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THE BEST OF 
THE YEAR 2010 

เป็นธรรมเนียมปฎิบัติที่นักวิจารณ์ของนิตยสารออดิโอไฟล์ ซึ่งเป็นเจ้าของคอลัมน์ทดสอบ  
เครื่องเสียงเหล่านี้จะได้คัดสรรอุปกรณ์ที่ผ่านการทดสอบมาตลอดทั้ง 12 เดือน เพื่อเฟ้นหาเครื่อง  
ที่มีความโดดเด่นในหมู่มวล นำมาจัดอยู่ในกลุ่มยอดเยี่ยมประจำปี จากเครื่องนับร้อย เคี่ยวกันสุด ๆ 
เหลือเพียงหลักสิบ ย่อมรับประกันว่า... เพชรแท้ ไม่แพ้ระยะทาง

มงคล อ่วมเรืองศรี 

ธีรวัฒน์ โชติสุต 

ภมรเดช หัสเนตร 

ธรรมนูญ ประทีปจินดา 

audiophile go digital

ดร.ชุมพล มุสิกานนท์ 

วิศัลย์ เอกธรรมกุล 

the year’s best hi-fi & accessories  
from our hard work selection... 
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THE BEST OF 
THE YEAR 2010 

audiophile go digital

ปีเสือดุ ผ่านไปแล้วซินะ เป็นธรรมเนียมของนิตยสารออดิโอไฟล์ รวมถึงคอลัมน ์ audiophile go digital จะต้องจัดอันดับความพึงพอใจ  
ในสินค้าเครื่องเสียงในปีที่ผ่านมาในสไตล์ reviewer’s choice ปีนี้เครื่องเสียงที่ผ่านเข้ามาในหน้ากระดาษนี้มีความหลากหลายทางพันธุกรรม  
เครื่องเล่นมากมาย เนื่องจากเป็นช่วงการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ ในแวดวงดิจิทัลออดิโอ เป็นที่สนใจจากสินค้าค่ายต่าง ๆ เป็นอย่างมาก จากการ  
วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำให้เกิดฟีเจอร์แปลกใหม่สำหรับเครื่องเสียงไฮเอ็นด์ออกมาถี่ยิบ มีส่วนช่วยให้วงการเครื่องเสียงไม่หยุดนิ่ง ผู้ ใช้ตื่นเต้น  
กับแนวทางการเล่นเครื่องเสียงยุคใหม่ แม้อาจต้องปรับพฤติกรรมจากเดิมบ้าง 

สวัสดีปีใหม่ 2011 ครับ ก่อนอื่นขออวยพรให้ผู้อ่านทุกท่านมีความสุข สมหวังในสิ่งที่ปราถนา มีสุขภาพแข็งแรง ร่ำรวย โชคดีตลอดปี   
ใครที่ยังไม่มีแฟนก็ขอให้พบรักเป็นคนในฝัน นักเล่นเครื่องเสียงก็ขอให้เล่นเครื่องเสียงอย่างมีความสุข ได้เครื่องเสียงถูกใจตามที่อยากได้หรือ  
ใฝ่ฝัน พบทางสว่างในการเล่นเครื่องเสียงตามใจอยาก สุดท้ายขอให้ “ลูกสาวแม่ยายเข้าใจ ไม่ขัดใจ” เพราะเป็นเรื่องที่ชอบ ๆ ของเราอยู่แล้ว 

ปีที่ผ่านมาประเทศไทยของเรามีเรื่องราวมากมาย ทั้งเรื่องอยากจะลืมและน่าจดจำ ถึงอย่างไรมันเกิดขึ้นแล้ว ไม่ว่าเหตุการณ์เผาเมืองกลางกรุง   
หรืออุทกภัยกินพื้นที่มากกว่าครึ่งประเทศ แต่เราก็ผ่านมาได้ สถานการณ์ควบคุมได้ กำลังคลี่คลายในทางที่ดี ผมดีใจที่คนไทยเป็นเจ้าของ Red Bull 
ทีมรถแข่งฟอร์มูล่าวัน แชมป์โลกทั้งนักแข่งและทีมผู้สร้าง เศรษฐกิจเริ่มเงยหัว ตลาดหุ้นคึกคัก แม้ค่าเงินบาทแข็งขึ้น คิดในแง่ดีหวังว่าเครื่องเสียง
ไฮเอ็นด์ราคาน่าจะถูกลง ขอเป็นกำลังใจให้ครับ 

การจัดอันดับ นับเป็นความยากลำบากสำหรับผมจริง ๆ ทำอย่างไรได้ ในเมื่อกองบก. กำหนดคอนเซ็ปต์ฉบับพิเศษเช่นนี้ เมื่อเวลาผ่านครบปี   
มาลองทบทวนกันว่า ปี 2010 ที่ผ่านมา มีอะไรบ้างที่ทำให้เราได้ตื่นเต้นกัน เช่นที่ผมจั่วหัวไว้ 

 

The Exciting Time 
ปีที่ผ่านมาจะพบว่า การฟังเพลงในสไตล์ Digital Audio โดยใช้ดิจิทัลไฟล์เป็นที่ยอมรับของนักฟังในวงกว้าง เนื่องจากมันได้แสดงถึง  

ความง่ายในการเข้าถึงข้อมูล ดิจิทัลไฟล์ชนิดรายละเอียดสูงเริ่มเป็นที่แพร่หลาย ข้อสำคัญคุณภาพเสียงที่ได้จากการเล่นแนวนี้ไม่ได้น้อยหน้า  
กว่าเครื่องเล่นแผ่นประเภทต่าง ๆ ทำให้คอมพิวเตอร์ถูกยอมรับให้เป็นฟรอนต์เอ็นด์ในระดับต้น ๆ ทีเดียว สาเหตุดังกล่าวทำให้ปีที่ผ่านมาเราจึง  
ได้ยินชื่อที่ถูกเรียกเครื่องเสียงต่างจากเมื่อในอดีต ซึ่งฟากฝั่งดิจิทัลมีเพียงซีดีเพลเยอร์เท่านั้น มาบัดนี้ ผู้ผลิตสินค้าเลี่ยงไม่ใช้ชื่อ “ซีดีเพลเยอร์”   
แม้ว่าสามารถเล่นแผ่นซีดีได้ อาทิ Stello : CDA500, Simaudio : Moon 750D Digital to Analog Converter/CD Transport บางเครื่อง  
ทำตัวเป็น Music Searver และ External DAC ในตัวก็ยังได้ เช่น Olive : 4HD หรืออย่าง Boulder : 1021 Disc Player ก็เป็น Digital   
Stream Player ได้ด้วย รวมถึงสินค้าเครื่องเสียงประเภทอินทิเกรตแอมป์ Stello : Ai500 ยังแอบมีภาค Digital to Analog Converter   
ติดมาด้วยเลย นอกเหนือจากสินค้าที่เป็น DAC แท้ ๆ ซึ่งมีสัดส่วนมากเกือบครึ่งทีเดียว  

2010   
What’s the exciting year  

for digital audio ! 

ธรรมนูญ ประทีปจินดา 

(ฉบับที่ 161 / กรกฎาคม 2553, 
ราคา 245,000 บาท) 

(ฉบับที่ 163 / กันยายน 2553, 
ราคา 1,100,000 บาท) 



76

 

Rules 
เพื่อหลีกเลี่ยงคำครหาว่า “สองมาตรฐาน” เนื่องจากมันมีมากกว่าสองแน่นอน... เหอ เหอ อีกทั้งยังป้องกันปัญหาการร้องเรียนให้ “ยุบพรรค” 

ไว้ก่อน ผมจึง “พยายาม” ทำให้เกิดความโปร่งใส และได้จัดทำ Criteria ข้างล่างนี้ ตามมาตรฐาน NSO 2010 (Noon Standard Organization 
version 2010) ส่วนหลักการให้คะแนน ผมต้องอาศัยจินตนาการล้วน ๆ เนื่องจากโอกาสจับมา Battle หรือ “กัด” กันซึ่ง ๆ หน้านั้น เป็นไปไม่ได้ 
หรือหากจะร้องขอบริษัทให้ยกมาฟังเปรียบเทียบกันอีกครั้ง เวลาก็ผ่านมานานเป็นปี จึงเป็นไปได้เหมือนกันว่า “ข้อท้วงติง” ของผมอาจถูก  
แก้ไขหมดแล้วก็เป็นได้ อีกอย่างผมก็ดันเปลี่ยนยุทโธปกรณ์ไปเหี้ยนเต้ไม่เหลือซาก ตั้งแต่พี่พาส X150 พาสาวปารีเซียงลำโพง Triangle Solis260   
มานอนกอดในห้องฟัง Home Studio แม้กระทั่งโน้ตบุ๊กจากพี่เก๋าเป็น Dell Latitude E6410 Core i5 รวมถึง “เครื่องเคียง” ก็ต่างกัน เหลือแค่ห้อง
กับเก้าอี้หลังยาวตัวเดิม แถมตัวเองก็หนุ่มน้อยลงอีกหนึ่งปี แม้ยังไม่ถึงกับมีคุณสมบัติครบแบบฉบับ สว. คือ “ยาว ขาว ตึง” (ตายาว ผมขาว หูตึง) 
หวังว่าท่านผู้อ่านคงให้อภัยนะครับ รายละเอียดของ Criteria รวมถึง Feature ของเครื่องเสียงแต่ละตัวเพื่อใช้ประกอบการพิจารณามีดังนี้...  

Score	 ให้ตามความประทับใจขณะทดสอบ	

Look	 รูปร่างหน้าตา	ความภูมิฐานตามแบบฉบับเครื่องเสียงไฮเอ็นด์	

Price	Factor	 ราคาและความคุ้มค่า	เมื่อเทียบกับ	Feature	

Smart	Design	 การออกแบบอันชาญฉลาดในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้	

Implementation	 ความประทับใจในการใช้งานได้จริง	

Sound	Quality	 ความประทับใจต่อคุณภาพเสียง	

คุณผู้อ่านคงคิดล่ะซิ ว่าสินค้าราคาสูงคงจะได้รับการ Vote ไม่อยากให้คุณตั้งความคาดหวังเช่นนั้น เพราะมันไม่แน่ อีกอย่างผมยังให้น้ำหนัก
คะแนนแต่ละหัวข้อไม่เท่ากัน เนื่องจากเครื่องเสียงไฮเอ็นด์ต้องมองที่ราคาและคุณภาพเสียงเป็นหลัก ดังนั้นจะเห็นว่าสองหัวข้อนี้มีน้ำหนักมากถึง 
70% ทีเดียว เอ้า... ไล่กันทีละหัวข้อเลยเป็นไง ท่านอาจจะทำตุ๊กตาในใจไว้ก่อนแล้วอ่านดู คิดตามนะครับ ความจริงแต่ละตัวมีจุดเด่นจุดด้อยต่างกัน 
เน้นว่า “อย่าซีเรียส” ผิดพลาดประการใด ขอรับไปปรับปรุงในปีต่อไป 

 
The Result 

ลองชมกันดูนะครับ กรุณาอย่าถามนะว่าคะแนนมายังไง ด้วยความเคารพ “จินตนาการล้วน ๆ” ใครจะจำได้ ก็ได้แค่บันทึกเล็กน้อยเท่านั้น   
แต่หลักการตามมาตรฐานสากล โดยให้คะแนนจากความประทับใจเทียบกับความคาดหวังในตัวผลิตภัณฑ์ครับ เชิญทัศนาได้เลย 
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Criteria	
Connectivity	
Features	
	
Type	
Look	
Price	Factor	
Smart	Design	
Implementation	
Sound	Quality	
TTL	Score	

Product	
	
	
	

Score	
10	
30	
10	
10	
40	
100	

Weiss	Minerva	
FireWire/SPDIF	
Digital	Vol.	

	
DAC	
4	
28	
10	
8	
35	
85	

Olive	4HD	
LAN/WLAN	

iPhone	control	
Music	Server/	
Player/DAC	

10	
30	
10	
8	
20	
78	

Moon	300D	
USB/SPDIF	

	
	

DAC	
6	
30	
10	
10	
20	
76	

Bryston	BDA-1	
USB/SPDIF	

	
	

DAC	
10	
30	
10	
10	
27	
87	

Ayre	QB-9	
USB	
	
	

DAC	
10	
30	
10	
8	
30	
88	

Criteria	
	
Connectivity	
Features	
	
	
	
Type	
Look	
Price	Factor	
Smart	Design	
Implementation	
Sound	Quality	
TTL	Score	

Product	
	
	
	
	
	
	

Score	
10	
30	
10	
10	
40	
100	

Weiss	DAC202	
	

FireWire/SPDIF	
Digital	Vol./	

Headphone	amp	
	
	

DAC	
6	
25	
10	
10	
40	
91	

Boulder	1021	
	

LAN	
Digital	Vol./	
iPhone	control	

	
Disc	Player/Digital	
Stream	Player/DAC	

10	
20	
10	
8	
40	
88	

Stello	CDA500	+		
Stello	Ai	500	
USB/SPDIF	

	
	
	

Integrated	Amp+DAC		
&	Transport/DAC	

10	
30	
10	
10	
20	
80	

bel	canto	e.One	
DAC3.5VB	
USB/SPDIF	
Digital	Vol./
Analog	input/
Virtual	Battery	

	
DAC	
10	
28	
10	
10	
30	
88	

Simaudio		
Moon	750D	
USB/SPDIF	

	
	
	

DAC/	
CD	Transport	

10	
20	
10	
10	
38	
88	
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Look ใครหล่อสุด ดูดีสมฐานะ สมค่าตัว ประเภทว่า  
เห็นก็อยากจ่ายตังค์แล้ว มีหลายตัวนะครับที่ได้คะแนน  
เต็ม 10 ไม่น้อยหน้ากันตามศักดิ์ศรีและฐานะ คือ Olive : 
4HD, Bryston : BDA-1, Ayre : QB-9, Boulder : 1021 
Disc Player, Stello : CDA500 + Ai500, bel canto : 
DAC 3.5VB จนถึง Simaudio : Moon 750D ที่เท่สุด 
ส่วนตัวที่ถูกหักคะแนน คือ Weiss Minerva โดนมากหน่อย
เหลือแค่ 4 คะแนน เพราะลูกขุนทุกคนลงความเห็นว่า หล่อ
น้อยสุด ในฐานะเครื่องเสียงไฮเอ็นด์นะ พอมาถึง Weiss : 
DAC202 ก็ดูดีขึ้นหน่อย เช่นเดียวกับ Moon : 300D   
ต้องยอมรับว่า External DAC เสียเปรียบในรูปลักษณ์ของ
เครื่องเสียงไฮเอ็นด์ด้วยราคาค่าตัวขนาดนี้ เนื่องจากนักเล่น
เครื่องเสียงมักทำใจลำบากกับรูปลักษณ์ที่ไม่สื่อถึงความ  
เป็นไฮเอ็นด์ แถมราคาสูงเสียอีก อยากให้คิดเสียว่า ทีเปลี่ยน
สายยังไม่คิดมากเลย ทั้ง ๆ ที่ฟังได้ง่ายกว่าด้วย 

มาถึงหัวข้อถัดไป คือ Price Factor ปัจจัยเรื่องราคา
ค่าตัวกับความคุ้มค่า ประมาณว่าฟังราคาเปรียบเทียบกับ  
ชื่อเสียง รวมถึง Feature ที่ได้แล้วอยากเสียตังค์มั้ย หรือ  
ว่ายังลังเล ส่วนใหญ่ทำได้ดี ผมเปลี่ยนทางไม่อยากเอ่ย  
ชื่อซ้ำ ๆ จะเน้นที่โดนหักคะแนนดีกว่าอีกแล้ว Weiss : 
DAC202 โดนเล็กน้อย ลูกขุนติว่าราคาสูงไปหน่อย แต่ก็โอ   
ยังมีอีก คือ พี่บิ๊ก Boulder นี่โดนหักคะแนนไปมากพอ ๆ   
กับ Moon : 750D เหมือนกัน 

แนวทางการออกแบบ Smart Design ผมให้คะแนน
เต็มทุกตัว เพราะถือว่าทุกตัวมีข้อเด่นและแนวทางของ  
ตัวเองดีอยู่แล้ว แต่มาให้ความสำคัญที่ตรงการ Implemen- 
tation หรือการใช้งานจริง ซึ่งส่วนใหญ่ก็ทำได้ดี มีที่โดนหัก
คะแนนบ้างก็คือ Weiss : Minerva ตรงที่การปรับแต่งเกน
เอาต์พุตกับดิจิทัลวอลลุ่ม แม้ว่าตั้งใจออกแบบมาดีอยู่แล้ว   
แต่อะไรจะยุ่งยากนัก ช่องปรับแต่งเป็นทริมเมอร์เล็กกระจิ๋ว
หริวซะปานนั้น มาถึง Olive การถ่ายโอนข้อมูลจาก Server 
ไม่สะดวกนัก ผู้ใช้คนไหนไม่เก่งคอมฯ เห็นทีจะมึน ข้อนี้ต้อง
อาศัยผู้ขายช่วยดูแลก็คงผ่าน อีกอย่างหน้าจอทัชสกรีนไม่  
เป๊ะครับ เอ๋อ ๆ ไงพิกล ใครจะใช้แนะนำให้หา iPod/
iPhone/iPad มาควบคุม น่าจะเวิร์กกว่า มาถึง Asyn-
chronous USB DAC ตัวดัง Ayre : QB-9 โดนตัดคะแนน  
ก็เพราะลิมิตไปหน่อย ไม่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้เลือกการต่อพ่วง
ชนิดอื่นครับ ไม่เหมือน Moon : 300D ที่ดูจะใจกว้างกว่า   
แต่เอ๊ะ... ในมุมมองด้านธุรกิจจริง ๆ จะว่า QB-9 จำกัดตัวเอง
เห็นจะไม่ใช่ ก็เพราะลูกค้าสายคอมพิวเตอร์มากมายนัก   
และยังทำได้ดีเยี่ยมสำหรับการใช้งานในโหมดของ Asyn- 
chronous USB DAC ตัวแรกในปีนี้ ซึ่งต้องยอมรับว่า แม้ใช้
การเชื่อมต่อด้วย USB ก็ยังให้เสียงที่ดีเยี่ยม อีกทั้งใช้งานง่าย 
ถือเป็นจุดแข็งของ Ayre : QB-9 ทีเดียว ข้อนี้พี่บิ๊ก Boulder 
โดนอีกตรงที่ Firmware ยังไม่ถือว่าเสถียรพอ มีมึน ๆ ในบาง
ครั้ง เวลาเราเลือกเพลงข้ามไปมาหรือแผ่นที่เป็นไฟล์ ถ้า
บังเอิญโลภใส่ไฟล์หลายประเภทปนลงไปในแผ่นเดียวจะเสีย
เวลาอ่านนานมาก แต่ก็สามารถเพิ่มความสะดวกสบายด้วย

(ฉบับที่ 165 / พฤศจิกายน 2553, ราคา 
130,000 บาท - รวม power supply  
 ซึ่งต้องใช้ร่วมกัน) 

(ฉบับที่ 159 / พฤษภาคม 2553,  
ราคา 95,900 บาท) 

(ฉบับที่ 160 / มิถุนายน 2553, 
ราคา 100,000 บาท) 

(ฉบับที่ 166 / ธันวาคม 2553, 
ราคา 456,000 บาท) 

(ฉบับที่ 156 / กุมภาพันธ ์2553, 
ราคา 175,000 บาท) 

(ฉบับที่ 156 / กุมภาพันธ์, ฉบับที่ 157 / มีนาคม 2553,  
ราคา 99,000 บาท) 

(ฉบับที่ 158 / เมษายน 2553, ราคา 61,000 บาท) 
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(ฉบับที่ 164 / ตุลาคม 2553, ราคา 210,000 บาท) 
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เป็นไงครับ ทายถูกบ้างมั้ย เป็นอย่างที่คิดหรือเปล่า คงมีบ้าง   

“ถูกต้อง แต่อาจไม่ถูกใจ” อย่างที่บอกแต่แรกว่ากรุณา “อย่าซีเรียส” 
กับคะแนนที่ได้ สินค้าทุกตัวมีจุดเด่นแตกต่างกัน ท่านผู้อ่านคงได้  
มีโอกาสเลือกเครื่องเสียงที่ตรงกับความต้องการของท่านไม่มากก็น้อย 
พบกันใหม่สำหรับการสรุปผลในปีหน้าครับ. ADP

 
 
 

ของเล่นของ Steve Job จะเนียนกว่าครับ เพราะเล่นด้วยรีโมตยังงงว่า
จะ Stream เพลงจาก NAS หรือ Server ยังไง ส่วนเครื่องอื่น ๆ ผมยัง
ชื่นชมในความคิดสร้างสรรค์ของค่ายเครื่องเสียงเกาหลี April Music : 
Stello CDA500 + Ai500 ซึ่งกล้านำเสนอการผสมผสานดิจิทัล
เทคโนโลยีที่มีความยืดหยุ่นในการใช้งานสูง เป็นเครื่องเสียงสำหรับ
สมาชิกในครอบครัว นอกจากนี้ก็มี Virtual Battery ใน bel canto : 
DAC 3.5VB ที่คิดนอกกรอบกับการเริ่มนำ ST Fiber มาใช้  

หัวข้อสุดท้ายนี่ Sound Quality ผมว่าผู้อ่านคงคาดหวัง  
น่าจะเป็นตัวตัดสินแน่ ๆ เพราะคะแนนมันมากกว่าเพื่อน ตัวเด่นที่  
ผมประทับใจมาก ๆ คือ พี่บิ๊ก Boulder : 1021 กับ Weiss : DAC202   
ซึ่ง Weiss เป็น WireFire DAC แบรนด์เดียวที่มีเพอร์ฟอร์มานซ์  
โดดเด่น ยิ่งเมื่อได้จับคู่กับเพลเยอร์ Amarra 2.1 ด้วยแล้ว หาตัว  
จับยาก ส่วนพี่บิ๊ก Boulder : 1021 Disc Player ถือว่าโดดเด่นมาก
ด้วยตัวมันเองครับ โดยไม่จำเป็นต้องใช้ตัวช่วยเมื่อได้เล่นกับแผ่นซีดี   
ยิ่งถ้าได้ไฟล์เทพ ๆ Streaming ผ่านทาง LAN ก็จะได้ความประทับใจ  
ไปเต็ม ๆ กับการฉีกกฎเกณฑ์เดิม ๆ ของเครื่องเล่นดิจิทัลออดิโอที่
สามารถปะทะกับเครื่องเล่นแผ่นได้ทุกตัว ไม่ว่าสนามไหน มีข้อแม้เล็ก ๆ 
ว่าขอเลือกแนวเพลงเอง เอ๊ะ... บอกว่าไม่ Battle ไง ที่มั่นใจต้องอ่าน  
ให้จบ แล้วจะทราบว่าเลือกสนามไหน เพราะไม่ว่าแนวหวานนุ่มหรือ  
ไดนามิกหนัก ๆ กลองใบใหญ่ วงใหญ่กว่าที่เคย พื้นเสียงมีความสงัด นิ่ง
ไร้ที่ติ อาจโดนเหน็บว่าเสียงสะอาดเกินจริง ไม่เป็นธรรมชาติ ต้อง
มีน้อยส์กรอบแกรบหน่อย ๆ หรือเปล่า ที่รองลงไปก็ Weiss : Minerva 
กับ Moon : 750D ทำคะแนนได้เท่ากัน ตัวอื่น ๆ ลดหลั่นกันไป ผลสรุป
ใครเป็นใคร ลองดูในตารางเลยคร้าบ 

 
 
Noteworthy 

เอ้า... เพลงโหมโรงเริ่ม แอ่นแอ๊น ผลเป็นดังต่อไปนี้ คือ... 

THE	BEST	 Weiss	:	DAC202	
	 	
	 Weiss	:	Minerva																							
	 Bryston	:	BDA-1																													
	 Ayre	:	QB-9																									
		 Boulder	:	1021																																								
	 bel	canto	:	e.One	DAC3.5VB																	
	 Simaudio	:	Moon	750D	
	 	
	 Olive	:	4HD																																
	 Moon	:	300D	
	 Stello	:	CDA500+Ai500	
	

GOOD	

IMPRESSIVE	


