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แขกรับเชิญทานนี้มาเยี่ยมเยือนเราในชวงจังหวะ 

พอดิบพอดีกับความรอนแรงของ DSD ซึ่งก็คือไฟล 

ในแผน SACD ที่กอนหนานี้มั่นใจวาไมมีใครเจาะได  

แตดวยความกาวล้ำทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  

ประตูที่ปดอยูจึงถูกเปดขึ้น ทำใหเทรนดการเลน 

เครื่องเสียงประเภท CAS (Computer As Source) 

คึกคักขึ้นไปอีก หลายคน “คิดบวก” วาเมื่อผูคนทั่วไป 

ไดชิมของดี อาจมีสวนชวยใหยอดขายแผน SACD  

ซึ่งนิ่งเงียบมานานมีโอกาสกระเตื้องขึ้น   

เมื่อพูดถึง DAC ที่เลน DSD ไดก็เขาทาง และเปน

ผลดีตอ EMM Labs โดยตรงแนนอน มาฟงเหตุผล

ที่มาที่ไป แลว EMM Labs มีสินคาใหมอะไรออกมา 

อีกบาง ตามมาเลยครับ 
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DSD SPECIALIST
EMM Labs

Mr. Shahin Al Rashid เปดการสนทนาดวย 
กลาวคำวาสวัสดี และบอกวาการเดินทางมาเมืองไทยครั้งนี้
เปนทริปหลังจากงาน HK AV SHOW 2013 เพื่อเยี่ยมเยือน  
คุณวรเทพ ศรีชวาลา ประธานบริษัท เค เอส ซันสกรุป จำกัด 
รวมถึงเพื่อพบปะลูกคาในเมืองไทย 

Mr. Shahin Al Rashid คือผูคุมบังเหียนการตลาด 
ของ EMM Labs นักบริหารหนุมคนนี้เปนผูที่มีสวนทำให  
Ed Meitner ผันตัวเองจากการเปนผูผลิตอุปกรณใน 
งานสตูดิโอ ตัดสินใจกระโดดเขาสูวงการเครื่องเสียงไฮเอ็นด 
Mr. Shahin รูปรางหนาตาเปนคนเอเชีย เพราะไมใชใคร 
ที่ไหน คุณพอเปนคนเชื้อสายอินเดียน คุณแมเปนคนจีน  
และทั้งคูเปนชาวมาเลย เพื่อนบานเรานี่เอง เขาเคยมา 
เมืองไทยตั้งแตอายุเพียง 14 ปเทานั้น 
สมัยเปนลูกเสือมารวมกิจกรรมลูกเสือโลกที่กรุงเทพ 
หลังจากนั้นสามป ครอบครัวก็ไดยายถิ่นฐานจากมาเลเซีย 
เลยไดเรียนและทำงานในแคนาดา จนถึงเดี๋ยวนี้ 
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“ผมเริ่มทำงานเกี่ยวกับ Professional Audio ในสตูดิโอแบบ part time 
ตั้งแตกำลังเรียนอยูเลยครับ ผมเรียนทางดานอิเล็คทรอนิกส เอ็นจิเนียร  
ในแคนาดา ตอนนั้นผมทำงานที่เรียกวา Studio Technician เปนงานทางดาน
ฮารดแวร ตอสายโนนนี่นั่นเพื่อ hook up พวก Workstation อยาง Mixer  
ที่เปนอุปกรณทาง Digital Audioลวนๆ พวกนี้ใช Computer เปนหลักเลยละ 
ทำใหไดใกลชิดกับมืออาชีพที่ทำงานในหองบันทึกเสียง เขาถามผมวา  
‘ทำไมไมไปเรียนทางดาน Mastering Engineer เสียเลยเลา’ เขาบอกวา 
ผมหูดีนี่ ‘ไปเรียนแลวมาทำงานกับพวกเราหลังเลิกเรียนก็ยังได เราจะสอน 
คุณใหใชเครื่องมือเหลานี้’ ซึ่งถือวาผมไดรับโอกาสที่ดีเชนนี้” 

EMM Labs มาอยางไรนะเหรอ เมื่อเรียนจบ ผมเริ่มทำงานกับบริษัท 
ที่ไดโปรเจ็กตติดตั้งอุปกรณในสถานีวิทยุโทรทัศนในเมืองจีน ซึ่งตอนนั้นราวๆ 
ป 2001-2002 ซึ่ง Sony และ Phillips เริ่มนำเสนอ SACD ในขั้นตอนของ 
การพัฒนา พวกเขาไดนำมาพูดกันในวงของเอ็นจิเนียรในเอเชีย รวมถึง 
ในยุโรปดวย ซึ่งขณะนั้น Workstation ใชเปน PCM 24 Bit/192kHz 
ทาง Sony และ Phillips เริ่มนำเสนอฟอรแมตใหมที่ชื่อ SACD  
ซึ่งดูวามันวิเศษมาก เราก็สนใจ เราไดรวมกับเขาทำอุปกรณ Workstation  
รวมกัน แลว Converter ละ ก็ตองใช Converter ซึ่งแพงมาก ใน 
ความเห็นของเราคิดวาเสียงเปนดิจิทัลเกินไป จริงๆ แลวยังมี Converter  
อีกตัวที่เสียงดีกวา ปรากฏวาเอาเขาจริงๆ Sony ใช EMM Converter  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพียงแตวาเขาไมไดบอกเรา ผมไดรูปมาก็เลยแอบซูมเขาไป นี่มัน EMM Labs 
ผมก็เลยคนหาคำวา EMM Labs อาว... อยูใน Calgary แคนาดานี่เอง เราก็อยู
ในแวนคูเวอร ในที่สุดผมก็โทรไปหา EMM Labs รูมั้ยวาใครรับสาย ‘Ed 
Meitner’ เปนคนรับสายเอง ‘คุณเปนคนทำ Converter ใหกับ Sony ใชมั้ย’ 

...แมนแลว เราทำใหหมดแหละ ซึ่ง Ed ตอบวา ‘SACD  Converter  
ในสตูดิโอสวนใหญ เราทำทั้งหมด’ เจง... ผมตองการสั่งซื้อไปติดตั้งในสตูดิโอ
ในเอเชีย เราไดงานในจีนอยางเชน CCTV ในปกกิ่ง เซี่ยงไฮ กวางเจา ฮองกง 
และหลายแหง ซึ่ง Ed ก็บอกผมวา... งั้นทำไมคุณไมมาทำงานใหผมเสียเลย 
ดูแลลูกคาแถบเอเชียทั้งหมด โดยออฟฟสอยูที่แวนคูเวอร ซึ่งขณะนั้น SACD 
ยังเริ่มเดินเตาะแตะ จน SACD เกิดมาในตลาดโลกระยะหนึ่ง ก็พบวาเจอ
ปญหาใหญ ทำใหทาจะไมรุง คงทราบดีวาเริ่มมี MP3 เริ่มมีการดาวนโหลด
บนอินเทอรเน็ต สตูดิโอบันทึกเสียงเริ่มปดไปหลายแหง ทราบใชมั้ยวาเปน 
เงินมหาศาลแคไหน ถาตองเปดสตูดิโอดีๆ ใครละจะมาลงทุนกับเครื่องมือ
ราคาสูงๆ บอกไดเลยวาเรา EMM Labs ตกอยูในสภาวะชะงักงันไปดวย  
ผมเปนคนหนึ่งที่คุยกับ Ed Meitner วามีกลุมออดิโอไฟล นักเลนเครื่องเสียง
ไฮเอ็นดอยูมากมายในเอเชียที่ยอมซื้อ Analog to Digital Converter และ  
Digital to Analog Converter มาใชในชุดเครื่องเสียงบาน แลวทำไมเรา 
ไมทำเครื่องเสียงไฮเอ็นดสำหรับบานเสียเลย ทำไมละ ‘แปลวา ตองการทำ
เครื่องเสียงบานงั้นเหรอ’ แลวใครจะดูแลมันละ ‘ก็ผมไง’ ปรากฎวาระยะแรก
ผมดูแลตลาดเอเชียกอนเพื่อน ไดรับการตอบสนองดีมาก งั้นก็มาดูแลทั้งหมด
เลยสิ ซึ่งผมรั้งตำแหนง Director of Sales ของ EMM Labs Inc ผมทำงาน
เต็มตัวกับ EMM Labs มาเจ็ดปมาแลว ซึ่งก็ตองดูแลฝายการตลาด การ 
พบปะดีลเลอร ลูกคา ทำใหเราไดรับอินพุตเพื่อชวยใหเราทำงานรวมกับ 
ฝายวิจัยพัฒนา ที่จะผลิตสินคาเครื่องเสียงออกสูตลาด ปจจุบันเรามีสินคา
สองแบรนด คือ EMM Labs, Meitner ซึ่งแยกกลุมลูกคาออกจากกันชัดเจน  
คือ EMM Labs เปนไฮเอ็นด ใชอุปกรณเกรดสูงสุด เชน แผงวงจรเปน 
Ceramic boards เราใชคาพาซิเตอร รีซิสเตอร เกรดสูงสุดที่ผลิตใหเฉพาะ 
EMM Labs เทานั้น สำหรับตลาดมิดเอ็นดใชแบรนด Meitner โดยจะไมทำ
เครื่องแยกชิ้น อุปกรณก็ไมไดใชเกรดสูงมากจนเกินไป ซึ่งสามารถทำใหราคา
คาตัวอยูพิสัยที่จับตองได  

จุดแข็งของเราอยูตรงที่ทุกอยางเราคิดคนและผลิตดวยตัวเราเอง หรือ
เรียกวา In House ไมมีการใช Outsource  จากที่อื่นเลย อยางเชน เราไมได
ใช ESS DAC เหมือนเชนแบรนดอื่น เราใช Double DSD 5.6MHz Discrete 

The Prestige Interview

EMM Labs: DAC 2X 

Meitner: ma 1 dac 

Emm Labs : MTRX Mono Block Amplifier Emm Labs : MTRX Mono Block Amplifier 

ซึ่งดูวามันวิเศษมาก เราก็สนใจ เราไดรวมกับเขาทำอุปกรณ Workstation  
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DAC ที่ออกแบบเองทั้งหมด สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เขียนซอฟตแวร
เอง ในขณะที่เลนไฟล PCM ก็จะผาน DSP ซึ่งจะถูกจัดการดวย Filter  
จากนั้นจึงถูก Up Convert เปลี่ยนใหเปน Double DSD 5.6MHz  
ในขั้นตอนสุดทาย แนนอนวาเมื่อเลน DSD ตรงๆ จึงไดผลดีที่สุด นอกจากนั้น 
Power Supply ก็เปนชนิดพิเศษเชนกัน  

ในเมื่อเราเกงเรื่อง Digital Audio เราจึงยังไมคิดจะผลิต Streamer 
หรอก เพราะเราคิดวามันก็คือคอมพิวเตอรนั่นเอง และใชทรัพยากรเยอะมาก 
ซึ่งผมกำลังจะบอกวาสินคาประเภท Streamer เราคงยังไมทำตอนนี้ เราไป 
ที่ฮองกง โดยไดนำเสนอ EMM Labs Reference : MTRX Mono Block 
Amplifier มีกำลัง 1500 วัตต ที่ 8 โอหม สามารถขับลำโพงอะไรก็ได เปน 
Class AB Fully Discrete, Ultra Low Distortion ใหกำลังกระชับฉับไว  
ใหเสียง Transparent ไรซึ่งความขุนมัว ก็ตองทึ่งวาทำไมเราถึงทำแอมป 
เพราะปกติเราทำแตภาคฟรอนตเอ็นด เราไดรับการรองขอวาทำไมเราไมทำ
แอมปออกมาบาง ความจริงแลว Ed คิดคนผลิตภัณฑไวมากมาย เราใชเพื่อ
เปนตัวอางอิงสินคาของเรา แตก็ไมไดผลิตออกวางจำหนาย เพราะไมวาจะ
เปน SACD/DAC  นั้น ลวนแลวแตเปน Digital Audio แอมปตัวนี้ถูกวิจัย
พัฒนาตั้งแตเมื่อสิบปที่แลว อีกทั้งบรรดาเอ็นจิเนียรไดฟงแอมปตัวนี้อยูแลว 
ก็อยากไดเปนเจาของ ตอนนี้มีเพียงตัวตนแบบเทานั้น คิดวาจะเปดตัวเปน
ทางการตนปหนาในงาน CES 2014 ซึ่งจะทำงานคูกับ Pre 2 สำหรับ 
Reference Series ไมแนนะเราอาจมีแอมปขนาดยอมลงมาอีกดวย  
อยาง Dual Mono ก็เปนได หรือไมก็อาจจะเปน Combo set ระหวาง 
Integrated Amp/DAC ในฟากโปรดักต Meitner ก็เปนได” 

“ระหวาง Disc Base ที่หมายถึง CD และ SACD และ File Base  
เปนที่ทราบกันดีวา SACD เปน Niche Market  ประมาณวาอยูในวงแคบ
มากๆ คำถามที่วาในเมื่อ SACD ดีแลว ทำไมถึงไมประสบความสำเร็จใน 
เชิงพานิชย คงตองยอนไปเมื่อตอนที่พวกเขานำเสนอฟอรแมตใหมที่จะมาทำ
ตลาดแทนแผนซีดี เขาบอกวาในเมื่อซีดีกำลังจะไป SACD คือตัวแทนที่ดีกวา 
ในราคาควรจะเทากับซีดี SACD เปนฟอรแมตที่เหมือนกับซีดี เทปรีล แผนดำ 
พอถึงเวลาที่วางตลาดเขาจริง ราคาแผน SACD กลับแพงหูฉี่ ก็ไมมีคนซื้อนะสิ 
เดงที่สองเจอไฟลดาวนโหลดเสียอีก แถม MP3 ยังหางายและฟรีดวย ใครๆ  
ก็เลนกัน และขอสำคัญอีกขอ SACD นั่นนะดี แตจะมีเครื่องเลนซักกี่เครื่องที่
เลนออกมาแลวดี เครื่องเลนที่ออกมาสมัยนั้น เมื่อเลน SACD ก็ดี แตพอเลน 
ซีดีปรากฎวาเนา และยิ่งมาเนาเขาไปอีกตรงที่ไปเอาไฟลเกามาปดฝุนเรงทำ
ออกมาขาย สักแตวายัดลงไปในแผน SACD คุณภาพกลับแยกวาเดิมไปอีก 
ซึ่งขณะนั้นไมมีใครลงทุนหรอก เพราะซีดีเองก็เริ่มสั่นคลอนจากกระแสดาวน
โหลด เมื่อเอาของเกามาปดฝุน เสียงมันไมไดดีกวาซีดี แลวจะจายแพงกวา
ทำไม ปญหาภายในของ Sony และ Phillips ก็มี ในเมื่อ CD ก็เตะตัดขา 
กลุม SACD เสียอีก พวกหัวเกาบอกวา ถา SACD ขายราคาเทา CD ก็แปลวา 
CD ก็จะตายไวขึ้น ในขณะเดียวกันถาขายแพงกวา โอกาสโตไมมีทางเกิด
แนนอน สวนสตูดิโอก็ไมตองการที่จะจายคาลิขสิทธิ์ของ CD Redbook ที่
กำลังจะหมดลงไป แลวทำไมตองจายอีกละ แลวจะรุงไดไง สรุปแลว Sony 
และ Phillips  ก็เลยมึนตึ้บไมรูจะไปทางไหน ขอสำคัญกระทบกับเราดวย  
เราลงทุนไปกับพวกเขาเยอะมาก สตูดิโอที่ทำขึ้นใหมตองทำเปนพิเศษ เพราะ
ตองใหเขากับสเปคของ SACD จึงตองออกแบบใหมหมด เพราะออนไหวตอ
เสียงรบกวนมาก สตูดิโอที่จะใชบันทึกเสียงตองมีความสงัดมาก อีควิปเมนต
ตองใหมหมด  

มาถึงวันนี้ SACD ที่วาแนก็ถูกปลดล็อก ถูกริปออกมาเปนไฟล DSD 
สามารถเลนกลับดวย CAS (Computer AS Source) กลับมาปอปปูลา  
ปากตอปากวาเสียงดีแตกตางจากที่เคยเลน เปนไปไดวาในสมัยนั้น เครื่องเสียง
อาจไมสามารถใหเสียงที่มีไดนามิกที่กวางพอจะรองรับรายละเอียดของเสียงได 
กลับกลายเปนวาเพิ่งมาไดชิมของดี DAC อยางของ EMM Labs ก็ยิ่งเขาทาง 
มากขึ้นไปอีก มันเลยกลายเปนกระแสที่หลายๆ แบรนดเริ่มใสฟเจอรนี้เขาไป 
DSD ใน DAC จึงกลายเปนกระแสรอนแรง ซึ่งก็ไมตางจากแผนดำที่กำลังกลับมา
ฮิตอีก เด็กหนุมที่เริ่มเลนเครื่องเสียงจะไมเทเลย ถาไมไดเลนแผนไวนิล  

ดวยกระแสรอนแรงของ DSD คายเครื่องเสียงทั่วไปก็พากันกระโดดใส  
ซึ่งก็เขาทางเราสิ เรามั่นใจวาของเรามาถูกทาง ตองเขาใจนะวา DoP Standard 
คือ World Class Standard เปนมาตรฐานโลกที่ยอมรับกันในการสงผานขอมูล  
DSD ซึ่งเราก็ใชวิธีนี้ แลวความแตกตางอยูตรงไหน DAC สวนใหญที่มีฟเจอร DSD 
จะใช DAC Chip เปน Micro  Electronics ซึ่งพัฒนามานานมากแลว ถาเปน 
PCM ก็ใช DSP Module แปลง DSD ใหเปน PCM ซึ่งจะไดผลตอคุณภาพเสียง
ต่ำกวาวิธีของเรา  

ถาพูดถึงการเลนเครื่องเสียงสไตล CAS เราคงตองอาศัยเพลเยอร อยางเชน 
Amarra, Audirvana Plus, Pure  Music บน MAC หรือ Jriver บนวินโดวส  
ผมแนะนำใหใช Audirvana Plus แนนอน เพราะเปนพารทเนอรกับเรา  
ผมทราบดีวาโปรแกรมพวกนี้อาจมี Bug บาง แตเราทำงานรวมกับเขาเพื่อชวย
ปรับปรุงใหดีขึ้น ซึ่งก็ไดผลนะ เราตองเลือกตัวที่นิ่งที่สุดอยูแลว 

สำหรับคนรุนใหมจะทำอยางไรใหเขามาสูวงการเครื่องเสียงนะเหรอ  
ผมชวนพวกเขามาฟงเพลงดวยกันในสตูดิโอของผม ไมจำเปนวาจะเปน 
ออดิโอไฟล เปนเพลงที่พวกเขาชอบ มาคุยกัน แลกเปลี่ยนไอเดีย เขาทึ่งกับ 
เสียงวา โอโห...  เสียงรอบทิศเลยนะ แตจริงๆ แลว มันออกจากลำโพงคูเดียว  
เขาก็จะถามวาทำไดยังไง เอาละเริ่มเขาเรื่อง ผมก็อธิบายถึงอุปกรณที่ใชแอมป 
ลำโพง DAC สายสัญญาณ มีผลตอเสียงอยางไร พวกเขาคงไมชอบใหคนที่มี 
อายุมากกวาไปสั่งสอน ถาเขาสนใจจะซักถามเอง ไมตองซีเรียส วาไปเรื่อยๆ  
จากนั้นเมื่อพรอม เดี๋ยวเขาก็กระโดดเขามาเอง” 

ผมตองขอบอกวา ผมยินดีมากที่มาเยือนเมืองไทย ผมไดมาเยี่ยม  
KS SONS ไดพบปะทีมงาน รวมถึงลูกคาของเรา ซึ่งเรายินดีที่จะไดรับ 
คำแนะนำจากทุกคน ขอบคุณมากครับ. ADP 
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