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Compact Discs
รังสรรค ธนะพรพันธุ
อุตสาหกรรมแผนเสียง หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกวา Record Industry กําลังอยูใน
ภาวะถดถอยชนิดที่ผูผลิตกําลังหวั่นวิตก
คําวา “แผนเสียง” ที่ใชในที่นี้มีความหมายครอบคลุมกวางขวาง มิไดจํากัดเฉพาะ
แผนเสียงในความหมายดั้งเดิม ไมวาจะเปน Single หรือ Long-playing Record หากมีความ
หมายครอบคลุม Recorded Music หรือผลิตภัณฑที่บันทึกเสียงดนตรีทั้งมวล ดังนั้นจึงรวม
แผนเสียง เทปคาสเซ็ตต (cassette) และคอมแพ็คดิสก (Compact Discs)
อุตสาหกรรมแผนเสียง ซึ่งรุงเรืองมากในระหวางป 2530-2537 ตองเผชิญภาวะ
ถดถอยในระหวางป 2538-2539 และคาดวาจะยืดเยื้อถึงป 2540 ในป 2539 ยักษใหญผูผลิต
ผลิตภัณฑเสียงเพลงเหลานี้ บางบริษัทตองลดคนงาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง PolyGram และ
Warner Music ธุรกิจจัดจําหนายผลิตภัณฑเสียงเพลงไดรับผลกระเทือนเปนดานแรก บรรดา
ยักษใหญในธุรกิจนี้ในสหรัฐอเมริกา ไมวาจะเปน TransWorld Entertainment, Music Land
Group หรือ Blockbuster Music พากันปดสาขาจํานวนมากในชวงป 2538-2539
ภาวะถดถอยหรือความซบเซาทางเศรษฐกิจนับเปนเหตุปจจัยสําคัญที่กอใหเกิด
ภาวะถดถอยในอุตสาหกรรมแผนเสียง ในสหรัฐอเมริกาและยุโรปตะวันตก มูลคาการขายผลิต
ภั ณ ฑ เ สี ย งเพลงมี วั ฏ จั ก รธุ ร กิ จ ของมั น โดยยอดขายจะถี บ ตั ว ขึ้ น สู ง ในฤดู ก ารพั ก ร อ นหรื อ
ตากอากาศ หากการทองเที่ยวเพื่อพักรอนหรือตากอากาศลดลง ยอดขายผลิตภัณฑเสียงเพลง
จะหดตัวตามไปดวย ดังนั้น ในฤดูการพักรอนใดที่ยอดขายเทปคาสเซ็ตตและคอมแพ็คดิสกมิได
ถีบตัวสูงขึ้นมากกวาชวงเวลาอื่นของปเดียวกัน ผูประกอบการก็ตองเตรียมรับมือกับความตกตํ่า
ทางธุรกิจ
ในบรรดาผลิตภัณฑเสียงเพลงทั้งปวง แผนเสียงนับเปนผลิตภัณฑลาสมัย โดยที่
เทปคาสเซ็ตตมีความลาหลังรองลงมา และคอมแพ็คดิสกเปนโสตภัณฑ (audio product) ลาสุด
ที่มีการผลิตในลักษณะ mass production
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แผนเสียงมีประวัติยอนไปไกลถึงประดิษฐกรรมของโธมัส อัลวา เอดิสัน (Thomas
Alva Edison) ในป 2419 เทปคาสเซ็ตตเริ่มมีการผลิตในป 2506 ในขณะที่คอมแพ็คดิสกเปน
ประดิษฐกรรมในชวงป 2525-2526
คอมแพ็คดิสกเปนผลผลิตที่มีพื้นฐานมาจาก Theory of Digital Audio ของ
โจเซฟ ฟูริเยร (Joseph Fourier, 1768-1830) นักคณิตศาสตรชาวฝรั่งเศส แฮรรี่ ไนควิสต
(Harry Nyquist, 1889-1976) นักฟสิกซชาวอเมริกันแหง Bell Laboratories ไดนําทฤษฎีของ
ฟูริเยรมาพัฒนา จนสามารถเสนอบทความเรื่อง “Certain Topics in Telegraph Transmission
Theory” ตอที่ประชุมทางวิชาการของ The American Institute of Electrical Engineers ในป
2471 อีกสองทศวรรษตอมา ผลงานของนักคณิตศาสตรอีกคนหนึ่งของ Bell Laboratories คือ
คล็อต เอ็ลวูด แชนนอน (Claude Elwood Shannon, 1916- ) ในบทความเรื่อง “A Mathematical
Theory of Communication” นํามาซึ่งศาสตรแขนงใหม อันไดแก Information Theory พื้นฐาน
ทางทฤษฎีเหลานี้มีการพัฒนาตอมาโดยนักวิจัยแหง Massachusetts Institute of Technology
ในป 2503 คือ เออรวิง รีด (Irving S. Reed) และ กุสตาฟ โซโลมอน (Gustave Solomon)
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีในดานอื่นๆมีสวนเกื้อกูลการผลิตคอมแพ็คดิสก
ในเวลาตอมา โดยเฉพาะอยางยิ่งความกาวหนาในดานคอมพิวเตอร การผลิตทรานซิสเตอร
แผงวงจรหรือไมโครชิป และ working laser ในชวงทศวรรษ 2510 มีการแขงขันในการผลิต
โสตภัณฑระบบดิจิทอล (digital audio) ระหวางญี่ปุนกับเนเธอรแลนด ฝายญี่ปุนประกอบดวย
NHK Technical Research Institute และ Sony Corporation ฝายเนเธอรแลนดคือ NV Philips
ในกลางทศวรรษ 2510 นั้น มีการผลิตเครื่องบันทึกเสียงระบบดิจิทอล (Digital Recorder) บริษัท
โสตทัศนภัณฑหลายตอหลายบริษัทใชระบบ Digital Master Recordings ในการผลิตแผนเสียง
LPs ระบบ analog ครั้นในป 2521 เริ่มมีการผลิต Laser Videodisc โดยบริษัท Magnavox
อันเปนบริษัทในเครือของ Philips แตไมประสบความสําเร็จในเชิงพาณิชย Laser Videodisc
เปนแผนบันทึกภาพและเสียงในระบบ analog มีขนาดเทากับแผนเสียง LPs โดยที่มีความยาว
ดานละ 1 ชั่วโมง ความสําเร็จในการผลิต Videocassette Recorder ในเวลาตอมา ทําให Laser
Videodisc ประสบความลมเหลวในทางธุรกิจโดยสิ้นเชิง แตพัฒนาการของประดิษฐกรรมเหลานี้
เกื้อกูลตอการกอเกิดของ Compact Disc Technology ในเวลาตอมา
ในชวงปลายทศวรรษ 2520 นั้นเอง มีบริษัทและสถาบันตางๆพยายามพัฒนา
Prototype Digital Audio System ที่แตกตางกันอยางนอย 9 ระบบ ในป 2522 Philips และ
Sony ทําสัญญาพันธมิตรเชิงยุทธศาสตรรวมกันพัฒนา Prototype Digital Audio System เพื่อ
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ใหมีระบบและผลผลิตที่มีมาตรฐานเดียวกัน อันเปนผลใหผูผลิตผลิตภัณฑอิเล็กโทรนิกจําตอง
รับมาตรฐานที่กําหนดโดย Philips / Sony ในเวลาตอมา ในป 2525 เครื่องเลนคอมแพ็คดิสก
เริ่มออกจําหนายในญี่ปุนและยุโรปโดยที่วางตลาดในสหรัฐอเมริกาในปตอมา
เมื่อเครื่องเลนคอมแพ็คดิสกออกสูตลาดในญี่ปุน ยุโรปตะวันตก และสหรัฐ
อเมริกา ในชวงป 2525-2526 นั้น ตลาดมิไดรูสึกตื่นเตนกับประดิษฐกรรมใหมนี้มากนัก
สวนหนึ่งเปนเพราะมีขาวเกี่ยวกับการพัฒนา “ของเลน” ชิ้นใหมมานานกวาครึ่งทศวรรษแลว
อีกสวนหนึ่งเปนเพราะราคาแพง ในประการสําคัญ แมจะมีเครื่องเลน แตไมมีคอมแพ็คดิสก หรือ
CDs สําหรับเลน เมื่อเครื่องเลนคอมแพ็คดิสกออกสูตลาดในป 2525 นั้น มีโรงงานผลิต CDs
อยูเพียง 2 โรง โรงหนึ่งอยูในเยอรมนีตะวันตก อีกโรงหนึ่งอยูในญี่ปุน แตแลวเมื่อตลาดเครื่องเลน
คอมแพ็คดิสกขยายตัว โรงงานผลิต CDs เริ่มผุดขึ้นเพื่อผลิต CDs สนองความตองการของตลาด
เริ่มตนดวยการนําโสตภัณฑเดิมที่ปรากฏในรูปแผนเสียง LPs ก็ดี และเทปคาสเซ็ตตก็ดี มาแปลง
โฉมเปน CDs
การปรากฏตัวของเทปคาสเซ็ตตในชวงปลายทศวรรษ 2500 ยังผลใหสวนแบง
ตลาดของแผนเสียง LPs คอยๆลดลง พอถึงตนทศวรรษ 2520 เทปคาสเซ็ตตสามารถแซงหนา
แผนเสียง LPs ครั้นเมื่อ CDs ปรากฏสูตลาด แผนเสียง LPs ก็เหลือสวนแบงตลาดอันนอยนิด
ในปลายทศวรรษ 2520 และไมมีความสําคัญใด ๆ ในทศวรรษตอมา
การเติบโตของ CDs ในระยะแรกเริ่มเกิดจากอุปสงคในการซื้อสินคาทดแทน
(replacement demand) คนที่เคยซื้อแผนเสียง LPs หรือเทปคาสเซ็ตต เมื่อหันมาเลน CDs
มักจะเริ่มตนดวยการซื้อเพลงที่เคยซื้อมากอนแลว ประกอบกับการผลิต CDs ในชวงแรก มักจะ
นําเพลงเกามาผลิตในรูป CDs เพราะนอกจากจะผลิตไดงายและรวดเร็วแลว ยังเสียตนทุนการ
ผลิตตํ่าอีกดวย ความตองการซื้อ CDs ทดแทนโสตภัณฑที่มีอยูเดิมปรากฏอยางชัดเจนในกรณี
ของเพลงคลาสสิก โสตภัณฑคลาสสิกที่ผลิตมาเกากอนมีเสนหทางประวัติศาสตร ผูบริโภค
มีโอกาสไดฟงฝมือการเลนดนตรีของนักดนตรีนามอุโฆษในอดีต หลายคนถึงแกมรณกรรมไปแลว
ความขอนี้รวมทั้งการฟงดนตรีที่มีวาทยากรชั้นเยี่ยมดวย ดวยเหตุนี้ บรรดาบริษัทแผนเสียงจึง
พากันนําเทปมาสเตอรของเกาออกมาปดฝุน และแตงเสียงโดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม เพื่อผลิต
CDs สนองความตองการของตลาด งานของ Artur Schnabel, Jascha Heifetz, Bruno Walter,
Arturo Toscanini ฯลฯ พรั่งพรูสูตลาดอยางไมขาดสาย
ความรุงเรืองทางเศรษฐกิจมีสวนผลักดันใหตลาด CDs ขยายตัวอยางสําคัญดวย
แมวาเครื่องเลน CDs ออกสูตลาดในชวงป 2525-2526 อันเปนชวงที่ระบบเศรษฐกิจโลกกําลัง
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เผชิญภาวะถดถอยอยางรุนแรง แตเมื่อสังคมเศรษฐกิจโลกฟนตัวในชวงหลังของป 2529 และ
ตามมาดวยภาวะเศรษฐกิจฟองสบู โดยเฉพาะอยางยิ่งในญี่ปุนและอาเซียตะวันออก ตลาด CDs
ขยายตัวอยางรวดเร็ว
แตแลวตลาด CDs เริ่มถดถอยในป 2538 โดยเฉพาะอยางยิ่งการถดถอยของ
Classical CDs การพองตัวของภาวะเศรษฐกิจฟองสบูชวยใหตลาด CDs ขยายตัวฉันใด การ
แตกสลายของเศรษฐกิจฟองสบูก็ชวยฉุดตลาด CDs ฉันนั้น ภาวะเศรษฐกิจถดถอยถูกซํ้าเติมดวย
การตกตํ่าของอุปสงคในการซื้อ CDs ทดแทนแผนเสียง LPs และเทปคาสเซ็ตต กระบวนการ
ทดแทนอุปสงคกําลังสิ้นสุดลง ความกาวหนาของเทคโนโลยีที่ทําให CDs มีอายุการใชงานยืนยาว
มีสวนนํ ามาซึ่งการตกตํ่าของอุปสงคการทดแทนดวย อายุการใชงานของ CDs ยิ่งยาวนาน
เพียงใด ยิ่งยืดเวลาของการมีอุปสงคการทดแทนออกไปนานเพียงนั้น ความออนไหวของอุปสงค
ที่มีตอการเปลี่ยนแปลงสภาวการณทางเศรษฐกิจ สะทอนใหเห็นอยางชัดเจนวา CDs มิใชสินคา
ที่จําเปนแกการครองชีพ หากแตเปนสินคาฟุมเฟอย ตลาด CDs จะถดถอยยาวนานเพียงใด ขึ้นอยู
กับความลาชาในการฟนตัวทางเศรษฐกิจของสังคมโลก
สําหรับ Classical CDs ระบบการตลาดของอุตสาหกรรมดนตรี มีสวนกําหนด
ขนาดของตลาด CDs ดวย บริษัทแผนเสียงยักษใหญทั้งหลาย ไมวาจะเปน Sony Music, EMI
หรือ Deutsche Grammophone มีจารีตในการทํ าสัญญาผูกพันในการอัดแผนเสียงกับวง
Symphony Orchestra ที่มีวาทยากรที่มีชื่อเสียง เพราะมีหลักประกันเกี่ยวกับตลาดระดับหนึ่ง
ขณะเดียวกัน วงดนตรียักษใหญทั้งหลายมักจะมีการจัดระบบสมาชิก เพื่อหาหลักประกันเกี่ยวกับ
จํานวนผูชมคอนเซิรตตลอดฤดู สมาชิกวง Symphony Orchestra วงหนึ่งวงใดมีแนวโนมที่จะซื้อ
CDs ที่บรรเลงโดยวงดนตรีที่ตนเปนสมาชิก ระบบสมาชิกของวงดนตรีนอกจากจะชวยประคอง
ความอยูรอดทางธุรกิจของวงดนตรีแลว ยังจูงใจใหบริษัทแผนเสียงทําสัญญาผูกพันในการอัด
แผนเสียงกับวง Symphony Orchestra ที่มีสมาชิกจํานวนมากอีกดวย
ระบบการตลาดดังที่เปนอยูนี้ ทําใหอุตสาหกรรมดนตรีไมมีความหลากหลายของ
ผลผลิต (Product Differentiation) ตลาด Classical CDs จะมีแตการผลิตซํ้า (re-release)
บทเพลงที่เคยปรากฏเปนแผนเสียง LPs และเทปคาสเซ็ตตมากอนแลว เพียงแตเปลี่ยนรูปแบบ
โสตภัณฑมาเปน CDs กับบทเพลงที่บรรเลงโดยวงดนตรียักษใหญที่กํากับโดยวาทยากรที่มี
ชื่อเสียงเทานั้น วาทยากรและนักดนตรีหนาใหมยากที่จะเสนอผลผลิตที่มีการตีความใหม อัน
แตกตางไปจากวาทยากรและนักดนตรีหนาเกา เพราะบริษัทแผนเสียงไมตองการแบกรับภาระ
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ความเสี่ยงตอความลมเหลวทางธุรกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งในขณะที่มีสภาวะความถดถอยทาง
เศรษฐกิจ ยิ่งบทเพลงของนักแตงเพลงหนาใหมเปนอันไมตองกลาวถึง
บริ ษั ท แผ น เสี ย งมิ ไ ด ต  า งจากบริ ษั ท ภาพยนตร ใ นข อ ที่ พึ่ ง การขายชื่ อ ดารา
Classical CDs พึ่งการขายชื่อวาทยากร ซึ่งหลายตอหลายคนถึงแกมรณกรรมไปแลว ดังเชน
Herbert von Karajan หรือ Eugene Ormandy หรือมิฉะนั้นก็พึ่งการขายชื่อนักดนตรีและนักรอง
ที่เปนดารา ดังเชน Sviatoslav Richter หรือ Maria Callas ยิ่งดนตรีปอบดวยแลว ยิ่งตองวิ่งหา
ดารา ทุกบริษัทตองมีดาราใหญสังกัด และทุมการโฆษณาในการขายบทเพลงของดาราใหญ
ดังจะเห็นไดจากจุดขายในป 2540 ของบริษัทยักษใหญ 3 บริษัท BMG ฝากผีฝากไขกับ The
Preacher’s Wife ของ Whitney Houston, Time Warner หวังพึ่งเพลงจากภาพยนตรเรื่อง Evita
ของ Madonna สวน Sony Music หวังกวาดเงินจาก The Mirror Has Two Faces ของ Barbra
Streisand
แตธุรกิจแผนเสียงก็เหมือนกับธุรกิจภาพยนตรที่มีบริษัทเล็กๆที่รับผลิตงานของ
วาทยากร นักดนตรี หรือนักแตงเพลงหนาใหม เพียงแตวาตลาดของคน ‘หนาใหม’ เหลานี้เล็กนัก
ธุรกิจแผนเสียงโดยพื้นฐานมีวัฏจักรธุรกิจดุจเดียวกับระบบเศรษฐกิจ กลาวคือ
มีภาวะความรุงเรืองและความซบเซาผันแปรตามสภาวการณในสังคมเศรษฐกิจ ถึงจะจัดระบบ
การตลาดใหดีเลิศเพียงใด ก็ยากที่จะสลัดหลุดจากวัฏจักรธุรกิจดังกลาวนี้ แตระบบการตลาดที่มี
ประสิทธิภาพจะชวยยืดอายุของธุรกิจ และปองกันมรณกรรมกอนวัยอันควรได
ถึงธุรกิจแผนเสียงจะตกอยูในภาวะถดถอย แตความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี
ของโสตภัณฑยังคงมีสืบตอมา พัฒนาการลาสุดไดแก การผลิต Digital Audio Tape (DAT)
ในขณะที่ CDs เขาไปแทนที่ LPs DATs เขาไปแทนที่เทปคาสเซ็ตตดั้งเดิม ทั้งหมดนี้เปน
กระบวนการ Digitalization อันไดแก กระบวนการแปรเปลี่ยนเทคโนโลยีภายใตระบบ analog ไปสู
ระบบ digital

