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ความลับของซีดีเพลง
ขณะที่กำลังจัดเก็บตำหรับตำรามากมายที่กองอยู่ในห้องทำงาน
สายตาก็กวาดไปพบหนังสือ
“ซีดี-รอม” ของอาจารย์ ดร. กิดานันท์ มลิทอง
ซึ่งเป็นหนึ่งในตำราที่ผมเคยใช้อ้างอิงเป็นประจำในยุคที่ซีดีได้รับความนิยมสูงส
ุด จึงถือโอกาสพลิกดูผ่าน ๆ เพื่อระลึกถึงเรื่องราวในอดีตสักหน่อย
แต่ก่อนที่จะปิดมันเพื่อเก็บเข้าที่ ก็ไปสะดุดที่หน้า
117
ที่เขียนไว้ว่า
“
สำหรับในประเทศไทยขณะนี้มีผู้นำเครื่อง
CD-R
เข้ามาจำหน่ายแล้วในราคาเครื่องละประมาณ
200,000
บาท
…
สามารถซื้อแผ่นเปล่าในราคาแผ่นละ
1,000
บาท
…
โดยต้องเสียค่าบริการในการบันทึก
1
แผ่น
5,000
บาท
…“
หนังสือดังกล่าวระบุว่า พิมพ์ครั้งที่
1
เมื่อเดือนพฤษภาคม
2538
ถึงตอนนี้เป็นเวลากว่า
16
ปีเต็มเข้าไปแล้ว

เวลาเปลี่ยนไปเร็วเหลือเกิน วันนี้เราหาซื้อเครื่องเขียน
CD-R อย่างเดียวไม่ได้อ
ีกต่อไป
เครื่องเขียนแผ่นเชิงแสงทั้งหลายที่มีจำหน่ายอยู่ล้วนแล้วแต่จะเป็นเครื่องเขียน
DVD-R/RW ทั้งสิ้
น และมีราคาไม่ถึง
1,000
บาท นอกจากนั้นยังมีแนวโน้มที่จะถูกแทนที่ด้วยเครื่องเขียน
BD-R/RE
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ในไม่ช้านี้อีกด้วย

วาระสุดท้ายของซีดีน่าจะมาถึงแล้ว แต่ทำไมซีดีจึงยังมีคนใช้อยู่อย่างดาษดื่น
โดยเฉพาะ ซีดีเพลง ที่มีชื่อเต็มยศว่า
Compact Disc Digital Audio หรือ CD-DA นั้น
ไม่เสื่อมความนิยมง่าย ๆ แม้จะมีระบบใหม่ ๆ พยายามจะเข้ามาแทนที่ก็ตาม
ไม่ว่าจะเป็น
mini-disc, SACD, DVD-Audio
และล่าสุดก็มี บลูเรย์เสียง หรือ
Profile 3.0
มาประกาศท้าทาย ด้วยคุณภาพ ความจุ และฟังก์ชันที่เหนือกว่า
แต่ทั้งหมดทั้งปวงก็ยังไม่สามารถขึ้นมาแทนที่ซีดีเพลงได้อย่างเต็มตัว
ทุกวันนี้ตลาดเพลงยังคงใช้ซีดีเป็นสื่อหลัก
การนำอัลบัมเพลงตั้งแต่ยุคแผ่นเสียงมาบันทึกใหม่จนถึงอัลบัมล่าสุดของนักร้องปัจ
จุบันก็ยังคงใช้ซีดีเป็นสื่อในการเผยแพร่อยู่ดี

ไม่เพียงแต่สื่อบันทึกที่เป็นแผ่นซีดีเท่านั้น
เครื่องเล่นซีดีเพลงก็ฝืนกระแสผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ได้อย่างน่าอัศจรรย์
ใครจะคิดได้ว่าวันนี้ เครื่องเล่นดีวีดีราคาไม่ถึงหนึ่งพันบาท
สามารถเปิดเล่นสื่อได้หลากหลายชนิดตั้งแต่ ซีดีเพลง วิดีโอซีดี ดีวีดี
หรือแม้แต่ในรูปของไฟล์ชนิดต่าง ๆ
แต่เครื่องเล่นซีดีที่เปิดซีดีเพลงได้อย่างเดียวยังคงมีการผลิตรุ่นใหม่ ๆ
ออกมาจำหน่ายกันอย่างมุ่งมั่น ไม่มีทีท่าว่าจะเลิกรากันไปง่าย ๆ
หนำซ้ำเครื่องเล่นเหล่านี้ยังมีคุณภาพและราคาเฉลี่ยสูงกว่าเครื่องเล่นดีวีดีหรื
อแม้แต่บลูเรย์หลายรุ่นเสียอีก ตัวอย่างเช่น เครื่องเล่นซีดีเพลงรุ่น
ANDROMED
A RS
ของ M
OON
ราคาจำหน่ายในบ้านเราสูงถึง
6
แสน
4
หมื่นบาท ดูแล้วอาจพิเศษเกินไป มาดู
MOON CD.5
รุ่นต่ำสุดของยี่ห้อนี้ยังคงมีราคาเกือบครึ่งแสนอยู่ดี
ไม่มีเพียงยี่ห้อเดียวเท่านั้นที่มีราคาระดับนี้ เครื่องเล่นซีดีอย่าง
Bryston, Accuphase
และ
Ayre
ก็อยู่ในระดับแสนขึ้นเช่นกัน บางคนอาจแย้งว่ายี่ห้ออะไรไม่เคยรู้จัก
ลองดูยี่ห้อตลาดที่เราคุ้นเคยบ้างเช่น
Yamaha, Onkyo, Pioneer
และ
Denon

2/5

Audio CD Secret
Written by Administrator
Friday, 25 November 2011 11:21 - Last Updated Friday, 25 November 2011 11:38

ก็ไม่น้อยหน้า รุ่นเล็กเฉลี่ยก็หมื่นขึ้นเช่น
Yamaha CD-S700
ถ้ารุ่นกลาง ๆ เช่น
CD-S2000
ก็เกือบครึ่งแสนเหมือนกัน ส่วน
DCD-SA1SPE2
ที่เป็น
ไฮเอนด์ของ
Denon
ยังกระโดดไปถึง
2
แสน
4
หมื่นกว่าบาทอยู่ดี เครื่องเล่นเหล่านี้ยืนยันว่ามีอยู่จริง เป็นที่ต้องการ
และมีการซื้อขายกันทั้งในตลาดมือหนึ่งและมือสองตลอดเวลา

{pub}** Please Login to read more ... {/pub} {reg}

เหตุผลหลายประการที่ซีดีเพลงยังคงยืนหยัดอยู่ได้จนทุกวันนี้
ประการแรกเป็นเพราะมาตรฐานการแปลงสัญญาณไปเป็นดิจิทัลของซีดีเพลงนั้นครอบคลุมย่
านความถี่ที่สรีระของมนุษย์จะรับฟังได้ทั้งหมด นั่นคือการใช้
อัตราการชักตัวอย่างหรือแซมปลิงเรตความถี่
44.1Khz และการควันไทส์แบบ16 บิต
ซึ่งให้ไดนามิกส์ถึง
96db
หรือ
65536
ระดับความดัง
เพียงพอต่อการใช้งานในทุกระดับอยู่แล้ว
การนำมาตรฐานใหม่ที่มีอัตราความถี่และไดนามิกที่สูงกว่าจึงไม่มีแรงจูงใจเท่าที่
ควร แม้ซีดีจะมีความจุไม่สูงมากนักแต่ขนาด
680MB
ซึ่งบันทึกเสียงแบบไม่มีการบีบอัดได้นานถึง
74
นาทีนั้น ก็นานเกินพอสำหรับการฟังอย่างต่อเนื่องในแต่ละครั้ง
การผลิตแผ่นซีดีและเครื่องเล่นก็ทำได้สะดวก ประหยัดและมีเสถียรภาพ
ประกอบกับความนิยม การมีอัลบัมสนับสนุนจำนวนมหาศาล
สถานะของซีดีเพลงจึงอยู่ได้อย่างมั่นคงไปอีกนาน

แน่นอนไม่มีใครปฏิเสธว่า
การปรับอัตราการชักตัวอย่างและจำนวนบิตให้สูงขึ้นจะมีผลดีต่อคุณภาพเสียงโดยตรง
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แต่นั่นหมายถึงการต้องเปลี่ยนระบบ ต้องรอซอฟต์แวร์หรืออัลบัมที่จะออกมารองรับ
เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น
คุ้มค่าหรือไม่กับเสียงที่ดีขึ้นอีกเพียงเล็กน้อยเมื่อฟังจากหูของคนปรกติทั่วไป
นี่คงเป็นคำตอบว่า ทำไม
SACD และ DVD-Audio รวมทั้งบลูเรย์เสียงที่กำลังจะตามออก
มาจึงยังไม่สามารถต่อกรกับซีดีได้ ที่สำคัญ ปัจจัยด้านคุณภาพของเสียง
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับวิธีการแปลงเป็นดิจิทัลอย่างเดียว แต่การผลิตที่พิถีพิถัน เช่น
การเลือกใช้อุปกรณ์การบันทึก ห้องบันทึก ตลอดจนศิลปิน นักร้อง นักดนตรี
วิศวกรเสียงที่มีประสบการณ์
สามารถเพิ่มคุณภาพเสียงได้โดยไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงมาตรฐานเดิม
วันนี้เราจึงเห็นทางเลือกซีดีเพลงที่เน้นการบันทึกแบบพิเศษเช่น
DSD, XRCD, HDCD
หรือแม้แต่การนำแผ่นซีดีไปบันทึกแบบ
DTS (
แผ่นซีดีแต่นำไปเปิดด้วยเครื่องเล่นดีวีดี
)
ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ก็ยิ่งทำให้อายุขัยของซีดีเพลงยืนยาวขึ้นไปอีก

อย่างไรก็ตาม รูปแบบของสื่อบันทึกเริ่มเปลี่ยนไป
การซื้อขายเพลงจะแยกออกจากสื่อบันทึก
เพลงจะอยู่ในรูปของไฟล์ข้อมูลที่ไม่บรรจุเพียงแต่เสียงเท่านั้น
แต่จะรวมถึงข้อมูลเมต้าอื่น ๆ เช่นข้อมูลสำหรับการค้นหา ข้อมูลลิขสิทธิ์
เนื้อเพลง รวมถึงภาพประกอบที่เป็นได้ทั้งตัวอักษร รูปภาพ และวิดีโอ
นั่นคืออนาคตที่เราก็เริ่มเห็นบางส่วนแล้ว แต่วันนี้ และอีกหลายปีข้างหน้า
ซีดีเพลงยังคงมีอยู่ต่อไป มันอาจจะกลายเป็นสื่อรอง
แต่มันจะยังเป็นทางเลือกที่คู่ขนานไปกับสื่อรูปแบบใหม่ไปอีกนาน

ทั้งหมดคือแรงบันดาลในการนำเรื่องราวของซีดีมาตอกย้ำกันอีกครั้ง
เพราะถึงแม้ซีดีจะเป็นเทคโนโลยีเก่าแก่ มีอายุร่วม
30 ปีแล้ว
แต่คนจำนวนมากยังไม่เข้าใจเทคโนโลยีของซีดีเท่าที่ควร
คำถามเกี่ยวกับการริปหรือก็อปปี้ที่อาจทำให้คุณภาพลดลงได้แม้จะเป็นระบบดิจิทัลท
ี่หลายคนเข้าใจว่าไม่มีการสูญเสียเกิดขึ้นก็ตาม
บางคนรู้ว่าซีดีเพลงไม่มีระบบไฟล์ บันทึกได้แต่ข้อมูลเสียง
แต่ทำไมซีดีเพลงบางแผ่นจึงมีข้อมูลเพลง ชื่อเพลง ชื่อนักร้อง
และชื่ออัลบัมอยู่ด้วย ข้อมูลเหล่านี้เก็บไว้ในส่วนไหนของซีดี
เนื้อหาที่จะกล่าวในตอนต่อไปนอกจากจะเป็นเรื่องของซีดีโดยตรงแล้ว
หลักการพื้นฐานเหล่านี้ยังนำไปใช้กับสื่อบันทึกต่าง ๆ
ที่ต่อยอดมาจากซีดีเพลงเช่น ดีวีดี บลูเรย์ รวมทั้งสื่อเชิงแสงอื่น ๆ
ที่จะตามมาในอนาคตได้อีกด้วย

+++ ติดตาม บทความฉบับเต็มได้ใน DVM ฉบับพิเศษ เร็ว ๆ นี้ +++
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