนใหญ่ของเราก็
บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า ได้รับความรู้และความเข้าใจ

เกี่ยวกับเรื่องนี้มาก แต่ก็มีสมาชิกหลายท่าน ที่บอกว่า 
“เห็นใจผมหน่อยนะ ผมตามไม่ค่อยจะทัน” เพราะหลาย
ท่านนั้นคอมพิวเตอร์ถือเป็นเรื่องหย่ายยยมาก บางท่าน
ก็มากระซิบบอกผมบ้าง คุณลานทิพย์บ้าง ว่าช่วยเขียน 
“แบบง่าย” ที่สุดให้คนที่ไม่คุ้นจริงๆว่า จะเล่นเครื่องเสียง
แบบยุคใหม่นี้ ต้องท�าอะไร มีอะไรบ้าง 

เอาเป็นว่า ผมก็เลยถือโอกาสนี้ เรียบเรียงกันให้ดูนะ
ครับ ว่าจะเล่น Computer Hi-Fi นั้น เราต้องมีอะไรบ้าง 
เริ่มกันอย่างไร (ผมสมมุติว่าทุกท่านมีระบบเสียงกันอยู่
แล้วนะครับ)

1. คอมพิวเตอร์

แน่นอนว่า การเล่น Computer Hi-Fi ถ้าไม่มี
คอมพิวเตอร์ก็คงไม่ได้ เพราะนี่คือสื่อการที่จะน�าเอาเพลง
ที่เราจะฟังมาเล่นนั่นเอง คอมพิวเตอร์ในที่นี้จะเปรียบ
เหมือนกับเป็นเครื่องเล่นซีดีของเรานั่นเอง (จริงๆมันก็
เล่นซีดีได้ด้วย) 

คอมพิวเตอร์ที่จะใช้นั้น เป็นคอมพิวเตอร์แบบใดก็ได้
ครับ จะเป็นแบบตั้งโต๊ะหรือ Laptop ก็ได้ครับ แต่พวก 
Tablet อะไรนั้น ใช่ไม่ได้นะครับ เพราะสิ่งที่เราต้องการ
จากคอมพิวเตอร์ก็คือ ต้องมีฮาร์ดดิสค์ครับ 

ส�าหรับชนิดของคอมพิวเตอร์นั้น จะเป็น PC หรือ 
Mac ก็ได้เช่นกันครับ แต่ส�าหรับผู้เริ่มต้น ผมอยากให้
ลองกับ PC ก่อนครับ หา Laptop PC กันเลย เพราะ
ราคาเริ่มต้นไม่แพงมาก คือหมื่นกลางๆ จะเป็นยี่ห้อ

       ■  อธิวัฒน์

อะไรก็ได้ครับ Lenovo, Acer, Compaq, HP, Samsung, 
Sony ตามถนัดกันเลย เลือกที่มีบริการหลังขายดีๆไว้ก่อน
ละกันครับ

ทางด้านสเปคของคอมพิวเตอร์นั้น ก็เช่นกัน คือไม่
จ�ากัดอะไรมาก เพราะการเล่นเพลงนั้นไม่กินสเปคอะไร
มาก หากเป็นพีซีก็ขอแนะน�าว่าควรเป็นระบบ Windows 
7 ไปเลยครับ CPU ก็กลางๆ Corei3 ขึ้นไปก็สบายๆแล้ว 
อีกส่วนที่เผื่อไว้หน่อยก็คือ ความจุฮาร์ดดิสค์ครับ อันนี้
เครื่องระดับกลางๆก็จะให้สักประมาณ 500 G มาให้ ถาม
ว่าพอไหม-ไม่พอหรอกครับ--คนเล่นแนวนี้ส่วนใหญ่จึงมัก
ใช้ External Harddisk กันครับ

2. Software

เมื่อมีคอมพิวเตอร์แล้ว จะเอาไฟล์เพลงใส่เข้าไปเลย 
ให้มันเล่น มันก็ไม่เล่นครับ จริงๆคอมพิวเตอร์นั้นโง่จะ
ตาย หากไม่มีสื่อกลางที่เรียก Software หรือละมุนภัณฑ์
แล้ว มันก็แค่เครื่องอะไรสักอย่างที่ท�าอะไรไม่เป็นเลย ดัง
นั้นเราต้องการซอฟท์แวร์ที่จะเอามาใช้ฟังเพลงกันครับ 
โดยปกติ Software ฟังเพลงที่มีติดมากับ Windows นั้น 
เขาจะให้โพรแกรมที่ชื่อ Windows Media Player มา
ให้ครับ ซึ่งก็แปลก ไม่มีใครชอบมันกันเลย เพราะมันไม่
รองรับไฟล์ที่เราจะเล่นกันครับ (หากจะให้ลองรับก็ท�าได้ 
แต่ยุ่งยาก) เราก็เลยจะต้องหาเจ้าซอฟท์แวร์นี่แหละครับ 
มาให้เป็นตัวกลางในการสั่งงานให้คอมฯรู้จักร้องเพลง
ให้เป็น

ซอฟท์แวร์ที่เราจะใช้ เราจะเน้น “ฟรี” เป็นหลักครับ 
ซอฟท์แวร์ “ฟรี” หรือ Freeware นั้นก็อย่างชื่อคือมีดีที่ 
“ฟรี” ไม่ต้องเสียสะตุ้งสะตังค์ ซื้อหากันมา เหมาะส�าหรับ
คนหัดเล่นมาก ซึ่งหลักๆแล้วโพรแกรมที่ได้รับความนิยม
ในหมู่นักเล่นนั้น มีสองโพรแกรมคือ

- Foobar 2000: http://www.foobar2000.org/
download อันนี้ได้รับความนิยมอันดับหนึ่ง เพราะมีลูก
เล่นการปรับแต่ง “ขุนคุณภาพ” เสียงกันแบบเต็มขั้น ให้
สไตล์เสียงโปร่ง ละเอียดใส แต่การใช้งาน หน้าจอ และ
การปรับแต่งต่างๆนั้น ค่อนข้างต้องใช้ความรู้ความเข้าใจ
มากกว่าปกติ ดังนั้น ผมจึงไม่ค่อยจะแนะน�าให้มือใหม่ใช้
กัน

- JRiver Media Jukebox: http://www.jriver.com/
mj/ โพรแกรมนี้ ชื่อเต็มๆคือ Jriver Media Center ซึ่ง
เป็นโพรแกรมแบบเสียเงินซื้อ แต่จริงๆแล้ว JRiver นั้น 
มีส่วนที่ให้ดาวน์โหลดไปใช้งานฟรีๆได้ชื่อ JRiver Media 
Jukebox ซึ่งก็คือส่วนที่จะใช้งานในการเล่นไฟล์เพลงได้
อย่างเดียว ซึ่งเราต้องการเล่นเพลงอย่างเดียวอยู่แล้ว ก็

ABC...
Computer  H i-F i
แ บ บ เ ริ่ ม ต้ น
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เลยโชคดีไป โดยส่วนตัวแล้ว ผมจะแนะน�านักเล่นมือใหม่
ให้เล่นโพรแกรมนี้เป็นหลัก เพราะหน้าจอดูง่าย เรียบ 
สวยงาม เข้าใจง่าย เล่นไฟล์ได้หลากหลาย ที่ส�าคัญคือ
เสียงดี แนวเสียงออกอิ่มนุ่มนวลฟังสบาย และไม่ต้อง
ปรับแต่ยุ่งยากนัก จึงเหมาะกับนักเล่นมือใหม่มากกว่า 
Foobar 2000

3. USB DAC 

DAC หรือ Digital to Analog Converter คืออุปกรณ์
ชิ้นต่อไปที่ต้องมี เพราะมันจะคอยท�าหน้าที่แปลงสัญญาณ
ดิจิทัลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กลายเป็นอะนาล็อก ก่อน
ที่จะส่งไปให้แอมป์ของเราขับเสียงออกล�าโพงนั่นเอง

ความจริง DAC นี้มีมานานแล้ว ตั้งแต่ 20 ปีก่อน ก็
มีสินค้าประเภทนี้ ออกมาวางจ�าหน่ายกัน แล้วก็หายกัน
ไปนานจนกลับมาเกิดในปัจจุบันนี้อีก เมื่อเรามาเล่นเสียง
เพลงจากคอมพิวเตอร์นี้ โดย DAC ที่เราจะใช้ในการนี้ 
ต้องเป็น USB DAC เท่านั้นนะครับ หากท่านต้องการต่อ
คอมพิวเตอร์ด้วย เพราะเราจะต่อกันผ่านทางช่อง USB 
เป็นหลัก ซึ่ง DAC รุ่นเก่าๆ จะไม่มีช่อง USB ครับ เรา
จึงต้องใช้ USB DAC รุ่นใหม่ๆเท่านั้น 

ส�าหรับ USB DAC นั้น หน้าที่หลักของเขาก็คือการ
ท�าตัวเป็น Soundcard ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์นี่เอง 
อย่างที่ได้บอกไปว่าคอมพิวเตอร์นั้น จริงๆเขาไม่ค่อย
ฉลาดหรอกครับ ท�าอะไรเองไม่ค่อยจะได้ ต้องคอยมีโน่น
มีนี่ อย่าง DAC นี่ก็เหมือนกัน ถ้าไม่มีคอมพิวเตอร์ก็จะ
ปล่อยสัญญาณเสียงเพลงออกมาไม่ได้ครับ ซึ่งส่วนใหญ่
คอมพิวเตอร์ ขาจะมีส่วนของ DAC อยู่ในเครื่องอยู่แล้ว 
ที่เรียกกันว่า Soundcard นั่นแหละครับ แต่ก็รู้ๆอยู่ เอา
ส่วนเปราะบางต่อการกวนอย่างเสียงนี่ ไปอยู่ในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์สร้างเสียงรบกวนเสียง
มันก็ไม่ดีสิครับ

ทางเลือกก็ต้องเอา DAC ออกมาอยู่ข้างนอก ให้
มันปลอดการกวนซะ ก็หมดเรื่อง ดังนั้นหากเราจะเล่น 
Computer Music เราก็ต้องมี DAC และ DAC นั้น
ก็ต้องเป็น DAC ที่ต่อ USB ได้นะครับ เพราะเราต้องต่อ
สัญญาณเสียงดิจิทัลออกมาจากคอมพิวเตอร์ผ่านทางช่อง
ยูเอสบีนี่เอง

อ้อ จาก DAC ไปที่แอมป์ของท่าน เราต้องการสาย 
RCA ธรรมดา 1 คู่ด้วยนะครับ

4. สาย USB

อันนี้เป็นสื่อกลางที่จะเชื่อมระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์
กับ DAC ครับ สายยูเอสบีที่ใช้นั้น จะเป็นสายยูเอสบีที่หัว

ด้านหนึ่ง เป็นหัวยูเอสบีทรงเหลี่ยมมาตรฐานแบบที่เรา
คุ้นตา เรียกว่าหัวแบบ USB–A ส่วนอีกด้านหนึ่ง จะเป็น
หัวทรงเหลี่ยม 6 เหลี่ยม ที่เรียกว่า USB–B หรือจะให้
ง่ายเข้าไปอีก ก็คือ สายยูเอสบีที่ไว้ใช้ต่อเครื่อง Printer ที่
เราคุ้นตากันนั่นแหละครับ โดยสายยูเอสบีนี้จะมีความยาว
ในการใช้งานได้ไม่เกิน 5 เมตรนะครับ เพราะดั้งเดิมเขา
ออกแบบมาให้ใช้งานในการต่อสัญญาณระยะสั้นเท่านั้น
ครับ 

สายยูเอสบีนี่เดี๋ยวนี้มีมากมายหลายระดับราคา
ครับ ตั้งแต่เส้นละ 60 บาท ไปจนถึงสาย Audio Grade 
คุณภาพสูง ราคาหลายพัน หรือเป็นหมื่นก็มี ซึ่งก็ต้อง
เป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์กันไปว่า สายยูเอสบีมีผลต่อเสียง
หรือไม่ ซึ่งด้วยความเห็นส่วนตัวคือ หากสาย Digital เช่น 
Coaxial, Optical หรือ HDMI มีผลต่อเสียงแล้ว สาย 
ยูเอสบีก็คงมีผลต่อเสียงด้วยเป็นแน่แท้ เพียงแต่ว่าเรา
ต้องหาที่มันพอดีๆมาเล่นนะครับ อย่าไปทุ่มมากมาย เอา
ที่มันดูดี หัวชุบทองกันอ็อกไซด์ซะหน่อย ชีลด์ดีๆอะไร
แบบนั้นก็น่าจะพอ

ส่วนใครเล่น DAC 1 ก็ไม่ต้องใช้สาย USB นะครับ 
เพราะนั่นมาแบบ “ไร้สาย” ครับ อิอิ

5. ไฟล์เพลง 

สุดท้ายล่ะครับ จริงๆแล้วเรื่องนี้หากจะเขียนจริงๆ
คงต้องแยกคอลัมน์กันออกไป เอาเป็นว่าไฟล์เพลงที่เรา
จะเล่นกันใน Computer Hi-Fi นั้น เป็นไฟล์ที่เรียกว่า 
FLAC หรือ Free Lossless Audio Codec ครับ ไฟล์ 
ชนิดนี้ เริ่มแพร่หลายในหมู่นักเล่นครับ ซึ่งที่มาก็มาจาก
เว็บขายเพลงออนไลน์ เช่น LINN Records (http://www.
linnrecords.com/ ) ซึ่งเป็นเจ้าเดียวที่ผมขอแนะน�าตอน
นี้ เพราะยอมให้คนไทยซื้อ โหลดเพลงฟังได้ ในขณะ
ที่เจ้าอื่นๆนั้นมักจะไม่ยอกให้มีการโหลดนอกประเทศ
สหรัฐอเมริกาครับ นอกจากนั้นแล้ว ก็อาจจะต้องเข้าไป
ดูตามค่ายเพลงต่างๆเลย บางค่าย เช่น Reference 
Recording ก็มีการจ�าหน่ายเพลงในรูปแบบเป็นแผ่น 
DVD ใส่ไฟล์เพลง ระดับ 24/172 มาให้เราเอาไปลงกับ
เครื่องเองก็มีครับ

...........................

ครับ และนั่นก็คือพื้นฐาน อุปกรณ์ และสิ่งที่จะต้อง
มีส�าหรับท่านที่ต้องการจะลองเล่น Computer 
Audio กันนะครับ ที่เหลือตอนนี้ก็คือ “ตัวคุณ” 
แล้วล่ะ ว่าพร้อมที่จะเปิดใจรับกับแหล่งโพรแกรม

ใหม่อันนี้แล้วหรือยัง ถ้าพร้อมก็ “ลุยส์” เลยครับ
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หั
วใจหลักอีกจุดของการเล่น Computer Audio คือ ซอฟท์แวร์หรือโพรแกรมในการฟังเพลง ซึ่ง     
โพรแกรมเหล่านี้มักจะเรียกกันว่า Player บ้าง Jukebox บ้าง Media Center บ้าง

โดยหลักๆแล้ว หน้าที่ของโพรแกรมแบบนี้คือ
1. เป็นตัวรวมรวมเพลง

โพรแกรม Player จะเป็นสื่อการในการค้นหาไฟล์เพลงต่างๆที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ซึ่งเมื่อมันเจอ
แล้ว มันก็จะสามารถเล่นเพลงนั้นๆออกมาได้ หากตัวโพรแกรมนั้นๆสามารถเล่นได้

       ■  อธิวัฒน์

หั ด ใ ช้ ง า น
โพรแกรมฟังเพลง

JRiver

2. เป็นตัวจัดระเบียบเพลง
เพลงที่มีอยู่ในฮาร์ดดิสค์นั้นมีมากมาย โพรแกรม Player จึงมีอีกหน้าที่หลักในการจัดระบบ จัดระเบียบ 

หรือ Organize เพลง เพื่อให้เราสามารถเลือกฟังเพลงได้ตามต้องการ โพรแกรมเหล่านี้จะท�าการแบ่งแยก
เพลงออกเป็นหมวดหมู่ ตามหมวดต่างๆ ให้เราค้นหาง่ายขึ้นตามหลักการแบบห้องสมุด ส่วนการท�างาน
ตรงนี้จึงมาเรียกว่า Library หรือห้องสมุดเพลง โดยการแบ่งนั้นหลักๆก็จะแบ่งไปตามชื่อศิลปิน, ชื่อผลงาน, 
แนวเพลง, หมายเลขแทร็ค, ความยาว, ปีที่ออก ฯลฯ มากมาย แล้วแต่ที่เราจะเลือกให้มันแบ่ง ซึ่งทั้งหมด
ท�าให้การเลือกเพลงที่จะฟังง่ายขึ้นมาก โดยเฉพาะเมื่อเรามีเพลงนับร้อยนับพันอยู่ในฮาร์ดดิสค์
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3. เป็นตัวเล่น
แน่นอนว่าโพรแกรม Player นั้น มีหน้าที่หลักในการเล่นเพลง การควบคุมต่างๆจึงต้องท�าผ่าน     

โพรแกรมนี้ ไม่ว่าจะเป็นการ Play, Pause, Skip, Scan, Stop, Repeat ฯลฯ ต้องท�าการสั่งการผ่าน   
โพรแกรมเหล่านี้

4. เป็นตัวแสดงผล
โพรแกรมเหล่านี้ จะมีการแสดงผลเป็นหน้าจอเหมือนเครื่องเล่นซีดี มีการแสดงว่า เราก�าลังเล่นเพลง

ชื่ออะไร ความยาวเท่าไหร่ เล่นไปแล้วกี่นาที
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5. เป็นตัว RIP แผ่น
โพรแกรมรุ่นใหม่ๆจะไม่ได้เล่นเพลงได้อย่างเดียว แต่สามารถน�าเพลงในแผ่น CD มาแปลงไฟล์ลงเก็บ

ในฮาร์ดดิสค์ได้ด้วย
6. เป็นตัว Burn แผ่น
เช่นเดียวกัน บางครั้งคุณอยากเอาไฟล์เพลงที่ได้มาไรท์ลงแผ่นซีดี เพื่อเอาไปฟังที่อื่นต่อ ก็สามารถใช้

โพรแกรมนี้ไรท์แผ่นซีดีขึ้นมาได้ด้วย
เอาล่ะครับ หน้าที่หลักๆของโพรแกรม Player ก็มีประมาณนี้ ซึ่งโพรแกรมแบบนี้นั้น มีมานานแล้ว 

และมีเยอะแล้ว ที่ได้รับความนิยมก็เช่น Winamp, iTunes, Foobar2000, XBMC, รวมถึงที่จะน�ามาแนะน�า
วันนี้คือ JRiver Media Jukebox นี่เอง

JRiver Media Jukebox นั้นเป็นโพรแกรมแบบ Freeware คือโหลดไปใช้ฟรีๆ ไม่ต้องเสียเงิน ที่
มีประโยชน์มากมายเหลือเฟือตามหลัก Player ชั้นดี คือ สามารถท�าหน้าที่ 6 อย่างที่บอกไว้ก่อนหน้านี่ได้
หมด รวมถึงสามารถรองรับไฟล์เพลงได้เกือบทุกรูปแบบที่มีอยู่ในโลก โดยเฉพาะกับไฟล์ FLAC ที่เราใช้เป็น
หลักในการเล่น เพราะ การใช้งานง่าย Interface ไม่ยุ่งยาก ดูง่าย ไม่ยาก และที่ส�าคัญคือ เสียงดีไว้ใจได้
เลย

การดาวน์โหลด Jriver Media Jukebox ให้ไปตามนี้ครับ http://www.jriver.com/mj/ ระวังอย่าไปสับสน
กับตัวเต็มที่ชื่อ Jriver Media Center นะครับ อันนั้นเป็นแบบเสียเงิน ซึ่งเพิ่มฟีเจอร์ในการเล่นไฟล์มีเดีย
ทางภาพเข้ามาด้วย ซึ่งเราไม่ต้องการครับ

เมื่อดาวน์โหลดมา ก็ Install ตามที่เขาบอกไปเรื่อยๆครับ ไม่ยาก พอ Install เสร็จเขาจะขอให้ Restart 
ก็เชื่อเขาหน่อยครับ

จากนั้นเรามาเริ่มใช้งานกันเลย
1. หน้าแรก เมื่อเปิดขึ้นมา JRiver จะขึ้นมาที่หน้าแรก จะเป็นหน้า Sponsor ของเขาครับ (โพรแกรม

ฟรีก็ต้องทนนิดหน่อย) จะเป็นของ Amazon.com ก็ไม่ต้องไปสนใจครับ ให้มองไปที่ ด้านซ้ายบนๆจะเห็น
ค�าว่า Audio ครับ ให้เราคลิกไปที่ค�าว่า Audio ก็จะเข้าส่วนของ Library แล้วล่ะครับ ช่วงนี้ตัวโพรแกรม
จะควานหาเพลงที่อยู่ในเครื่องคอมฯของคุณ โดยหลักๆจะค้นอยู่ที่โฟลเดอร์ My Music ครับ หากเจอ ตัว
เพลงเหล่านั้นก็จะขึ้นมาเอง

2. Import
ถ้าคุณมีเพลงอยู่ในส่วนอื่น ที่ไม่ใช่ My Music เช่น เก็บไว้ที่ External Harddisk หรือในไดรฟ์อื่นๆใน

เครื่อง ก็ต้องท�าการ Import เพลงเหล่านั้นเข้ามาที่ ห้องสมุดเพลงของ JRiver ครับ วิธีก็คือ
 2.1 เข้าไปที่ มุมบนซ้ายสุด หาค�าว่า File คลิก 1 ครั้ง
 2.2 จะมีแถบลงมา ให้คลิกค�าว่า Library
 2.3 จะมีแถบออกมาอีก คลิกค�าว่า Import
 2.4 รอสักพักจะมีหน้าต่างโผล่ขึ้นมา ให้คลิกบรรทัดแรก (ปกติจะเลือกเอาไว้ให้แล้วโดยอัตโนมัติ) ที่

เขียนว่า Import Single Folder
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 2.5 จะมีหน้าต่างขึ้นมา ให้เลือกว่าจะไปเอาไฟล์เพลงจากส่วนไหน ให้คลิกค�าว่า Browse ก็จะมี                                                                        
หน้าต่างขึ้นมาอีก ทีนี้ก็เลือกโฟลเดอร์ที่คุณเก็บเพลงเอาไว้ครับ เช่น หากเก็บไว้ที่ Drive D: ก็ไปเลือกที่ 
Drive D แล้วหาโฟลเดอร์ที่เราเอาเพลงเก็บไว้ครับ
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 2.6 พอเลือกได้โดยการคลิกไปที่โฟลเดอร์นั้นเสร็จ ก็คลิกค�าว่า Finish ที่ด้านล่างครับ

 2.7 ทีนี้ตัวโพรแกรม ก็จะท�าการ Import เพลง ที่อยูในโฟลเดอร์นั้นๆทั้งหมด คือหากพบว่าอะไรที่
เป็นเพลง ตัวโพรแกรมก็จะดึงมาลงที่ Library ทั้งหมดครับ

 2.8 หากวันหลังมีการเพิ่มเพลง ก็ท�าเช่นเดียวกันครับ แต่เราก็จะเข้าไปเลือกเฉพาะโฟลเดอร์ที่ใส่
เพลงใหม่เข้าไปเท่านั้นเอง
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 2.9 จะมีหน้าต่าง Summary ขึ้นมา สรุปว่าได้ท�าการ Import เพลงไปทั้งหมดกี่เพลง เราก็กด OK 
เป็นการเสร็จพิธีการ Import

3. Playback การเล่นเพลง
เมื่อเพลงเข้าไปอยู่ใน Library แล้ว ทีนี้คุณก็พร้อมที่จะฟังเพลงเหล่านั้นแล้วล่ะครับ วิธีจะฟังก็ง่ายๆ

แล้ว คือ ให้มองหาที่มุมทางด้านซ้าย หาค�าว่า Audio ครับ คลิกไปที่ค�าว่า Audio ก็จะเข้าไปที่ส่วนของ 
Library หรือห้องสมุดเพลง ทีนี้ที่หน้าจอใหญ่ๆ ถัดไป ก็จะมี หน้าปกอัลบัม หรือชื่อศิลปิน หรือชื่ออัลบัม 
แสดงขึ้นมา ซึ่งเราสามารถเลือกให้จอด้านขวาแสดง รายชื่อเพลงตามที่เราต้องการได้ดังนี้

 3.1 Albums หน้าจอจะแสดงรายชื่อเรียงตามชื่อ อัลบัม
 3.2 Artists หน้าจอจะแสดงรายชื่อเรียงตามชื่อ ศิลปิน
 3.3 Files หน้าจอจะแสดงรายชื่อเรียงตามชื่อไฟล์เพลง
 3.4 Genre หน้าจอจะแสดงรายชื่อเรียงตามแนวเพลง เช่น Jazz, Classic
 3.5 Panes หน้าจอจะแสดงรายชื่อ, แนวเพลง, ศิลปิน, และอัลบัม พร้อมๆกันทางด้านบนแบ่ง

เป็นสามจอย่อย ส่วนด้านล่างจะแสดงตามชื่อไฟล์เพลง (แบบเดียวกับ iTunes) 
 3.6 Recent Albums หน้าจอจะแสดงอัลบัมล่าสุดที่เพิ่ง Import เข้าไปหลังสุด
 3.7 3D Alums หน้าจอจะแสดงภาพหน้าปก แบบ 3 มิติ สวยงามมาก คล้ายๆระบบหน้าจอ 

iPhone
รูปแบบดังกล่าว ให้คุณเลือกว่าจะเอาแบบไหนได้ครับ แล้วแต่ถนัด แล้วแต่สะดวกในการใช้ ที่จะใช้บ่อย

ก็คือ Albums กับ Artists เพราะเรามักจะนึกถึงชื่อศิลปิน หรือชื่อชุดที่เราต้องการฟังก่อนเสมอๆ หรือ
หากหาไม่เจอจริงๆ เพราะเพลงมันเยอะ หรือนึกอะไรไม่ออก ที่มุมขวาบน จะมีกล่องใส่ข้อความที่เขียน
ว่า Search อันนี้ก็คือ นึกอะไรได้ลองใส่เข้าไปดูครับ โพรแกรมจะเลือกชื่ออะไรก็ตามที่ตรงกับที่คุณใส่เข้าไป
แสดงออกมาให้เลือกได้โดยง่าย

ส�าหรับตัวเลือกอื่นๆที่อยู่ทางด้านซ้ายนั้น ก็ไม่ต้องไปสนใจล่ะครับ นอกเหนือการใช้งานของเราที่จะพูด
ถึงในวันนี้กัน
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4. การควบคุม
การควบคุมหลักๆของ JRiver ก็เหมือนซีดีล่ะครับ มี Play, มี Stop มี Pause อยู่ปุ่มเดียวกับ Play 

การใช้งานก็คลิกไปตามที่ต้องการนั่นเอง การเลื่อนเพลงเช่น Forward ก็ใช้วิธีคลิกไปที่ต�าแหน่งระยะเวลา
ของเพลงนั้นๆ  (เวลาเล่น เราจะเห็นแถบเลื่อนไปเรื่อยๆด้านล่างจอที่แสดงชื่อเพลง) อย่าเล่นซ�้า วนลูพก็มี 
Repeat เป็นสัญลักษณ์อยู่ติดกับแถบแสดงระยะเวลา, ถัดมาเป็น เล่นสุ่ม Shuffle และถัดมาก็เป็นตัวเลือก
การปรับแต่งเสียงแบบต่างๆ (DSP) ซึ่งอย่าไปใช้เลยครับ

เห็นไหมละครับแค่นี้เอง คุณก็สามารถมีความสุขกับเสียงเพลงจากไฟล์ดิจิทัลกันแล้ว ไม่ยากเลยใช่ไหม
ครับ หลายๆคนที่กล้าๆกลัว ก็ลองท�าตามดูครับ ไม่นาน พอเสียงเพลงเพราะดังขึ้นมาเมื่อไหร่ เมื่อนั้นคุณ
จะพบมิติใหม่แห่งการฟังเพลงของยุคนี้ครับ

ไว้คราวหน้า จะมีว่าเรื่องการปรับโน่นปรับนี่กันต่อนะครับ ฉบับนี้เอาแค่นี้ เล่นให้ได้ไปให้ถึงกันก่อนละ
กันครับผม
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สําหรับนักเล่นที่เล่นไฟล์ Digital นั้น คงมีไม่น้อยที่เวลาเล่นไปเรื่อยๆ เรื่อยๆ และเรื่อยๆ จะเริ่มเกิด
อาการคล้ายๆกันคือ ชักขี้เกียจเปลี่ยนแผ่นซีดี หรือหลายๆครั้งที่เล่นไฟล์ดิจิทัลแล้วมันติด เพราะได้
ควบคุมผ่านคอมพิวเตอร์ แล้วเกิดอาการขี้เกียจเพิ่มขึ้นอีก 47.50 เปอร์เซ็นต์ ท�าให้ไม่สามารถที่จะ
ลุกไปเปลี่ยนแผ่นได้

ไอ้ครั้นว่าจะฟังแต่ไฟล์ที่หามา บางทีก็เบื่อ เพราะบางไฟล์เป็นซีดี แล้วก็ไม่อยากจะหาซื้อมาใหม่ให้     
ซ�้าซ้อนอีก

ทีนี้ก็เลยเหลือทางเลือกเดียวก็คือ จัดการเอาแผ่นซีดีที่มีอยู่นั้นมาแปลงเป็นไฟล์ แล้วเก็บเอาไว้ใน
ฮาร์ดดิสค์ เพื่อที่จะเรียกมาเล่นวันหลังได้ไม่ต้องไปหยิบแผ่นมาเปิด 

ซึ่งการท�าแบบนี้ มีค�าเรียกกันเป็นที่เข้าใจกันง่ายๆว่า Rip แผ่นนั่นเอง
ความจริงแล้วโพรแกรมการ Rip แผ่นนั้น มีอยู่ทั่วไปครับ โพรแกรมฟังเพลงอย่าง JRiver ที่แนะน�าวิธี

การเล่นไปก่อนหน้านี้นั้นก็สามารถที่จะท�าการ Rip เพลงลงมาเก็บในไฟล์ได้ 
แต่นักเล่นเครื่องเสียงเกิดมาทั้งที มันต้องสมบูรณ์แบบในแง่ของคุณภาพเสียง นักเล่นหลายๆคน

ก็พยายามที่จะหาโพรแกรมที่จะท�าการ Rip แผ่นแล้ว ได้ผลออกมาดีที่สุด ในที่นี้คือ “ให้ความใกล้เคียงกับ
ต้นฉบับที่สุด” ซึ่งหลายปีที่ผ่านมา โพรแกรม Rip แผ่นที่ขึ้นชื่อว่า ให้ความสามารถในการ Rip แผ่นที่ใกล้
เคียง (หรืออาจจะดีกว่าต้นฉบับ) ที่สุดคือ EAC หรือ Exact Audio Copy นี่เอง

EAC นั้น ได้รับความนิยมว่า Rip ไฟล์ได้เลิศกว่าโพรแกรมไหนๆ เพราะว่ามีทีเด็ดตรงที่มีระบบที่จะ
คอยตรวจสอบ แก้ไข และเติมเต็มการ Rip แผ่นที่เรียกว่า Accuraterip นั่นเอง โดยระบบ Accuraterip นี้ 
เป็นระบบที่ช่วยให้การดึงข้อมูลจากแผ่นซีดีลงไปเก็บในฮาร์ดดิสค์ ท�าได้เที่ยงตรงมาก คือ

1. ตรวจสอบและท�าการปรับแต่งให้ CD หรือ DVD Rom ไดรฟ์ของเรา ท�างานอย่างเที่ยงตรงและมี
ความผิดพลาดต�่าสุด

2. ตรวจสอบแผ่นซีดีที่จะท�าการ Rip ว่า มีปัญหาที่จุดใด ตรงไหน และท�าการน�าเอาข้อมูลที่เสียหาย 
หรือขาดหายตรงนั้น (อาจจะเกิดจากการเป็นรอย) จากฐานข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมาเติมเต็มเข้าไป ท�าให้
การ Rip แผ่นทุกครั้ง ได้ข้อมูลที่เต็ม 100 มากที่สุด 

ซึ่งจะเห็นว่าการท�างานของ Accuraterip นั้น ยอดเยี่ยมมาก คือ นอกจากจะท�าการปรับแต่งค่าการ
ท�างานของไดรฟ์ของเราให้มีความเที่ยงตรงแม่นย�าในการอ่านข้อมูลให้สูงที่สุดเท่าที่จะสูงได้แล้ว ที่ส�าคัญ
คือ หากแผ่นต้นฉบับไม่เต็มร้อย เช่น มีรอยไม่ว่าจะลึกหรือตื้นซึ่งให้เกิดความผิดพลาดแล้วแล้ว ตัวระบบ
จะท�าการค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูลมาแก้ไขเติมเต็มในจังหวะที่ก�าลัง Rip ข้อมูลลงในฮาร์ดดิสค์ในทันที 
เป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เที่ยงตรงมากที่สุด เพราะเอา “ข้อมูล” จริงจากอินเทอร์เน็ตดาวน์โหลดมาเติม
เต็ม ซึ่งไม่มีในระบบ Rip อื่นๆ ที่ความผิดพลาด จะเกิดตั้งแต่เริ่มต้น Rip แผ่นจากไดรฟ์ และก็หากแผ่น
นั้นๆมีปัญหา ก็จะไม่ได้รับการแก้ไข แต่ไปอาศัยการแก้ไขของระบบเล่นกลับเอง ซึ่งผลก็คือ เสียงที่ผิดเพี้ยน
ไปจากต้นฉบับนั่นเอง

ด้วยวิธีนี้แหละครับ จึงไม่แปลกที่ท�าไม การใช้ EAC ในการ Rip แผ่นจึงให้ผลออกมาได้ดีกว่าคนอื่นเขา 
หลายคนยังบอกว่า ดีไม่ดี มันจะดีกว่าแผ่นต้นฉบับซะอีกสิ เพราะไฟล์ที่ Rip ลงมาและได้รับการแก้ไขผ่าน 
Accuraterip นั้น มันกลับกลายเป็นไฟล์สมบูรณ์ 100 เปอร์เซ็นต์ ยิ่งกว่าต้นฉบับ (ที่เสียหายเป็นรอย) 
ซะอีก มิหน�าซ�้าเวลาเล่นแผ่นฮาร์ดดิสค์ที่มีความเที่ยงตรงแม่นย�าสูงกว่าหัวอ่านซีดีทั่วๆไป บวกกับ DAC 
คุณภาพดีๆแล้วนั้น

       ■  อธิวัฒน์

ม า  R I P  แ ผ่ น

ให้เต็ม 100 
กับ EAC กันดีกว่า
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โอกาสที่จะได้เสียงที่ดีกว่าต้นฉบับนั้น ก็เป็นไปได้สูงมากทีเดียว!
เอาล่ะครับ ไม่ว่ามันจะดีกว่า ด้อยกว่า เอาแน่ๆคือ EAC นั้นเป็นโพรแกรมที่ท�างานได้ดี Rip แผ่นได้

เยี่ยมที่สุด เป็นที่ยอมรับในหมู่นักเล่นวงกว้างที่สุด และที่ส�าคัญคือ มันเป็นโพรแกรมฟรี! ครับพี่น้อง โหลด
ฟรีไปลองกันได้ที่นี่ได้เลยครับ ฟรีๆดีๆแบบนี้สิแจ๋วจริง http://www.exactaudiocopy.de/en/index.php.
resources/download/ 

ส�าหรับการใช้งานนั้น EAC ท�างานได้ง่ายๆครับ ส�าหรับคนเริ่มต้นอย่างเราๆท่าน มาลองกันเลยดีกว่า
ครับ 

เมื่อเปิดขึ้นมาก็จะมีหน้าตาแบบนี้ครับ ตอนนี้เราก็ใส่แผ่น CD ที่เราต้องการ Rip ลงไปได้เลยครับ

ใส่แผ่นลงไปสักครู่ ระบบ Accuraterip จะท�าการค้นหาว่าแผ่นเรามีใน Database เขาไหม ถ้ามีเขา
ก็บอกว่ามี แล้วมันก็จะเข้าหน้านี้ครับ ที่เห็น Track ก็คือ แทร็คต่างๆในแผ่นซีดี ช่วงนี้เหนือยหน่อยคือ ให้
ท�าการใส่ชื่อเพลง / ศิลปิน / อัลบัม ลงไปนะครับ ข้อเสียของ EAC คือไม่ Support ระบบการอ่าน Meta-
data หรือชื่อเพลงจาก Database ชั้นน�า อาจจะเป็นเพราะเป็นโพรแกรมฟรี ไม่มีปัญญาจ่ายค่าบริการ จึง
อาศัย Database แบบฟรีด้วยกันที่เป็นข้อมูลจากคนใช้งานทั่วๆไป ซึ่งเท่าที่ผมใช้มา ก็ไม่เคยเห็นว่ามันจะ
เจอแผ่นที่ผมใส่ไปเลยสักครั้ง (ผมอาจจะยังใช้ไม่คล่องครับ เลยอาจจะยังไม่เจอวิธี) 

28 L  i  f  e    E  n  t  e  r  t  a  i  n  m  e  n  t



ท�าการแก้ชื่อเพลงไปเรื่อยๆครับ เดี๋ยวก็เสร็จ วิธีก็แค่คลิกเม้าส์ไปที่แทร็ค แล้วก็พิมพ์เข้าไปครับ

จากนั้นเราก็จะท�าการ Rip ครับ EAC นั้นจะมีให้เลือกการ Rip แบบ ไม่บีบอัดเลยคือเป็นไฟล์ WAV 
กับบีบอัดด้วย แต่เป็นไฟล์ที่ไม่นิยมกันนัก ผมแนะน�าให้ใช้แบบ WAV ครับ ดูทีมุมบนซ้ายที่เห็นเขียน WAV 
นั่นแหละครับ คลิกไปเลย
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พอคลิกไปแล้ว ระบบก็จะถามว่าจะให้ Save ไฟล์ ไว้ที่ไหน เราก็จัดแจง Save หรือตั้ง Folder ใหม่ ไว้
ในที่ๆเราต้องการครับ อย่างผมก็จะเอาเก็บไว้ใน Folder หลักที่เก็บไฟล์เพลงทั้งหมดของผมเลย หรือจะหา
ง่ายๆหน่อยก็ไปไว้ที่ Desktop ก่อนก็ได้ครับ
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พอกด OK ได้ที่เก็บแล้วระบบก็จะท�าการ Rip แล้วล่ะครับ การ Rip นั้นใช้เวลาไม่นานครับ ยกเว้น
กรณีที่เจอแผ่นที่เป็นรอยมาก ระบบ Accuraterip จะท�าการแก้ไข โดยการดึงข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมาแก้ 
ซึ่งหากมีการแก้ไข เราจะเห็นแถบสีแดงตรงค�าว่า Error Collection มันจะวิ่งๆครับ ก็ไม่ต้องตกใจ ปล่อย
มันไป แทร็คนั้นหากเสียหายร้ายแรงมากจริงๆ มันจะใช้เวลานานกว่าปกติครับ (ขึ้นอยู่กับความแรงของ
อินเทอร์เน็ตด้วย) หากไม่อยากรอ ก็ Skip ไป เพลงนั้นๆก็จะไม่ถูกแปลง แต่รอได้ก็รอเถอะครับ 

พอเขา Rip เสร็จก็จบแล้วครับ ระบบจะโชว์ให้คุณดูว่าเปอร์เซ็นต์ความเที่ยงตรงในการ Rip แต่ละแทร็ค 
นั้นได้แค่ไหนครับ ก็มีทั้ง 100 เปอร์เซ็นต์ หรือบางทีก็อาจจะ 99 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งก็หรูแล้ว หรือแทร็คที่                                               
เสียหายมาหนักๆจริงๆสุดปัญญาแก้ไข บางทีก็ 97 เปอร์เซ็นต์ก็มี อันนี้ก็เหนือๆแล้วละครับ ไม่ต้องไป
คิดมาก จากตรงนี้ กด OK ก็เป็นอันเสร็จพิธี

หากอยากจะ Rip แผ่นอื่นต่อก็ย้อนกลับเลยครับ
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แปลง WAV ให้เป็น FLAC
โดย JRiver

หลังจากที่เราท�าการ Rip ไฟล์เพลงลงมาแล้ว อย่าลืมว่าไฟล์มันยังเป็น WAV อยู่ครับ WAV นี่ข้อเสีย
คือการใส่ชื่อ/ข้อมูลศิลปิน มันท�าได้ไม่ดีเท่า FLAC แต่เสียงมันก็ดีที่สุดแล้วนะ (ในตอนนี้) แต่หากคุณอยาก
จะเก็บเพลงให้เล็กลงหน่อย การแปลงไฟล์เป็น FLAC ก็ดีครับ เสียงได้ทัดเทียบกับ WAV แต่ขนาดเล็กลง 
ประหยัดฮาร์ดดิสค์ เราจึงนิยมแปลงเป็น FLAC ครับ จากนั้นเราค่อยลบไฟล์ WAV ทิ้ง หรือ Back Up ลง 
CD ก็เป็นตามถนัดกันไปครับ

การแปลง WAV เป็น FLAC นั้น ผมนิยมใช้ JRiver นี่แหละครับ มีฟังค์ชันนี้อยู่ในตัวแล้ว ง่ายๆ
มากๆด้วย มาดูกัน

แรกเริ่มก็คือ Import เพลงที่เราเพิ่ง Rip เสร็จมาครับ วิธี Import ก็ย้อนกลับไปดูก่อนหน้านี้ครับ
จากนั้นก็เลือกไฟล์เพลงที่จะแปลงครับ โดยการคลิกไปที่ชื่อเพลงนั้นๆ ชื่อเพลงนั้นก็จะมีแถบสีฟ้าขึ้นมา 
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จากนั้นคลิกด้านบนของโพรแกรมที่ค�าว่า Tools จะมีแถบโผล่ขึ้นมาหาค�าว่า Advanced Tools เลื่อน
เม้าส์ไปตรงนี้ จะมีแถบขึ้นมาว่า Convert Format ก็คลิกไปเลยครับ 

พอคลิกตรงนี้แล้ว จะมีหน้าต่าง Converter ขึ้นมา ค่าดั้งเดิมของ Jriver จะตั้งมาเป็น Window Media 
เราไม่เอาครับ เราจะเอา FLAC ให้กดปุ่มข้างๆที่เขียนไว้ว่า Change 
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จะมีหน้าจอแบบนี้ขึ้นมา ไม่ต้องสนใจ กดไปที่ค�าว่า Encoding ทางด้านซ้ายบนๆ

โพรแกรมก็จะเปลี่ยนมาเป็นหน้าตาแบบนี้ ดูค�าว่า Encoder นะครับ ด้านล่างมันจะมีค�าว่า Encoder  
แล้วมีเครื่องหมายลูกศรลง เราก็ดที่ลูกศรลง ก็จะมีแถบยื่นลงมา หาค�าว่า FLAC Encoder ครับ คลิกที่ 
FLAC Encoder จากนั้นก็กด OK
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มันก็จะกลับมาที่หน้าจอนี้ แต่เราจะเห็นว่า ด้านบน มันจะเปลี่ยนจาก Windows Media มาเป็น FLAC 
Encoder แล้วครับ  

จากนั้นก็กด Start ครับ ระบบก็จะท�าการ Encode เปลี่ยนไฟล์ WAV มาเป็น FLAC ซึ่งพอเสร็จแล้ว 
หน้าจอก็จะกลับเป็นปกติ 

จากนั้นคุณก็จะมีไฟล์ FLAC และ WAV อยู่ในอัลบัมเดียวกันแล้ว ที่เหลือก็ลบไฟล์  WAV ออกครับ 
ง่ายๆก็แค่คลิกไปที่เพลงที่เป็นไฟล์ WAV แล้วกด Delete ทิ้งไปเท่านั้นเองครับ เครื่องก็จะถามมาว่าจะลบ
เฉพาะชื่อเพลงออกไป หรือจะลบทั้งไฟล์ อันนี้ก็แล้วแต่ครับ
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ทีนี้ไฟล์ที่เราเอาลงไป จะขาดอยู่อีกอย่างคือ “หน้าปก” ซึ่งจริงๆแล้ว หากไม่เน้นความสวยงามก็ไม่ต้อง
ท�าอะไร แต่ใครอยากจะให้หน้าปกของแผ่นที่เรา RIP ลงไป มีแสดงขึ้นมาก็มาท�าต่ออีกนิด
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เข้า Internet Explorer เพื่อเข้า Google ค้นหา อัลบัมที่เราต้องการปก ตัวอย่าง Sadao Watanabe 
Rendezvous จากนั้นก็กดค้นหา หรือกดตรงๆไปที่ค้นรูป หรือ Image ได้เลย สักพักก็จะมีรูปอัลบัมนั้นๆ
มาให้เราเลือกเต็มไปหมด ก็เลือกเอาที่สวยงามที่สุด ขนาดพอประมาณคือ สัก 500 x 500 ขึ้นไป 

พอเลือกรูปขึ้นมา เราก็จัดการคลิกขวาที่เม้าส์เลือก Copy Image 
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ทีนี้ก็กลับไปที่ JRiver ไปดูตรงที่อัลบัมที่เราเพิ่ง Import ที่ยังไม่มีหน้าปก (เป็นรูปโน้ตเพลงเปล่าๆ) เรา
ก็ไปคลิกขวาที่ตรงนั้นอีกที จะมีแถบขึ้นมาให้เลือกเยอะแยๆ ให้หาค�าว่า Cover Art จากนั้นก็จะมีแถบเพิ่ม
ขึ้นมาอีก ให้หาค�าสั่ง “Paste From Clipboard (Img or URL) แล้วก็คลิกซ้ายทีนึง ภาพที่เรา Copy ไว้ 
เมื่อครู่ก็จะลงมาอยู่ตรงนี้นั่นเอง

เพียงเท่านี้ก็เสร็จสมบูรณ์แบบ พร้อมโชว์แล้วล่ะครับ 

เป็นไงครับ ขั้นตอนเยอะใช่ไหม แต่ผมบอกได้เลยว่า ไม่ยากหรอกครับ แรกๆอาจจะช้า แต่หลังๆพอจ�า
ได้ ท�าบ่อยๆขึ้นตอนทั้งหมดนี้ เสร็จไม่เกิน 5 นาทีครับ (ไม่รวมตอน RIP) เพราะเราจะท�าอย่างอัตโนมัติไป
หมดเลยครับ

ลองกันดูนะครับ นี่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการเอาเพลงจากซีดีที่เรารัก มาเก็บเอาไว้เป็นไฟล์ เชื่อผม
สิครับว่า พอคุณท�าแบบนี้ไปเรื่อยๆบ่อยๆแล้ว วันหนึ่งคุณจะพบว่าการเดินไปเปลี่ยนแผ่นซีดีที่เครื่องนั้น 
เป็นเรื่องยากมากๆเลยครับ อิอิ ก็เสียนิสัยไปแล้วหนิเนอะ
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E q u i p m e n t Review ■

   
‘หมง มัลติแทร็ค’

NAD C 565BEE
U S B / C D  P l a y e r

ขอยืนยันได้เลยว่า NAD C 565BEE นั้นโดดเด่น
ทั้งในด้านความทรงพลังของช่วงย่านเสียงต�่า, การ
เปิดเผยรายละเอียดต่างๆ รวมถึงความชัดเจนของ
การน�าเสนอสรรพเสียง ด้วยลักษณะเสียงที่สะอาด 

สดใส ช่วงย่านเสียงสูง สว่าง กระจ่าง หางเสียงทอด
ยาวไกล ช่วงย่านเสียงกลางหวานฉ�่า มีเน้ือมีหนังไม่แห้ง
กร้าน-กระด้าง ให้ความกลมกลืน มีน�้านวล-อวบอิ่ม ช่วง
ย่านเสียงต�่านั้นเปี่ยมด้วยแรงกระแทกกระทั้น พร้อมด้วย
ความกระชับ กระฉับกระเฉง สามารถทิ้งทอดตัวยืดขยาย
ลงไปได้ลึกทีเดียว

เกริ่นน�ำ

C 565BEE น้ีเป็น CD Player รุ่นท็อพสุดในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์คุณภาพ “budget reference” ของ NAD (New 
Acoustic Dimension) ที่ Bjorn Erik Edvardsen (สุดยอด
บุคคลผู้อยู่เบื้องหลังความส�าเร็จในหลายต่อหลาย “เครื่อง” 
ของ NAD ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีแห่งการด�าเนินงาน
ที่ผ่านมา ด้วยการมีอักษร “BEE” ต่อท้ายชื่อรุ่น ซึ่งเสมือน
เป็นตราสัญลักษณ์ประทับแสดงระดับสมรรถนะอันเหนือ
ชั้นกว่าธรรมดา) ได้ท�าการออกแบบขึ้นเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สมรรถนะและคณุภาพเสยีงเตม็เป่ียมในความเป็น Hi-End 
ด้วยฝีมืออันยิ่งยงของเขาเองอย่างเต็มขั้นความสามารถ 

โดยที่ C 565BEE นี้ใช่ว่าจะได้รับการออกแบบมา
ให้มีสมรรถนะรองรับแต่เฉพาะการเล่นแผ่น CD, CD-R,                                                  
CD-RW และ MP3/WMA Discs เฉกเช่นธรรมดาทั่วไป 
ภายใต้มิติขนาดตัวเครื่อง (กว้างxสูงxลึก) 435 x 70 
x 285 ม.ม. (เรียกได้ว่ารูปพรรณสัณฐานก�าลังลงตัว
สวยงาม) น�้าหนักตัว 5.2 กิโลกรัมโดยประมาณหรอกนะ
ท่านนะ หากยังสามารถท�าการเล่นไฟล์เพลงที่ได้จัดเก็บ                           
ไว้บน USB Devices รวมทั้งจากเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อีก
ด้วยนะจะบอกให้

ตัวเครื่องของ C 565BEE นั้นมีลักษณะที่ “ปิดผนึก” 
ป้องกันฝุ่นละอองภายนอกเล็ดลอดเข้าไปภายในเครื่องกัน
เลยทีเดียว เพราะโดยรอบตัวเครื่องไม่เว้นแม้แต่ส่วนฝา
ครอบและแผงด้านหลังตัวเครื่องนั้นไม่มีช่องเปิดใดๆเลย 
ซึง่รปูลักษณ์ตวัเครือ่งของ C 565BEE ก็ยงัคงไว้ในสไตล์หรู
เรียบตามแบบฉบับ NAD ที่ไม่ใส่ใจนักกับคอสเมติก หรือ
สิง่ประดบัประดาทัง้หลายแหล่ทีม่ไิด้ให้ผลลพัธ์การใช้งานอนั
แท้จริงที่ดีขึ้น ดังนั้นแผงหน้าเครื่องจึงมีเพียงแค่ปุ่มกดที่
จ�าเป็นแก่การใช้งานหลกัๆตดิตัง้อยูเ่ท่านัน้ อย่าง Standby, 
Open/Stop, Random, Repeat, Display และ  Scan 

หากแต่ยังได้มีปุ่มกดใช้งานพิเศษติดตั้งเพิ่มเติมเข้ามา
ด้วยนั่นคือ Source และ SRC (ซึ่งขอเก็บไว้อธิบายทีหลัง) 
ส่วน | , | และ Play/Pause นั้นได้ถูกจัดไปรวมไว้อยู่บน
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ปุม่หมนุบรเิวณขวามอื โดยทีเ่ม่ือต้องการเริม่เล่น (Play) ก็
ให้กดปุ่มนี้ เมื่อต้องการหยุดการเล่นไว้ชั่วขณะ (Pause) ก็  
ให้กดปุ่มนี้ซ�า้ และเมื่อกดซ�้าอีกครั้งก็จะเป็นการเริ่มเล่นต่อ
ไป ส่วนที่ว่าหากต้องการ “กระโดดข้ามช่วง” ไปยังแทร็ค
ถัดไป (|) ก็ให้หมุนปุ่มน้ีไปทางขวา แต่ถ้าต้องการย้อน
กลับแทร็คเดิม หรือกระโดดข้ามไปยังแทร็คถัดลงมา (|) 
ก็ให้หมุนปุ่มนี้ไปทางซ้าย สาเหตุที่ออกแบบใช้งานปุ่มหมุน
ในลักษณะนี้มา ก็เพื่อที่ว่าจะได้อ�านวยความสะดวกต่อการ
เลือกเล่นไฟล์เพลงต่างๆที่อยู่บน USB Devices นั่นเอง

ส่วนที่ว่าท�าไม C 565BEE จึงมีปุ่มกด Source และ 
SRC เพิ่มเติมเข้ามา ก็ด้วยเหตุว่า Bjorn Erik Edvardsen 
เขาได้ท�าการออกแบบให้ C 565BEE มอบความคุ้มค่าต่อ
เงินตราที่จ่ายไปให้แก่ผู้ใช้มากยิ่งขึ้นกว่าการเป็นเพียง CD 
Player ธรรมดาๆ ด้วยการบรรจุฟีเจอร์พิเศษเข้าไว้ใน
ตัว ซึ่งฟีเจอร์พิเศษที่ว่ามิอาจหาได้ใน CD Player ระดับ
ราคาใกล้เคียงกับ C 565BEE น่ันคือการที่ท่านสามารถ
ใช้งาน C 565BEE ท�าการถอดรหัสข้อมูลดิจิทัลจากแหล่ง
ข้อมูลภายนอกได้เสมือนดัง D/A Converter โดยผ่านทาง
ช่องเสียบต่อ Optical Input (TosLink) ที่ติดตั้งอยู่ทาง
ด้านหลังเครื่อง รวมถึงยังพร้อมท�าหน้าที่รองรับการเล่น            
ไฟล์เพลงต่างๆจาก USB Devices ผ่านทางช่องเสียบต่อ 
USB Input ที่ติดตั้งอยู่ทางด้านหน้าเครื่องได้อีกด้วย นี่
แหละครับหน้าที่ส�าคัญส�าหรับปุ่มกด Source บนแผงหน้า
เครื่องอย่างไงละท่าน

ส�าหรบัการท�าหน้าทีข่องปุม่ SRC นัน้ สืบเนือ่งจากการ
ที่ Bjorn Erik Edvardsen ได้เลือกสรรการใช้ DAC 24/192 
รุ่นใหม่ล่าสุด “WM8741” ของ Wolfson Microelectronics 
มาบรรจุไว้ใน C 565BEE ซึ่งนี่นับเป็นปรากฏการณ์ครั้ง
แรกสุดของ NAD ที่ได้เลือกใช้งาน DAC Chip ของ 
Wolfson แทนทีจ่ะเป็นจาก BurrBrown เช่นทีเ่คย และจาก
การที่ “WM8741” นี้เป็น DAC แบบ 24/192 ท�าให้ Bjorn 
Erik Edvardsen น�าประโยชน์จากจุดนี้มาใช้ โดยได้ท�าการ
ออกแบบรูปแบบการท�างานที่เรียกขานว่า Sample Rate 
Converter หรอื SRC ขึน้มา เพือ่ทีว่่าให้ผูใ้ช้สามารถจะเลอืก
ได้ว่า จะรบัฟังเสยีงในลกัษณะทีไ่ด้ท�าการ Upsampled “ยก
ระดับ” ข้อมูลขึ้นมาเป็น 96kHz หรือว่า 192kHz จากอัตรา
สุม่สร้างชดุข้อมลูที ่44.1kHz ตามปกตธิรรมดา หรอืกระทัง่
ว่าจะรบัฟังจากอตัราสุม่สร้างชดุข้อมลูมาตรฐานแบบเดมิๆ 
(44.1kHz) ก็ได้ สุดแล้วแต่จะปรารถนา 

C 565BEE จึงมปีุม่กด “SRC” (อยูบ่นรโีมท คอนโทรล 
และบนแผงหน้าตวัเครือ่ง) เพือ่ทีท่่านจะได้เลอืกว่าจะรบัฟัง
ที่อัตราแซมพลิงใด 192, 96 หรือว่า 44.1kHz (ซึ่งเมื่อกด
ปุม่นี ้จะมตีวัอกัษรปรากฏให้ได้ทราบบนจอดสิเพลย์ว่า ได้กด                             
เลือกที่ค่าอัตราแซมพลิงใดอยู่ชั่วครู่ จากนั้นจะเปล่ียนเป็น
ไฟโชว์เล็กๆแสดงเป็น “SRC 96” หรือว่า “SRC 192”) 
นอกจากนี้ Bjorn Erik Edvardsen ยังได้ใส่วงจร “กรอง
ทิ้ง” ซึ่งคล่ืนสัญญาณความถ่ีสูง (ที่ติดออกมาจากการ
แปลงผันข้อมูลดิจิทัลให้มาสู่รูปคลื่นสัญญาณอะนาล็อกไม่
มากก็น้อย) หรือ “Filter” มาเป็นฟังค์ชันใช้งานพิเศษเพื่อ                                   
ให้ผูใ้ช้สามารถเลือกลักษณะ “อตัราความชนั” ของการกรอง
ทิ้งนี้ได้อย่างที่ต้องการ 

ทัง้นีไ้ม่ว่าจะเป็นการเลอืกอตัราแซมพลงิ (SRC) ทีค่่าใด
ก็ตาม อย่าลืมว่าคุณยังสามารถ “ก�าหนด” แนวเสียงที่รับ
ฟังให้ตรงตามรสนยิมของคณุได้จากการกดเลือกปุม่ “Filter” 
บนรีโมท คอนโทรล อีกด้วยนะ ซึ่งก็จะสามารถกดเลือก
ได้ถึง 5 ลักษณะ (Filter 1-5) ในแต่ละค่าอัตราแซมพลิง                
นั่นเท่ากับว่า คุณจะมี “Filter” ให้เลือกใช้งานได้มากถึง 15 
ลักษณะเสียงกันเลยทเีดยีว.....NAD เท่านัน้ทีใ่ห้คณุได้มาก
ขนาดนี้ ภายใต้ระดับราคาไม่ถึงสามหมื่นบาทเช่นนี้

ส�าหรับปุ่มกด Standby บนแผงหน้าเครื่องบริเวณ
มุมด้านซ้ายใต้ตราเนมแบรนด์ “NAD” ลงมานั้น เมื่อ
ท่านได้เสียบปล๊ักไฟฟ้าเข้าเครื่องกับเต้าเสียบไฟบ้านแล้ว 
C 565BEE ก็จะอยู่ในสถานะเตรียมพร้อมใช้งาน หรือว่า 
Standby โดยอัตโนมัติ และดวงไฟ LED ที่อยู่เหนือปุ่ม
กด Standby ก็จะติดสว่างเป็นสีส้ม ต่อเมื่อเปิดการท�างาน
เครือ่ง หรอื Power-On ดวงไฟนีจ้ะตดิสว่างเป็นสฟ้ีาสด โดย
มจีอแสดงผลแบบ VFD (Vacuum Fluorescent Display) สี
ขาวสะอาดตา มองเหน็รายละเอยีดต่างๆในขณะใช้งานได้ดี 
ทั้งยังสามารถ “หรี่แสง” ลดระดับความสว่างของจอแสดง
ผลลงได้ 1-ระดับ ด้วยปุ่มกด “dim” บนรีโมท คอนโทรล 
จนกระทั่งปิดการท�างานไป (display off)

ทางด้านแผงหลังตัวเครื่องได้รับการติดตั้งช่องจ่าย
สญัญาณเสยีงอะนาลอ็กขาออกแชนเนลซ้าย-ขวาแบบ RCA 
ชบุเคลอืบทองอย่างด ีรวมทัง้ช่องจ่ายข้อมลูดจิทิลัขาออกมา
ให้อย่างครบครันทั้งแบบ Coaxial (สัญญาณไฟฟ้า 75 W)                                 
และ Optical (ข้อมูลล�าแสง TosLink) ที่ส�าคัญบนแผงหลัง                                                     
เครื่องนี้ยังมีช ่องเสียบต่อเพื่อรองรับการใช้งานจาก         
แหล่งข้อมูลดิจิทัลภายนอก (อย่างเช่นจาก LapTop) อัน
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จักท�าให้สามารถใช้งาน DAC ภายในตัวของ ได้เสมือนดั่ง
เป็น D/A Converter คุณภาพสูงเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพ
เสยีงของแหล่งข้อมลูทีเ่สยีบต่ออยูน่ัน้ให้สงูยิง่ขึน้ไปสูร่ะดบั 
96 หรือว่า 192kHz

นอกจากนีท้ีแ่ผงหลงัเครือ่งยงัมช่ีองเสยีบ External IR 
input และ 12V trigger input ส�าหรบัรองรบัการพ่วงต่อการ
ใช้งานร่วมกบัอปุกรณ์อืน่ๆของ NAD มาให้ด้วย ส่วนสายไฟ
เข้าเครื่องของ C 565BEE นั้นเป็นแบบ IEC Standard 2 
ขา สามารถถอด-เสยีบได้ให้โอกาสผูใ้ช้ได้เลอืก Power Cord 
คุณภาพสูงกว่าธรรมดามาใช้งาน อนึ่งซึ่งจ�าเป็นต้องขอ             
บอกไว้ก็คือว่า ท่านมิอาจใช้งานช่องเสียบต่อ USB ของ                                                             
C 565BEE ท�าการเชื่อมต่อเข้ากับ PC ได้นะขอรับ พณฯ
ท่าน ด้วยเหตุว่า USB port ของ C 565BEE นี้ไซร้ได้ถูก                                                        
ออกแบบไว้เพือ่รองรบัการใช้งานได้เฉพาะกบัอปุกรณ์ memory 
stick หรอืว่า USB Hard Drive (FAT 32/16 format) เท่านัน้                                                              

ภำยในตัวเครื่อง

Bjorn Erik Edvardsen ได้ยึดหลักการออกแบบ        
C 565BEE ให้แยกวงจรภาคจ่ายไฟไว้ในลักษณะ power 
regulator (ควบคู่กับหม้อแปลงแบบ toroidal) เพื่อลด
การรบกวนระหว่างภาคการท�างานส�าหรับภาคดิจิทัลและ                          
อะนาล็อกออกจากกันโดยเฉพาะ รวมทั้งการท�างานของ
ภาค DAC, Digital Filter จนกระทัง่วงจรภาคอะนาลอ็ก จ่าย
สญัญาณขาออกไว้อย่างเป็นอสิระกนัเลยทเีดยีว โดยใช้ภาค
ถอดรหัสข้อมูลดิจิทัลสู่รูปสัญญาณอะนาล็อก (DAC) แบบ 
high resolution 24/192 ของ Wolfson Microelectronics 
อีกทั้งยังเลือกใช้ op-amp IC คุณภาพสูง (top-of-the-
range) ที่เป็นแบบ FET ของ BurrBrown ทดแทนวงจร
จ่ายสญัญาณขาออกแบบธรรมดา ท�าให้ม่ันใจได้ในคณุภาพ
เสียงระดับที่ไม่ธรรมดา...แม้แต่ Sam Tellig แห่งส�านัก 
Stereophile ก็ยังชื่นชม

ทั้งนี้ Bjorn Erik Edvardsen ยังได้เจาะจงใช้ metal 
film resistor และ polypropylene capacitor ในภาคการ
ท�างานส�าคัญๆ เฉพาะอย่างยิ่งบนวงจรท่ีเป็นเส้นทาง
เดินสัญญาณ (signal path) เพ่ือลดทอนการ “กักเก็บ”        
รายละเอยีดสญัญาณต้นฉบบั C 565BEE จงึมจีดุเด่นส�าคญั
ในการถ่ายทอดรายละเอียดเสียงเล็กๆน้อยๆอันแผ่วเบา 
(low-level linearity) ได้อย่างครบถ้วน-แม่นย�า พร้อมด้วย
ค่าไดนามคิ เฮดรมู ทีส่งูมาก เพือ่ให้ได้มาซึง่คณุภาพเสยีงที่

มีความเปิดโปร่ง สะอาด สดใส และฉับไว ควบคู่กับการส่ง
มอบคุณภาพเสียงที่ดีเยี่ยมตรงตามต้นฉบับสัญญาณด้วย
ค่าความเพี้ยนที่ต�่าสุดๆ

สมรรถนะและผลกำรรับฟัง

C 565BEE ต้องการช่วงเวลาวอร์ม-อัพสัก 30 นาที
ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงการรับฟังอย่างจริงจัง แม้วาจะผ่านพ้น
ช่วงของการเบอร์น-อิน เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ตาม จาก
นั้นท่านก็จะรับฟังได้ถึงสุ้มเสียงโดยรวมที่มีความอลังการ 
สอดประสาน-ไหลล่ืนอย่างน่าทึ่ง ประหนึ่งได้เข้าไปร่วมอยู่
ในการแสดงดนตรี ณ ขณะนั้น ซึ่งให้ความอภิรมย์น่าฟัง
เป็นอย่างมาก โดดเด่นกว่าเครือ่งเล่นซดีทีีอ่ยูใ่นระดบัราคา
ใกล้เคียงกัน ขณะรับฟังสามารถรับรู้ได้ถึงสภาพเวทีเสียงที่
โอ่อ่า กว้างใหญ่ มีความกังวาน (แอมเบียนซ์) พละพลิ้วที่
ดีมากๆ ให้ความมีตัวตน มีชีวิตชีวาของสรรพเสียงอย่าง
แจ่มชัด พร้อมด้วยน�้าหนักเสียงที่ดีเยี่ยมตลอดทั้งช่วงย่าน

เม่ือน�าแผ่นซีดีที่เคยคุ้นมาเปิดฟังกับ C 565BEE จะ                                     
บ่งบอกได้เลยว่า สุ้มเสียงมีความปลอดโปร่งมากขึ้นกว่า
ที่เคยคุ้น ให้ความปลดปล่อยในเสียงแต่ละเสียงที่รับฟัง 
เสียงทุกเสียงมีความลอยตัวไม่มีความอัดอั้น ช่วงย่าน
เสียงสูงสะอาด สดใส และทอดตัวไปยาวไกล รับรู้ได้ถึงมวล
บรรยากาศที่อบอวลอยู่รอบๆชิ้นดนตรีได้ดีมาก ให้ความ
ระรืน่โสตประสาทเป็นอย่างมาก พร้อมด้วยความกลมกล่อม 
มีน�า้มีนวลชวนฟัง ให้ความผ่อนคลาย สบายใจ 

สามารถระบุต�าแหน่งแห่งที่ของเสียงที่อยู ่ชิดติดกัน 
ไม่ปรากฏอาการมั่วหรือสับสนซ้อนทับกัน ให้การจ�าแนก
แยกแยะรายละเอยีดเสยีงต่างๆ แตกต่างจากทีเ่คยรบัฟังจน
คุ้นชินได้ดีทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นเสียงสอดแทรกเล็กๆน้อยๆ                                                            
อย่างเสียงปรบมือ เสียงขยับเลื่อนเก้าอี้ เสียงพูดคุยกัน 
เสียงแก้วน�้ากระทบกัน เสียงเครื่องเก็บเงิน เสียงกระทืบ
เท้าเบาๆ ล้วนปรากฏขึ้นอย่างชัดเจน ความอลังการของ
วงออร์เคสตราถูกถ่ายทอดออกมากว้างใหญ่จนจรดผนัง
ห้องด้านข้าง

อันน่าจะเป็นผลมาจากการเลือกใช้ DAC 24/192 รุ่น
ใหม่ล่าสุด “WM8741” ของ Wolfson Microelectronics 
ท่ี Bjorn Erik Edvardsen สุดยอดอัจฉริยะแห่ง NAD 
ได้ออกแบบให้ท�างานในลักษณะของ Dual Differential 
Configuration ทีอ่ธบิายง่ายๆได้ว่า ภายใน C 565BEE นัน้
ได้บรรจุ “WM8741” ไว้ 2 ตัวด้วยกัน ซึ่งแต่ละตัวจะท�างาน 
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“ต่างเฟส” กัน ตัวหนึ่งท�างานเป็นเฟสบวก-ตัวหนึ่งท�างาน
เป็นเฟสลบ พอได้สญัญาณขาออกจาก DAC ทัง้ 2 ตวัก็จะน�า
สัญญาณขาออก (ซึ่งต่างค่าเฟสกัน) นั้นมารวมเข้าด้วยกัน 
ท�าให้สญัญาณความผดิเพีย้นต่างๆนัน้ “หกัล้างกนัเอง” จน
หมดไปโดยธรรมชาต ิในขณะที ่“รปูสญัญาณ” ซึง่มลัีกษณะ
เหมือนกันก็จะถูกรวมเข้าด้วยกัน ท�าให้ได้ค่าความแรงของ
สัญญาณที่มากขึ้นกว่าธรรมดา นี่จึงเป็นเคล็ดไม่ลับที่ท�า                                                         
ให้ได้ “ค่าความสงัด” (s/n ratio) ที่สูงยิ่งขึ้น รายละเอียด
เสียงจึงผุดโผล่ขึ้นมาให้รับฟังได้ถนัดชัดเจนขึ้น 

อีกทั้งจากการลองกดปุ่ม “Filter” บนรีโมท คอนโทรล 
เพือ่เลอืกดวู่าจะชืน่ชอบหรอืถกูใจกบัการเลอืก “อตัราความ
ชัน” แบบไหน หรือว่าแบบใดที่ให้ความเป็นธรรมชาติมาก
ที่สุด พบว่าการเลือกที่ "Filter 1” ที่ดูจะให้ลักษณะเสียง
ที่มีความหอมหวน มีน�้านวล ยองใย ยิ่งกว่าการรับฟัง
ในลักษณะเสียงจากระดับความชันในการกรองทิ้งความถ่ี
ดิจิทัลที่ค่าอื่น อย่างไรก็ตามบางครั้งการเลือกที่ “Filter 
3” ก็ดูจะเน้นความชัดเจนของสรรพเสียงต่างๆมากยิ่ง
ขึ้น จนสามารถจ�าแนกแยกแยะรายละเอียดเสียงปลีกย่อย          
ได้ถนัดถนี่ยิ่งขึ้น ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความชื่นชอบหรือรสนิยม
ส่วนบุคคล นีเ่ป็นเพยีงแค่การบอกกล่าวถงึแนวทางลกัษณะ
เสียงที่ได้รับฟังเท่านั้น

ส่วนการท่ีจะเลือกอัตรา Upsampled เป็นที่ค่าใด
ระหว่าง 96kHz, 192kHz หรือว่า 44.1kHz นั้น จากการ
ฟังพบว่า ถ้าคณุชืน่ชอบความคมชดั ถนดัห ูหรอืรบัฟังแนว
เพลงรอ็คการเลอืกที ่192kHz กน่็าจะเหมาะ แต่ถ้าชอบแนว
เพลงร้อง ทีต้่องการความคมชดัในขณะท่ีกย็งัต้องการความ

อบอุน่ตดิอยูบ้่าง การเลอืกที ่96kHz กน่็าจะเหมาะ ส่วนใคร
ที่ชอบแนวดนตรีอะคูสติค หรือแจสส์ขอแนะน�าให้ปรับตั้ง                         
ไว้เป็น 44.1kHz ครับ

ซึ่งจากการรับฟังซีดีหลายต่อหลายแผ่นล้วนได้รับฟัง
รายละเอียดที่ดีขึ้น “มิใช่มากขึ้นนะครับ” แต่แจ่มชัดยิ่งขึ้น 
จนรับรู้ได้ว่าแต่ละเสียงเกิดขึ้นอยู่ตรงนี้ ตรงนั้น ตรงโน้น 
จริงๆ อย่างมีมิติครบชัดทั้งกว้าง-สูง และถอยลึกเป็นแถว
ชัน้เข้าไป และขอยนืยนัว่า “ความแจ่มชดั” นัน้มใิช่ลกัษณะที่
เสยีงอะไรกเ็สนอหน้าออกมาเด่นล�า้ไปซะหมด มนัเป็นความ
สดกระจ่างที่เสมือนไร้หมอกหรือควัน จึงมองเห็นสิ่งต่างๆ 
ได้ชัดเจนถนัดตาขึ้นกระนั้น เราจะสัมผัสได้ถึงสภาพอิเมจ
และซาวน์ดสเตจอนัสมจรงิ แม้ว่าจะรบัฟังในระดบัความดงั
เสียงที่มากก็ตาม เสียงต่างๆจะผุดโผล่ขึ้นมาตรงนั้น ตรง
นี้ ตรงโน้น อย่างมีปริมณฑล ไม่มีอะไรที่ล�้าหน้าออกมา 

ที่ส�าคัญเสียงทุกเสียงแม้จะเป็นเพียงเสียงสอดแทรก
เล็กๆน้อยๆ ก็จะยังคงอยู ่ครบชัด มิได้ถูกกลบกลืนไป     
แม้ในขณะที่ดนตรีทั้งวงก�าลังบรรเลงโหมกระหน�่า และ
รับฟังในระดับเสียงที่เปิดเร่งขึ้นมาดังมากกว่าปกติที่เคย
รับฟัง พร้อมความเป็น “ประกาย” ของเสียงเครื่องเคาะ
จังหวะชนิดนั้นๆอย่างเป็นธรรมชาติ...ความสดสะอาดใน
ลักษณะเสียงของ C 565BEE จะท�าให้คุณรู้สึกว่า ที่ระดับ
ความดังปกตินั้นมันยังไม่สะใจ ต้องขยับเร่งความดังเสียง
ขึ้นอีกนิด...อีกนิดนะ...อีกสักนิดเถอะน่า...เร่งเสียงดังขึ้น
ก็ยังคึกคัก กระชุ่มกระชวยหัวใจ มิได้โช่งช่าง เอะอะ กวน
โสตประสาทแต่อย่างใด 

แม้ยามที่ชิ้นดนตรีต่างๆประโคม ประชัน แผดสนั่น
กนัขึน้มาในช่วงเวลาเดยีวกนั กย็งัสามารถจ�าแนกแยกแยะ   
ได้ชัดเจน ไร้การซ้อนทับ กลบกลืนต�าแหน่งแห่งที่ของ
แต่ละเสียงให้ถูกบดบังไป เรายังสามารถแยกแยะเสียง
ดนตรแีต่ละชิน้นัน้ได้อย่างชดัเจน ไม่ฟุง้เบลอร์ อกีทัง้เสยีง
ทุกเสียงจะไม่มีอาการเด่นล�้า น�าหน้า เลยออกนอกแนว
ต�าแหน่งตัง้วางระบบล�าโพง (laid-back) ในสภาพเวทเีสยีง
ทีแ่ผ่กว้างและคงไว้ซึง่ระยะชดัลกึทีน่ิง่สนทิ ไม่ไหวตวัวบูวาบ 

...น่าประทับใจมากกับสิ่งที่ได้รับจาก C 565BEE เมื่อ
คิดค�านวณย้อนกลับไปถึงตัวเงินที่จ่ายไปในระดับเพียงแค่
สองหมื่นกว่าบาท คงจะหาตัวเปรียบเทียบได้ยากกับความ
คุ้มค่าน่าใช้ในระดับนี้ ...นี่คือ Best CD Player “ตัวจริง” 
ในความคิดค�านึงของผมครับ
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I n - H o u s e Test ■

   
อธิวัฒน์

NAD DAC 1
W i r e l e s s  U S B  D A C

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องที่รอคอยกันมาพอสมควร
เลยทีเดียวนะครับ ว่าเม่ือไหร่ NAD จะท�าเครื่อง                   
ที่ตอบสนองต่อการฟังเพลงผ่านคอมพิวเตอร์อย่าง            
มีคุณภาพ เพราะเราต้องไม่ปฏิเสธกันล่ะนะครับว่า        

ตอนนี้นั้น การฟังเพลงจากคอมพิวเตอร์ ได้กลายเป็น
หนึ่งในแหล่งโพรแกรมที่ส�าคัญ และเป็นหลักของนักเล่น                                                         
เครื่องเสียงจ�านวนมากครับ เพราะคุณภาพเสียงจาก
คอมพิวเตอร์ที่ดีวันดีคืนข้ึนมาอย่างเรียกว่าหน้ามือเป็น 
หลังมือเลยทีเดียว (เมื่อเทียบกับอดีตสัก 5-6 ปีก่อน)

ทีน้ีก่อนที่จะมาเข้าเร่ืองกัน ปรากฏว่าผมได้รับค�าถาม
จากนักเล่น แฟนๆสมาชิกเป็นจ�านวนมากที่มีข้อสงสัย ใน
เรื่องของ USB DAC ซึ่งบางท่านไม่เคยทราบมาก่อนเลย
ว่า มีเคร่ืองแบบน้ีมาก่อน หลายท่านก็สงสัยว่าเล่นยังไง 
ต่ออย่างไร คืออะไร 

กเ็ลยถอืโอกาสคราวนีแ้นะน�ากนัแบบง่ายๆเลยนะครบั

USB DAC คืออะไร?

จะว่ากันไปแล้ว USB DAC ก็คือ ซาวน์ดการ์ดของ
คอมพิวเตอร์เราดีๆน่ีเองครับ หน้าท่ีหลักของเขาก็คือ 
การแปลงสัญญาณเสียงดิจิทัลทุกประเภท ที่เกิดขึ้นจาก
คอมพิวเตอร์ มาท�าให้เป็นสัญญาณอะนาล็อก ส่งต่อผ่าน
ระบบเสียงคือแอมป์และล�าโพงนั่นเอง

เพียงแต่ USB DAC นั้น จะเป็นเครื่องที่ไม่ได้อยู่ในตัว
คอมพิวเตอร์ แต่จะแยกชิ้นออกมาอยู่ด้านนอก และเชื่อม
ต่อด้วยการผ่านสายสัญญาณแบบ USB นั่นเอง

แล ้วท�าไม เราถึงต ้องมี USB DAC อีกทั้งๆที่
คอมพิวเตอร์ก็มีซาวน์ดการ์ดในตัวทั้งนั้น

คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ถูกออกแบบมาให้ใช้งานทั่วๆไป 
ท�างาน เล่นเกมส์ ดูอินเตอร์เน็ท ระบบสร้างเสียงในตัว
คอมฯเอง จึงมีหน้าที่แค่เพียง “ท�าให้มีเสียง” ออกแค่พอ
ให้ได้ยิน เราจึงคาดหวังคุณภาพเสียงจากคอมพิวเตอร์ไม่      
ได้มากนัก แม้บางรายจะมีค�าโฆษณาในเรื่องซาวน์ดการ์ด
ของตัวเองด้วยสเปคที่สวยหรู เทียบเท่าหรือดีกว่า USB 
DAC ภายนอกด้วยซ�า้ แต่เอาเข้าจรงิๆแล้วคณุภาพเสยีงที่
ได้นัน้ กย็งัไม่น่าประทบัใจนกั เพราะภายในเคสคอมพวิเตอร์
นั้นเต็มไปด้วยอุปกรณ์สร้างการรบกวนมากมายไปหมด ไม่
ว่าจะเป็นพดัลมระบายความร้อน หรอืชพิดจิทิลั CPU ต่างๆ
ที่พร้อมเพรียงกันส่งสัญญาณรบกวน หรือเครื่องที่เป็น 
Laptop ก็มีชิ้นส่วนต่างๆอัดแน่นกันเต็มไปหมด

นอกจากนั้น ช่อง Output ของคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่
ก็จะมีมาให้แค่ช่อง Mini Jack แบบหูฟังธรรมดาๆ ซึ่ง
ท�าให้การต่อเชื่อมท�าได้ไม่ดีนัก โอกาสที่จะแมทชิ่งกับ             
แอมปลไิฟเออร์ในระบบเครือ่งเสยีงแยกชิน้ได้มกัจะมปัีญหา
ในเรื่องความแรงสัญญาณ รวมถึงไม่เหมาะสมกับการ            
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ใช้สายสัญญาณดีๆมาช่วย

USB DAC ต่ออย่างไร

ง่ายมากครับ สิ่งที่คุณต้องการก็คือ สาย USB 1 เส้น 
ส่วนใหญ่จะใช้สายทีด้่านหนึง่เป็น USB แบบมาตรฐาน ส่วน
อกีด้านเป็น USB B ซึง่ขนาดจะเลก็ลงหน่อย ซึง่คุน้ตากนัดี
ก็คือสาย Printer นั่นแหละครับ โดยสาย USB นั้น จ�ากัด
ความยาวใช้งานสูงสุดคือ 5 เมตร ยาวกว่านั้นสัญญาณจะ
เริ่มดร็อพ 

การต่อใช้งานส่วนใหญ่กง่็ายๆครบั คอื เสยีงสาย USB 
ให้กบัเครือ่งทัง้สองฝ่ัง พอเปิดคอมฯ เครือ่งคอมฯก็จะตรวจ
จับสัญญาณและลงไดรเวอร์ให้เองโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องท�า
อะไรเลย แล้วเสียงก็จะออกมาเองครับ

File ที่เล่นผ่าน USB DAC ได้ 

ทุกชนิดครับ เพราะ USB DAC ท�าหน้าที่เป็นตัว
ถอดรหัสเสียงเท่าน้ัน ดังน้ันไม่ว่าคุณจะเล่นไฟล์แบบไหน 
หากเป็นสัญญาณที่ USB DAC อ่านได้ก็จะมีเสียงทั้งสิ้น

คอมพิวเตอร์สเปคไหนได้?

ส่วนใหญ่คอมพิวเตอร์ท่ัวๆไปก็จะสามารถใช้งานกับ 
USB DAC ได้ครับ ขอให้มีช่องต่อ USB ก็พอแล้ว และถ้า
ไม่เก่าเกินแพงประเภท Pentium 100MHz อะไรแบบนั้น 
คือหากเป็นคอมพิวเตอร์อายุอานามสัก 5 ปีขึ้นมานี่ น่า
จะเล่นได้หมดล่ะครับ เพราะการเล่นไฟล์เพลงนั้น ไม่ได้กิน
ทรัพยากรเคร่ืองอะไรมากมายนัก เพียงแต่ว่า ฮาร์ดดิสค์
นี่ต้องใหญ่ๆครับ เพราะจ�านวนเพลงของคุณจะเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ ส่วน Windows ที่ใช้ก็ XP ขึ้นครับ แต่จะให้สวย 
หรือเล่นง่ายหน่อยก็ Windows 7 ครับ

ลองฟัง ลองเล่น และลองซื้อ!
NAD DAC 1 Wireless USB

ส�าหรับ DAC 1 เป็นเคร่ืองที่ออกแบบมาเพื่อน�ามา      
ใช้งานกับคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะครับ เพราะท�าไว้ให้รับ
เฉพาะสัญญาณ USB จากเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้นครับ 
(มันจึงไม่รับสัญญาณดิจิทัลจากเคร่ืองเล่นซีดีของคุณได้) 
โดยมีจุดเด่นที่เหนือกว่าใครๆคือ “เป็นเคร่ืองแบบไร้สาย” 
เพราะ DAC 1 นัน้ ไม่ต้องอาศยัสาย USB ใดๆทัง้สิน้ รวม
ถึงไม่ต้องอาศัยระบบ Wi-Fi ใดๆในระบบเครือข่ายภายใน

บ้านแม้แต่น้อย ด้วยการท�างานไร้สายแบบ RF Wireless 
ที่ไม่ต้องอาศัยการเซ็ทอัพใดๆ เพียงแค่เสียบเครื่องส่ง
สัญญาณเข้าที่คอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นก็น�าตัวเครื่อง 
DAC 1 ต่อเข้ากับชุดเครื่องเสียงตามปกติ เพียงชั่วครู่ ทั้ง
สองส่วนก็จะตรวจหากันเอง ซึ่งหากเจอกันแล้ว ดวงไฟ
เล็กๆที่หน้าปัดจะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีน�้าเงินเข้มๆใน
ทันที โดยกระบวนการใช้ ใช้เวลาไม่เกิน 10 วินาทีเท่านั้น
เอง คุณก็พร้อมที่จะใช้งานแล้ว

ตัวเครื่องของ DAC 1 นั้น มีขนาดกะทัดรัดและเล็ก
มาก ใครคุ้นกับภาค Phono อย่าง PP1 หรือ PP2 ก็คงจะ
คุ้นกันดี กับขนาดเล็กพอที่จะวางไว้บนฝ่ามือหรือเอาไป
ซ่อนที่ด้านหลังเครื่องได้ กับรูปร่างหน้าตาที่เรียบๆง่ายๆ 
ด้านหลังนั้น มีช่องเอาท์พุท RCA มาให้ 1 ช่อง และก็มี     
เอาท์พุทแบบ Coaxial มาให้อีก 1 ช่อง เอาไว้ต่อใช้งาน
กับ DAC เครือ่งอืน่ๆ หรอืกับเครือ่งรซีฟีเวอร์ก็ได้ ซึง่ย�า้อกี
ทว่ีา Coaxial ทีเ่หน็นัน้เป็นสญัญาณขาออกนะครบั มใิช้ขา
เข้าแต่อย่างใด ซึ่งก็หมายความว่า คุณสามารถที่จะน�าเอา 
DAC 1 นั้น แปลงกายให้ไปทดแทนสาย USB ได้ในทันที 
ซึง่เหมาะมากเหลือเกินกับซสิเตม็ทีค่อมพวิเตอร์อยูห่่างจาก
ระบบเสียงมากกว่า 5 เมตร เพราะสาย USB นั้นออกแบบ
มาให้ลากยาวสุดได้ประมาณ 5 เมตร แล้วหากจ�าเป็นต้อง
วางเช่นนั้น การน�าเอา DAC 1 มาท�าหน้าที่แทนสาย USB 
ก็ถือว่าได้ประโยชน์มาก 

ส�าหรบัความสามารถในการรบัสัญญาณผ่าน USB นัน้ 
อยู่ที่ 16 บิท/48KHz ผ่านการประมวลผลด้วยชิพ 24/96 
DAC ของ BurrBrown PCM 1791รวมถึง OPAMP ใน   
ภาคอะนาล็อกที่ใช้ก็เป็นของ BurrBrown เช่นกันครับ 

ตัวเครื่องรับไฟ 12V DC จากอะแด็พเตอร์ ซึ่งจากที่    
ใช้งาน ผมไม่เคยถอดปลั๊กออกเลย และทาง NAD ก็บอก
ว่าไม่จ�าเป็นต้องถอด เพราะกนิไฟน้อยมาก และอะแดพ็เตอร์
ก็ไม่แสดงอาการร้อนเกินเลยใดๆทั้งสิ้น

ทดลองฟัง

การทดสอบคราวนี้เปล่ียนบรรยากาศมาฟังที่บ้าน
ผมบ้างครับ ลองเอามาเล่นกับชุดส่วนตัวแบบ Vintage        
โบราณๆสกัหน่อย ประมาณว่าอยากรูว่้าเสยีงจากฟอร์แมท็
ใหม่ๆ เวลาเข้ากับชุดเครื่องเสียงโบราณที่อายุอานามต่าง
กัน 40-50 ปีนั้นจะเป็นอย่างไร? ผมจึงน�าเอา DAC 1 ต่อ
เข้าใช้งานกับแอมป์หลอดโบราณของ HH Scott รุ่น 299a 
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ออกล�าโพง AR 94 SX โดยใช้คอม Desktop ของตัวเอง 
เล่นผ่าน File 24/96-24/192 เป็นส่วนใหญ่ ใช้โพรแกรม
การเล่น Jriver Media Jukebox (แบบโหลดฟรี) เป็นหลัก 
เพราะพบว่าให้เสียงนุ่มนวลน่าฟัง การใช้งานง่าย 

บางครั้งก็มีการสลับเอาแอมป์ C 356BEE DAC มา
ฟังด้วย

ความน่าประทับใจแรกที่พบกับ DAC 1 ก็คือ น่ีเป็น 
DAC ที่แก้ปัญหาการจัดวางในห้องของผมไปได้ทันที ด้วย
ว่าห้องฟังเพลง/ท�างานของผมน้ัน ชุดเคร่ืองเสียงจะอยู่
ด้านหนึ่งของห้อง ในขณะที่ชุดคอมพิวเตอร์ Desktop อยู่
อีกด้านหนึ่ง โดยทุกวันนี้ ผมต่อ USB DAC ยี่ห้อหนึ่ง 
ผ่านสาย USB ที่จ�าเป็นต้องลากจากด้านหลังไปด้านหน้า 
และด้วยความที่ตัวสาย USB น้ันไม่ควรลากเกิน 5 เมตร 
เพราะสัญญาณจะดร็อพ ผมจึงใช้สายได้แค่ 3 เมตร ซ่ึง
ท�าให้จ�าเป็นที่จะต้องลากสายผ่ากลางห้องไป แล้วซ่อนสาย
ใต้พรมอย่างเลอืกไม่ได้ ไอ้ครัน้จะเลือ่นโต๊ะท�างานไปใกล้ๆ ก็
ไม่ได้เพราะจะไม่ได้ Sweet Spot จากล�าโพง ก็เลยจ�าใจ ตัว
สายเองก็ตึงๆ และมักจะถูกกระตุกหลุดเสมอๆโดยไม่ตั้งใจ 
เพราะมนัตงึ เจอแบบนีเ้ข้าบ่อยๆกเ็ซง็ไปเหมอืนกนั เพราะ
มีอยู่ครั้งเผลอสะดุดหัวคะม�า แถมเล่นเอาช่องเสียบ USB 
ที่คอมฯผมหัวเยิน เสียไปเลยช่องหนึ่ง น่าหงุดหงิดมาก 

พอมาได้ DAC แบบไร้สายมาใช้น่ี ต้องเรียกว่า 
“เทพประทาน”ของแท้ครับ สุขกายสบายใจเป็นที่สุด

ความประใจต่อมาคือเรื่องของเสียงจาก DAC 1 ที่      
ให้เสียงดนตรีที่นุ่มนวล หวาน เนียน น่าฟังมากๆ โดย
เฉพาะเมื่อเทียบกับ DAC อีกเครื่อง (ของไต้หวัน) ราคา
พอๆกันนั้น พบว่าความเป็นดนตรีที่ได้จาก DAC 1 นั้น 
เหนอืชัน้กว่ามาก อกีครัง้ที ่NAD สอนผมว่า “รปูร่างหน้าตา 
ไม่ใช่ตัวก�าหนดคุณภาพเสียง” เพราะหากเทียบหน้าตาของ
สองเครื่องนี้แล้ว DAC 1 คงเทียบไม่ได้และไม่ต้องมาเสีย

เวลาเทียบ ใครเห็นก็ต้องบอกว่า DAC อีกยี่ห้อน่าเล่นกว่า
มากเมื่อดูจากหน้าตา แต่โทษทีครับ เวลาฟังเสียงแล้ว ใคร
ที่ยังฝืนใจเลือกเครื่องอีกเครื่องนั้นได้ ก็คงต้องเป็นนักเล่น
ที่ไม่สนเรื่องคุณภาพเสียงเป็นแน่แท้ 

เสียงของ DAC 1 นั้น มีความนุ่มละมุนละไม หวาน     
ชุ่มฉ�่า อบอุ่น ฟังได้นานและฟังได้เพลินมากๆ ไม่มีความ
แห้ง ความหยาบ ความจัดจ้านใดๆมาเจือปนเลย น�า้เสียง
แบบนี้ พาลให้ผมอดนึกไปถึงเครื่องสร้างชื่ออย่าง NAD 
3020 ไม่ได้ เพราะมนัมาแนวเดยีวกนัจรงิๆ เพยีงแต่ DAC 1                                                                    
จะเสรมิความทนัสมยัในแง่ของรายละเอยีด เวทเีสยีง ความ
ลึกของเสียงเบสส์เข้าไปให้น่าฟังขึ้นไปอีก

ด้วยน�้าเสียงที่เป็นมิตร ชวนฟังนี่แหละ ท�าให้ DAC 1                 
กลายเป็นขวัญใจในการฟังเพลงของผมไปในทันที จะ
เรียกว่ามันเป็นอุปกรณ์ทางดิจิทัลที่มีความเป็น”อะนาล็อก” 
มากมายนักก็คงไม่ผิด ผมพบว่ามันท�าให้ช่องว่างที่เกิดขึ้น
ระหว่าง “ดิจิทัลและอะนาล็อก” แคบลงมากๆ จนแทบจะ
ไม่เป็นนัยส�าคัญเลย อย่างซิสเต็มนี้นั้น หลักๆผมฟังเพลง
จากแผ่นเสยีง LP เป็นหลกั และตลอดระยะเวลาปีทีผ่่านมา 
ผมแทบไม่เคยฟังเสียงจากแผ่นซีดีเลย เพราะเสียงมันต่าง
กันค่อนข้างมากในระดับที่ “ไม่ฟังจะดีกว่า” แต่พอมาเป็น 
DAC 1 นี่ ผลลัพธ์กลับเป็นตรงกันข้ามก็ว่าได้ เพราะผม
พบว่า ในห้วงเวลาแต่ละคืนที่ฟังเพลงนั้น ผมกลับใช้เวลา
ไปกับไฟล์ดิจิทัลมากขึ้นจนน่าแปลกใจ ผมไม่รู้สึกถึงความ                                                              
“ห่างช้ัน” เหมือนแต่ก่อน ในทางกลับกัน ผมกลับรู ้สึก
เพลิดเพลิน สบายหู และเริ่มมีความสุขกับการฟังเพลงจาก
แหล่งโพรแกรมดจิทิลัมากขึน้อย่างไม่เคยเป็นมาก่อนจรงิๆ 

จุดเด่นตรงนี้แหละครับ ที่หลายครั้งเมื่อผมฟังเพลง   
บางอัลบัมที่ผมมีแผ่น LP อัลบัมเดียวกัน หรือบางเพลงมา
จากการแปลง LP มาเป็นไฟล์ดิจิทัล ผมก็พบว่าหลายครั้ง 
(จรงิๆ) ทีผ่มต้องเผลอเหลอืบตา ชะเง้อมองว่า “แผ่นก�าลงั
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จะหมดหน้า” ไปได้ ทัง้ๆทีจ่รงิๆก�าลงัฟังไฟล์ดจิิทลัอยูแ่ท้ๆ ก็
ด้วยน�า้เสยีงทีมี่ความเป็นอะนาลอ็กมากอย่างน่าทึง่ทีแ่หละ
ครับ ที่เล่นเอาซะผมเผลอไปเลย

บรรยากาศ หางเสยีง ความอบอวล จาก DAC 1 นัน้เด่น                                                                 
มากๆ ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่า เครื่องทันสมัยอย่าง DAC 1                     
นี้นั้น ท�าตัวกลมกลืนกับระบบเสียงวินเทจได้อย่างดีเยี่ยม 
กับเพลงแจสส์เก่าๆ แจสส์สแตนดาร์ดอย่าง Chet Baker 
“My Funny Valentine” (FLAC 24/96) เสยีงทีไ่ด้นัน้ อบอุน่ 
นุ่มนวล ไพเราะมากๆ เสียง Chet Baker ที่ร้องแบบ        
กระซิบๆ เบาๆ นุ่มๆ แฝงไว้ด้วยพลัง มีขนาดใหญ่ก�าลัง
เหมาะ มีมวลใหญ่ โฟคัสนิ่ง อยู่ตรงกลาง ไฟล์นี้เป็นเสียง 
“โมโน” ครบั แต่โทษทบีรรยากาศล้นเหลอืจรงิๆ วงใหญ่เตม็
ฝาห้อง เสยีงร้องลอยชดัอยูด้่านหน้า ทรมัเป็ทลอยขึน้มาที 
แทบจะเห็นเป็นรูป หางเสียงค่อยๆจางหายๆไปในอากาศ
นั้นเยี่ยม วงดนตรีถอยหลังลงไปด้านหลัง เหมือนแผ่น   
สเตรีโอชั้นดีนี่แหละ เพียงแต่ไม่แยกซ้ายขวา แถมได้เรื่อง
วงใหญ่มาแทรก ฟังแบบรวดเดียวหมดอัลบัมไม่รู้ตัวจริงๆ 

Julie London “Sophisticated Lady” (FLAC 24/96) 
สุดยอดมาก บรรยากาศเหลือเฟือจริงๆ เสียงร้องใหญ่ๆ 
แหบๆ ห้อมล้อมไว้ด้วยเสยีงก้องสะท้อนออกจะเว่อร์หน่อย 
เหมือนห้องอัดไม่ค่อยได้ซับเสียง แต่ได้บรรยากาศวินเทจ 
ล้นเหลือ เวลาวงออร์เคสตราขึ้นมา เสียงกลุ่มเครื่องสาย 
แผ่กว้างออกไปทางซ้ายแบบสุดๆ เคร่ืองเป่าทางขวาไป
กันสุดๆ บ่งช้ีให้เห็นถึงความสามารถในการให้รูปวง และ     
เวทีเสียงที่กว้างมากๆ อย่างน่าประทับใจย่ิง เสียงแหลม 
เสยีงฉาบ เสยีงแฉ ใส สะอาด กระจ่าง ไม่มีจดั ไม่มเีจีย๊วจ๊าว 
หางเสียง ความก้องกังวาล เยี่ยมมากๆ

Jacintha “Lush Life” (FLAC 24/96 แปลงจากซีดี) 
เสียงร้องหวานฉ�่าสุดๆ รายละเอียดเสียงร้องเป็นเม็ดๆ 
เสียงกลืนน�า้ลาย เสียงริมฝีปากกระทบกัน ออกมาได้แบบ
ชัดเจน แต่ท่ีผมชอบกลับเป็นเสียงอะคูสติค เบสส์ อิ่มลื่น
และลึกเยี่ยมมาก ชอบมากๆ

Oscar Peterson Trio + Clark Terry “One” (320kbps 
/ MP3) อลับมันีแ้หละที ่DAC-1 หลอกผมเสยีสนทิใจ เพราะ
ไฟล์ที่ได้มาเป็น MP3 ครับ! แต่เสียงที่ออกมานั้น ไม่บอกก็
คงไม่รู้ว่าเป็น MP3!!! เพราะผมโหลดได้อัลบัมนี้มา ฟังไป
สองสามรอบ ชอบในเสียงที่สมจริงมากๆ เสียงทรัมเป็ท
ของ Clark Terry นั้น ต้องเรียกว่า “แวววาว” เลย เพราะ
มันเห็นรูปร่าง รายละเอียดรายล้อม หางเสียงต่างๆแบบ 

สมจรงิเป็นธรรมชาตมิาก วางวงแม่นย�า เสยีงเปียนโนลอย
ออกมาจากล�าโพงซ้าย เบสส์ตึงๆ เป็นธรรมชาติ ไหลลื่น                           
และลกึ อยูท่างด้านความเป็นดนตรสีงูมาก ตอนหลงัมาพบ
ว่าเป็น MP3 ก็เล่นเอาผมต้องกลับมามองไฟล์ MP3 กันใหม่
หมดก็ว่าได้ คือ เชื่อแล้วว่า MP3 นี่ หากรู้จักแปลงไฟล์กัน
ดีๆ เสียงก็ดีได้ไม่แพ้ FLAC ครับ

จากนั้นผมลองหาไฟล์ MP3 ที่มีเก็บไว้ก่อนหน้ามาลอง
ฟังเรื่อยๆ ก็ต้องยอมรับว่า ความนุ่มนวล ของเสียงจาก 
DAC 1 นั้น ท�าให้ไฟล์ MP3 หลายๆเพลงมีความน่าฟังขึ้น
มาก โดยเฉพาะเพลงไทยทีม่กีารซือ้ขายกันแบบดาวน์โหลด
ชนดิทีไ่ม่เน้นเรือ่งคณุภาพเสียงใดๆก็ได้รบัการขดัเกลา ลด
ความแห้งกร้านหยาบช้าลงไปบ้าง แต่เพลงไหนที่มันเกิน
แกงก็ต้องปล่อยไปจริงๆแหละครับ

เพราะหากต้นทางมนัแย่มากตัง้แต่การบนัทกึแล้ว เราก็
คงไม่ต้องไปหวังอะไรตอนที่มันถูกบีบอัดลงไปอีก 

ในทางกลับกัน หากต้นทางบันทึกมาดีมาก เข้าขั้นแล้ว 
หากเราเลือกที่จะบีบอัดดีๆ ตั้งค่าดีๆ เสียงที่ได้ก็มีโอกาสที่
จะดีได้ไม่ยากเช่นกัน

สรุป

หลังจากฟังผ่านไปไฟล์แล้วไฟล์เล่า ทัง้ FLAC ทัง้ WAV 
ทัง้ MP3 ผมกพ็บว่า NAD DAC 1 นัน้ เป็นผลติภณัฑ์ทีย่อด
เยีย่มมาก แม้ในตอนแรกอาจจะตัง้ข้อเกีย่งงอนในเรือ่งของ
ลกูเล่นการต่อเชือ่มอยูบ้่าง แต่เมือ่ได้ใช้งาน ได้ฟังไปเรือ่ยๆ 
ผมพบว่า สิง่เหล่านีน้ัน้ไม่มนียัะส�าคญัเลยเมือ่หกักลบลบหนี้
กับเรื่องของเสียง และราคาของ DAC 1 

เป็นเครื่องที่ลดช่องว่างระหว่างดิจิทัลและอะนาล็อก
ลงได้เป็นอย่างมาก ใครที่เล่นระบบเสียงวินเทจ ขอบอก
เลยว่าเข้ากันได้ดีจริงๆ แถมให้เสียงที่ดีเยี่ยมเกินราคาไป
ไกลลิบ น�้าเสียงเป็นอะนาล็อก นุ่มนวลชวนฟัง ความเป็น
ดนตรีสูง เวทีเสียงกว้างและลึกเป็นสามมิติ โทนเสียงแบบ 
NAD คลาสสิค ที่หลายคนถวิลหา ความอบอุ่นนุ่มนวล                                               
ฉ�่าหวาน ไร้ความหยาบแห้งแบบดิจิทัลอย่างแทบจะสิ้นเชิง 
เล่นง่าย สะดวก ขนาดเล็กกะทัดรัด ไร้สาย และที่ส�าคัญ 
“ราคาไม่แพง”

ทั้งหมดนี้รวมๆกัน ผมไม่คิดอะไรมากนอกจากว่า ผม
คงไม่เอา NAD DAC 1 เครื่องนี้ไปคืนสต็อคแล้วล่ะ ขอซื้อ
ไว้ใช้เองเลยละกัน!!!
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นั
บแต่ผลิตภัณฑ์ตระกูล i-Series ของค่าย Apple 
ปรากฏขึ้นในวงการมัลติ-มีเดียด้วย iPod เป็นสิ่ง
แรกนั้น ก็ได้สร้างปรากฎการณ์ต่างๆ ทั้งทางด้าน
บวกและลบขึ้นมากมาย ด้านบวกนั้นไม่ต้องพูดถึง 

ด้วยมใีห้กล่าวอ้างได้แทบจาระไนไม่หมด เพราะได้มกีารน�า
ไปพฒันาเพือ่ต่อยอดธรุกจิต่างๆ มากกว่ามาก ชนดิทีว่่ากนั
ว่าหากใครท�าสนิค้าหรอืออกผลติภณัฑ์อะไรมาจ�าหน่ายแล้ว 
ไม่ได้จดัอยูใ่นพวก iPod Friendly ด้วยนี ่เตรยีมตวัม้วนเสือ่
ตั้งแต่แรกคิดนั่นได้เลย

ส่วนปรากฏการณ์ทางด้านลบน้ัน มีข่าวว่าเมื่อ iPod 
ออกวางจ�าหน่ายใหม่ๆทีส่หรฐัอเมรกิา สถติอิาชญากรรมใน

กรงุนวิยอร์คเพิม่สูงขึน้เป็นเท่าตวั เนือ่งมาจากการปล้น จ้ี ตี 
ชิง ไอ้เจ้าเครื่องเล่นสุด Hot-Hit ที่ว่านี้นั่นเอง

ผลิตภัณฑ์ประเภทหนึ่งที่มีออกมาเพื่อให้ใช้งานร่วมกับ 
iPod มากที่สุด ก็คือชุดล�าโพงที่ออกแบบมาให้มี Docking 
หรือแท่นส�าหรับวางเครื่องเล่นที่ว่า ซึ่งมีออกมาให้เห็น
อยู่ตลอดเวลา ยิ่งเวลานี้ได้พัฒนาแตกดอกออกลูกไปเป็น 
iPhone, iPad ด้วยแล้ว แวดวงเครื่องเสียงยิ่งคึกคักกันยิ่ง
ขึน้ไปอกี เพราะสามารถออกแบบผลติภณัฑ์มาให้รองรบัเจ้า
พวกเครื่องใช้ที่ว่านั้นได้หลากหลายยิ่งขึ้น 

ซึง่หากจะว่าไปแล้ว ก็หาใช่เพยีงจ�าเพาะว่าจะต้องรองรบั
เครื่องตระกูล i-Series ของค่าย Apple เท่านั้น หากใน
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ของ NAD กับฝีมือการออกแบบล�าโพงชั้นเลิศอย่าง PSB 
เข้าไว้ด้วยกันอย่างเหมาะเจาะ ผลที่ออกมาก็เลยเป็นชุด
ล�าโพงที่ท�างานร่วมกับข้าวของเครื่องใช้จ�าพวก Personal 
Entertainment แล้ว ให้เสียงออกมาอย่างยอดเยี่ยมสมชื่อ
ที่มีต้นทุนสูงของทั้งคู่นั่นแหละครับ 

อีกทั้งยังเอื้อความสะดวกและใช้งานง่ายแบบ Plug & 
Play รวมไปถึงการมีระบบเชื่อมต่อที่ไร้สายแบบ Wireless 
ด้วย โดยผนวกระบบไร้สายแบบใหม่ล่าสุด คือ Bluetooth 
aptX ที่มีคุณภาพสูงและปลอดการสูญเสียสัญญาณอย่าง
สิ้นเชิง คุณภาพเสียงที่ได้จึงเป็นแบบ High Fidelity อย่าง
แท้จริง จึงใช้งานร่วมกับทุกๆอุปกรณ์ที่มี Bluetooth ในตัว
ได้เป็นอย่างด ีโดยเฉพาะกับพวก Smartphone นัน้ รองรบั 

ความเป็นจริงแล้วส่วนใหญ่ก็ใช้งานร่วมกับพวก Media 
Player อืน่ๆ รวมทัง้พวก Smartphone และ Tablet สารพดั
ยี่ห้อได้เช่นเดียวกัน

ภาพลักษณ์
และคุณสมบัติทั่วไป

ล่าสดุกม็อีอกมาอกีราย ทีแ่รกเหน็กด็นู่าสนใจอยูไ่ม่น้อย 
ด้วยภาพลกัษณ์ล�าโพงทรงกลมวางตวัในแนวนอน โดดเด่น
ด้วยวงแหวนโลหะคาดอยูก่ึง่กลางโดยรอบ และมกีรอบแบบ
ขายดึเครือ่งเล่นเอาไว้ทีด้่านหน้า ซึง่เมือ่น�าเครือ่งเล่นอย่าง 
iPod หรือเครื่องใช้อย่าง iPhone ไปวางแล้ว ยิ่งท�าให้ดูหรู
ขึ้นไปอีกมาก 

โดยการวางเครือ่งเล่น iPod หรอื iPhone นัน้ สามารถ
ปรบักรอบยดึหรอืขารบัเครือ่งให้วางได้ทัง้แบบแนวตัง้ และ
แนวนอน ส่วนที่ด้านหลังของวงแหวนโลหะที่ว่านั้น ก็เป็น
อนิพทุส�าหรบัการเชือ่มต่อต่างๆ ดโูดยรวมๆแล้วไม่ว่าจะพศิ
หน้า หรอืแลหลงั กใ็ห้รูส้กึเข้าตาและแลดลูงตวัดจีรงิๆ ชนดิ
ทีส่ามารถจนิตนาการได้เลย ว่าไม่ว่าจะน�าไปตัง้วางทีม่มุไหน 
ส่วนใด ของห้องไหนๆทัง้ในบ้านและในท่ีท�างาน กใ็ห้ลงตวั
เป็นส่วนหนึง่ของห้องนัน้ๆได้อย่างไม่เคอะเขนิเลยนัน่เทยีว 
มิหน�า, อาจจะท�าให้ห้องนั้นๆดูดียิ่งขึ้นไปอีกก็เป็นได้

เครื่องที่ว่านี้ก็อย่างที่เห็นจ่าหัวเอาไว้นั่นแหละครับ คือ 
NAD VISO 1 ทีผ่สานความโดดเด่นทางด้านอเีลค็ทรอนคิส์

ระบบปฎิบัติการทั้งแบบ Android และแบบ Window
สิง่ทีย่นืยนัถงึประสทิธภิาพการท�างานอนัโดดเด่น และ

น�ามาซึ่งคุณภาพเสียงที่ได้ยิน ได้ฟังแล้ว ถึงกับอึ้ง และทึ่ง 
แบบนึกไม่ถึงว่าจะยอดเยี่ยมได้เพียงนี้ ก็เป็นเพราะในส่วน
การออกแบบภาคอีเล็คทรอนิคส์นั้น ใช้เทคโนโลยีแบบ
เดียวกันกับการออกแบบภาคแอมปลิไฟเออร์ของ NAD 
Masters Series M2 นั่นเอง 

ก็ลองคิดดูนะครับ เอาเทคโนโลยีของแอมป์ราคา    
สองแสนมาใส่ไว้ในเครือ่งนีแ้ล้ว ผลของมนัซึง่กค็อืคณุภาพ
เสียงนั้นจะออกมาอย่างไร เชื่อว่าพอจะคาดการณ์กัน           
ได้นะครับ
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สิ่งที่อยู่ภายใน
และใครเคยพูดถึงว่าอย่างไร

กล่าวคอืการท�างานในส่วนภาคขยายของ NAD VISO 1                                                                              
นั้น ใช้หลักการเดียวกับ Model M2 ที่เป็นแบบ Direct 
Digital Amplifier และใช้การออกแบบภาครับข้อมูลดิจิทัล
จากพวก Media Player อย่าง iPod ที่เป็นแบบใหม่ ซึ่งจะ
ตัดการท�างานในส่วนของวงจรเสียงในตัวพวกเครื่องเล่น
นัน้ๆออกไปทัง้หมด และรบัเอาเข้ามาเฉพาะสญัญาณดจิทิลั 
แล้วน�าไปผ่านภาคขยายทีเ่ป็นแบบ Digital Direct ผลทีไ่ด้ก็
คอืคุณภาพเสยีงทีม่คีวามบรสิทุธิแ์ละสมบรูณ์อย่างทีไ่ม่เคย
ปรากฏในเครื่องเล่นลักษณะเดียวกันนี้มาก่อนเลย 

และเมื่อรวมไปถึงการออกแบบล�าโพงที่มาจากค่าย      
ผู้ผลิตมากฝีมืออย่าง PSB แห่งแคนาดา ซ่ึงได้ออกแบบ   
รูปทรงของตู ้ ผนวกกับการค�านวณปริมาตรและการ
ออกแบบภายใน เพื่อให้มีผลกระทบต่อคุณภาพเสียงน้อย
ทีส่ดุ ทัง้อนัเนือ่งมาจากการสัน่ค้าง และการรบกวนกนัเอง
ของเสียงภายในตู้ ที่สามารถขจัดให้หมดไปได้อย่างสิ้นเชิง 
ท�าให้เสียงที่ออกมานั้นเปี่ยมไปด้วยคุณภาพสูงสุด ทั้งในแง่
ของความสะอาด บริสุทธิ์ และครบถ้วนในทุกรายละเอียด 
รวมไปถงึการให้มติเิสยีงออกมาได้อย่างยอดเยีย่ม แม้จะเปิด
ทีร่ะดบัความดงัทีม่ากกว่าปกตกิต็าม กย็งัคงไว้ซึง่ความเป็น
ธรรมชาติในน�้าเสียงอย่างสมบูรณ์ และเพียบพร้อมไปด้วย
ความเป็นดนตรีอย่างน่าฟัง 

NAD VISO 1 ออกวางจ�าหน่ายเป็นคร้ังแรกใน
สหรัฐอเมริกาและแคนาดาเมื่อปลายปีที่ผ่านมา และได้รับ
การกล่าวขานถึงอย่างมากในนิตยสารต่างๆ ท้ังในกลุ่ม
นติยสารทางด้านไลฟ์สไตล์ รวมทัง้กลุม่ Trendy Magazine 
และ Gadget ตลอดจนนิตยสารทางด้านเครื่องเสียงเอง 
ก็น�าไปพูดถึงกันมากกว่ามาก และน�ามาซึ่งรางวัลรวมทั้ง
ค�าพูดยกย่องต่างๆ มากมาย ท้ังในแง่การออกแบบและ
คุณภาพเสียง

อาทิ Here’s How ยกย่องให้เป็น Gear of the Year 
2011 พร้อมความเห็นของผู้วิจารณ์ที่บอกว่า เป็นล�าโพง
ส�าหรับ iPod ที่ให้เสียงดีที่สุดเท่าที่เขาเคยได้ฟังมา--

คณะกรรมการจดังาน CES ซึง่เป็นงานแสดงผลติภณัฑ์
อเีลค็ทรอนคิส์ส�าหรบัผู้บริโภคที่ใหญ่ท่ีสุดในโลก จัดข้ึนปีละ
ครั้งที่เมืองลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา ยกย่องให้ได้รับรางวัล 
Innovation 2012 ในสาขา Worthy Smart Music System--

นติยสาร What Hi-Fi? Sound & Vision ยกย่องให้เป็น
เครื่องโดดเด่นระดับ 5-ดาว--

บัณฑิตยสภาแห ่งเมืองชิคาโก (The Chicago 
Athenaeum: Museum of Architecture & Design) มอบ
รางวัล Good Design 2011 ให้--  

รวมทั้งส่ือข่าวสารทางด้านผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรม  
อีเล็คทรอนิคส์อย่าง CE Pro ในสหรัฐอเมริกา ได้คัดสรร   
ให้เป็นหนึ่งในบรรดา Must-Have Products เป็นต้น

ครับ, ทั้งหมดที่กล่าว ใครจะว่าอย่างไรก็สู้ไปลองเล่น
แล้วลองฟังเองไม่ได้ดอกนะครับ 

หากให้สรุปกันเพียงสั้นๆที่บรรทัดนี้ ก็พอจะบอก        
ได้ว่า-ไปฟังกับหูตัวเองดีกว่าครับ--หรือไม่, ใครเคยฟัง
เครื่องแบบนี้ที่ไหนมา แล้วชื่นชมว่าเยี่ยมนักเยี่ยมหนา ก็
ลองมาฟังตัวนี้ดู ผมว่าความชื่นชอบแกมชื่นชมของใครที่
ว่านั้น ต้องมีรวนอย่างแน่นอน!!!

ลองเล่น ลองฟัง
และคุณภาพเสียง

ท่ีกล้าทิ้งท้ายเอาไว้ข้างต้นเช่นนั้น ก็เนื่องเพราะผม
เองหลังจากที่ได้อยู่ด้วยกันช่วงหนึ่ง พบว่ามันให้น�้าเสียงที่   
แตกต่างไปจากบรรดา Docking Music System for iPod 
& iPhone ที่เคยได้ฟังๆมาอย่างสิ้นเชิง 

เพราะภาพรวมของเสียงที่สัมผัสได้นั้น มันถึงพร้อม
ทั้งในรายละเอียดอย่างน่าทึ่งมาก การแยกแยะภาพลักษณ์    
สเตรีโอ ตลอดจนการให้เวทีเสียงออกมานั้น กว้างอย่าง
ไม่น่าเชื่อว่าทั้งหมดนั้นจะเป็นน�้าเสียงที่มาจากวัตถุเพียง
ช้ินเดียว ได้ยินเสียงแล้วก็ได้แต่นั่งมองเครื่องด้วยความ
ทึ่งจริงๆครับ

แม้ว่าผมเองจะไม่ใช่พวก i-Mania ที่คล่ังไคล้ไหลหลง
พวก iPod, iPhone ตลอดจน iPad แต่บรรดาพวกอุปกรณ์
และเครื่องเล่นที่ว่าก็พอจะมีผ่านมือ ผ่านหู และผ่านตา 
มาก็ไม่น้อยครั้ง รวมไปถึงสามารถหยิบยืมและหยิบฉวย           
มาใช้งานได้ไม่ยาก เพราะมีสาวกเครื่องพวกนี้ที่เป็นตัวจริง 
เสียงจริง อยู่ใกล้ๆตัวนั่นเอง จึงเมื่อมีโอกาสได้ลอง NAD 
VISO 1 ส่ิงที่ได้ติดมือผมมาด้วยสองสามเครื่องเพื่อการ
นี้ กอปรไปด้วย iPod Nano ความจุหน่วยความจ�า 4GB  
เจนเนอเรชันแรก, iPod Classic และสมาร์ทโฟน iPhone 
4 โดยท�าการปรบัตัง้ค่าเสยีงของ EQ หรอือคีวอไลเซอร์ไว้ที่
ต�าแหน่ง ‘Off’ ทกุเครือ่ง เและไม่มกีารปรบัเพิม่เตมิหรอืลด
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เสียงเอฟเฟ็คท์ใดๆ
ทั้งสิ้น 

ทัง้นีเ้พือ่ให้ทราบ                                
ถึงตัวตนหรือบุคลิก
อันจริงแท้ของ NAD 
VISO 1 นั่นเอง 

โ ด ย เพล งที่ ใ ช ้
เพื่อการนี้ก็มีทั้งที่มา
เป็นกลุ่มเพลง และ
อัลบัม เพลง โดย
ทั้ งหมด เจ ้ าของ                    
สอง-สามเครื่องข้าง
ต้น ได้ Rip เอง ด้วย
โพรแกรม iTunes 
โดยแปลงให้เป็นรูปแบบไฟล์ MP3 เลือกที่ระดับบิท เรท
สูงสุด 320kbps และยังมีบางอัลบัมท�าผ่านโพรแกรม 
Format Factory Ver.2.50 ส�าหรบัการแปลงให้เป็นรปูแบบ
ไฟล์ FLAC: Free Lossless Audio Codec เพื่อคุณภาพ
เสียงที่ดี ที่ว่ากันว่าเทียบเคียงได้ใกล้กับต้นฉบับมากที่สุด

เพลงทั้งหมดแม้จะไม่ได้เลือกเอง แต่ก็เป็นเพลงที่
คุ้นๆ ยามมีเครื่องจ�าพวกนี้ผ่านทางมาให้ลอง ก็ได้ใช้เพื่อ          
ให้ความเหน็อยูบ่่อยๆ เพราะฉะนัน้มนักค็อืความเคยคุน้ใน
ระดับหนึ่ง ที่พอจะสามารถน�ามาใช้บ่งบอกอุปกรณ์จ�าพวก 
iPod Friendly ได้เป็นอย่างดี อาทิ อัลบัมคู่ชุด Together 
Forever: The Best of Rick Astley, The Police: Every 
Breath You Take: The Single, Aha: We Love 80’s,  
Jennifer Warnes: Best First We Take Manhattan, 
Chesky Records: The Ultimate Demonstration Disc, 
Brent Lewis: Rhythm Basket รวมทั้งอัลบัมบันทึกการ
แสดงสดชุด Concert Live ของ Teresa Teng เป็นต้น

และอย่างที่บอกไว้ข้างต้นนั้นแหละครับ คือเมื่อจับเอา
พวกเครือ่งเล่นสลบักบัสมาร์ทโฟนมาต่อร่วมกับ NAD VISO 
1 เครื่องนี้ สิ่งแรกที่สัมผัสได้ก็คือความโอ่อ่าของเสียง ที่ยิ่ง
ใหญ่อย่างเหลือเชื่อว่าจะมาจากอุปกรณ์ประเภทที่ผมเรียก
ตดิปากว่า Docking จ�าพวกนี ้เพราะเท่าท่ีเคยได้ฟังมาตัง้แต่
เจเนอเรชนัแรกๆที ่iPod ออกตลาดใหม่ๆนัน้ ยอมรบัครบั 
ว่าไม่เคยมีอุปกรณ์จ�าพวกนี้เครื่องไหนเลย ที่สามารถเรียก
ความสนใจจากผมได้มากเท่าเครือ่งนีต้ัง้แต่แรกทีไ่ด้ยนิเสยีง 
และเมื่อยิ่งฟังลึกลงไปรายละเอียด ก็ยิ่งพบว่ามันคือความ

มหัศจรรย์ของเสียง
ที่ให้ออกมาได้เหนือ
ชั้นกว่าเครื่องอื่นใด
ในประเภทเดียวกัน
อย ่างส้ินเชิง โดย
เฉพาะเสียงของกลุ่ม                                                             
เพอร์คัสชันในเพลง 
Row, Row, Row Your 
Boat จาก อัลบัม 
Rhythm Basket นัน้ 
แยกแยะรายละเอยีด
ออกมา ไ ด ้ ชนิ ด ที่ 
Stereo System บาง
ชุดต้องอายไปเลยก็

ว่าได้ ในขณะที่ความสามารถในการให้บรรยากาศเสียงใน
แบบ Live นั้น ก็ให้ออกมาสัมผัสได้เป็นอย่างดี มีความ
โอ่อ่า ให้ความรู้สึกถึงบรรยากาศที่โอบล้อมในคอนเสอร์ท 
ฮอลล์ ได้อย่างน่าทึ่ง

ทางด้านมิติเสียง ก็สามารถให้ออกมาแบบรับรู้ได้ว่า
พอตวัทเีดยีว ส่วนเวทเีสียงก็อย่างทีบ่อกไว้แต่แรกนัน้แหละ
ครับ คือกว้างขวางมากและมากเกินกว่าที่เคยสัมผัสได้จาก
เครื่องประเภทเดียวกัน

สรุป

บอกตรงๆนะครับ ว่าแรกที่เห็นว่ามี VISO 1 เครื่อง
นี้ออกมาจากข่าวที่พบในเว็บไซท์ของ NAD แล้วอ่านพบอยู่
บรรทัดหนึ่งเขาเขียนเอาไว้ว่า The Best Sounding Smart 
Music System in the World. Period. นั้น ให้รู้สึกตะหงิด
ใจอยู่หน่อยๆ ว่าพี่กล้าบอกว่าให้น�า้เสียงออกมาดีที่สุดแห่ง
ยุคสมัยในโลกนี้, ขนาดนั้นเลยหรือ

แต่เมื่อได้ลองเล่น ลองฟังด้วยหูตัวเอง แบบครบถ้วน
กระบวนความแล้ว ต้องยอมรับครับ ว่าที่เขาพูดถึงนั้นหาได้
เกินเลยแม้แต่น้อยจริงๆ

ขอน้อมคารวะมายังผู้มีต้นทุนสูงทั้งสองอย่าง NAD 
และ PSB มา ณ ที่นี้ด้วยใจจริง

พีท่่านทัง้คูม่ากด้วยฝีมอือนัถงึพร้อมทัง้ศาสตร์และศลิป
โดยแท้!!!!!
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