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#186 ได้สรุปเรื่องราวของ  
คอมพิวเตอร์ออดิโอไฟล์ ให้ท่านได้

ทราบไว้พอประมาณ ผู้อ่านหลายท่าน  
ถามว่า แล้วไม่พูดถึงเน็ตเวิร์กออดิโอ
เหรอ ก็ต้อง “จัดให้” ตามคำขอครับ   

เนื้อความต่อจากนี้ ในส่วนแรกเป็น  
การปูพื้นสรุป ให้เห็นภาพรวมของ  
เน็ตเวิร์กออดิโอ ส่วนหลังจะเป็น  
การรีวิวส์ “Weiss MAN301” 

Music Archive Network เครื่องเล่น
เน็ตเวิร์กออดิโอ เคียงคู่กับ Manger 

MSMs1 ลำโพงแอ็คทีฟมอนิเตอร์
ระดับอ้างอิง โดยทั้งคู่เป็นสินค้า  

ตัวล่าสุดของโลก ที่ถูกนำเข้ามาในบ้าน
เราเป็นประเทศแรกในเอเซียด้วยครับ   

ทีนี้ล่ะจะได้ทราบว่าคนยุโรปเขาเล่น
เครื่องเสียงอะไรกัน 

 

Breaking the Ice. 
ลางหายนะของแผ่นซีดีเริ่มมาถึง เมื่อ MP3 Player โดยเฉพาะ iPod เครื่องเล่นพกพามาถึง  

ในปี 2001 นำพาความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้มากกว่า เท่กว่า Sony Walkman และ Discman   
มันทะลุทะลวงเข้าไปในใจของคนหนุ่มสาวทั่วโลกเปลี่ยนพฤติกรรมการฟังเพลง ที่แต่เดิมฟังอยู ่ 
กับที่ กลายเป็น “พลพรรคหูขาว” พกอัลบั้มหลายสิบอัลบั้มอยู่ในกระเป๋า เดินฟังไปทั่วเมือง 
จนถึงทุกวันนี้ iPod ทำยอดขายหลายร้อยล้านเครื่องแล้ว เป็นเครื่องเล่นเพลงพกพาตัวเดียว  
ที่ยังอยู่ในกระแสแม้ว่าฟังก์ชั่นเหล่านั้นถูกจับใส่ลงในสมาร์ทโฟนทั้งหลาย อีกทั้งการผุดของ 
Online Store อย่าง iTunes Store, Amazon download เติบโตขึ้นยังกับไฟป่า กระทบ
อุตสาหกรรมผลิตแผ่นซีดีอย่างหนัก แม้ทั่วๆ ไปคุณภาพเสียงที่ได้อาจไม่สามารถเทียบได้กับ  
เครื่องเล่นแผ่น ถ้าเป็นนักฟังที่เก๋าหน่อยก็ใส่ไฟล์ Lossless  ซึ่งอย่างน้อยก็ไม่แพ้แผ่นซีดีแน่นอน 
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audiophile go digital 

การเติบโตของกระแส “หูขาว” นั้น กลับกลายเป็นข้อดี ทำให้เกิดการพัฒนา  
รูปแบบการทำเพลย์ลิสต์ที่แสนสะดวกสบายให้กับเพลเยอร์ยุคใหม่ ที่เรียกว่า
แนว Digital Stream Player ซึ่งสามารถรองรับไฟล์ Hi Res ได้  

 ไฟล์ Studio Master ให้ความแตกต่างจากที่เคยได้ยินมาในอดีต  
โดยสิ้นเชิง มันอาจไม่ถูกจริตนักสำหรับบางท่านที่บอกว่าขัดใจกับ Digital 
Effect อันที่จริงๆ น่าจะเกิดจากเพราะรู้ว่านี่มันไม่ได้เล่นจากเครื่องเสียง  
เดิมๆ ที่คุ้นเคย แหมๆ ทั้งที่ ฟังซีดี (มันก็ดิจิทัล) อยู่ทุกวัน กลับบอกว่าฟังได้   
ขำ ขำ นะ อย่าซีเรียสเลย เพราะเรากำลังคุยกันถึงวิถีแห่งการเปลี่ยนแปลง  
ในโลกเครื่องเสียงในวันนี้ ลองดูแผนผังนี่ก่อน คงไม่ต้องอธิบายอะไรอีกแล้ว 

 
Player

Turntable: ปลายหัวเข็ม  
Pick Up head       Pre Phono (Step Up)      Analog Output 
Digital Stream: Transport      Renderer+DAC+Firmware 
                                           DAC (D/A) + Analog Output 
 


NetworkAudioEra

ปัจจุบันใครๆ ก็พูดกันถึง
แต่ Network Audio: Digital 
Streaming, Music Server 
คุณผู้อ่านอาจสงสัยว่า มันคือ
อะไรกัน แรกๆ อาจตั้งคำถาม
ว่า ทำงานยังไง เล่นยากมั้ย   
จะมาจริงหรือเปล่า บ้างก็ว่า
ไกลตัวไปบ้างล่ะ คงต้องใช้คอม- 
พิวเตอร์มาเล่นแทนฟรอนเอ็นต์ 
ยุ่งยากไปมั้ย ข้อสำคัญเสียง  
จะดีแค่ไหน โอย... พร่างพรู 
ออกมา จนหูชา ผมว่า “เยอะ
ไปมั้ย”  

วันนี้คำถามเหล่านั้นดู -
เหมือน “ตกยุค” ไปแล้ว บัดนี้ 
ค นทั่ ว โ ล กยอมรั บ กั น แล้ ว   

ถ้าคิดบวกสักหน่อย “มันก็คือการเล่นเครื่องเสียงแนวทางหนึ่งเท่านั้น มีวิธ ี 
การเล่นที่ก้าวหน้ามากขึ้น เข้ากับยุคสมัย” ไม่ดีหรือ เพราะจะได้มีสมาชิก  
นักเล่นเครื่องเสียง หน้าใหม่เข้าสู่วงการมากขึ้นพวก เขาเป็นคนรุ่นใหม่ที่ชมชอบ  
ในเสียงเพลงเหมือนเรา เพียงแต่วิธีการเล่นต้องปรับให้พวกเขาคุ้นเคย การเล่น
เครื่องเสียงหาใช่ “สงวนไว้เพื่อสมาชิก สว. เท่านั้น” ครับ อีกอย่างจะได้ม ี 
เครื่องเสียง ประเภทอื่นใหม่ๆ เล่นกันบ้าง สำหรับท่านที่พร้อมจะยอมรับ   
“ของใหม่และการเปลี่ยนแปลง” คงไม่ใช่เรื่องยาก 

ใครกันคือตัวพ่อแห่งวงการถ้าไม่ใช่ Linn มันเกิดขึ้นเพราะ Linn Klimax 
DS ในปี 2007 จนถึงวันนี้ได้พัฒนาจนถึงหลาย Generation แล้ว เขาม ี 
สินค้าทุกเซ็คเมนต์ แถมยังเปิดออนไลน์สโตร์ให้ดาวน์โหลดไฟล์ Hi Res   

เสียอีกเรียกว่าเปิดแนวรบใหม่เต็มรูปแบบกันเลย
ทีเดียว 

 
OnlineStore

แม้ว่าธุรกิจดนตรีจะเติบโต มีศิลปินนักร้อง
เกิดขึ้นทุกวัน แต่ตลาดวันนี้อยู่ที่ออนไลน์สโตร์ 
แม้ว่าบ้านเราจะอยู่แค่เสียงรอสาย แต่ในต่าง
ประเทศเล่านั้นโตวันโตคืน สวนทางกับร้านขาย
แผ่นซีดีถดถอยลง ตอนนี้ใครก็ตามที่ตามสะสม
แผ่นซีดีเป็นคอลเล็คชั่นพากันยิ้ม เพราะราคารูด
ลงปรู๊ด ต้องปั่นยอดขายทำเป็นบ็อกซ์เซ็ตมา  
ล่อใจ ตกลงจะฟังเพลงหรือห่วงของแถม สำหรับ
วงการอุตสาหกรรมเพลงต้องปรับตัวนำมันมา
ต่อยอดขายเพลงแบบ Hi Res กันไปเลย ทีนี ้ 
ก็เป็นเรื่องใหญ่ คงเลี่ยงยากสักหน่อยที่จะไม่
สนใจมัน เพราะ Digital Audio โตเร็ว แทรก
เข้าไปทุกอณูในทุกเซ็คเมนต์ของเครื่องเสียง  
ยุคใหม่ ไปเป็นสมาชิกในห้องฟังที่คุณไม่อาจ
ปฎิเสธได้ ไปๆ มาๆ ทุกวันนี้ NAS, Music 
Server, Home Network เป็นสิ่งคุ้นเคยกัน  
ไปแล้ว ส่วนฟรอนต์เอ็นด์มันย่อมแตกจาก   
Computer Audio อันเป็นจุดเริ่มต้น จากนั้น 
DAC ก็ถูกติดตั้งมากับแอมป์, Internet Radio, 
AirPlay มักเป็น Feature มาตรฐานตามมา
สำหรับเครื่องเสียงยุคใหม่ที่เป็นเน็ตเวิร์กออดิโอ
เพลเยอร์ โดยมีตัวช่วยเป็นแท็บเล็ตยอดฮิต 
iPad, iPhone, Android อีกนั่นแหละ แต่ละ
เครื่องมี app. ที่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีบน
แอพสโตร์ ดังนั้นใครก็ตามที่จะเล่นเครื่องเสียง
แนวนี้ หนีไม่ออกที่จะต้องเล่นแท็บเล็ตไปด้วย 
แนะนำว่า iPad มีภาษีดีกว่าตัวอื่นๆ 

 
NetworkAudioทำงานอยา่งไร

เริ่มจากข้อมูลดิจิทัลถูกเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์ 
ซึ่งขอย้ำว่า... อยู่ที่ไหนก็ได้ ก่อนจะถูกส่งมายัง
เครื่องเล่น โดยข้อมูลเป็นชุด แล้วเก็บไว้ในหน่วย
ความจำหลัก ซึ่งเดี๋ยวนี้ใช้ SSD ซึ่งเสถียรกว่า 
ส่วน NAS ทำหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ให้กับระบบ
นั่นเอง แล้วค่อยส่งออกมาเป็นชุด ในที่นี้้้เป็น  
การส่งผ่านโดยช่องทาง Ethernet ทาง TCP-IP 
ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลจะไม่ผิดเพี้ยนระหว่าง
ทางที่ถูกส่งผ่านไปยัง DAC นั่นเอง การตรวจ
สอบจากต้นถึงปลายก็เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้   
รับข้อมูลเช่นเดียวกับข้อมูลดั้งเดิมของซีดีเลย  
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Network Audio รุ่นใหม่ๆ ยังสามารถเล่นไฟล์เพลงราย
ละเอียดสูงได้อีกด้วย ซึ่งเครื่องเล่นซีดีไม่มีทางทำได้ ทีนี้ก็ได้เวลา 
“บอกลาชั้นซีดี” ได้แล้ว ด้วยหลักการนี้้ทำให้การ Streaming 
สามารถนำไป apply กับระบบเสียง หรือแม้ กระทั่งภาพ HD  
ได้สบายๆ ด้วยเทคโนโลยีวันนี้จึงเกิด Internet Radio, Internet 
TV กันไปอีก ดังนั้น เครื่องเสียงสมัยนี้จึงมี Internet Radio เป็น
ฟีเจอร์มาตรฐานไปแล้ว 


Software

ซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งมาในตัวเครื่องเครื่องเล่น พวกนี้ เพลเยอร์
ส่วนใหญ่มักพัฒนาจาก Linux OS ซึ่งเสถียรมากกว่าคอมพิวเตอร์
พื้นๆ เป็น OS ที่สามารถใช้เขียนซอฟต์แวร์ให้ทำงานเฉพาะด้าน 
ได้ดีกว่า ส่วนการอัพเดตเฟิร์มแวร์ตัวใหม่ก็ทำได้เอง ไม่ต้องยก
เครื่องไปร้านเหมือนสมัยก่อน แค่เรียกผ่านอินเทอร์เน็ตได้เองเลย 

Storage

มิวสิกเสิร์ฟเวอร์นั้น ในกรณีที่ในตัวเครื่องไม่มี Storage  
ติดตั้งมา ต้องมี NAS แต่มีเครื่องเล่นหลายตัวที่มี HDD ติดตั้งมา
ด้วยเลย ซึ่งสะดวกมาก จริงๆ แล้วตามทฤษฎีอาจ Stream ผ่าน 
Internet มาจากที่ไหนก็ได้ในโลก เห็นมั้ย iCloud กำลังมา NAS 
ตัวเล็กตัวใหญ่ ตัวไหนๆ ก็มีผลด้านคุณภาพเสียงไม่ต่างกัน ถ้าจะ
ต่างคงเป็นการส่งผ่านของข้อมูลที่รวดเร็ว ขณะ Transfer ข้อมูล 
รวมถึงความเสถียรของระบบปฏิบัติการ นั่นหมายถึงควาปลอดภัย
ของข้อมูล คุณภาพก็ตามราคาครับ 


Controlpointควบคุมเครื่องอย่างไร

เริ่มตั้งแต่ต้องการความสะดวกสบายในการใช้งานที่จะเลือก
เพลงแทร็คโปรด ข้าม หรือ เล่นซ้ำ ตามแนวเพลง ชื่อศิลปิน เลือก

อัลบั้มในคลังแสงด้วยปลายนิ้ว ดีใจที่จะมีเสียงเพลงทุกที่ ในบ้าน  
เราสามารถมีเครื่องเล่นอยู่หลายๆ ห้องได้โดยไม่จำเป็นต้องมีที่เก็บแผ่น 
ไว้หลายๆ ที่ มีแหล่งข้อมูลอยู่ที่เดียว จะดีกว่ามั้ย คุณสามารถเล่นเพลง  
ดูหนัง HD จากแหล่งข้อมูลเดียว แถมยังสามารถดึงข้อมูลจากห้องอื่นมา
เล่นได้อีกด้วย เรียกว่าแชร์กันได้ทั้งบ้านเลย อย่างเช่น Songcast  
ของ Linn  สามารถดึงเพลงจาก iTunes มาเล่น หรือแม้กระทั่ง AirPlay 
ของ Apple ก็ถูกบรรจุอยู่ในเครื่องเสียงยุคใหม่หลายรุ่น นอกเหนือ 
จาก iDocking ที่แพร่หลายแล้ว 

มันทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างเครื่องกับ Server ส่วนใหญ่มักไม่จำเป็น
ต้องไปกดปุ่มหน้าเครื่อง แทนที่จะใช้รีโมต ผมกลับชอบใช้แอ็พบน iPad 
มากกว่า มันให้ความสะดวกสบายมากกว่า สามารถค้นหาเพลงได้อย่าง
รวดเร็ว และง่าย แม่นยำกว่า  ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ให้ยุ่งยาก และนี่คือ
ข้อเด่นของเครื่องเล่นประเภทนี้ที่ทำได้ดีกว่ารีโมตบ้านๆ แน่ๆ 


HomeNetwork

ถ้าคิดว่าต้องเล่นเน็ตเวิร์กออดิโอ คงต้องเข้าใจเรื่องโฮมเน็ตเวิร์ก 
เล็กน้อย อย่างที่ทราบดีว่า Internet เริ่มมีSpeed สูงขึ้น LAN, WLAN  
ดูเหมือนว่านาทีนี้มีบ้านไหนไม่ติดตั้งบ้าง วันนี้ Network ก้าวไกลมาก 
WiFi 802.11n แน่นอนกว่า g สี่เท่าตัว ไม่ต้องห่วงเรื่องความเสถียร อย่า
ว่าแต่เสียงเลย Stream ภาพ HD ยังสบาย อย่ากังวลว่า Router ตัวไหน
จะดีกว่ากัน หรือทำให้คุณภาพเสียงเปลี่ยนไป คิดเยอะไปมั้ง มีเรื่องอื่น 
น่ากังวลมากกว่า ดิจิทัลนี่ถ้าข้อมูลมาไม่ครบก็จะหายไปเลย แปลว่าไม่ดัง 
ไม่ใช่ว่าเสียงไม่ดี มันไม่เกี่ยวกัน  

ปัจจุบัน IT มีบทบาทต่อชีวิตประจำวันมากขึ้นทุกขณะ การเจริญ
เติบโตของเครือข่ายคอมพิวเตอร์เหล่านี้ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และ 
ไม่สะดุด ส่งผ่านข้อมูลที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตามขนาดและจำนวน เครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ต่ออยู่บนเครือข่าย แนะนำให้ใช้ Gigabit Ethernet 
(IEEE802.3z) ไปเลยครับ 
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Step Forward 
ก้าวกระโดดของสินค้าแนว Network Audio 

เด่นชัดขึ้นอีก เมื่อสามารถครอบครองตลาดได้กว้าง
ขึ้น สินค้าตัวล่าของโลกแทบทุกตัวต้องพากันใส่ฟีเจอร์
เน็ตเวิร์กออดิโอลงไป แถมยังมีฟังก์ชั่นปรีแอมป ์ 
ชั้นดีลงไปแทนฟีเจอร์ digital volume แบบเดิมของ
เครื่องเล่นเหล่านั้น เป็นงานหมู ซึ่งตรงกับคำทำนาย
ของ Gilad Tiefenbrun ว่าไปๆ มาๆ ปรีแอมป ์ 
โดดๆ จะหมดความสำคัญลงไป ล่าสุดนี้ Linn ได้ออก 
DSM มายั่วอีก รวมทั้ง Weiss MAN301 Music 
Archive Network ที่ฮอตเหลือเกินเมื่อเปิดตัวในงาน   
BAV SHOW 2012 #10 เมื่อเดือนที่แล้วนี่เอง มีรีวิวส ์ 
ต่อจากนี้นะครับ 
 
The Bright Future 

งานแสดงเครื่องเสียงระดับนานาชาติอย่าง CES 
2012 หรือในบ้านเรา BAV SHOW 2012 #10   
รวมถึง HK Hi-End ที่ผ่านไปสดๆ ร้อนๆ มี Products 
ที่เพิ่ง Launch ออกมาอีกหลายตัว ค่ายไหนไม่โดด  
ลงมาเห็นทีจะ Out กันไปเลยทีเดียว ผมคงไม่พูดถึง 
CAS ที่นำคอมพิวเตอร์มาต่อกับ External DAC   
กันแล้วครับ เพราะมีอยู่เพียบทุกสนนราคาตั้งแต ่ 
หลักพันยันราคาหลายๆ แสน ขอยกตัวอย่าง
เฉพาะฟรอนต์เอ็นด์ที่มีฟีเจอร์ Network Audio, 
Home Network, Music Server แล้วแต่จะเรียก  
นะครับ เริ่มจากเครื่องราคาสบายกระเป๋าไปจน  
สุดเอื้อม ไม่รวม AV Amp หรือ Internet TV ที่บรรจุ
เน็ตเวิร์ก ออดิโอไว้นะครับ เบาะๆ เท่าที่ผมนึกได ้ 
นะครับ 

1. Cambridge Stream Magic 6 
2.  NAD, Pioneer, Marantz, Naim มาเป็น 

  กระพรวน 
3. Linn DS ทุกรุ่น ไล่มาตั้งแต่ Majik,  

  Akurate, Klimax ซึ่ง DSM ต้องอาศัย NAS 
4.  Olive HD 03, 04, 06 ทุกตัวมี HDD   

  อยู่ภายใน 
5.  Electro Companiet Music Server 
6.  Pathos Musiteca Music Server and DAC 
7.  T+A Music Player  
8.  Wyred4Sound Server 
9. Audio Research Digital Medea Bridge  
10. Burmester 111 Music Server ตัวนี้ป๋าจัดหนัก 
11. Meridian AudioCore มี HDD ในตัว 
12. Aurender S10 Music Server ตัวนี้ไม่มี DAC  
13. Weiss MAN301 Music Archive Network 

Multi Room 
พอถึงขั้นนี้แล้ว เรื่องเล่นพร้อมกันแบบ Multi Room สามารถแชร์

ไฟล์จากฐานข้อมูลเดียวกัน ถือเป็นเรื่องชิลล์ที่ทำได้เป็นเรื่องปกติของระบบ
นี้อยู่แล้ว นับว่าให้ความยืดหยุ่นในการใช้งานได้มากกว่าเครื่องเสียง
ประเภทอื่น  

 
Opportunity 

เครื่องเสียงยุคใหม่สามารถกระตุ้นยอดขายตลาดเครื่องเสียง  
ที่เคยซบเซาให้พุ่งพรวดพราด ใครก็อยากโดดมาเล่น เดี๋ยวนี้มีเครื่องเสียง  
ที่สนับสนุนแนว Network Audio ออกมาให้เห็นกันเพียบ พาให้การซื้อ
ขายเพลงแบบ Download โตไปด้วย ศิลปิน ค่ายเพลง ต้องเปิดใจยอมรับ 
จะเห็นว่าเป็นทางหนึ่งที่จะหวนกลับมาปัดฝุ่นทำรายได้ให้กับผลงานในอดีต
อีกรอบด้วยไฟล์เพลง Studio Master ส่วนเรานั้นก็ดีใจจนเนื้อเต้น เพราะ
จะได้ฟังอัลบั้มโปรดในแบบที่ไม่เคยฟังมาก่อน ทำไมน่ะเหรอ เพราะที   
Re-issue ก็ยังหาเก็บกันเลย ทั้งๆ ที่ไม่มีอะไรใหม่ ส่วนอัลบั้มใหม่ก็ควร
ออกมันทุกฟอร์แมตไปเลย ให้ผู้ซื้อเลือกซื้อกันเอง อย่ากลัว แล้วค่อยมา  
ดูกันว่า ผลต่างสำหรับการลงทุนกับรายรับอะไร อย่างไหนจะได้มากกว่า 
ดีมั้ย 

 
CD Ripper 

เมื่อเล่น Music server ซึ่งเป็นระบบ Network Audio แล้ว   
แม้ทราบว่าไฟล์เพลง Hi Res ดีกว่าแผ่นซีดีชนิดไม่เห็นฝุ่น ถึงอย่างไรคุณ
คงอยากฟังเพลงจากแผ่นซีดีในคลังแสงบนฝาผนังของคุณบ้างไม่มากก็น้อย 
ต้องหาทางจับมันยัดลงไปในเซิร์ฟเวอร์ หรือ NAS ทางที่ทำได้ก็ต้องดึง
ข้อมูลดิจิทัลออกจากแผ่นให้อยู่ในรูปไฟล์ เราเรียกว่าริปให้เป็นดิจิทัลไฟล์
ในฟอร์แมต FLAC, AIFF, WAV, ALAC ไงครับ จะไม่อธิบายว่าต่างกัน  
ตรงไหน ถึงอย่างไร FLAC ก็เป็นที่นิยมสูงสุด เพราะอะไรๆ มันมาครบ 
คุณภาพเสียงก็ไม่ด้อย เดิมทีเราต้องใช้โปรแกรมสำหรับคอมพิวเตอร์  
เป็นตัวช่วย จะเป็น Ripper Application ตัวดังๆ อย่าง EAC, iTunes, 
JRiver, dBPoweramp อีกมากมาย แต่มาวันนี้ Server สมัยใหม่หลายตัว
มีฟีเจอร์ที่จะจับแผ่นริปให้โดยอัตโนมัติ ที่แน่ๆ คงไม่ด้อยกว่า Application 
ที่ว่านั้น แต่สะดวกมากมายแน่นอน  

 
Online Store 

หลายคนก็จะถามอีกว่า ก็รู้ว่า Hi Res. Music นั้น เสียงดีกว่าซีดี   
แต่ว่า... จะหาซื้อได้ที่ไหนล่ะ คร้าบ... คำถามนี้มีคำตอบครับ ชื่อมัน  
ออนไลน์ แปลว่ามาทางสาย อ้อๆ มาทางอากาศก็ได้ครับ คือเราต้องซื้อ  
ทางอินเทอร์เน็ตทางเดียวเท่านั้น เว้นแต่ว่าฝากเพื่อนซื้อแบบอ้อมๆ นั่นก็
ว่าไปอย่าง เห็นจะต้องแนะนำกันอีกครั้ง ขาใหญ่ก็คือ HDTracks, Linn 
Store ได้ข่าวว่า Apple ก็จะ Release ไฟล์ 24 Bits แล้วนี่ครับ   
กำกระเป๋าไว้ให้ดี มันจ่ายง่าย จ่ายเร็ว หนักไปอีก เหอ เหอ นอกนั้นก็มีเป็น
เว็บของศิลปินทำเองขายเอง เริ่มเยอะขึ้นจากเดิมที่กระจิ๊บกระจ้อย เดี๋ยวนี้
เพิ่มมากขึ้นทุกวัน ไม่ต้องคอยเคาะราคาใน eBay แข่งกับใคร นี่ยัง  
ไม่รวมประเภทบิตทอร์เรนต์อีกด้วย ซื้อเองบ้าง รอสอยบ้าง ถึงอย่างไรก็รอ
ไม่นานเดี๋ยวก็ได้ฟังแล้ว  
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ลาสุดนี่ เปนแนวเครื่องเลนประเภทกินรวบ  
หรือ All in one เดี๋ยวคุยตอรายละเอียดตอ 
จากนี้ครับ 

เห็นมั้ยครับ วา “อยางเยอะ” ขอฟนธงวา
ทิศทางของ Network Audio นั้น สดใสแนนอน 
น าจะเปนคำตอบที่ ตรงโจทยที่ สุ ด ในวันนี้ 
คุณภาพเสียงกับราคาสมเหตุสมผล แถมยังได
ความสะดวกอีก จึงมาแรงแนนอน มันมาแลว
ครับ ขึ้นชื่อวา “นักแสวงหา” เชนทาน ไมเลนได
ไง เอาละเขาเรื่องที่คุณผูอานใจจดจอเสียทีครับ 

ยอนไปในงาน BAV SHOW 2012 #10  
เรามีแขกรับเชิญคนสำคัญคือ Mr. Kent Poon 
ตี๋อินเตอรเพื่อนเกาของเราไดบินลัดฟาจาก
ฮองกงตรงดิ่งมายังกรุงเทพเพื่อมารวมงาน  
ขอคุยหนอยวา Mr. Kent มาหนนี้คลายๆ คราว
ที่แลวที่หอบหิ้วสินคาตัวใหมมาดวย คือ ป 
2011 เมื่อคราวเปดตัวสินคา Weiss Media+ 
และ Weiss Jason รวมถึงการโรดโชวเน็ตเวิรก
เพลเยอรรุน Weiss MAN202 ซึ่งใหเสียงไดนา
ทึ่งทีเดียวแมวารูปลักษณไมประทับใจผมเทาไหร 
แตทุกคนที่อยูในหองริมสวนชั้น 12 วันนั้นยัง
ประทับใจกับเสียงดนตรีจากลำโพงตัวนอย 
Unity Audio: Black Rock กับเครื่องเลน 
รูปทรงกระปองขาวญี่ปุน “เบนโต” หลังจากนั้น 
Daniel Weiss ก็ปลอยใหรอคอยให Weiss 
Engineering ผลิตสินคาตัวจริงออกขายเสียที 

รอนาน...นมาก ตอมาโปรเจ็กตนั้นไดถูกเปลี่ยน
ไปเปนรหัสWeiss MAN301 ปหนึ่งเต็มๆ กวาจะ
ไดเห็นตัวจริงของ Weiss MAN301 Music 
Archive Network เสียที มาครั้งนี้ผมก็รับเชิญ
ไปแจมกับ Mr. Kent Poon อีกเชนเคย มีหัวขอ
พรีเซนตเกี่ยวกับคอมพิวเตอรออดิโอ พรอมดวย
การเปดตัว Weiss MAN301 ทำใหหองริมสวน
บนชั้น12 ถูกเขยาดวยพลังเสียงของลำโพง
แอ็คทีฟ Unity Audio: Boulder ตัวเขื่องคู
เดียวตอพวงกับ Weiss MAN301 ทำเอาผูฟง 
ที่อยูในหองนั้นตองกลับบานไปหายาแก “คัน” 
กันหลายทานไมเวนแมกระทั่งตัวผมเอง 

 
4 Years Research Project 

Weiss ผูผลิตสินคาสัญชาติสวิสมีชื่อเสียง
จากบริษัทผูผลิตเครื่องเสียงที่ใชในสตูดิโอ สราง
ชื่อไปทั่วโลกรวมถึงในบานเรามากมายจาก 
Medea, Jason และลาสุด Weiss DAC202  
ในฐานะ Product of the Year 2010 ทีมงาน
วิจัยพัฒนามีงานลนมือ รวมถึงมีโปรเจ็กตลับ 
ที่ซุมทำอยูโดยใชรหัสที่เปน code name วา 
“ROMA” จากนั้นเมื่อปกลายไดนำเสนอตัว 
Prototype ของ Weiss MAN202 ซึ่งเปน 
เครื่องเสียงประเภทเน็ตเวิรกออดิโอเพลเยอร แต
แลวก็ตองกลับไปรีเอ็นจิเนียรเสียใหมเพราะดู 
เหมือนวายังไม “โดน” ประมาณวาตองคิดนอก

กรอบไปเลยเพื่อปรับปรุงใหมันมีเพอรฟอร- 
มานซใหวงการกลาวขวัญถึงกันเชนนี้ไงครับ ได
ผลลัพธออกมาเปน Weiss MAN301 เมื่อตนปนี้ 
ซึ่งเพิ่งเปดตัวในงาน CES 2012 นี้เอง กวาจะ
สำเร็จใชเวลาตั้งสี่ปแนะครับ โดยมีอยูสอง
เวอรชั่น คือ Server Version สำหรับผูที่มี DAC 
อยูแลว กับรุนที่มี Server +DAC ใหเลือก 
ตามตองการ “สิ้นสุดการรอคอย”เสียที 

 
Swiss Made Hi End audio 

เห็นกลองที่ภายนอกออกลายคลายผาไหม
สีน้ำเงิน สไตลคลายกับกลองของ Weiss DAC 
202แตใหญกวามีตัวอักษรพิมพไววา “Swiss 
Made HiFi Product From Weiss Engi-
neering” เปดกลองบรรจุมาก็พบกับเครื่องใน 
รูปรางที่ สวยเรียบ แตสวยนาน ตามสไตลเครื่อง
เสียงสวิส ดานหนาทำดวยอะลูมิเนียมอะโนไดซ 
สี เงินยวงลายเสนดานหนาซายตรงใตโลโก 
Weiss เล็กๆ เปนตำแหนงติดตั้งสวิตชปด-เปด
เครื่องพรอมดวยไฟ LED สีน้ำเงินตามสไตล 
ของ Weiss สวนดานขวา ใตอักษรคำวา 
MAN301 เปนที่ติดตั้งของดิสกทรานสปอรต
แบบสล็อต ไมอลังการงานสรางเหมือนคาย
อเมริกัน เพราะดูเรียบๆ เนนเฉพาะสวนที่ได 
ใชประโยชนจริงๆ ไมวาจะเปนขั้วตอที่ใชงานได
จริงมิใชใหมาแลวไมรูวาจะใชเมื่อใด เห็นเพียง 

MAN301 
MUSIC ARCHIVE NETWORK 

the future of high-end audio playback 
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แค่นี้ทราบหรือไม่ว่าภายในตัวถังอัดแน่นด้วย
เทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการทำงานที่สลับ


ซับซ้อน
ให้มันส่งเสียงที่ได้ฟังแล้วรู้สึกว่า
“แพง”


สมคุณค่าในตัวของมันเอง
 สามารถประทับตรา
ได้ว่า
 Swiss
Made
 ซึ่งเป็นการการันตีคุณภาพ
เสียงของ
 “Weiss”
 รวมถึงความภูมิใจในการ
เป็น
 “เจ้าของ”
 เครื่องเสียงสัญชาติสวิสตัวนี
้
เฉกเช่นเดียวกับที่เราเห็น
Swiss
Made
สลักบน
ตัวเรือนของนาฬิกาสวิสนั่นเอง
 คุณภาพตาม
ราคายังคงใช้ได้กับเครื่องเสียงจากสวิสตัวนี้ครับ




MAN301’s DAC Inside 

ถูกออกแบบแผงอุปกรณ์อย่างพิถีพิถันถึง
การจัดวางอุปกรณ์ตั้งแต่ต้นเพื่อผลของเสียงที่


จะได้มากที่สุด
และไม่ทำอะไรที่จะทำให้คุณภาพ
เสียงด้อยลง
 ในทางกลับกันพวกเขาจักทำทุก


วิถีทางอันจะทำอย่างไรให้เสียงดีขึ้นไปอีก


Network-Audio
 ในตลาดโลกวันนี้มี


ทุกสนนราคาตั้งแต่ตัวละหมื่นกว่าบาทยันราคา
เป็นล้าน
 แบรนด์ใดไม่ม
ี สินค้าประเภทนี้อยู่ใน
ตลาดเห็นทีจะ
Out
กันเลยทีเดียว
นอกจากการ
ใช้งานที่อาจมีความใกล้เคียงกันแต่ที่น่าสนใจ


มันอยู่ที
่Renderer
และ
DAC
ที่ต้องบอกว่าคือ
จุดแข็งโป๊กของ
 Weiss
 เลยทีเดียว
 จากที่เรา
ทราบว่า
 MAN301
 ใช้
 Hardware
 ในส่วน



ของ
DAC
 ใกล้เคียงกับ
Weiss
DAC202
แต่ตัด
การทำงานของเฮดโฟนแอมป์ออกไปซึ่งข้อนี้


มีผลต่อคุณภาพเสียงโดยตรงทีเดียว
 อีกอย่าง


ที่ทำก็คือมีเฟิร์มแวร์กับ
 Clock
 ที่ต่างกัน
 ซึ่งมี


ผลต่อคุณภาพเสียงมากถึงมากที่สุด


ที่ เห็นชัดเจนอีกอย่างก็ตรง
 MAN
 301

สามารถรองรับไฟล
์32bit/192
kHz
ซึ่งต่างจาก
DAC202
ที่รองรับ
24/192
ครับ



คงสงสัยใช่มั้ยว่าทำไมแม้ในความเป็นจริง
ยังไม่มีไฟล์
 32bit
 ออกมาก็จริง
 แต่ในทาง


ทฤษฎีแล้วมีผลในทางที่จะส่งเสริมคุณภาพ


ของเสียงขณะการเล่นกลับจากแผ่นซีดีนะครับ

อีกอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือนำเอาจุดเด่นของ
 SSD

มาใช้เพราะสามารถ
read-write
ได้รวดเร็วมาก



ข้อเด่นอีกข้อ
 คือ
 มีไดรฟว์เล่นซีดีแบบ


เรียลไทม์หรือแม้กระทั่งใช้ริปซีดี
 บอกได้เลย


ว่าเจ๋งสุดๆ
 ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นมาก
 การออกแบบ
วงจรรวมถึ งคั ด เกรด เลื อก ใช้ อุ ปกรณ์ กั บ


การเขียนซอฟต์แวร์ของ
 Renderer
 และ

Control
 ต่างหากคือหัวใจที่ทำให้
 MAN301

แตกต่างจากคู่แข่งอื่นๆ
 จึงทำให้เป็นดาวเด่น


ที่น่าจับตามองในขณะนี
้



All in One Player



ไม่มีรีโมตติดมากับเครื่อง
การสั่งการ
“ชี้นิ้ว

อย่างเดียว”
ก็เพียงพอแล้วครับ
แต่จะเรียกอะไร
ด
ีอาจไม่สามารถเรียก
Weiss
MAN301
ว่าเป็น

Network
 Player
 เต็มปากนักหรอก
 ก็เพราะ
ทำได้มากกว่านั้น
 ประมาณว่าเหมาได้หมดทุก
หน้าที่
 ซึ่งถ้าคุยตรงนี้คงไม่ได้เพราะใครๆ
 ก็อาจ
ทำได้
 ผมว่าข้อสำคัญเมื่อเป็นเครื่องเสียง
 ต้อง
เสียงต้องด
ี และยิ่งราคาค่าตัวขนาดนี้ก็ยิ่งคาด
หวังสูงว่ามันสมควรจะต้องดีคุ้มค่าที่รอคอย
หน่อยจริงมั้ยแล้วที่ว่าทำได้ทุกอย่างน่ะ
 มีอะไร
บ้าง
 ลองมาดูฟีเจอร์คร่าวๆ
 สิว่าหลักๆ
 ทำอะไร
ได้บ้าง
ตามมาได้เลยครับ




>CD Ram Buffer  

อย่างที่ทราบกันว่า
 การบันทึกเสียงทุก


ขั้นตอนเป็นดิจิทัลไปหมดแล้ว
 การตัดแผ่นไม่ว่า
จะเป็นแผ่นอะไรคงยากพอกัน
 แต่มันเรื่องของ


ผู้ผลิต
 คนเล่นอย่างเราๆ
 ไม่เกี่ยว
 ส่วนที่จะเกี่ยว
หรือได้รับผลกระทบตรงๆ
 ก็คือทำอย่างไรให้การ
เล่นกลับง่ายแต่ต้องได้เสียงดีที่สุด
 เครื่องเล่นซีดี
ก็คงไม่ต่างกันจะเห็นว่าระยะหนึ่งทุกค่ายทุ่มทุน
กันสุดๆ
 เพื่อทำภาคทรานสปอร์ตออกมาให้ดี
ที่สุด
 ซึ่งยากมากที่ยากยิ่งกว่านั้นคือมันทำไม่ได้
ง่ายและเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่าเอาเสียเลย



การอ่านข้อมูลในเชิงดิจิทัลทำง่ายกว่าที่จะทำโดย
เชิงเมคคานิกส
์ คิดแบบนี้ก็เพราะเป็นหนทางที่ดี
ที่สุดในการที่จะเล่นเพลงจากแผ่นซีดีให้ได้ดีที่สุด

ซึ่งเช่นเดียวกับขั้นตอนของการริปแผ่น
เดี๋ยวค่อย
อธิบายต่อไปนะ


ดังนั้น
Weiss
MAN301
ต้องสามารถทำตัว
เป็นซีดีเพลเยอร์ชั้นดีได
้ เพียงแต่วิธีการเล่นของ
มันใช้วิธีการอ่านข้อมูลดิจิทัลแล้วบัฟเฟอร์ข้อมูล
ลงไปเก็บในหน่วยความจำเสียก่อน
 เพื่อไปจัด
เรียงข้อมูลให้เพอร์เฟ็กต
์ แล้วจึงค่อยปล่อยออก
มา
ส่งผ่านไปให้ภาค
D/A
Converter
 รับไม้ต่อ

ดังนั้นจึงไม่เชิงเป็นการเล่นซีดีแบบเรียลไทม์


นักหรอก



Weiss DAC202 กับ Weiss MAN301 
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>CAS  
ฟังก์ชั่น Computer As Source นี้เป็น “งานถนัด” ของ Weiss แปลว่า 

MAN301 สามารถทำตัวเป็น External DAC ชั้นดีได้ด้วย คงไม่ต้องบอกนะว่ายัง
เลือกทางถนัดคือเป็น Firewire DAC อยู่แล้ว ความเป็นจริงรองรับดิจิทัลอินพุต
และเอาต์พุตอีกเพียบไม่ว่า XLR, (SPDIF) Coax, Toslink ยังมีช่องเสียบ 
External Clock อีกด้วย ก็ถือว่าเปิดทางไว้กว้างทีเดียว 

 
>Network Player 

ฟังก์ชั่นนี้ต้องเรียกว่าเป็นงานหลักของ Weiss MAN301 กันเลยครับ คำว่า 
MAN มาจากคำเต็มว่า Music Archive Network ความหมายมันบอกโต้งๆ อยู่
แล้วว่ามันจะจับเพลงที่มีอยู่กระจัดกระจายในกล่องซีดีมาริปหรือไฟล์เพลงใน 
NAS หรือ “คลังแสงทั้งหมด” ของคุณมาจัดหมวดหมู่เสียใหม่ ถ้าคุณเคยใช้ 
iTunes ก็คงคุ้นแน่ แยกเป็นชื่อศิลปิน ชื่ออัลบั้มพร้อมกับปกอัลบั้มด้วย แล้วยังจัด
แยกตามแนวเพลงให้อีก ซึ่งแตกปลีกย่อยออกไปอีกเพียบ อัลบั้มที่เพิ่งแอดเข้าไป 
หรือเล่นบ่อยๆ สามารถเสิร์ชได้ด้วยครับด้วย Keyword แค่เคาะอักษรตัวเดียวก็
ขึ้นมาแสดงเต็มพรึดไปหมดแล้วครับ  

มิเพียงแต่รองรับขั้วต่อ RJ45 หรือช่องเสียบสายLAN cable ตัวเครื่องยังมี
ช่องเสียบ USB - A type ด้วย นั่นก็เพื่อรองรับธัมบ์ไดรฟว์ หรือHDD ที่จะนำมา
เสียบแล้วเล่นได้ตรงๆ อีกด้วย แปลว่าคุณอาจไม่ต้องการที่จะต่อพ่วงกับ NAS 
ใดๆ หรือเพราะไม่ได้ต้องการตั้งวงเน็ตเวิร์กก็ได ้

>CD Perfect Ripper 
ฟังก์ชั่นการริปแผ่นซีดีเป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนการ “เล่นกลับที่สมบูรณ์แบบ” เพราะ
เบื้องต้นมันจะทำการริปข้อมูลดิจิทัลเสียก่อน
จาก sample sectorด้วยความเร็ว 8 samples/
sectorจากนั้นจะอ่านข้อมูลดิจิทัลซ้ำในแต่ละ 
sector หลายๆ ครั้งในการที่จะเปรียบเทียบ
ข้อมูลในข้อมูลเดิม ซึ่งถ้าข้อมูลถูกต้องก็ถือว่า
ใช้ได้ วิศวกรของ Weiss Engineering ฉลาดที่
จะใช้จุดแข็งของ SSD เนื่องจากสามารถทำงาน
ได้รวดเร็วมากกว่า 500Mb/sec ข้อมูลดิจิทัล
จากซีดีหนึ่งแผ่น อ่านแค่วินาทีเดียว ซึ่งเร็วกว่า
การอ่านข้อมูลแบบ Realtime แถมยังมีความ
แม่นยำเที่ยงตรงในการเปรียบเทียบข้อมูลอีก
ด้วย จึงพูดได้เต็มปากว่า MAN ทำหน้าที่ CD 
ripper ได้อย่างสมบูรณ์แบบ เป็นการอ่านข้อมูล
ดิจิทัลด้วยตัวเลขฐานสอง raw binary data 
(01....01) จากแผ่นซีดีโดยตรง ซ้ำๆ กันด้วย
ความเร็ว 24x1000 รอบ ตรวจสอบจนแน่ใจ
แล้วเก็บข้อมูลไว้ใน RAM จากนั้นจึงเขียนหรือ 
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Features:
• external music storage on a NAS (Network Attached Storage) device      
 or USB device, no internal storage for music files. Recommendations  
 for suitable NAS devices are supplied 
• remote control via an Apple iPad, no keyboard, mouse, monitor  
 required 
• digital inputs for external audio sources: AES/EBU or S/PDIF on  
 XLR, RCA, TOSLINK 
• digital outputs to external D/A Converters: AES/EBU on XLR and  
 RCA, FireWire, USB 
• DAC Version: Analog outputs on XLR and RCA 
• DAC Version: The built-in D/A converter is of similar design to our  
 renowned DAC202 unit 
• wordclock input and output on BNC for synchronization 
• Ethernet for connecting to NAS, local network 
• WiFi antenna for connecting to iPad, local network 
 
TypicalSetups:
1) MAN301 connected directly to the NAS and iPad, in addition  
 (optionally) to the in-house WiFi for Internet access.  
2) MAN301, NAS, iPad connected to a WiFiRouter.or MAN internal  
 Wifi router. 
• multiple MAN301 devices can be controlled from within a single iPad 
• multiple users per MAN301 device are supported, each with his/her  
 own music library, playlists, searches etc. 
• multiple NAS units can be added to the library for unlimited storage 
• all common audio file formats (uncompressed, losslessly compressed,      
 lossy compressed) are supported for playback and ripping 
• up to 192kHz/32bit supported 
• music library displayed according to album names, artist names,  
 genres, recently played, recently added 
• powerful search facility, allows to store searches which result in  
 dynamic playlists 
• playlists are easily added, edited and can be set safe 
• volume control in 4 coarse analog steps and with a high resolution,  
 dithered digital fader 
• start, stop, skip, back controls 
• repeat single track or repeat whole playlist function 
• powerful cover art search algorithm which allows the user to select  
 the most appropriate cover art out of an intelligent pre-selection 
• CD ripping in all common file formats (uncompressed, losslessly  
 compressed, lossy compressed) 
• CD playback without the need to rip the CD 
• CD metadata fetching from various databases 
• comprehensive user interface on iPad, easily to be handled even by  
 computer novices 
• software upgradeable via Internet 
• internet radio streaming 
• future software upgrades will include various DSP facilities 
 

Write ข้อมูลลงบนฮาร์ดไดรฟว์อย่างสมบูรณ์ต่อไป ที่แน่ๆ มันจะเข้าไป 
ค้นหาปกอัลบั้มนั้นในอินเทอร์เน็ตมาใส่ให้เสียด้วย หรือถ้าคุณอยาก 
ใส่ปกเองคุณก็เพียงแต่ใช้กล้องบน iPad ถ่ายภาพปกแล้วจับใส่ลงไปเอง 
ก็ได้ครับ เรื่องสำคัญที่ต้องทราบคือต้องการให้กำหนดว่าริปแล้วเก็บไว้
ที่ไหนก็แค่แตะทีเดียวก็พอ เพื่อกำหนดที่อยู่ของ folder เผื่อจะได้เอาไป
ฝากไว้บ้านเพื่อน ...เนอะ 

เข้าใจถูกต้องแล้วครับว่า Weiss MAN301 เป็นเครื่องเสียงที่ถูก
ออกแบบให้ทำงานแทนคอมพิวเตอร์ ดังนั้นผู้ใช้สามารถเก็บไฟล์เพลง 
ด้วยการริปได้โดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเป็นเซียนคอมพิวเตอร์ก็สามารถทำได้ 
เพราะมันไม่ได้ต้องการคอมพิวเตอร์แต่อย่างใด คุณไม่จำเป็นต้องรู้จัก
ซอฟต์แวร์ใดๆ ที่จะช่วยในการริป หรือมาตั้งคำถามให้งงว่า จะต้องริปด้วย
โปรแกรมอะไรดี คำถามนี้ คนที่เขาเป็นเซียน เวลาเขาตอบมาก็ “งง” อีก 
เป็นอย่างนี้ทุกทีสิน่า อย่ากระนั้นเลย แค่กำหนดว่าต้องการไฟล์อะไรก็พอ 
สำหรับเครื่อง Default ให้เป็น FLAC ในที่นี้ผมชอบ Aiff มากกว่าเพราะให้
ข้อมูลมาครบเพราะถ้าบังเอิญว่าคุณไปเลือก WAV จะทำให้เซิร์ฟเวอร์ไม่
เห็นข้อมูล กลายเป็น Unknown ไงครับ 


No Computer Require 

นักเลงเครื่องเสียงหลายท่านคงคาใจว่าคอมพิวเตอร์หาใช่เครื่องเสียง
ไม่นั้น จะได้ตัดการใช้งานคอมพิวเตอร์ไปเลย ไม่ต้องการคอมพิวเตอร์มาอยู่
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ในห้องฟังอีกเลย ไม่ใช้แม้แต่จะ Config. ใดๆ ด้วย
คอมพิวเตอร์เลยด้วย ที่พูดเช่นนี้ไม่ได้หมายความว่า  
ไม่ต้อง Config. ยังไงก็หนีไม่พ้น เพียงแต่ใช้เครื่องมือ
ต่างกันเท่านั้น คือแทนที่จะใช้คอมพิวเตอร์อีกตัว  
ก็ไม่ต้องใช้ มี iPad ตัวเดียวจบ ทั้งConfig. และ 
Command ไงครับ ทีนี้ MAN ก็เป็นเครื่องเสียงที่ทำ
หน้าที่เป็น Server/Renderer โดยไม่มี HDD ในตัวเอง
ต้องอาศัย NAS มาต่อพ่วง จริงๆ แล้วเสียบ External 
HDD ตรงๆกับตัวมันก็ยังได้ แต่นี่ใส่ DAC มาเสียอีกแถม
ไม่ใช่แบบพื้นๆ กล้าเคลมว่าเสียงดีกว่า Weiss DAC202   
อันโด่งดังตัวนั้นอีกด้วยครับ ต้องพิสูจน์ 

 
Check in 

ในกล่อง Weiss MAN301 มีแต่ตัวเครื่องตัวเดียว 
ไม่มีรีโมตมาให้ด้วยหรอกครับ เพราะมันถูกออกแบบมา
ให้ใช้ ร่วมกับ iPad เท่านั้น ไม่ต้องสงสัยว่าถ้าคุณลงทุน
กับ MAN แล้วจะจ่ายอีกนิดสำหรับ iPad ไม่ได้ แต่เชื่อ
เถอะว่าผู้ใช้ที่ตัดสินใจจ่ายเงินสู้ค่าตัวของ MAN แล้ว
ต้องเป็นผู้ที่ไม่กลัวเทคโนโลยีแน่ๆ จริงมั้ย 

ผมเคยสัมผัสเครื่องเสียงประเภทเน็ตเวิร์กออดิโอ
มาหลายตัว ไม่ยักเหมือนพบหน้าเจ้า Weiss MAN301 
เอ๊ย... อย่าคิดมาก ผมไม่ได้ชอบไม้ป่าเดียวกันหรอกนะ 
มันให้ความรู้สึกแตกต่างกว่ากัน ตอบแบบ “แมนๆ เลยนะ” 
ว่าผมตื่นเต้นที่จะได้พบกับมัน เรารอคอยมันมาเป็นปีนับ
จาก MAN202 เพราะผมเชื่อมาตั้งนานแล้วว่าท้ายที่สุด
เครื่องเสียงยุคใหม่ต้องออกมาแนวนี้กันหมดคือ... 

“ต้องเป็นเครื่องเสียงเน็ตเวิร์กออดิโอที่ยังเล่นแผ่น
ซีดีได้ ริปได้ เป็นExternal DAC ได้ ต่อ Clock 
ภายนอกได้ รวมถึงทำตัวเป็น Renderer หรือ Player 
ให้สามารถต่อพ่วงกับ External DAC ที่เทพกว่ามัน” 

ซึ่งก็คงมีไม่มากนักหรอก ในที่นี้ต้องยกให้เป็น Weiss MEDEA+ นั่นเอง เพราะนาทีนี้จะมัวมา
เล่นคอมพิวเตอร์ทำไมในเมื่อมีสิ่งที่ง่ายกว่า 

หน้าเครื่อง... มีสวิตช์ปิด-เปิดเครื่องปุ่มเดียว กับช่องซีดีทรานสปอร์ตช่องเดียว โล่งซะ
ขนาดนั้นเชียว 

ด้านหลังเครื่อง... จะพบว่า Weiss MAN301 ติดตั้งด้วยขั้วต่อต่อสารพัด ล้วนแล้ว  
แต่เป็นดิจิทัลทั้งนั้น เต็มแผงหลังไปหมด ทั้งอินพุตและเอาต์พุต รวมถึงอะนาล็อกเอาต์พุต  
ทั้ง balanced และ unbalanced เพราะเป็นรุ่นที่ติดตั้ง DAC มาด้วยครับ ที่แน่ๆ ต้องมีขั้วต่อ 
RJ45 สำหรับเสียบสายเน็ตเวิร์ก หรือ LAN cable อ้อๆ ยังมีเสาอากาศเอ๊ย... WiFi ด้วยครับ 
อยากขยายเพิ่มอีกนิดว่ามิเพียงแต่มีไว้เพื่อติดต่อกับ router ภายนอกเท่านั้น แต่ยิ่งกว่านั้น  
คือสามารถที่จะสร้างวง WLAN ขึ้นมาเอง ดังนั้นอาจไม่จำเป็นต้องติดตั้งเน็ตเวิร์กเข้ามาในห้อง
ฟังก็เล่นได้ครับ เพียงแต่อาจไม่สมบูรณ์ทุกฟังก์ชั่นเท่านั้นครับ ทำไมต้องทำอย่างนั้นด้วย   
ก็เพราะต้องมีเหตุผลพอสมควรอ่านต่อนะครับ 

 
Set Up 

ต้องเข้าใจก่อนนะว่า Weiss MAN301 ตัวนี้เป็นรุ่นที่มี DAC ติดตั้งมาให้ด้วย Renderer   
ก็มี Analog Vol. มาด้วย จึงสามารถต่อตรงผ่านไปยังเพาเวอร์แอมป์ได้ ในที่นี้ผมยิงตรงผ่าน
สายบาลานซ์ Viard Audio: Silver HD ไปยังลำโพงแอ็คทีฟมอนิเตอร์ Manger: MSMs1   
เลยครับ ความจริง MAN301 ทำงานได้สองสถานะ คือ โหมดเพลเยอร์ปกติ ที่สตรีมไฟล์เพลง
จาก Storage มาเล่น เช่น Music Server ของมันผ่าน DAC ในตัว รวมถึงส่งสัญญานเสียง  
ดิจิทัลผ่าน digital output interfaces (AES/EBU, S/PDIF, USB, FireWire) ไปยังภายนอก 
และการทำงานอีกอย่างก็คือ โหมดปรีแอมป์ที่รับข้อมูลดิจิทัลมาผ่าน DAC ในตัว โดยสามารถ
ปรับเร่งเสียงได้เหมือนเช่นปรีแอมป์ทั่วไปไงครับ โดยทำงานอิสระจากกันไปเลยครับ ประมาณ
ว่าซื้อตัวเดียวเหมือนมีอยู่สองเครื่องเลยทีเดียว นับว่านายแน่มากเลยนะ ช่างกล้าเนอะ 

พูดถึงปรีแอมป์ ฟังก์ชั่นนี้คงต้องขอขยายความกันหน่อยว่า ในอดีตสมัยเป็นอะนาล็อกคง
จำเป็นต้องใช้ปรีแอมป์ เนื่องจากสัญญานมันเบามาก จึงต้องมีภาคขยายให้สัญญานแรงมากขึ้น
ให้เหมาะกับเพาเวอร์แอมป์ ซึ่งมักมีปัญหาไม่แม็ตช์ ดังนั้นจึงควรเลือกปรียี่ห้อเดียว  
กับแอมป์ไงครับ แต่ต้องเข้าใจนะว่า ถ้าบังเอิญต้นทางมีเสียงรบกวนหรือที่เรียกว่า... น้อยส์ 
ปรีแอมป์ก็จะขยายให้ดังขึ้นมาด้วย แถมยังมี Color ของปรีแอมป์ตัวนั้นติดมาด้วย ก็เป็นไปได้ว่า
คุณอาจจะถูกจริตกับมัน นั่นก็ไม่ผิดกติกา ถ้าคุณชอบ  

สำหรับใน MAN น่าจะเรียกว่าเป็น Attenuator มากกว่า เพราะในเรื่องของดิจิทัลนั้น มัน
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ทำงานที่ 80 bit เพื่อลดเกนความแรงของสัญญานลง โดยไม่ลดทอน
คุณภาพเสียงลง ดังนั้น ความผิดเพี้ยนของเสียงไม่มีเลย แต่ได้ความเที่ยง
ตรงมากที่สุด ซึ่งถ้าใครยังไม่เคยลอง อยากให้ลองต่อดูนะ ผมว่าปรีตัวเก่า
คงต้องย้ายที่อยู่เป็นการถาวรแน่ๆ 

 
MAN App. 

สิ่งแรกที่ต้องทำคือ ต้องดาวน์โหลด Weiss MAN app. มาติดตั้ง  
บน iPad เสียก่อน ทั้งนี้เพื่อที่จะได้มีเครื่องมือไว้ใช้ควบคุม รวมถึงสั่งการ 
MAN301 ไงครับ แหมๆ พ่อมดแฮรี่ พ็อตเตอร์ ยังต้องหาไม้กายสิทธิ ์ 
ให้เจอเสียก่อนไงครับ  ไม่งั้นจะร่ายเวทมนต์อย่างไรกัน      

รายละเอียดข้างล่างเป็นฟีเจอร์หลักๆ ที่สามารถสั่งการโดย iPad 
แบบชิลล์ๆ เห็นมั้ยว่าตรึมเพียงไร ซับซ้อนจนรีโมตไม่มีวันทำได้หรอกครับ  

 
• playback of a plethora of audio formats • maintaining 

the music library • ripping of CDs in a variety of formats    
• editing of CD meta data (artist names, album names etc.)    
• fetching of CD artwork • generating and maintaining playlists 
• listening to Internet radio stations • searching the music 
library according to various criteria • supporting several users, 
each with individual playlists etc. • supporting several NAS 
units • supporting several MAN301 units 

 
คุณต้องสร้าง Account ขึ้นมาเสียก่อนตามตัวอย่าง ผมทำหลายๆ 

แบบเลย สนุกดี ใส่รูปได้อีก ตรงนี้จะเป็นประตูทางเข้าห้องสมุดเพื่อสร้าง 
Library จากนั้นแล้วค่อยทำอะไรต่อไปได้ เพียงแต่เราเลือก account   
ใด account หนึ่งแล้วจึงค่อยเริ่มเล่นต่อไป ตามฟีเจอร์ด้านบนนั้นครับ 

แต่ถ้าต้องการออกมาเล่นฟังก์ชั่นปรีแอมป์ด้านล่าง คงต้อง Lock 
Off ออกมาเสียก่อน เพราะถือว่าเป็นฟังก์ชั่นที่ไม่เกี่ยวกันเลยครับ   
จากนั้นก็เข้าไปเลือกอินพุตตามปกติ เช่นเดียวกับปรีแอมป์ทั่วไปครับ 

 
Audition  

การเซ็ตอัพ พบว่ามีความแตกต่างจากเครื่องเล่นเน็ตเวิร์กออดิโออยู่
เล็กน้อย ก็ตรง MAN301 มิใช่เครื่องประเภท Plug & Play คือต้องการ
คนที่รู้และเข้าใจบ้าง ไม่ต้องเก่งก็ได้ในการ Config. ฟังก์ชั่นสำคัญๆ บาง
อย่าง อย่างเช่น เกนของอะนาล็อกเอาต์พุต แม้กระทั่งเลือกฟิลเตอร์ 
เลือกไฟล์เพลงที่จะริปเก็บ เก็บตรงไหน... หมายถึงคงต้องสร้าง Folder 
ขึ้นมาใหม่  

ส่วนสำคัญจริงๆ ก็ตรงนี้ครับ แม้ว่าต่อเข้ากับ NAS หรือ HDD แล้ว
ก็จำเป็นต้อง Mount Folder ให้มันสร้างLibrary ขึ้นมาใหม่ เพื่อที่จะ
จัดการกับหมวดหมู่ของอัลบั้มเพลงต่างๆ ของมันเอง โดยไม่สนใจว่าคุณ
เคยจัดไว้อย่างไร หรือจะอยู่ใน NAS กี่ตัว มันจะรื้อทำใหม่หมดเลยครับ 
แหมทำตัวเหมือน “ลูกสาวแม่ยาย” เด๊ะ ตรงนี้ก็ใช้เวลาดึงข้อมูลพอควร 
ก็ดีไปอย่างเพราะเราเองเสียอีกที่มั่วมาก หาเพลงยากมากเหมือนกันใน
บางครั้ง มันจะเป็นระเบียบขึ้น หาเพลงง่ายขึ้นด้วย  

ความจริงมันไม่ยาก เปิด iPad เข้ามาเลือกตรง Setting ตรง Wi-Fi 
พบว่าจะเจอ D-Link Router กับ MAN301 เลือก MAN301   
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ซึ่งก็แสดงให้เห็นว่ามันสร้างวง LAN ได้เอง   
สิ่งแรกที่ต้องทำคือ ต้องเปิด Account ขึ้นมา
ก่อน จากนั้นจึงสามารถทำอะไรต่อไปได้ เปิด
เข้าไปจะเห็นหน้าเพจที่ยังว่างๆ อยู่ตอนนี้ 
MAN301 คงเหมือนคฤหาสน์ใหญ่ๆ ที่ยังไม่มี
เฟอร์นิเจอร์ เราเพียงแต่หาคอนเทนต์มาใส่
เท่านั้น ในที่นี้เราก็จะเห็นสิ่งที่เครื่องมันเห็น   
เราเพียงแต่ mount มันเท่านั้น แต่ถ้าตั้งใจ  
จะใช้ฟังก์ชั่นเครื่องเล่นซีดีก็คงไม่ต้องทำอะไร
มาก แม้แต่สาย LAN ก็ไม่ต้องเสียบยังได้ เพราะ
ถ้าคุณไม่มีNAS สามารถใส่แผ่นเล่นตามปกติ  
ได้เลย แต่ถ้าต่อเน็ตเวิร์กแล้ว จากนั้นก็ค่อย
เลือก folder เพื่อที่จะ add เข้าไปใน Library 
ของ MAN ไปเรื่อยๆ ถ้ามีไฟล์เพลงเยอะ ทิ้งไว้
ข้ามคืนเลยก็ดี ปล่อยให้มันทำหน้าที่ของมัน  
ไปเรื่อยๆ ไม่ต้องรีบมันจะดึง Meta data มา  
จนครบ 

 
Gain Matching 

การปรับ เกนความแรงของสัญญาณ  
อะนาล็อกเอาต์พุตได้สี่ระดับ ตั้งแต่ 0dB, -
10dB, -20dB, -30dB ทั้งนี้เพื่อให้แม็ตชิ่งกับ
เกนความดังของเพาเวอร์แอมป์ของลำโพง
แอ็คทีฟ หรือของปรีแอมป์ของคุณ อีกอย่าง 

MAN ต้องการระยะเวลาเบิร์นนานพอควรสำหรับ
ผมจะลากยาวให้ทะลุ 500 ชั่วโมง จนพ้นระยะ 
Break In ไปเลยครับ ซึ่งก็ไม่ยากเพราะเราเพียง
แต่ทำเพลย์ลิสต์ด้วยไฟล์เบิร์น เผาไปเลยครับ 
ไม่ต้องกลัวไดรฟว์กระจุย เพราะไม่ได้ใช้ 

ผมคง ไม่ ล ง ร ายละ เอี ยดการ เซ็ ตอั พ 
MAN301 มากไปกว่านี้ เพราะจริงๆ แล้วเมื่อ
คุณเป็นเจ้าของมัน คุณกิตติคุณหรือผู้ที่ติดตั้ง
ต้องจัดการให้คุณอยู่แล้ว เดี๋ยวคอลัมน์นี้จะ
กลายเป็นการนำคู่มือมาแปลให้อ่านนะครับ   
ถ้าอยากจะเข้าไปเซ็ตอัพอะไรลึกๆ หรือการ
อัพเดตเฟิร์มแวร์ตัวใหม่ๆ คงต้องให้ใส่ pass- 
word ต้องจำไว้นิดหนึ่งเป็น Default Pass- 
word: wh10admin 

อย่างที่เกริ่นให้ฟังว่างานนี้มีคู่หูเป็นลำโพง 
Active Monitor Speaker มาติดตั้งอยู่ใน  
ห้องฟัง Home Studio ของผม ด้วยข้อจำกัด
ของหน้ากระดาษ ขออภัยที่ต้องขอลงรายละเอียด
ของลำโพงแอ็คทีฟมอนิเตอร์คู่นี้ในฉบับหน้า 

 
The Simple Best 

ปกติแล้วไม่ว่ าศิลปินนักร้องนักดนตรี
ทำงานในห้องบันทึกเสียงได้ทำดนตรี รวมถึง
วิศวกรนักออกแบบวงจรเครื่องเสียงอิเล็ก-  

ทรอนิกส์ที่วิจัยพัฒนาเครื่องเสียงออกมาให้เรา
ฟังที่บ้านจะต้องมีเครื่องเสียงไว้เป็นชุดอ้างอิง 
แต่มีสักกี่คนที่ ใช้ เครื่องเสียงชุดใหญ่ระดับ  
อภิมหาไฮเอ็นด์ที่ประกอบด้วยลำโพงขับด้วย  
เพาเวอร์แอมป์ตัวบิ๊กๆ ผ่านปรีแอมป์ใช้สาย
สัญญาณต่อสายให้รุงรังไปหมด ในความเป็นจริง 
พวกเขาส่วนใหญ่มักใช้ลำโพงแอ็คทีฟสตูดิโอ  
มอนิเตอร์ เป็นลำโพงที่มีแอมป์ฝังมาในตัว ขนาด
ตัวตู้ไม่ใหญ่นักหรอก เพื่อเป็นชุดเครื่องเสียง
อ้างอิง จะด้วยเหตุผลอะไรไม่อาจทราบได้ 
เพราะไม่เคยถาม แต่ที่ทราบ ยังไงๆ เสีย พวก
เขาก็ยังต้องการความถูกต้องแม่นยำของเสียงที่
ต้องการให้เป็นอยู่ดี แสดงว่าลำโพงประเภท
แอ็คทีฟสตูดิโอมอนิเตอร์นั้นตอบโจทย์ได้ แล้ว
ทำไมเวลาเราฟัง ถึงไม่ฟังแบบเขาบ้างล่ะ เหมือน
อย่าง Daniel Weiss ใช้จูนเสียง MAN301   
ก็เช่นเดียวกันกับนักวิจัยพัฒนาเครื่องเสียงทั่ว
โลก ในที่นี้เราใช้ Manger: MSMs1 ลำโพง
แอ็คทีฟมอนิเตอร์ระดับอ้างอิงคู่นี้ ประมาณว่า
เดินตามผู้ ใหญ่หมาไม่กัด เดินตาม Daniel 
Weiss เด๊ะ ดังนั้นในห้อง Home Studio จะโล่ง
มากอย่างที่เห็นแหละครับ (รูปห้องฟัง) มีเครื่อง
เล่นตัวเดียวต่อสายบาลานซ์ไปยังลำโพงแอ็คทีฟ 
แค่นี้ก็พอแล้วครับ 
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Show Time 
ผมแบ่งเป็นหมวดใหญ่ ก็คือ “เล่นแผ่น” และ “ไม่เล่นแผ่น” 

เพราะปกติแผ่นทดสอบเรามักมีกันทุกบ้าน ในลิสต์ มักต้องมีอัลบั้ม 
Sheffield Lab: Drum & Track หรือ Burmester: Art for the 
Ear และเจ้า Manger, Musik Wie Von Einem Anderen Stern   
นี่แหละ แต่ครั้งนี้บังเอิญว่าต้องฟังเปรียบเทียบหลายแบบ ทั้งแผ่น 
ทั้งริป และจากไฟล์ Hi Res. โดยเฉพาะแผ่นของ Manger นี่   
เราไม่เคยได้ฟังจากลำโพงของมันเองเลย 

ความจริงผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบฟังแผ่นทดสอบนักหรอก 
เพราะพยายามบอกอยู่เสมอว่า ตัวผมเองนั้นมิใช่เซียนอะไรนัก   
เป็นมิวสิกเลิฟเวอร์โดยสายเลือดมากกว่า แต่ไหนๆ ก็ไหนๆ แล้ว 
ลองหยิบแผ่นซีดีทดสอบของ Manger, Musik Wie Von Einem 
Anderen Stern ที่คุณกิตติคุณจัดให้ เอามาเล่นแบบธรรมดาโดย  
ยังไม่ได้ริปก่อนแผ่นอื่น เพราะอยากฟังแผ่นทดสอบของ Manger 
ผ่านลำโพง Manger กับหูตัวเองสักครั้ง ขณะใส่แผ่นเข้าไป สังเกต  
ดูว่าทำไมมันเงียบนักหว่า หรือว่ามันไม่เล่น ความจริงมันกำลังอ่าน
แผ่นอยู่ ใช้เวลาสักครู่ก็ปรากฎให้เห็นบนหน้าจอว่ามีแผ่นซีด ี 
ถูก Mount เข้าไปแล้ว จะเห็นไอคอนอยู่ด้านซ้ายมือของจอภาพ
โผล่ขึ้นมาพร้อมกับแถบสีเขียวด้านบนหน้าจอว่า ขณะนี้ซีดีได้ 
Mount แล้ว คราวนี้ก็ต้องเลือกให้มาอยู่ในเพลย์ลิสต์เสียก่อน   
แล้วจึงเล่นได้ ตรงนี้คือความแตกต่างจากเครื่องเล่นซีดีทั่วๆ ไปที่
ต้องรอให้มันอ่านข้อมูลเสียก่อน 

ทีนี้จับซีดีแผ่นเดิมให้ MAN301 ทำการริป มันใช้เวลาไม่นาน 
เฉลี่ยประมาณสิบนาทีต่อหนึ่งแผ่น พร้อมกับจัดการหาปกมาใส่ให้
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MAN Network-Audio VS Pre amp Play with MAC&Amara 
 สำหรับผลิตภัณฑ์ของ Weiss เอง เพื่อไขข้อสงสัยว่า Server/Render 

ที่ติดตั้งในตัวของ MAN นั้น เสียงดีแค่ไหน เมื่อเปรียบเทียบกับในแบบ
คอมพิวเตอร์ออดิโอ โดยใช้ MAC & Amrara ผ่าน firewire ซึ่งถือว่าให ้
เสียงดีที่สุดในฐานะของเครื่องเล่น หรือ Renderer เพื่อเล่นไฟล์เพลงดิจิทัล
เบื้องต้นและลงทุนน้อย แต่มีข้อด้อยก็ตรงไม่สะดวกในการเล่นเท่าเครื่องเล่น
ตัวอื่นๆ ต้องยอมรับว่ามันทำหน้าที่ได้ดีอยู่แล้ว ทีนี้เราใช้วิธียิงสาย firewire 
มาที่ตัวของ MAN ได้เลยตรงๆ ให้มันทำตัวเป็นเพียง DAC กับปรีแอมป์  
ซึ่งก็สูสีกันทีเดียว แต่ก็ฟังได้ชัดว่าต่างกันที่ตรงความกระจ่างชัดที่ทำได้ดีกว่า
ในทุกด้าน 

Computer Audiophile: MAN301 Pre Amp Play vs 
DAC202 

ถ้าไม่นึกถึงฟังก์ชั่นเซิร์ฟเวอร์แล้ว ทีนี้จับ DAC มาดวลกันแบบ Head 
to Head กันไปเลย คือของ Weiss MAN301 เทียบกับ Weiss DAC202 
กันแบบจะจะ เอ้อ... ข้อนี้ทาง Weiss เองเขาก็มั่นใจท้าให้ชนกันเอง  
ต้องยอมรับว่า ถ้าตัวต่อตัว แล้วถ้าต้องจ่ายเงินด้วยค่าตัวขนาดนี้นาทีนี้ 
DAC202 ยังหาตัวจับยากอยู่ แต่พอเอาเข้าจริงๆ ต้องยอมรับว่า MAN301 
เหนือกว่าอย่างมีนัย เป็นไปตามที่เขาคุยเลยครับ 


Wrap Up 

รายการอาหารทางทีวี “เชฟกระทะเหล็ก” นำสุดยอดฝีมือทางด้าน
อาหารมาแข่งขันการทำอาหาร ด้วยเครื่องปรุงคุณภาพดี พ่อครัวฝีมือเยี่ยม 
อาหารก็ควรอร่อย แต่ถ้าจะวัดกันจริงๆ คงต้องอยู่ที่การกำหนด ingredient 
หรือเครื่องปรุงของอาหาร แล้วมาวัดกันที่จินตนาการ การจัดวาง และ
รสชาติ ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญที่สุดที่จะตัดสินว่าใครกันแน่คือผู้ชนะ การรีวิวส์
เครื่องเสียงก็คงไม่ต่างกัน เราก็คงต้องกำหนดโจทย์เสียก่อน 

อัลบั้มที่เลือกมาบางชุดอย่างเช่น Manger ก็เน้นการทดสอบลำโพง
แบบโหดๆ เน้นๆ อย่างเช่น หัวเสียงของฆ้อนเคาะสายเปียโนมีความฉับไว
พอหรือเปล่า? และในขณะที่เสียงโน้ตตัวต่อไปดังตามขึ้้นมานั้น ให้ฟังดูว่าหัว
เสียงของมันยังมีความคม, เร็ว และเปิดเผยออกมาเหมือนหัวเสียงของโน้ต
ตัวก่อนหน้ารึเปล่า? ถ้าใกล้เคียงหรือเท่าๆ กัน นั่นคือดีที่สุด แต่ถ้าหัวโน้ตตัว
ที่สองมีอาการเบลอ มัว หรือแตกพร่า โฟกัสไม่คมและฉับไวเหมือนหัวโน้ต
ตัวแรก แสดงว่าลำโพงตัวนั้นตอบสนองต่อสัญญาณฉับพลัน (transient 
response) ที่ไม่ดี ตอบสนองช้าเกินไปหรือไม่ มักจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
ลำโพงที่ใช้ทวีตเตอร์กับมิดเรนจ์ร่วมกันถ่ายทอดสัญญาณเสียงในย่านกลาง
ขึ้นไปถึงสูง ซึ่งนี่แหละคือจุดเด่นมากๆ ของทรานสดิวเซอร์ของ Manger 
เนื่องจากมันสามารถถ่ายทอดเสียงตั้งแต่ย่านกลางต่ำขึ้นไปถึงปลายแหลม
สุดๆ ออกมาได้โดยใช้ทรานสดิวเซอร์แค่ตัวเดียว และยังมีลักษณะของ
แพ็ทเทิร์นการกระจายเสียงแบบ point source ที่โดดเด่นในแง่ของความ

กลมกลืนอีกด้วย ซึ่ง MAN & Manger ทำได้ดีมาก เรื่องลำโพงนั้นไม่ต้อง
กังขา ถ่ายทอดเสียงได้ตรงมากอยู่แล้ว 

ถ้าซิสเต็มเล็กๆ หรือแอมป์กับลำโพงยัง “ไม่ถึง” ก็คงยากที่จะแยกแยะ
ความแตกต่างได้ บังเอิญผมใช้ลำโพงแอ็คทีฟมอนิเตอร์ Manger: MSMs1  
การบอกความแตกต่างจึงไม่ยากเลยสักนิด ถ้าจะเปรียบก็คล้ายๆ ทีวี LCD 
กับLED ที่จะเห็นภาพชัดลึกได้ดีกว่าสบายๆ แบบไม่ต้องเงี่ยหูฟัง ถามว่าห่าง
มากมั้ย ขอบอกว่า “ไม่มาก” ถ้าชุดอ้างอิงไม่มีศักยภาพพอที่จะสามารถ
บอกได้ถึงความแตกต่าง แต่ถ้า “ถึง” ช่องว่างมันก็จะห่างมากขึ้นเท่านั้น  

เพลงที่เราฟังเปรียบเทียบจึงให้คุณลักษณะความแตกต่างของเวทีเสียง
ที่กว้างหรือหุบ ตำแหน่งชิ้นดนตรีได้ตรงอย่างที่ควรจะเป็น แม่นอย่างกับ 
จับวางเช่นที่มาสเตอริ่งเอ็นจิเนียวางไว้ เพราะถ้าขาดซึ่งตัวต้นทางที่ดี  
นั่นก็หมายถึง Weiss MAN301 นั่นเอง ต่อให้คุณใช้แอมป์และลำโพงด ี
แค่ไหน ก็คงไม่มีทางที่จะได้ยินในสิ่งที่ศิลปินต้องการให้คุณได้ยินหรอกครับ 
ถ้าฟรอนต์เอ็นด์ “ส่งมาไม่ถึง” เหมือนนักวิ่ง 4x100 เมตร ใน Olympic 
London Games อีตา Bolt คงไปไม่ถึง เพราะถ้าไม้แรกดันออกตัว 
ห่วยแตก หรือไม้สองดันรับไม้ไม่ดี จาไมก้าคงแห้วไปแล้ว แต่นี่มันสุดยอด
ของคำพูดที่ว่า “สุดเพอร์เฟ็กต์” เลยครับ  

สำหรับการเริ่มต้นก็พบว่า app. ยังมีกวนใจ มีหลุดบ้าง โชคดีที่เพลง 
ก็ยังเล่นไปเรื่อยๆ ทราบมาว่ากำลังจะออกเฟิร์มแวร์ใหม่อีกเร็วๆ นี้ ทราบว่า 
app. กับเฟิร์มแวร์ตัวใหม่ที่กำลังจะรีลีสออกมาจะต้องปรับปรุงข้อปลีกย่อย
ช่วยในการใช้งานให้ดีขึ้นไปอีก ที่แน่ๆ เมื่อฮาร์ดแวร์นิ่งแล้ว จะปรับเปลี่ยน
ทางซอฟต์แวร์อย่างเดียว ซึ่งก็มีการใส่ฟีเจอร์เพิ่มเช่น ประเภท DSP หรือ 
Internet Radio โดยไม่ไปยุ่งกับเครื่องเลย แต่จะทำโดยซอฟต์แวร์  
จะเป็นไปตาม road map ที่วางเอาไว้ตั้งแต่แรก ว่าทำไม Weiss MAN301 
จึงไม่มีปุ่มหรือหน้าปัดใดๆ เลย 

“ฟีเจอร์ที่ช่างคิด ตอบโจทย์ได้หมด” เมื่อจับคู่กับ Manger: 
MSMs1 ที่ให้คุณภาพเสียงตรงไปตรงมาเช่นน้ำกลั่น ไร้ซึ่งคัลเล่อร์ของ  
ตัวมันเอง ทำให้ Weiss MAN301 สามารถแจกแจงเสียงจากข้อมูลเพลง
ต้นฉบับที่มีรายละเอียดสูง ให้ความระยิบระยับ รวมทั้งความหวานใส 
กระจ่างชัด มีไดนามิกกว้างที่จะให้พลัง ไม่ว่าดังหรือเบาก็ไม่ทำให้ราย-
ละเอียดสูญหายไป ยังให้เวทีเสียงที่เปิดกว้าง วางตำแหน่งชิ้นดนตรีแม่น 
มีความเป็นดนตรีสูง เช่นเดียวกับฟังดนตรีสด อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
ของ Weiss ขอบอกว่า “ติดหูมาก” หลายคนที่ได้ฟังมัน ถึงกับกลับบ้าน
ไปนอนไม่หลับ ดังนั้นใครก็ตามที่มีใจกับ Weiss DAC202 เป็นทุน  
อยู่แล้ว ไม่ควรลังเลใจเลยครับ ที่จะเทใจให้กับ Weiss MAN301 Music 
Archive Network Player ตัวนี้ เพราะนี่คือ “สิ้นสุดการรอคอยเสีย  
ทีครับ” สำหรับผู้ที่ไม่คุ้นกับชื่อเสียงของ Weiss ก็คงแนะนำให้หาโอกาส
มาลองฟัง หรือลองเล่นดูครับ ด้วยความเคารพ “เครื่องเสียงต้องฟัง  
ด้วยหู” “โปรดอย่าได้เชื่อ ถ้ายังไม่ได้ลองเล่น หรือฟังด้วยหูตัวเอง”. ADP

Reference Album 
(CD) Manger: Musik Wie Von Einem Anderen Stern, Joe Weed: Vulture, (24/192) Norah Jones: Come Away with Me, Cat Steven: Tea for the Tillerman, 
The Eagles: Hotel California, Reference Recording: HRX Sampler, 2L Sampler, (24/96) Bill Evans: Walt for Debby, Pink Floyd: the Dark Side of the 
Moon & Wish You Were Here
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