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SuperZero 2.0

Mini Monitor

อีกครั้งกับการกลับมาของลำโพง Mini Monitor ระดับตำนานที่โดงดังที่สุดรุนหนึ�ง, ลำโพงที่ทำใหชื่อของ NHT 

โดงดังในฐานะ High End ที่ไม High Price ลำโพงเล็กราคาประหยัด ที่เคยไดรับการยกยองจากนิตยสาร        

Stereophile วาเปนลำโพงราคา 250 เหรียญ ที่ใหคุณภาพเสียงไดสูงล้ำเกินราคาอยางไมนาเชื่อ

โดยกลับมาครั้งน�้ V. 2.0 ปรับปรุงใหมในหลายจุดเพื่อใหประสิทธิภาพที่ดีขึ้นกวาเดิม ตอบสนองดีขึ้น เสียงเบสสดี 

ขึ้น แตยังคงความมหัศจรรยของลำโพงรุนเดิมไวอยางครบครัน ไมวาจะเปนเวทีเสียงที่กวางขวางและลึกล้ำเปน 

อิสระเหมือนดูภาพสาม-มิติ อิเมจที่ชัดและมีขนาดที่สมจริงใหวงดนตรีราวจับตองได กับน้ำเสียงที่เปนธรรมชาติ 

สะอาด เที่ยงตรง และยิ�งใหญเกินขนาดตัว

พิสูจนความยอดเยี่ยมของลำโพงมินิ มอนิเตอร คูน�้ใหได แลวคุณจะตะลึงในคุณภาพเสียงที่ไดยิน และก็ยิ�งตะลึง 

มากขึ้นไปอีก เมื่อทราบราคา!

การกลับมาใหม
ของลำโพงมินิ
ระดับตำนาน

now
hear
this
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ส า ร บั ญ

Life Entertainment เป็นสื่อสัมพันธ์สรรสร้าง        
วงการเครื่องเสียง จัดท�าขึ้นเป็นประจ�าทุก 
สองเดือน เพื่อจ่าย แจก ให้แก่สมาชิก และ                      
ผู้สนใจโดยมิได้คิดมูลค่า บุคคลทั่วไปที่สนใจ              
สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้โดยแจ้งความ 
จ�านงไปยัง

บรษิทั โคไน้ซ์ อเีลค็โทรนคิ จ�ากดั
เลขที ่4 ซอยวภิาวดรีงัสติ 2 แยก 2
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
หรือ E-mail: pornpinun@conice.co.th

ห ม า ย เ ห ตุ จ า ก บ้ า น ท ว า ท ศิ น  ■   ลานทิพย์
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 50 มุมสบาย

แย่เลยใช่ไหมคะที่น�้ำท่วมกันแบบนี้ ที่บริษัทนั้นลูกน้องหนีน�้ำท่วมมำที่บริษัทกลำยเป็น
ศูนย์อพยพไปเลยค่ะ ลูกน้องนอนแช่น�้ำหรือบำ้นแช่น�้ำกันมำกมำยหลำยคน บริษัทต้อง
ให้หยุดกันไปมำกมำยหลำยคน ที่ยังพอท�ำไหวก็ท�ำ ที่มำไม่ได้ก็ไม่ต้องมำ ที่ศูนย์อพยพ

ของเรำก็ตั้งครัวเลี้ยงดูกันไป น้องๆเขำก็เปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกำสท�ำกินกันดูแลกันไป ส่วนดิฉัน
นั้นอยำกช่วยเขำเรื่องอำหำรกำรกินและถุงยังชีพ ก็ช่วยกันจัดหำผ้ำขำวม้ำ และยำสำมัญประจ�ำ
บำ้น ส่งไปเรื่อยตั้งแต่บ้ำนบำงระก�ำ พิษณุโลก เรื่อยมำถึงอยุธยำ และลงมำจนอำหำรเลี้ยง
คนในพื้นที่ และรวบรวมจำกเพื่อนๆซื้อกำงเกงบ็อกเซอร์แจกทหำร

สวัสดีค่ะท่านสมาชิก

 ควำมรู้สึกของพวกเรำเหมือน
เข้ำสูสภำวะสมรภูมินะคะ ข้ำศึกของ
เรำก็คือน�้ำ ซึ่งจริงๆแล้วก็คือมิตรเก่ำ
แก่ของเรำเอง เป็นแต่เพียงว่ำเพื่อนเรำ
ไฉนจึงมำเยี่ยมเรำกันมำกมำยก่ำยกอง                                                                                        
เช่นนี้ก็ไม่รู้นะคะ มำกันแบบยกพลโยธำเข้ำ
มำเลย เรำจึงเปียกปอน สูญเสียกันมำกมำย 
แย่เลยนะคะ ทุกคนสูญเสียไม่มำกก็น้อย บำง
คนถึงหมดตัว นำ่เห็นใจจริงๆนะคะ

 ดิฉันอธิษฐำนวิงวอนขอประเทศไทย พี่น้องคนไทยของเรำผ่ำนวิกฤตินี้ไปด้วยกันนะคะ 
เรำจะจับมือกันและกำ้วขำ้มวิกฤตินี้ไปด้วยกันนะคะ

 สิ่งหนึ่งที่พวกเรำยินดีท�ำก็คือ เครื่องของทำ่นใดโดนน�้ำ น�ำเขำ้มำให้เรำตรวจเช็คได้นะ
คะ ค่ำเช็ค ค่ำซ่อม ที่เป็นส่วนของคำ่แรง ฟรนีะคะ ส่วนค่ำอะไหล่ เรำลดให้ 40 เปอร์เซ็นต์นะ
คะ เป็นกำรช่วยกันยำมมีปัญหำค่ะ ทั้งเครื่องและล�ำโพงนะคะ แต่ที่ตู้บวมน�้ำ หรือเครื่องสนิม
ขึ้น เรำท�ำอะไรไม่ได้นะคะ เหมือนพวกเฟอร์นิเจอร์นะคะ ที่พอถูกน�้ำก็จะเสียเลยค่ะ เอำเป็นว่ำ
เรำจะท�ำให้ดีที่สุดให้ท่ำนได้ใช้ของๆท่ำน แตเ่รื่องอะไหล่ที่เสียแล้วไม่มีทดแทน เรำก็คงจะต้อง
เรียนว่ำเรำก็ท�ำไม่ได้เช่นกันนะคะ จึงเรียนไว้ครำ่วๆดังนี้นะคะ แต่ที่สัญญำก็คือ เรำจะพยำยำม
เต็มที่ที่จะช่วยทำ่นนะคะ 

 ครำวนี้มำถึงเรื่องของงำน Conice Happy Days นะคะ เรำจะมีงำนแต่ปีนี้เริ่มเดือน
ธันวำคมนะคะ ฤกษ์ดีวันเฉลิมพระชนม์พรรษำ คือวันที่ 5 ธันวำคม เรำจะเริ่มงำน Conice 
Happy Days ค่ะ ของที่มีอยู่ลดมำกมำย เพื่อจะได้เป็นกำรปลอบใจน�้ำท่วม เอำเป็นว่ำลดรำคำ
ปลอบใจดีไหมคะ ลดสุดสุดไปเลยค่ะ หลำยอย่ำงลดถึง 40 เปอร์เซ็นต์เลยนะคะ และงำนวัน 
Open House & Swap Day ของเรำปีนี้จะฉวยโอกำสฉลอง Christmas เลยค่ะ คือวันที่ 25 
ธันวำคมนะคะ 9.00น.เป็นต้นไปเลยนะคะ แน่นอนท่ำนที่มำก่อนก็จะได้รับบัตรคิวก่อนนะคะ 
ในวันนั้นท่ำนที่เขียนเรื่องจะได้รับรำงวัล ใครที่เขียนเรื่อง “NAD กับฉัน” มำเตรียมตัวมำรับ
ของช�ำร่วยนะคะ ผู้ชนะที่ 1, 2 และ 3 จะมีกำรประกำศผลวันนั้นเลยทีเดียวค่ะ

 อย่ำลืมนะคะ น�้ำลด! มำพบกันนะคะ รับรองวำ่เรำมีของมำกมำยในรำคำสนุกๆให้
เป็นกำรปลอบขวัญให้กับท่ำนทุกคนนะคะ

ด้วยความปรารถนาดี
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Slendertone Face 
Facial Electrotherapy           
หน้าตึงไม่ต้องพึ่งครีม

สำหรับสาวๆแล้วปัญหาเรื่อง
ริ้วรอยนี่ เรื่องใหญ่พอๆ

กับน�้าท่วมกรุงเทพฯเลยนะคะ ก็
แน่ล่ะค่ะ ใครๆก็อยากหน้าตึง
เปรี๊ยะ อยู่ยงเป็นสาวคงกระพัน
กันทั้งนั้น แล้วยิ่งปัจจุบัน
ก็มีวิวัฒนาการทางความงาม
มากมายมาให้เราเลือกสรรว่า
จะท�าให้หน้าขาวใส ไร้สิว ไร้กระ 
เรียกว่าอยากให้มีออร่าแค่ไหน
ก็จัดให้ได้ ความสวยแลกมาด้วย
ค่าใช้จ่ายแต่ละครั้งที่สูงถึงหลัก
พัน บางทีก็สู้ไม่ไหวเหมือนกัน
ใช่มั๊ยล่ะคะ หรือบางทีงานการ
ก็ต้องท�าจะเอาเวลาไหนไปบ�ารุง
ผิวอยู่ได้ครั้งละหลายๆชั่วโมง นี่
แหละค่ะคนที่เข้าใจผู้หญิงอย่าง
แท้จริงถึงได้คิดอุปกรณ์ช่วยชีวิต
พวกเราไว้ด้วยเครื่อง Slender-
tone Face Facial Electro-
therapy ที่ใช้พลังไฟฟ้ากระตุ้นไป
ที่เซลล์ต่างๆบนหนังหน้า เอ๊ย…
ใบหน้าของเรา ช่วยลบรอยย่น 
และริ้วรอยต่างๆได้เป็นอย่าง
ดี (เค้าว่าอย่างนั้นนะคะ) ท�าให้
หน้าใส ดูอ่อนวัย โดยไม่ต้องพึ่ง

ที่ เ ห็ น แ ล ะ เ ป็ น ไ ป

ครีมบ�ารุงผิว แค่ใส่เจ้าเครื่องนี้ที่
ต้นคอ กระแสไฟฟ้าจะช่วยนวด
ใบหน้าอย่างเบาๆ โดยมีรีโมทที่
สามารถปรับระดับได้ด้วย ยังไม่มี
รายละเอียดและราคาจ�าหน่ายที่
แน่นอนหรอกนะคะ แต่คาดว่า
ถ้าออกมาเมื่อไหร่ คงขายดีน่า
ดู ต้องจองไว้ซักเครื่องแล้วมั๊ง
คะเนี่ย

  ■ ที่มา: thedesignblog.org

สายรัดข้อมือไฮเทค       
สำาหรับคนรักสุขภาพ

ปฏิเสธไม่ได้ว่า คนในยุค
สังคมดิจิทัลเฟื่องฟูจะนั่ง

อยู่กับที่ หรือติดเก้าอี้มากกว่า
แต่ก่อนนะคะ ยิ่งช่วงนี้หลายคน
นั่งหน้าจอ เพื่อติดตามข่าวสาร   
น�้าท่วมไปพร้อมๆกับแท็ก
ภาพถ่าย และไถ่ถามความเป็นอยู่
ของเพื่อนๆ ซึ่งผลลัพธ์ที่ตามมา
คือ ปวดหลัง คอ ไหล่ ไปจนถึง
หน้าท้องยื่น หรือหนักกว่านั้น
สุขภาพทรุดโทรม ไม่ฟิต แอนด์
เฟิร์ม เพราะไม่ได้ขยับร่างกาย
ไปไหนเลย ไม่ต้องพูดถึงการ       
ออกก�าลังกาย

ว่าแล้ว Jawbone (บริษัท   
ผู้ผลิตหูฟังบลูทูธชื่อดัง) ก็ได้ออก
ผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งชื่อว่า UP สาย
รัดข้อมือดิจิทัลที่ช่วยดูแลสุขภาพ
ด้วยการเก็บรายละเอียดของ
กิจกรรมต่างๆของผู้สวมใส่ ไม่
ว่าจะเป็นการรับประทานอาหาร 
การดื่ม การนั่ง ตลอดจนการ

ออกก�าลังกาย โดยจะคอยปรับ
พฤติกรรม เพื่อให้ผู้สวมใส่ UP 
มีสุขภาพที่ดีขึ้น ส�าหรับการ
ท�างาน สายรัดข้อมือดิจิทัล UP 
จะเชื่อมต่อการท�างานแบบไร้สาย
กับแอ็พบน iPhone โดยมันจะ
คอยตรวจจับกิจกรรมต่างๆของ 
ผูส้วมใส่ เช่น นัง่นานเกนิไปแล้ว 
มันก็จะสั่น เพื่อเตือนให้คุณลุก
ไปเดินซะบ้างเล็กน้อย ภายใน
สายรัดจะมีเซ็นเซอร์ที่คอยการ
เตะ หรอืเดาะฟตุบอลล์ ตลอดจน
ระยะทางการเดิน และวิ่งของ
คุณ เพื่อค�านวณเป็นค่าการ               
เผาไหม้พลังงานในหน่วย      
แคลอรีย์ให้ทราบด้วยล่ะค่ะ หาก
ท่านสนใจ UP สายรัดข้อมือ
ดิจิทัล เพื่อดูแลสุขภาพสามารถ
เป็นเจ้าของได้ในราคา 100    
เหรียญฯ หรือประมาณ 3,000.-
บาทเท่านั้นค่ะ

  ■ ที่มา: Jawbone

PR2                          
หุ่นยนต์เก็บ “อุนจิ” น้องหมา
โดยอัตโนมัติ

นี่คือผลงานชิ้นล่าสุดของ 
นักวิจัยจาก GRASP 

Laboratory มหาวิทยาลัย
เพนซิลวาเนียค่ะ มันคือหุ่นยนต์
ที่ได้รับโพรแกรมให้สามารถเก็บ 
“อุนจิ” ที่เรี่ยราดอยู่บนพื้นได้
อย่างแม่นย�า สะอาดหมดจด ไร้
ร่องรอย (อึ้ง!!)

PR2 เป็นหุ่นยนต์ที่ทาง 
GRASP Lab ตั้งโพรแกรมให้มัน
สามารถเก็บ POOP (Potentially 
Offensive Objects for Pickup) 
หรือวัตถุน่ารังเกียจจนเราไม่
อยากหยิบจับได้ตามต้องการ

ส�าหรับการท�างานของ PR2 
ตาของมันจะใช้กล้องสีที่สามารถ
ตรวจจับ POOP ในขณะที่ระบบ
ป้อนกลับการสัมผัส (Haptic 
Feedback) สามารถรับรู้ว่า 
การตัก “อุนจิ” ส�าเร็จเรียบร้อย
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ดีแล้ว ก่อนที่จะน�ามันใส่ลงในถัง
พลาสติคอีกมือหนึ่ง นอกจากนี้
โพรแกรมยังให้มันพูดก่อนลงมือ
เก็บอุนจิได้อีกด้วย (คงจะแจ้ง
เตือนให้ทราบว่า อย่าเข้ามาใกล้
นะยะ เพราะอาจจะโดนลูกหลง
ได้ อืม…ฟังดูเหมือนการกู้ระเบิด
เวลายังไงยังงั้น) อย่างไรก็ตาม 
ดูจากคลิพวิดีโอแล้ว กว่ามันจะ
ตัดสินใจได้ว่า สิ่งที่อยู่ข้างหน้า
คือ POOP จนเก็บเสร็จ คิดว่า 
ใช้ไม้กวาดกับที่ตักผงจัดการเอง
เสร็จไปนานแล้วล่ะค่ะ 

  ■ ข้อมูลจาก: GRASP Labs

“ยานหลบภัยพิบัติ”          
แผ่นดินไหว+สึนามิ

ไม่ว่าคุณผู้อ่านจะเชื่อเรื่องเรือ
โนอาห์ ที่พระจ้าสั่งให้ต่อเรือ

ล�าดังกล่าว เพื่อให้มนุษย์และสัตว์
จ�านวนหนึ่งอยู่รอดปลอดภัยจาก

เหตุการณ์ “น�า้ท่วมโลก” หรือ
ไม่นะคะ แต่ล่าสุดบริษัทแห่ง
หนึ่งในประเทศญี่ปุ่นได้วางแผน
เตรียมการพร้อมรับเหตุการณ์
แผ่นดินไหวครั้งใหญ่และสึนามิ                  
ด้วยการสร้างยานพาหนะที่ได้
แรงบันดาลใจมาจากเรือโนอาห์
ด้วยล่ะค่ะ

Noah Disaster Shelter คือ
ชื่อของ “ยานหลบภัยพิบัติโลก” 
(ชื่ออลังการดีมั๊ยคะ) ซึ่งสร้างขึ้น
โดยบริษัท New CosmoPower 
เพื่อเป็นทางเลือกสุดท้ายใน
การป้องกันตัวเองในวันที่เกิด
เหตุการณ์ “สึนามิ” ครั้งใหญ่จน
พื้นผิวโลกต้องจมอยู่ในน�้า หรือ
แม้แต่ในยามที่คุณต้องเผชิญกับ
เหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ 
หรือเหตุการณ์น�า้ท่วมอย่างที่
ไทยเราเจออยู่ทุกวันนี้ก็ได้นะคะ 
ไอ้ยานกลมๆที่เห็นนี้จะสามารถ
รองรับผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ได้ 4 

คน โดยตัวยานสามารถรับแรง
กระแทกโดยตรง และป้องกันน�้า     
ได้ แต่ไม่สามารถป้องกันไฟได้
นะคะ 

ตัวยานใช้สีเหลือง เพื่อให้
หน่วยกู้ภัยสามารถตรวจหา และ
สังเกตเห็นได้ง่าย (เคยอ่านเจอ
ผลวิจัยบอกว่าสีเหลืองเป็นสีที่
ปลอดภัยที่สุด เพราะเป็นสีที่มอง
เห็นได้ง่ายที่สุดค่ะ) ส�าหรับใครที่        
ก�าลังกังวลถึงเหตุการณ์ร้ายแรง                     
ดงักล่าว และต้องการความอุน่ใจ                      
ก็สามารถเป็นเจ้าของมันได้ ด้วย                            
การควกักระเป๋าสตางค์แค่ 3,900  
เหรยีญฯ หรอืประมาณ 120,000.-                          
บาทเท่านั้นค่ะ…อุ๊ปส์!!! 

  ■ ที่มา: Asahi

ให้เราสามารถถ่ายภาพพร้อม
กันได้ 36 ภาพได้อย่างง่ายดาย 
เพียงแค่โยนมันขึ้นไปบนอากาศ 
แค่นี้คุณก็ได้ภาพถ่ายพาโนรามา 
360 องศาแล้วล่ะค่ะ

Panoramic Ball Cam จะ
มีลักษณะคล้ายลูกบอลล์ แต่
ภายในซ่อนกล้องที่สามารถถ่าย
รูปได้ถึง 36 ตัว โดยขั้นตอน
การถ่ายคือ โยนมันขึ้นไป แล้ว
รับมันให้ได้ เพียงแค่นี้ ภาพ
เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัว
คุณในขณะนั้นจะถูกบันทึกเข้าไป
ในตัวมัน ซึ่งคุณจะสามารถ
เลือกชมภาพเหตุการณ์ได้ทุกมุม
มอง หลังจากบันทึกภาพเสร็จ
แล้ว เราสามารถดาวน์โหลดภาพ

ทั้งหมดเข้าสู่คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้
ซอฟท์แวร์ต่อภาพเข้าด้วยกันใน
แบบพาโนรามา      
 ส�าหรับราคาและก�าหนดการ
วางตลาด ยังไม่มีการเปิดเผย
แต่อย่างใดแต่ก็แอบหวังว่าจะไม่
แพงจนเกินไปเนอะ

  ■ ที่มา: ballcam

กล้อง “ลูกบอลล์”            
โยนขึ้นฟ้าถ่าย 360 องศา

แม้สมาร์ทโฟนจะช่วยให้เรา
สามารถถ่ายรูปได้ทุกที่ๆ

ต้องการ แต่ถ้าหากต้องการถ่าย
รูปหลายๆมุมมอง คงไม่ใช่เรื่อง
สะดวกนักใช่มั๊ยคะ อย่างไรก็ดี 
Panaromic Ball Cam แก็ดเจ็ท
ที่น�ามาฝากชิ้นสุดท้ายนี้ จะช่วย
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โชว์รูม
■   ‘หนึ่งเดียว คนเดิม’

สวัสดีค่ะ สวัสดี มาครั้งนี้ 
“หนึ่งเดียว คนเดิม” มาถึง

สายกันไปนิดหน่อย ก็ต้องกราบ
ขออภัยด้วยจริงๆนะคะ ก็ด้วย
มหาอุทกภัยปี 2554 นี้ มันช่าง
รุนแรงซะเหลือเกิน แรงชนิดที่ว่า
ครึ่งหนึ่งของพนักงานที่นี่ โดน
ผลกระทบกลายเป็นผู้อพยพและ
ผู้ประสบภัยกันถ้วนทั่วไม่เว้น
แม้แต่ “หนึ่งเดียว คนเดิม” ที่
ต้องระหกระเหเร่ร่อนกลายเป็น 
Homeless ย้ายไปโน่นทีนี่ทีอยู่
นานทีเดียว

และนอกจากพวกเราจะต้อง
หอบข้าวของหนีออกจากบ้าน
กันหลายคนแล้ว สิ่งกระทบใหญ่
อีกอย่างคือ สาขาของเราตาม
ห้างต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Home 
Pro รังสิต, รัตนาธิเบศร์, แฟชั่น   
ไอส์แลนด์ รวมไปถึง PowerMall 
บางแค ต่างก็โดนน้องน�า้ซัดกัน
ซะจ�าเป็นต้องหยุดการค้าขาย
กันไปนานนับเดือนทีเดียว ด้วย
เหตุนี้ ก็เลยท�าให้ก�าหนดการ
งาน Conice Happy Days 
ของเรา จ�าเป็นต้องเลือ่นจากปกติ 
คือ กลางเดือนพฤศจิกายน มา
เป็นต้นเดือนธันวาคมแทน เพื่อ
เตรียมความพร้อมกันค่ะ

ดังนั้น ปีนี้เรามีความยินดี
ที่จะบอกว่า งานลดราคาครั้ง   
ยิ่งใหญ่ปลายปีของเรา ยังจัด
อยู่เช่นเดิม โดยปีนี้เลื่อนเวลา   
เล็กน้อยมาเป็นช่วงเวลาตั้งแต่
วันที่ 5 ธันวาคม 2554 เรื่อย
ข้ามปีไปจนถึงสิ้นเดือนมกราคม 
วันที่ 31 มกราคม 2555 ค่ะ 

เรียกได้ว่า จัดช้าไปนิด แต่
ขยายวันไปหน่อยนะคะ 

โดยปีนี้ เราได้ตกลงว่าจะ
จัดลดราคากันให้สะใจสะอารมณ์
ระบายความเครียดแบบไม่แคร์
สื่อ หรือดราม่าใดๆทั้งสิ้น (ว่าไป
นั่น) โดยสินค้าจาก NAD, PSB, 
Velodyne ทุกรุ่น ลดราคาสุด
พิเศษ แบบที่ท่านต้องพอใจ
สบายอารมณกันเช่นเคย พร้อม

ดึงสินค้าหลากรุ่นมาท�าราคา
พิเศษกัน ซึ่งก็มีมากมายหลาย
รุ่นดังนี้

NAD

NAD งวดนี้ดึงเอารุ่นพิมพ์
นิยมมาลดราคากันเลย เอา
แบบเบาๆ สบายๆ เน้นๆ ให้
ท่านประหยัดเงินกันเยอะๆนะ
คะ เริ่มจากตัวแรกเลย NAD C 
316BEE ไม่พูดพร�่าท�าเพลง ลด
ไปเลยจากปกติ 16,000.-บาท 
เหลือ 9,900.-บาทเท่านั้น 
ประหยัดสะใจกับเครื่องชั้นเยี่ยม
ที่มีรางวัลการันตีมากมาย มา
พร้อมกับเครื่องเล่นซีดี NAD C 
515BEE ที่ยอดเยี่ยม เครื่องนี้ก็
เช่นกันราคาปกติอยู่ที่ 12,900.-
บาท เราไม่ขาย งานนี้ขอขาย

เพียง 7,900.-บาทค่ะ
รุ่นถัดมาของ NAD เป็นกลุ่ม

ทางด้านภาพกันหน่อย เราเลือก
สองรุ่นมาลดแบบ “เทขายให้
หมด” เครื่องแรกเป็น Universal 
Player DVD/SACD NAD T 
535 เครื่องนี้ซื้อไปฟังเพลงอย่าง
เดียวก็คุ้มแล้วค่ะ ขอลดแบบเท
กระจาดเป็นครั้งสุดท้าย จาก
ราคาปกติ 26,600.-บาท ลด
แบบดุเด็ดเหลือแค่ 9,900.-บาท
เท่านั้นเองค่ะ ย�้าว่าลดเกิน 50% 
เอาไปฟังเพลงก็คุ้มสุดขีดแล้วค่ะ 

อีกรุ่นเป็นเครื่องเล่น Blu-
ray Disc รุ่น NAD T 557 รุ่น
ล่าสุด ที่น่าเล่นมากๆ ด้วยภาพ
ยอดเยี่ยม HD แท้ๆ เครื่อง
นี้ราคาปกติ 25,000.-บาท เรา
ขอลดลงมา 50% เลยทีเดียวจบ

  ■ NAD C 316BEE ประหยัดสะใจกับเครื่องชั้นเยี่ยมที่มีรางวัลการันตีมากมาย ลดไปเลย
จากปกติ 16,000.-บาท เหลือ 9,900.-บาทเท่านั้น

  ■ เครื่องเล่นซีดี NAD C 515BEE ที่ยอดเยี่ยม เครื่องนี้ราคาปกติอยู่ที่ 12,900.-บาท เรา
ไม่ขาย งานนี้ขอขายเพียง 7,900.-บาท

  ■ เครื่องเล่น Blu-ray Disc รุ่น NAD T 557 รุ่นล่าสุดที่น่าเล่นมากๆ ด้วยภาพยอดเยี่ยม 
HD แท้ๆ เครื่องนี้ราคาปกติ 25,000.-บาท เราขอลดลงมา 50%

  ■ NAD T 775 พร้อมใส่ MDC Board Upgrade จากโรงงาน เป็น Full HD เต็ม
พิกัด เครื่องนี้ปกติ 167,000.-บาท เอามาลดราคาพิเศษเหลือเพียง 95,500.-บาทเท่านั้น
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เหลือเพียง 12,500.-บาทเท่านั้น
นะคะ ลด 50% จ้า รีบๆกันเลย
จ้า หมดแล้วหมดเลย

รุ่นต่อไปของ NAD เป็น 
รีซีฟเวอร์ NAD T 747 รุ่นนี้
ยอดเยี่ยม HD เต็มขั้นค่ะ ปกติ
เราขายกันอยู่ที่ 67,000.-บาท 
แต่งานนี้ขอลดกันแบบไม่ขอเก็บ
กันละ เหลือเพียง 38,000.-บาท
เท่านั้นนะคะ

สุดท้ายของ NAD คือ                             
ไฮ-ไลท์คะ เป็น NAD T 775                          
พร้อมใส่ MDC Board Upgrade                           
รุ่น AM100 และ VM200 จาก
โรงงาน เป็น Full HD เต็มพิกัด 
เครื่องนี้ปกติรวมทุกอย่างหมด
จรดแล้วอยู่ที่ 167,000.-บาท 
ส่วนในงานนี้เราเอามาลดราคา
พิเศษเหลือเพียง 95,500.-บาท
เท่านั้น หรือท่านไหนอยากจะ
ซื้อไปก่อน ก็สามารถรับ T 775 
ไปได้ในราคาพิเศษเพียงเครื่อง
ละ 59,000.-บาท พร้อมรับสิทธิ
ลด AM100 (บอร์ด HD Audio) 

จาก 23,000.-บาท ลด 50% 
เหลือ 11,500.-บาท และบอร์ด 
VM 100 (HDMI) จาก 50,000.-
บาท เหลือเพียง 25,000.-บาท 
ได้เช่นกัน (ใช้สิทธินี้ในอนาคต
ได้) 

เสร็จจาก NAD มาดู PSB 
กันบ้าง PSB งวดนี้ลดสะใจ มี
อะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะ

Alpha Series เดิมลดราคา
พิเศษก็คุ้มมากๆแล้ว คราวนี้ขอ
ลดแบบสะใจเพียงครั้งเดียว ช่วง
นี้เท่านั้น โดยลด PSB Alpha 
B1 จาก 11,500.- เหลือ 6,300.-
บาท, Alpha C1 จาก 9,300.- 
เหลือ 5,100.-บาท และ Alpha 
T1 จาก 25,700.- เหลือเพียง 
14,100.-บาทเท่านั้นค่ะ  

Image Series ลดราคาดีๆ 
เริ่มจาก Image B4 รุ่นเล็กเสียง
ใส ได้มิติ จาก 14,000.- ลด
เหลอืเพยีง 8,900.-บาท จากนัน้ก็
ขยับมาอีกหน่อย รุ่น Image B5 
รุ่นนี้วูฟเฟอร์ 5 นิ้ว เสียงดีมาก

ทีเดียว จาก 18,000.-บาท เหลือ
เพียง 12,000.-บาท Image B6        
รุ่นยอดนิยม ครบเครื่องล�าโพง
วางหิ้งเสียงนุ่มละมุล จากปกติ        
20,000.-บาท เหลือเพียง 
13,900.-บาท และสุดท้ายของ
ซีรีส์นี้ คือรุ่นตั้งพื้นยอดนิยมอีก
รุ่นคือ Image T5 อันนี้เอาไปดู
หนังหรือฟังเพลงก็เหมาะทั้งนั้น 
จากราคาปกติ 42,000.-บาท ลด
เหลือเพียง 28,900.-บาทเท่านั้น
ล่ะคะ

และนอกจาก NAD และ 
PSB รุ่นเหล่านี้จะลดพิเศษแล้ว 
รุ่นอื่นๆที่เราไม่ได้น�ามาลงนี้ก็
มีราคาพิเศษทั้งหมดนะคะ ลอง
ตรวจสอบเงื่อนไขพิเศษได้จาก
สาขาและพนักงานขายประจ�า
ของท่านกันได้เลย

และนอกจากเครื่องและ
ล�าโพงแล้ว ปีนี้เราก็จัดหนักกับ
สาย Supra ด้วย การลดราคา
สุดสะใจ 35% จากราคาตั้งเลย

ทีเดียว ราคานี้ทีเด็ดคะขอบอก 
รวมไปถึง Bell’O ก็ลดลงมาอีก 
25% จากราคาปกติด้วย เรียก
ว่าซื้อมาทดแทนของเก่ากันได้
สบายใจกันเลยทีเดียวนะคะ

โดยงาน Conice Happy 
Days นี้ จัดขึ้นที่สาขาของ
เราทุกสาขา ทั้งในและต่าง
จังหวัด กรุงเทพฯก็ที่โชว์รูม 
ซอยหอการค้า, Central World 
Plaza, Seacon Square, Home 
Pro รังสิต, รัตนาธิเบศร์, แฟชั่น
ไอส์แลนด์, PowerMall บางกะปิ, 
บางแค, พารากอน และ
งามวงศ์วาน ซึ่ง ณ ช่วงนั้นน�า้ก็
คงจะลดลงกันแล้วล่ะนะคะ ทาง
ด้านต่างจังหวัดก็ทั่วประเทศค่ะ 
สมาชิกภาคเหนือก็สาขาเชียงใหม่ 
ภาคใต้ก็ต้องนครศรีธรรมราช 
ที่ตอนนี้เปิดใหม่สวยงามไฉไล 
รวมถึงตัวแทนจ�าหน่ายของเรา
ทั่วประเทศทั้งในกรุงเทพฯและ
ต่างจังหวัดด้วยนะคะพลาดไม่ได้

  ■ PSB Alpha T1 
ลดแบบสะใจจาก 
25,700.- เหลือเพียง 
14,100.-บาทเท่านั้นค่ะ

  ■ รุ่นตั้งพื้นยอด
นิยม PSB Image 
T5 ใช้ดูหนังหรือ
ฟังเพลงก็เหมาะ
ทั้งนั้น จากราคา
ปกติ 42,000.-
บาท ลดเหลือเพียง 
28,900.-บาท
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เชียวละคะ  5 ธันวาคม 2554 
ถึง 31 มกราคม 2555 นี้นะคะ

Conice Open House     
& Swap Day

อีกหนึ่งงานที่ทุกท่านรอคอย
คะ งานขายของเก่า ของ

มีต�าหนิ ตกรุ่น แสนสนุกประจ�า
ปี ปีนี้คอนเฟิร์ม จัดกันแน่นอน 
ในวันที่ 25 ธันวาคม 2554 นี้ค่ะ 
เรียกว่าเป็น Chirstmas Special 
กันเลยทีเดียวค่ะ ซึ่งก็แน่นอน
ว่า งานนี้เรามีสินค้ามากมาย
มาให้ท่านเลือกกันแบบสุดพิเศษ 
ถูกใจเป็นที่สุดอย่างเช่นปีก่อนๆ
แน่นอน (แถมปีนี้อารมณ์เรา
อยากขายกันแบบเทๆด้วยค่ะ) 

ก�าหนดการปีนี้อยู่วันที่ 25 
ธันวาคม 2554 เป็นวันอาทิตย์ 
สะดวกแน่นอนนะคะ ที่โชว์รูม
ส�านักงานใหญ่ ซอยหอการค้า 
ตั้งแต่ 9.00น. เรื่อยไปจนถึง
ประมาณบ่าย 3-4 โมงเย็น 
(ของหมด) นะคะ เตรียมตัว
เตรียมใจกันไว้นะคะ

ส่วนรายละเอยีดสนิค้ามอีะไร
บ้างนั้น รบกวนรออีกนิ้ดดดด 
เดี๋ยวเราจะมีแผ่นพับตามไปถึง
บ้านท่านหลังจากนี้อีกไม่กี่วันค่ะ 
เฝ้าตู้ไปรษณีย์ของเท่าให้ดีนะคะ

Conice นครศรีธรรมราช 

โฉมใหม่ พร้อมให้บริการท่าน
แล้ว!!! 
ข่าวดีส�าหรับแฟนๆชาวใต้

นะคะ ตอนนี้โชว์รูมสาขาภาค
ใต้ นครศรีธรรมราช ที่ได้ปิด
ปรับปรุงไป ก็ได้เปิดบริการแล้ว 
แต่-ไม่ได้อยู่ที่เก่า--นะคะ เพราะ
เราได้ย้ายกันออกมาอยู่ที่ถนน
กะโลม ต�าบลโพเสด็จ อ�าเภอ
เมือง เยื้องแม็คโคร ใครอยู่ย่าน
นั้นคงพอจะทราบนะคะ ถนนไป
แม็คโคร อยู่ฝั่งตรงข้าม จะเห็น
ป้ายของเราเด่นเป็นสง่าเลยค่ะ

ที่นี่เราได้ที่ซึ่งกว้างขวาง
สะดวกสบายขึ้น จอดรถได้ง่าย
และสะดวก ที่ส�าคัญน�้าไม่ท่วม
ค่ะ ออกมาจากเมืองก็ไม่ไกล 
สบายๆกับบรรยากาศเรียบง่าย
เป็นกันเอง จากการดูแลของ
คุณถนอม คนเดิม พร้อมให้
บริการอยู่นะคะ ไปไม่ถูกโทรถาม    
เส้นทางกันได้ค่ะ เบอร์เดิม โทร.
075-343-432 ค่ะ

ตรวจเช็คเครื่องฟรีค่าแรง  
ลดค่าอะไหล่ 40%  

สุดท้ายเป็นข่าวดสี�าหรบัท่าน
ที่โดยน�้าท่วมโดยเฉพาะค่ะ 

ส�าหรับท่านที่เป็นผู้ประสบภัย
โดยเฉพาะ ที่พบว่าเครื่องเครา
ของท่าน โดนน้องน�า้เข้ามา
ท�าร้าย จะหนักจะหนา จะเบา 
แต่ยังข้องใจ ว่ามันจะท�างานได้ 

หรือไม่ได้ ก็ขอบอกว่า ทางเรา
ได้ค�านึงถึงท่านสมาชิกทุกคนค่ะ 
โดยเฉพาะในเรื่องความปลอดภัย
จากการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่
ผิดพลั้งพลาดไปนั้น เป็นเรื่อง
อันตรายมากๆ

เราจึงจัดโพรแกรมตรวจ
เช็คพิเศษขึ้นมานะคะ โดยท่าน
สมาชิกที่เครื่องเสียงของท่าน 
โดนน�้าท่วม แล้วมีความสงสัยว่า
มันยังจะท�างานได้หรือไม่ เพราะ
บางทีดูภายนอกแล้วมันก็ยัง
โอเคดี แต่ก็ไม่กล้าที่จะเอามาใช้ 
หรือบางเครื่องโดนหางๆไม่หนัก 
แต่ก็ไม่กล้าทดลองเสียบปลั๊กนั้น 
ข่าวดีคือ ทางเรายินดี “ตรวจ
เช็ค” ให้ฟรีค่ะ เพราะบางครั้ง
น�้าแห้งไปแล้ว และอยากลองว่า
ยังท�างานอยู่หรือเปล่า เราไม่
แนะน�าให้ตรวจสอบเอง น�ามาให้
ช่างผู้เชี่ยวชาญของเราตรวจสอบ

ให้ ดีกว่า
ซึง่หากเครื่องนัน้ๆยังท�างาน

ได้ เราจะตรวจเช็คการท�างาน
อย่างละเอียด พร้อมท�าความ
สะอาดเครื่องให้ท่านให้เอี่ยมอ่อง 
อรทัยเหมือนใหม่ โดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น แต่หากใน
กรณีที่เครื่องมีความเสียหาย แต่
สามารถซ่อมได้ เช่น ต้องมีการ
เปลี่ยนอะไหล่บางตัวเพื่อให้กลับ
มาท�างานได้อีก ทางเราก็จะลด
ราคาค่าอะไหล่ให้ 40% พร้อมฟรี
ค่าแรงให้ท่านค่ะ 

ทั้งนี้ทั้งนั้น ต้องเรียนก่อน
นะคะ ข้อเสนอพิเศษนี้คงต้อง
จ�ากัดไว้กับเครื่องเสียงโดยเฉพาะ 
หรือหากเป็นล�าโพง ก็อาจจะ
ดูแลให้ท่านกรณีที่ไดรเวอร์ เช่น   
วูฟเฟอร์ หรือทวีทเตอร์ เสียหาย 
แต่กับตัวตู้นั้น ต้องเรียนว่าหาก
ตัวตู้เสียหาย โดนน�้าบวมมากๆ
นั้น เราคงต้องยอมปล่อยเขาไป
นะคะ ซ่อมไม่ไหวค่ะ 
 ...............................

เอาล่ะนะคะ เนื้อที่ฉบับนี้ก็       
หมดลงแล้ว อย่าลืมนะคะ หา          

ความสุขให้ชีวิตกับเครื่องเสียง
ดีๆ ราคาดีๆ กันได้ในงาน 
Conice Happy Days 2011 
อย่าลืมติดตามรายละเอียดงาน 
Conice Open House & Swap 
Days กันเร็วๆนี้ด้วยค่า

พบกันใหม่ปีหน้าค่ะ

  ■ Conice สาขานครศรีธรรมราชโฉมใหม่ เปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 9 ธันวาคม ศกนี้ เวลา 9.09 น.

  ■ เครื่องเสียงของท่าน 
โดนน�า้ท่วม แล้วมีความ
สงสัยว่ามันยังจะท�างาน
ได้หรือไม่ ทางเรายินดี 
“ตรวจเช็ค” ให้ฟรีค่ะ
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กับ 35 ปีในไทย ผมคิดเอาเองว่า ทางบริษัทฯต้องการ
ฟังเสียงตอบจากผู้ใช้เครื่องเสียง NAD ว่าท่านจะมีเรื่อง
ราวความประทับใจ สะท้อนให้บริษัทฯเกิดความพึงพอใจ 
ประทับใจ มากน้อยแค่ไหน ผมพร้อมแล้วที่จะพาผู้อ่านได้รู้
ถึงความรู้สึกของผมต่อเครื่องเสียง NAD

ผมขอท้าวความก่อนจะน�าเสนอ เครื่องที่ผมเกริ่นไว้
ตอนสมัยยังเด็ก บ้านของผมเป็นร้านค้าขายของจิปาถะ 
ไม่ว่าเสื้อผ้า นาฬิกา เครื่องเหล็ก เกษตร ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง 
เอาละมากไป เตี่ยผมเป็นคนชอบเครื่องเสียงมาก วิทยุ
เครื่องแรกที่เตี่ยหิ้วมาฟังคือวิทยุ RCA ใช้ถ่านเป็นหลาย
โหล เป็นถ่ายไฟฉายก้อนใหญ่ในลังไม้ ต่อสายอากาศกับ                                                        
ล�าไม้ไผ่สงู เมือ่เปิดฟังกไ็ม่ค่อยชดัเจน สถาน ี1 ปณ. เสยีง                                                              
คลื่นแทรกไม่ชัดเท่าที่ควร สมัยนั้นใครมีวิทยุฟังก็ถือว่า
มีฐานะค่อนข้างดี ต่อมาก็มีคนซื้อมาใช้กันมากขึ้น เตี่ย
ผมก็วิวัฒนาการก้าวหน้าขึ้นจากวิทยุที่ใช้ถ่านเป็นโหล มา
เปลี่ยนเป็นเครื่องวิทยุหลอดเสียบไฟฟ้ามีเสียงดีขึ้น เตี่ย
ผมก็ซื้อวิทยุดีๆมาฟัง เช่น ยี่ห้อกรุนดิก, เทเลฟุงเก่น,  
โลวีออฟต้า คนมาซื้อของที่ร้านสนใจ ชอบใจ ก็ซื้อไป จน

หมายเหตุกองบก.:
	 หลังจากที่ทางเราประกาศรับเรื่องจากทางบ้านในหัวข้อ	“NAD	กับฉัน”ลงในวารสารฉบับที่แล้วนั้น	ก็ปรากฏว่าได้มีแฟนานุแฟน
ของ	NAD	หลายต่อหลายท่าน	ส่งเรื่องราวความประทับใจของแต่ละท่านที่มีต่อ	NAD	มามากมายหลายเรื่อง	ซึ่งแต่ละเรื่องนั้น	อ่าน
ไปแล้วบอกได้ค�าเดียวว่า	“สุดยอดทุกเรื่อง”	ไม่ธรรมดาเลยจริงๆ	อ่านไปซึ้งไป	ตื้นตันไป	อิ่มเอมอย่างที่สุด	เพราะแต่ละท่านนั้นมีลีลา	
ชั้นเชิงในการเขียนเรียกได้ว่า	นักเขียนอาชีพอายม้วนไปเลย
	 สุดท้ายที่คิดว่าจะคัดเรื่องที่เด็ดๆแค่เรื่องเดียวมาลงนั้น	เราท�าไม่ได้ครับ	เพราะพวกเราที่นี่อ่านแต่ละเรื่องแล้วตัดสินกันไม่ได้
จริงๆ	ว่าเรื่องไหนคือสุดยอด	เพราะสุดยอดกันมาทุกเรื่อง	จึงน�าเรื่องที่เด็ดๆจ�านวนมากมาลงให้อ่านกันนะครับ	ซึ่งท่านไหนอ่านแล้ว
ติดอกติดใจ	อยากจะลองขยับมาบ้างก็อาจจะยังพอมีเวลาครับ	รางวัลล�าโพง	PSB	Alpha	B1	ยังรออยู่ครับ	(เขียนกันมาสุดยอดทุก
ท่านแบบนี	้สุดท้ายคงต้องใช้วิธีจับฉลากกันล่ะครับ)	

เที่ยวนี้ก็มีสมาชิกส่งกันมามากมายหลายท่านครับ	ก็เลยน�ามาลงให้ได้อ่านกัน	จะได้ช่วยลุ้นช่วยเชียร์ว่าท่านใดน่าจะได้รางวัลใหญ่
ของเรานะครับ

NAD
กั • บ • ฉั • น

NAD กับฉัน
จาก ปรีชา ประสพโชคนิมิต/นนทบุรี

ผมได้รับวารสาร Life Entertainment ของบริษัท 
โคไน้ซ์ อีเล็คโทรนิค จ�ากัด ที่ส่งให้แก่สมาชิกทุก

คน ผมนายปรีชา ประสพโชคนิมิต สมาชิก 4600024079 
และได้อ่านวารสารถึง NAD 40 ปี ในโลกเครื่องเสียง
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มาถึงวิทยุของอังกฤษยี่ห้อมูลหลาด มีเอฟเอ็มเสียงชัด
มาก มีทุ้มแหลม ความสดใสของเสียงได้ยินแม้กระทั่ง    
สุเทพ วงศ์ก�าแหง เสียงหายใจในขณะร้องนั่นทีเดียว (ผม
ไม่ได้โม้)

ผมมาท�างานอยู่กรุงเทพฯเป็นลูกจ้างท�างานกับฝรั่ง 
ตอนหลังผมก็ได้งานใหม่เป็นข้าราชการ ผมก็ยังชอบ
เครื่องเสียงเป็นชีวิตจิตใจ ใฝ่ฝันเครื่องเสียงดีๆ ชอบเล่น       
แผ่นเสียง หาซื้อแผ่นเสียงไว้ฟัง ซึ่งตอนนั้นเทปคาสเสทท์                                                       
เป็นของใหม่มาแรง แผ่นเสียงจะล้าสมัยแล้ว ผมก็ยัง
สะสมแผ่นเสียง โดยไปซื้อที่ร้าน Tria Shop เป็นที่
จ�าหน่ายของมือสอง โดยฝรั่งบริจาคก่อนไปเมืองนอก
หรือเบื่อน�ามาให้ทางสมาคมจ�าหน่าย ผมสะสมไว้เยอะ 
200-300 แผ่น ตอนหลังผมไปศึกษาต่อ ไม่ค่อยมีเงิน ก็
น�าแผ่นเสียงไปนั่งขายที่คลองถม มีคนต้อนรับอย่างดี ผม
ขายจนกระทั่งแผ่นร่อยหรอ มีเงินใช้จ่ายดี ก็เลยค้าขาย
แผ่นเสียงในระหว่างปี 2512-2516

แน่เลย ผมก็เดินหายไปในบริษัท ภายในก็ไม่เห็นมีของ
ขายมากน้อยเท่าไหร่ ผมเจาะจงขอดูรีซีฟเวอร์ NAD 
7020 คนหนุ่มรูปร่างสูงหน่อยเป็นคนแกะกล่องและเปิด
เครื่องทดสอบให้ฟัง ดูๆก็เป็นเครื่องเสียงธรรมดา สีคล�้า
ทะมึนให้เสียงใสชัดเจนดี ผมก็ลูบคล�าดู เขาก็สาธิตเรื่อง
เครื่องเคราจนเป็นที่พอใจ สนนราคาร่วมหมื่น ผมตกลง 
เขาก็ใส่กล่องรัดอย่างดี ผมก็หิ้วขึ้นรถไฟกลับบ้านเลย โดย
ไม่แวะที่อื่นใดเลย มาเพื่อ NAD 7020 เฉพาะเลย

มาถึงบ้านก็เปิดฟัง โดยใช้ล�าโพงที่พันวอยซ์เอง ลืม
คุยไปว่าผมเคยรับจ้างซ่อมล�าโพงตอนอยู่ที่คลองถม ซึ่ง
ที่คลองถมมีคนซ่อมล�าโพงอยู่คนหนึ่ง เขาซ่อมล�าโพงอยู่
ที่ร้านไทยฮวด ผมก็สนใจแบบครูพักลักจ�านั่นแหละ ตอน
นั้นผมใช้ล�าโพงขนาด 12 นิ้ว 2 ตัว เสียงแหลมของ 
ITT ล�าโพงใหญ่ 2 ตัวเป็นยี่ห้อซีเล็คชัน แม่เหล็กหนัก
ประมาณ 7-8 กิโลกรัม กับกูดแมนของแท้ของอังกฤษ 
เสียงที่ผ่านล�าโพงคู่นี้ ผมก็ว่าดี เพราะดี ฟังทุกวันถ้ามี
เวลาว่าง นานๆเข้าผมเข้าใจดีว่ามันไม่เป็นเครื่องธรรมดา
อย่างที่คิด เสียงดีเยี่ยมมาก ถูกต้องแล้ว สมกับที่ได้รับ
รางวัลไฮ-ไฟ กรังด์ปรีซ์ จากชิคาโก ด้วยคุณลักษณะพิเศษ
ของปุ่มคลิพที่ตัดเสียงซ่าระหว่างสถานีภาควิทยุ ภาค   
อินติเกรตเยี่ยม รับรางวัลไฮ-ไฟ กรังด์ปรีซ์ แล้วยังอยู่ใน
เครื่อง NAD 7020 และภาคโฟโนของ NAD 7020 ยัง
เน้นใช้กับเครื่องเล่นแผ่นเสียงเป็นพิเศษ เช่นเดียวกับผม
ตัดสินใจเน้นชื่อ NAD 7020 เป็นพิเศษ

จากวันนั้นมาเครื่องเสียงยี่ห้อ NAD ผมให้ความสนใจ
มากกว่าหลายยี่ห้อ ด้วยใจจดจ่อ ได้ซื้อสินค้า NAD และ
เครื่องเสียงของบริษัท โคไน้ซ์ฯ จะเป็นล�าโพง AR, PSB 
และ Velodyne เครื่องเล่นอื่นๆจะเต็มบ้าน นี่แหละแฟน
พันธุ์แท้ของบริษัท โคไน้ซ์ อีเล็คโทรนิค จ�ากัด

สามสิบกว่าปีที่ผ่านมา ผมเฝ้าสังเกต ไปมาหาสู่เสมอ 
บริษัท โคไน้ซ์ฯยังคงยืนรับมรสุมพายุ IMF หรือเศรษฐกิจ
ตกต�่าย�่าแย่ เวลาที่ผ่านไปจนกระทั่งท้องฟ้าส่งประกาย
เจิดจ้า สว่างไสว ด้วยเศรษฐกิจที่ดี บริษัท โคไน้ซ์ฯยังยืน
อย่างสง่าผ่าเผย เช่นเดียวกับ NAD รุ่น 7020 ของผม
ยังใช้ได้ดีเยี่ยม แม้มันจะแก่ถึงสามสิบกว่าปี มันยังรักษา
หน้าที่อย่างเสมอต้นเสมอปลาย แม้มันจะไม่ได้อยู่กับผม 
แต่อยู่กับน้องชายผม เขาก็รักภาคภูมิใจเสมอใน NAD 
7020 ตัวนี้

จากนั้นเครื่องของบริษัท โคไน้ซ์ฯก็ผ่านมือผม NAD 
705, NAD AV716 และ NAD AV763 ทุกเครื่องยังใช้อยู่ 
ซื่อสัตย์ ซื่อตรง เป็นเรื่องราวอมตะของผม ผมขอขอบคุณ 
คุณลานทิพย์ เป็นอย่างมากๆที่มีเครื่องเสียงที่ดีให้ผม
ได้ฟังในวันนี้ หวังว่าผู้ใช้เครื่องเสียงของบริษัท โคไน้ซ์ฯ 
คงภาคภูมิใจเช่นผม ผมจะกล่าวว่าของเขาดีอย่างไร ผม
เขียนได้ไม่มากเกินกว่านี้

ขอให้ผู้อ่านทุกคนที่เสียสละเวลาอันมีค่ากับเรื่องราว

จนกระทัง่ผมย้ายไปอยูต่่างจงัหวดั กเ็ลกิขายแผ่นเสยีง 
เครื่องเล่นแผ่นเสียงก็ใช้ไปหลายเครื่อง จนกระทั่งมา
ใช้เครื่องเล่นแผ่นเสียงยี่ห้อ BSR ใช้รีซีฟเวอร์ของฟิลิปส์ 
เปลี่ยนหัวเข็มเป็นของ Shure ก็ว่าดีใช้ได้ ความที่ชอบ
เครื่องเสียง มักจะซื้อหนังสือสเตรีโอ ไฮ-ไฟ มาอ่านเล่น
เป็นประจ�า ภายในเล่มก็มีการโฆษณาเครื่องเสียงของ 
NAD ในภาพก็ดูดีน่าเชื่อถือ ในสมองของผมมีแต่ความคิด
เรื่องอยากได้เครื่องเสียงที่ดีไว้ฟังเล่น เครื่องเสียงที่ผมคิด
ไว้มีจูนเนอร์ของเคนวูด และอินติเกรตเตด แอมป์ ของ
ไพโอเนียร์ หรือรีซีฟเวอร์ของโรเทล ร้านอยู่ข้างวัดอินทร์ 
หรือรีซีฟเวอร์ของฟิสเชอร์ เอ๊ะ ซื้อเลยดีไหม? ขณะที่ตัว
เลือกวุ่นวายในสมอง แล้วความคิดผกผันไม่ค่อยคิดมา
ก่อน ก็เกิดขึ้นในใจผม ผมรักรีซีฟเวอร์ของ NAD รุ่น 
7020 แต่งงานกับผมนะ NAD จ๋า เป็นไงมันไหม? มันไม่
ตลกแม้แต่นิดเดียว 

ไม่กี่วันต่อมา คือเดือนสิงหาคม ปี 2525 ผมอยู่
จังหวัดปราจีนบุรี นั่งรถไฟมาลงมักกะสัน เดินข้ามถนน
มายังบริษัท โคไน้ซ์ฯ ข้างตึกโรงแรมอินทรา หรือโรงหนัง
อินทรา เดินเลียบซอยจนเห็นป้ายของบริษัท โคไน้ซ์ฯ ใช่
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ของผม ขอขอบพระคุณ โชคดีทุกๆคน

หมายเหต:ุ

หลงัจากทีไ่ด้รบัจดหมายของคณุปรชีา ประสพโชคนมิิต 
พร้อมทั้งได้เห็นรูปถ่ายที่ได้กรุณาส่งมาด้วยนั้น ทาง LE ก็
เลยขอมอบรางวัล “ผู้รักษาของดีเด่น” ให้ก่อนเลยนะคะ

■

NAD กับฉัน
จาก ชนนิกานต์ ด�าโอ/ปทุมธานี

เพื่อนคนแรกของคุณคือใครคะ? ตุ๊กตาตัวโปรด สัตว์
เลี้ยงแสนรัก หรือเพื่อนข้างๆบ้านคุณ ส�าหรับดิฉัน

แล้วเพื่อนคนแรกของดิฉันน่าจะเป็น NAD 804 ซึ่งเค้า
เป็นเพื่อนดิฉันตั้งแต่จ�าความได้ ผู้อ่านอาจสงสัยว่าคน
อะไรเนี่ย! มีเพื่อนเป็นเครื่องเสียง เป็นล�าโพง จริงๆ
แล้วเรื่องนี้ดิฉันได้แนวคิดมาจากการอ่านหนังสือของคุณ   
นิ้วกลม เรื่องสิ่งมหัศจรรย์ธรรมดา ในหนังสือเล่มนี้มีเนื้อ
เรื่องเกี่ยวกับสิ่งธรรมดารอบๆตัวเรา ถ้าหากเรามีเวลา
ลองอยู่กับสิ่งธรรมดาๆพวกนั้น แล้วคุณจะได้ยินเสียงใน
ใจของสิ่งของธรรมดาๆ เมื่ออ่านเสร็จดิฉันจึงลองกลับมา
ดูที่บ้านของตัวเองว่า ในบ้านของเรามีสิ่งธรรมดาๆอะไร
บ้าง ที่เราไม่เคยท�าความรู้จักกับพวกมันจริงๆ และหนึ่ง
ในนั้นที่ดิฉันอยากแนะน�าให้ผู้อ่านได้รู้จักคือ NAD 804 
เพื่อนสนิทธรรมดาๆที่แสนมหัศจรรย์ของดิฉันเอง

NAD 804 เธอเป็นเพื่อนกับดิฉันตั้งแต่เด็ก เธอ
ได้เข้ามาอยู่ในบ้านของครอบครัวเราพร้อมๆกับตัวดิฉัน
เอง จึงเป็นเรื่องน่าเสียดายที่ดิฉันไม่ได้เป็นคนไปรับเธอ
ด้วยตนเอง เนื่องจากตอนนั้นดิฉันก็เพิ่งลืมตาดูโลกมา
พร้อมๆกับเธอเช่นกัน จากวันนั้นเป็นต้นมาบ้านของเรา
ก็เปลี่ยนไป เพราะมีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นมาพร้อมๆกัน ทั้ง
ดิฉันและ NAD 804 เธอเป็นเพื่อนที่น่ารักมาก เธอช่วย
คุณพ่อกับคุณแม่เลี้ยงดิฉัน โดยการร้องเพลงกล่อมเมื่อ
ยามหลับ ร้องเพลงทักทายเมื่อยามตื่น เธอไม่เคยทิ้งดิฉัน
ไปไหนเลย (เสียหรือส่งซ่อม) อยู่เป็นเพื่อนกันตลอดมา
จนถึงทุกวันนี้ นี่แหละค่ะเพื่อนสนิทของดิฉัน

NAD 804 นอกจากจะเป็นเพื่อนสนิทของดิฉันแล้ว 
เธอยังเป็นล�าโพงคู่โปรดของคุณพ่อดิฉันอีกด้วย เมื่อไหร่
ที่คุณพ่อพาเพื่อนๆมาฟังเพลงที่บ้าน คุณพ่อไม่เคยลืม
ที่จะเปิดเผยหน้าตาของ NAD 804 ให้ทุกคนได้ชื่นชม 
(เปิดหน้ากากล�าโพง) ทุกครั้งที่คุณพ่อพูดถึงล�าโพงคู่นี้ให้
เพื่อนๆฟัง สีหน้าและแววตาคุณพ่อจะเปี่ยมไปด้วยความ
ภาคภูมิใจเหมือนกับว่าไม่มีล�าโพงคู่ไหนสามารถมาแทนที่ 
NAD 804 ได้อีกแล้ว (ก็คงเป็นเช่นนั้นจริงๆ) และเธอ
ก็ไม่เคยท�าให้คนฟังต้องผิดหวังเลยสักครั้ง เพราะเสียง
ที่เธอร้องออกมาจากกล่องสี่เหลี่ยมคู่นั้นในแต่ละครั้ง สม
ค�าคุย (โม้) ที่คุณพ่อดิฉันได้พูดไว้ทุกครั้ง ไม่ว่าเธอจะได้

ร่วมงานกับใคร (เครื่องเล่น DVD NAD T531, เครื่อง
เล่นแผ่นเสียงของคุณพ่อ, จูนเนอร์ตัวโปรดของคุณแม่, 
โทรทัศน์ที่เกาะผนังอยู่ในบ้านหรือคอมพิวเตอร์แก่ๆของ
ดิฉันเอง เธอสามารถเข้าได้กับทุกๆคนในบ้านเป็นอย่างดี 
ไม่เคยต้องทะเลาะกับเพื่อนๆคนไหน  (จริงๆดิฉันคิดว่า
ล�าโพงคู่อื่นอาจจะสามารถเข้าได้กับทุกเครื่องเช่นกันแต่คง
ไม่ดีเท่า NAD 804) 

ในวันนี้ NAD 804 อยู่กับดิฉันและครอบครัวมา
มากกว่า 18 ปีแล้ว คอยอยู่เป็นเพื่อนกับดิฉันในทุกๆ
สถานการณ์  ส่วนหนึ่งคงอาจเป็นเพราะดิฉันชอบฟัง
เพลงโดยส่วนตัวอยู่แล้ว (ชอบเปิดเพลงฟังตามอารมณ์
ที่รู้สึกขณะนั้น) และรู้ลึกว่าการฟังเพลงที่เพราะที่สุดคือ
การฟังเพลงที่บ้านจากล�าโพงคู่โปรด (ตอนดิฉันไปธุระ
ข้างนอกบ้านดิฉันจะมีเครื่องเล่นที่เสียบหูฟังเพลง ฟัง
เพลงตามร้านอาหาร งานเลี้ยง งานสังสรรค์ต่างๆ ซึ่ง
ดิฉันรู้สึกว่าเสียงไม่เพราะเหมือนกับล�าโพงที่บ้าน) และ
สิ่งที่ดิฉันประทับใจจากล�าโพงคู่นี้อีกอย่างหนึ่งคือ ชื่อ
เล่นของดิฉันซึ่งเป็นชื่อเดียวกับเครื่องเสียงตัวโปรดของ
คุณพ่อ มีครั้งหนึ่งดิฉันไปฟังเพลงกับคุณพ่อที่ บ้	า	น														
ท	ว	า	ท	ศ	ิน ดิฉันรู้สึกว่าเครื่องเสียงทุกๆชิ้นในบ้านมี
คุณค่าและมีความสามารถเฉพาะตัวที่แตกต่างกัน และถ้า
มีโอกาส ในอนาคตดิฉันจะต้องหาเพื่อนให้กับ NAD 804 
มาอยู่ที่บ้านอย่างแน่นอน

เพื่อนที่อ่านทุกๆคนคะ วันนี้กลับบ้านไปลองนั่ง
เงียบๆฟังสียงในใจของสิ่งธรรมดาๆที่อยู่ในบ้านของคุณดู
นะคะ แล้วคุณจะได้ยินเสียงในใจของพวกเค้าทุกคน และ
เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้จะท�าให้คุณรัก
เพื่อนในบ้านของคุณมากขึ้นค่ะ

■

NAD กับฉัน
จาก วชิระ อรรถวิทยา/กรุงเทพฯ

สวัสดีครับ เพื่อนๆพี่ๆ ครอบครัว NAD ทุกท่าน และ
ผมก็ขอบคุณทุกท่านมาก ที่จัดให้มีโครงการเล่าเรื่อง 

“NAD กับฉัน” ขึ้นมา ซึ่งผมก็เป็นคนนึงที่ชื่นชอบ และ
ผูกพันกับเครื่องเสียงภายใต้ชื่อ NAD มากๆ ความรู้สึกนี้
ได้สั่งสมอยู่ภายในใจผมเป็นเวลานานมากแล้ว จึงถือเป็น
โอกาสที่จะได้ถ่ายทอดความรู้สึกของผมแลกเปลี่ยนให้ทุก
ท่านอ่านกัน

“NAD กับฉัน” ถ้าลองนับดูก็รู้จักกัน 14 ปีแล้วนะ ใน
ตอนนั้นตัวผมเองยังเป็นเด็กน้อยอยู่ อายุประมาณ 12 
ปี จะว่าไปก็อาจจะไม่รู้ประสาอะไรในเรื่องเครื่องเสียงสัก
เท่าไหร่นัก แต่ก็ได้โอกาสฟังเพลงจากคุณน้าที่รู้จักกันท่าน
หนึ่ง ด้วยว่าวันนั้นผมไปหาคุณน้าซึ่งเครื่องเล่นซีดีของ
ท่านเกิดอาการงอแงนิดนึงเป็นของยี่ห้ออะไรในครั้งแรก
ผมก็ไม่ทราบ (เพราะไม่ได้ใส่ใจ) จึงตั้งใจจะน�าเข้าไปให้
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ศูนย์เช็คดู เลยชวนผมซ้อนท้ายมอเตอร์ไซด์ตามไปด้วย 
นึกยังงัยไม่ทราบผมก็ตามท่านไป โอโห! ผมรู้สึกว่าไปไกล
มาก เพราะไปจากคลองขวางใช้เวลาเกือบสองชั่วโมงแน่ะ
กว่าจะถึง ท่านก็น�าเครื่องเล่นซีดีเดินเข้าไปบ้านหลังหนึ่ง 
ผมรู้สึกว่าบ้านนั้นสวยมาก ผมยังถามท่าน ไหนว่าจะไป
ซ่อมเครื่องเสียงแต่พามาบ้านใคร อืมนี่แหล่ะถึงแล้วท่าน
ตอบมา ผมก็เดินตามเข้ามาที่ใต้ถุนบ้าน เออแฮะเป็นที่
ซ่อมจริงด้วย แต่สักพักนึงเห็นคุยกันเรื่องอาการเสีย แล้ว
สรุปด้วยการซื้อเครื่องใหม่ ท่านจึงพาผมขึ้นไปบนบ้านสัก
ที โอโห! เครื่องเสียงเต็มไปหมดเลย แล้วก็มีคนในบ้านพา
ไปที่ห้องนึง (เท่าที่จ�าได้) เมื่อเดินผ่านประตูไปอยู่ตรงข้าม
ขวามือแล้วนั่งรอสักพัก เขาก็หยิบเครื่องเล่นซีดีเครื่อง
ใหม่แกะกล่องมาเปิดลองให้ฟัง คุณน้าผู้นั้นก็ให้เรานั่ง
ฟังข้างๆแล้วชมนั่น ตินี่ให้เราฟัง แต่ก็ไม่เห็นรู้เรื่องเลย 
จนช่วงนึงผมมีโอกาสได้นั่งอยู่คนเดียว แล้วลองตั้งใจฟัง
เพลงดูสักที การฟังครั้งนั้น...เป็นอะไรที่เหมือนฝัน มัน
สร้างจินตนาการให้ผมได้สัมผัส แม้ว่าจะไม่มีภาพ หรือ
รูปร่างก็ตาม เป็นสิ่งที่เกินกว่าค�าพูด และเป็นจุดเริ่มต้น                                                
ให้ผมได้หลงใหลในเครื่องเสียงโดยเฉพาะเครื่องของที่นี่ 
คราวนี้ผมจึงตั้งใจเข้าไปดูใกล้ๆ ว่าเป็นยี่ห้ออะไร ผมจึง
จดจ�ายี่ห้อนี้ตั้งแต่วันนั้น แล้วคิดว่าสักวันผมจะมีเครื่อง
เสียง NAD ให้ได้ แต่หลังจากนั้นมาผมก็ไม่ได้ไปที่นั่นอีก
เลย และด้วยความเป็นเด็กจึงไม่รู้ว่าที่นั่นคือที่ใหน (ตอน
หลังรู้แล้วว่าที่นั่นคือ บ้	า	น	ท	ว	า	ท	ศิ	น ) แต่วันนึง
ได้ไปเดินเล่นที่แผนกเครื่องเสียงของ The Mall บางแค 
(เพิ่งเปิดใหม่) เพราะบ้านอยู่ใกล้กัน เดินดูอะไรไปเรื่อย
แต่ก็มาสะดุดหยุดอยู่ที่โซนนึงซึ่งโชว์เครื่องของ NAD 
ทั้งหมดเลยและเปิดเพลงไว้ด้วย ผมดีใจมากที่มีโอกาสได้
ฟังอีกครั้งนึง (แต่ในห้างก็รู้ๆอยู่ว่าเสียงรอบข้างดังมาก) 
กลับไปถึงบ้านวันนั้นจึงขอให้คุณแม่ซื้อให้ แต่ก็ไม่ได้ จน
ประมาณ 2 ปี ในที่สุดคุณแม่ทนความเร้าของเราไม่ไหว 
จึงตัดสินใจซื้อให้ แต่...เป็น Mini Compo ของค่ายญี่ปุ่น
นะ เพราะราคาถูกกว่ามาก และได้ครบชุด ผมผิดหวังนิด
นึง แต่ก็ชอบนะ ฟังทุกวันเลย ปรับนั่นนิด นี่หน่อย เท่า
ที่ปรับได้ คิดว่ามันก็เครื่องเสียงเหมือนกันนี่ แต่ยิ่งฟังมัน
ก็ยิ่งไม่ใช่ หรือไม่เกิดความรู้สึกเหมือนที่ได้รับจาก NAD 
ตอนนั้นผมก็ยังฟังไม่เป็นนะ แค่รู้สึกว่ามันขาดอะไรบาง
อย่าง ที่บอกไม่ถูก แล้วตกลงขาดอะไร เลยกลายเป็นว่า
ถ้าว่างเมื่อไรก็จะไป The Mall เพื่อขอให้ได้ฟังเสียงของ 
NAD หรือยี่ห้ออื่น เพื่อพัฒนาความรู้ในการฟัง ผมท�าอยู่
อย่างนี้ จะเรียกว่าเป็นกิจวัตรก็ว่าได้ ก็ตั้งแต่ผมเรียนอยู่ 
ม.2 จนกระทั่งจบ ป.ตรี จนเกิดเป็นความผูกพัน ถ้าวัน
ไหนเครื่องเสียงที่โชว์ในห้างโดยเฉพาะ NAD ไม่เปิดเพลง
ก็อดฟัง ก็จะได้แต่ยืนดูโซนของ NAD นั้นให้พอหายคิดถึง
จึงกลับบ้านได้ (ไม่กล้าบอกให้เขาเปิดเพราะเรายังไม่ซื้อใน
เวลาอันใกล้) เพราะรู้สึกว่ามันคือสิ่งที่ใช่ พอถึงวันแรกที่

ผมเริ่มท�างานเท่านั้นแหล่ะ ผมก็จัดสรรเงินหยอดกระปุก
ไว้เพื่อสักวันจะได้มี NAD เป็นของตัวเอง จนถึงปีใหม่
ปี 2548 ผมคิดว่าพร้อมจะซื้อล่ะ จึงตัดสินใจซื้อ NAD C 
320BEE มาไว้ในบ้านสักที เป็นเครื่องเสียงของ NAD ชิ้น
แรกที่ได้เข้ามาในบ้านตามที่ผมฝันไว้ ผมใช้ต่อกับเครื่อง
เล่น DVD ที่มีอยู่ในบ้าน กับล�าโพง Mini Compo เดิมที่                     
ใช้อยู่ ต่อมาอีก 2 ปี ผมก็ได้ถอย PSB Alpha B1 มาเข้า
ชุด ในขณะนี้ผมก�าลังรอว่าเมื่อไรเครื่องเล่นของ NAD จะ
เข้ามาประจ�าการในบ้านผม เพื่อให้เครื่องเสียงชุดแรกที่
ผมรอคอยครบชุดตามที่ฝันไว้

ณ วันนี้ ผมก็ยังไม่รู้ว่าเพราะอะไรผมถึงชอบ   
เครื่องเสียง ไม่รู้ว่าเพราะอะไรผมถึงหลงเสน่ห์ NAD ท�า 
ให้ผมต้องตั้งหน้าตั้งตารอว่าเมื่อใด...วันนั้นจะมาถึง จน
กระทั่ง วันที่ผมตัดสินใจซื้อ NAD C320 BEE วันนั้นพี่
พนักงานขายที่เห็นผมแวะมาดูตลอดยังไม่เชื่อเลย ว่าผม
ซื้อจริงหรือ? เพราะผมเดินเข้าไปแล้วชี้บอกพี่เขาเลยว่า 
“เอารุ่นนี้ครับ” โดยไม่ดูอะไร หรือถามอะไรเลย (ก็ผมดูมา 
11 ปีแล้วนี่) แล้วเวลาระทึกใจของผมก็มาถึง เวลาที่พี่เขา
ถือกล่อง NAD C 320BEE เดินเข้ามาหาผม แล้วค่อยๆ 
แกะกล่องออกเพื่อเปิดลองให้ผมฟัง ช่วงที่พี่เขายื่นรีโมท
ให้เราถือ แล้วบอกว่าอะไรเป็นอะไร ใช้งานยังงัย เวลานั้น
ในใจผมเหมือนจะร้องไห้ มันรู้สึกตื้นตันใจ แม้ว่าของที่ผม
เลือกอาจจะดูน้อยนิดส�าหรับใครบางคน แต่ส�าหรับผมมัน
คือที่สุด (แม้ตอนซื้อ PSB Alpha B1 ก็ยังรู้สึกเหมือน
กัน) ถ้าถามผมว่าเครื่องเสียงมีตั้งหลายยี่ห้อ ท�าไมต้อง
เป็น NAD ผมจะตอบว่า ก็ยี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อแรกที่ท�าให้
ผมประทับใจในน�้าเสียงตั้งแต่ครั้งแรกที่ฟัง เป็นเครื่อง
ที่ถ่ายทอดเสียงได้ สะอาด นุ่มนวล หนักแน่น สดใส มี
ความเป็นตัวตนที่เป็นธรรมชาติ ไม่ท�าให้รู้สึกล้า หรือเบื่อ
หน่ายในทุกครั้งที่ฟังเลย ยิ่งถ้าเปิดเพลงที่นักร้องเป็น
ผู้หญิงแล้วละก็ จะยิ่งรู้สึกถึงความหวานฉ�า่ ผ่อนคลาย มี
ความอ้อล้อ ท�าให้หลงรักเสียงของนักร้องแม้จะยังไม่เห็น
หน้านักร้องก็ตาม นี่แหล่ะท�าให้เราเลือก NAD เท่านั้น

“ในใจลึกๆแล้ว NAD กับฉัน เป็นยิ่งกว่าเพื่อน เพราะ
ฉันมีความสุขทุกครั้งที่ได้ฟังเธอ”

สุดท้ายผมขอขอบคุณพี่แก้วซึ่งเคยประจ�าอยู่ The 
Mall บางแค พี่เขามีอัธยาศัยดีมาก ไม่แสดงท่าทีร�าคาญที่
ผมเข้าไปดูบ่อยๆ เป็นยอดนักขายจริงๆ ขอบคุณ บ้	า	น	
ท	ว	า	ท	ศิ	น (Conice) ที่ได้น�าเครื่องเสียงที่ดีมากให้เรา
ได้ฟังกัน   

■

NAD กับฉัน
จาก สุขอานันท์/สมุทรปราการ

ในอดีตผมคือเด็กชายคนหนึ่ง บ้านอยู่แถวบางนา ที่
มีความคลั่งไคล้ในศาสตร์และศิลปะของเสียงจาก                                                   
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เครื่องเสียงมาตั้งแต่ยังเด็ก แต่ไม่ค่อยมีโอกาสได้สัมผัส
กับสิ่งนี้มากนัก เพราะเนื่องจากฐานะทางครอบครัวอยู่
ในระดับปานกลางและไม่ได้มีเหลือกินเหลือใช้ถึงขนาด
มีชุดเครื่องเสียง Hi-End อยู่ในบ้าน จึงท�าได้แค่ชื่นชม
ตามโชว์รูม หรืองานแสดงสินค้าในงาน Event ต่างๆ
เท่านั้น สมัยตอนที่ผมยังเป็นนักศึกษาเมื่อ 10 ปีที่แล้ว 
ผมจึงมีเพียงแค่ CD Walkman (ไม่ใช่ MP3) + หูฟัง                                                        
Headphone เป็นกระบี่คู่กายเท่านั้น

หลังจากที่ผมเรียนจบมหาวิทยาลัยและได้ท�างานมา
สักระยะหนึ่ง ผมก็พอมีเงินเหลือเก็บอยู่บ้าง เพียงพอที่
จะหาเครื่องเสียงดีๆส�าหรับผมสักหนึ่งชุด มาตอบสนอง
กิเลสที่ติดตัวมาตั้งแต่เยาว์วัย วันนั้น (4 ปีที่แล้ว) ผมจึง
ตัดสินใจออกจากบ้านเพื่อหาซื้อกระบี่คู่กายเล่มใหม่ พร้อม
กับก�าเงินที่เก็บหอมรอมริดจ�านวน 20,000.-บาท ไป
หาความท้าทายที่ศูนย์รวมเครื่องเสียงแห่งหนึ่งใจกลาง
กรุงเทพฯ (อยู่หลัง Big C ราชประสงค์) เพียงแค่เข้าชม
ร้านแรกในศูนย์การค้านั้น แทบลมจับเลยครับ เพราะเงิน
จ�านวน 20,000.-บาท ที่ผมน�ามาแทบจะซื้อสินค้าอะไร
ไม่ได้เลยในร้านนั้น จึงได้ท�าใจเอาไว้ว่าไหนๆก็มาแล้ว ถ้า
ไม่ได้ซื้อ ก็ขอให้ได้ลองได้ฟังเพื่อหาชุดเครื่องเสียงไว้ในใจ
สักชุดหนึ่งก็ยังดี แล้วก็เดินทางกลับไปเก็บเงินอีกสักพัก
นึงแล้วค่อยกลับมาซื้อทีหลังก็ไม่สาย ผมใช้เวลาทั้งวัน
เดินเข้า-เดินออกร้านต่างๆอยู่ในตึกนั้น เพื่อตระเวนชม 
ทดลองฟังเครื่องเสียงหลากหลายแบรนด์ หลายรุ่น

ขอบอกก่อนนะครับ ส่วนตัวเป็นคนชอบฟังเพลงแนว
แจสส์ เน้นรายละเอียดระยิบระยับของเสียง โดยเฉพาะ
การเปลี่ยนแปลงระดับเสียงสูงของเครื่องเป่าแบบฉับพลัน   
ทนัใด หลงัจากทดลองฟังมาหลายร้าน ชดุของเครือ่งเสยีง
ที่พนักงานขายประจ�าร้านต่างๆจัดหาให้ฟัง ส�าหรับเพลง
แนวนี้จะมีราคาแพงถึงแพงมาก ซึ่งผมแทบไม่มีทาง
ที่จะซื้อมันได้เลย จนกระทั่งผมได้ย่างก้าวเข้ามาในร้าน 
Conice (ดูหน้าร้านนึกว่าร้านหมอสิว) ตอนนั้นทางร้าน
โพรโมชันพิเศษอยู่ 3 ชุด (ผมจ�ารายละเอียดไม่ค่อยได้) 

1. ชุดเล็ก Amp. NAD C 315BEE + NAD CD 
Player + ล�าโพง PSB Alpha B1 ราคาประมาณ 
27,000.-บาท

2. ชุดกลาง Amp. NAD C 325BEE + CD Player 
+ ล�าโพง PSB ราคาประมาณ 32,000.-บาท

3. ชุดใหญ่ Amp. NAD C 355BEE + CD Player + 
ล�าโพง PSB ราคาประมาณ 45,000.-บาท

ผมจึงได้ขอร้องให้พี่ๆพนักงาน Conice ทดลองเปิด
ให้ฟังทั้ง 3 ชุด ไล่เรียงจากใหญ่-กลาง-เล็ก ตามล�าดับ 
ด้วยบทเพลงแจสส์ที่เน้นเสียงสูงของเครื่องเป่า ตาม
แบบฉบับที่ผมชื่นชอบ ผมใช้เวลาอยู่กับพี่ๆพนักงาน 
Conice ประมาณ 1 ชั่วโมง ฟังแล้วฟังเล่า ซ�า้ไปซ�า้มา 
ด้วยความมึนงงว่า ท�าไมผมถึงชื่นชอบลักษณะและบุคลิก

ของเสียงที่ได้จากชุดเล็กมากที่สุด ซึ่งมันมีราคาถูกที่สุด 
และเครื่องเสียงชุดนี้ท�าไมถึงมีคุณภาพเสียงใกล้เคียงกับ          
แบรนด์อื่นๆที่ผมได้ทดลองฟังมา ทั้งๆที่ราคาแตกต่าง
กันมาก พี่ๆพนักงาน Conice จึงได้ให้ค�าแนะน�ากับผมว่า  
“เครื่องเสียง 1 ชุด ไม่ว่ายี่ห้อไหนๆแม้มันจะมีราคาแพง
แค่ไหน มันก็จะไม่สามารถเล่นเพลงได้ไพเราะกับทุกๆ
แนวเพลง เครื่องเสียงชุดเล็กนี้ บางทีเขาอาจจะออกแบบ
มาส�าหรับเพลงแนวนี้ก็ได้ อันนี้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกัน ดังนั้น
น้องไม่ต้องสนใจว่ามันราคาเท่าไหร่ น้องไม่ต้องสนใจว่า
มันยี่ห้ออะไร น้องต้องเลือกเครื่องเสียงเพราะชื่นชอบใน
เนื้อเสียงของมัน มันไม่มีประโยชน์ที่จะซื้อของที่มียี่ห้อ
หรูหรา ราคาแพง แต่น้องมิได้หลงใหลชื่นชมในน�้าเสียง
ของมัน” ตาสว่างเลยครับ ผมเห็นด้วยกับพี่พนักงาน 
Conice คนนั้นอย่างรุนแรง ค�าพูดนั้นมันช่วยท�าให้ผม
หลุดออกจากกรอบของราคา ที่มันติดอยู่ในจิตใต้ส�านึก
ของผมว่า “ของดีต้องแพงเท่านั้น” ผมตัดสินใจแล้วครับ 
ผมจะซื้อชุดนี้ แต่มันติดปัญหาว่าเงินไม่พอที่จะซื้อมัน วัน
นั้นผมจึงกลับบ้านด้วยมือเปล่า แต่ความคิดของผมนะ
สิ มิได้ว่างเปล่า ผมมีความกล้า ความพร้อม และมีพลัง
ภายในมากขึ้น ที่จะยืนอยู่บนเส้นทางของยุทธจักรของ
ศาสตร์แห่งเสียงนี้

หลังจากนั้น 1 อาทิตย์ต่อมา หลังจากที่ผมนอนฝัน
ถึงเสียงที่มีความสะอาด บางใส และแจ่มชัด ที่ติดอยู่ใน
หู ผมถึงกับอดทนรอไม่ไหว ผมจึงตัดสินใจออกจากบ้าน
เป็นครั้งที่ 2 ด้วยท่าทีขึงขัง พร้อมกับก�าเงินจ�านวน 
20,000.-บาท ด้วยค�ามั่นที่ว่า ตายเป็นตาย ยังไงกระบี่
เล่มนั้นต้องอยู่ในความครอบครองของผมให้ได้ เมื่อไปถึง
ร้าน Conice สาขาซีคอน สแควร์ เพื่อพบพี่ๆพนักงาน 
Conice คนที่ผมให้ความนับถือในลีลาการขาย ที่สามารถ
โฆษณาจากไม้จิ้มฟันให้กลายเป็นเสาชิงช้าได้เลย (วัย
กลางคน มีเชื้อจีนนิดหน่อย เพราะพูดไทยไม่ค่อยชัด) แต่
เนื่องด้วยข้อจ�ากัดของเงินตราท�าให้ผมได้กลับมาแค่ Amp. 
NAD C 316BEE + ล�าโพง PSB Alpha B1 เท่านั้น 
สนนราคาทั้งหมด 16,000.-บาท ผมใช้ความสุขกับ NAD 
โดยไม่รู้สึกเสียดายเงินเลยแม้แต่น้อย มันคุ้มค่ากับราคา
จริงๆครับ นี่แหละครับท่านผู้อ่าน นี่คือจุดเริ่มต้นบนถนน
สายนี้ของผม

5 ปีผ่านไป จาก Alpha B1 จนถึง Image 7PT
หลังจากนั้นทุกๆครั้งที่ผมไปเที่ยวซีคอน ผมต้องเข้า 

ไปแวะเวียนเยี่ยมชม Conice Shop ทุกครั้ง ถึงแม้ผมจะ       
ไม่ได้ซื้อสินค้าใดๆในร้าน แต่พี่พนักงาน Conice (คนเดิม                                                       
คนนั้น) ก็ให้การต้อนรับอย่างดี และอบอุ่นเสมอ ผมใช้
งานชุดนี้อยู่ประมาณ 1 ปี จนสามารถเก็บเงินได้อีกก้อน
ไปถอย CD Player NAD C 512BEE + สายสัญญาณ 
Analog Supra EFF-I + สายล�าโพง Supra Ply 2.0 
หลังจากท�าการติดตั้งสมาชิกอันใหม่ๆเข้าไปในระบบฟัง 
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ส�าหรับการรับชมภาพยนตร์มันๆในบ้าน
แล้วมันจะต้องการอะไรไปมากกว่านี้อีกเล่าชีวิตเรา.....

■

NAD กับฉัน
…..แบบพอเพียง
จาก ประมวล ทรัพย์ประเสริฐ 

สวัสดีครับ เรื่องเล่ากับเส้นทางความผูกพันระหว่าง 
ฉันกับ NAD (ย้อนหัวเรื่องซะอย่างนั้น) ที่อยากร่วม

สนุกกับเพื่อนๆร่วมทางเดียวกัน หากย้อนกลับไปก็ต้อง
นับว่านานพอดู ซึ่ง ณ วันนี้ ผมก็อายุย่างเข้า 47 แล้ว
ด้วย ก็ตามวัยครับพออายุมากขึ้นก็มักจะชอบหวนร�าลึกถึง
ความหลัง เล่าขานให้ลูกหลานฟังไม่รู้จบ 

ในสมัยที่ผมยังเรียนอยู่มัธยมต้น ช่วงนั้นล�าโพง
ประเภทที่มีแอมป์ขยายในตัว ขนาดวูฟเฟอร์สัก 8 นิ้ว 
2 ทาง มีหลอดไฟกะพริบตามเสียงเพลง ต่อพ่วงกับวิทยุ
เทปคาสเส็ทท์เครื่องเล็กๆก็พอหามาฟังเพลินๆได้แล้ว
ครับ เพราะราคาไม่กี่ร้อยบาท โดยเฉพาะช่วงเลิกเรียน 
รายการเพลงสากลของคุณนฤชา เพ่งผล เปิดกันลั่นบ้าน 
ซึ่งผมก็มีโอกาสได้สัมผัสบรรยากาศนั้นมาเหมือนกัน บาง
ครั้งก็เปิดแข่งกันกับเพื่อนบ้านแต่ยิ่งดังเสียงยิ่งจัดจ้าน
แผดสนั่น จนแม่ต้องเอ็ดตะโรไล่ให้ปิดมาท�างานบ้าน 
ยุคนั้นถ้าเป็นแอมป์ของธานินทร์ หรือไรซ์ซิ่ง ซึ่งเป็น                                              
คาสซีฟเวอร์ (เทปคาสเส็ทท์กับรีซีฟเวอร์ รวมกันใน
เครื่องเดียว) กับล�าโพง 3 ทางขนาด 10 นิ้ว ใครได้มี
ครอบครองก็ถือว่าดีมากแล้วส�าหรับคนบ้านๆอย่างเรา
แถวทุ่งรังสิต ครับเมื่อได้มีโอกาสได้ฟังของเพื่อนบ้าน เรา                                                         
ก็มีความฝันไว้ว่า เราจะต้องมีเครื่องเสียงที่ดีกว่านี้ไว้ฟัง
ให้ได้

จนเมื่อได้เรียนปวช.ปี 2 สาขาช่างไฟฟ้า ซึ่งต้องมี
การฝึกงานภาคปฏิบัติหรือออกภาคสนามอยู่เสมอๆ ใน
ช่วงปิดเทอมก็ถ้าไม่ฝึกที่วิทยาลัย ก็ไปตามบ้านอาจารย์ที่
ต้องการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในบ้าน ซึ่งผมมีโอกาส
รู้จักเครื่องเสียง NAD ก็ที่บ้านอาจารย์ท่านหนึ่ง บ้าน
ท่านตั้งอยู่ริมน�้าแถวนนทบุรี ในช่วงท�างานที่บ้านอาจารย์ 
ท่านได้ยกล�าโพงและแอมป์ออกจากห้องมาตั้งเปิดที่โถง
หน้าบ้านที่มีด้านหน้าเปิดโล่ง มีแค่ผนังด้านข้างกับ
หลังคาเท่านั้น หากเทียบว่าความเป็นห้องฟังเพลงก็คง
ไม่ได้แน่ๆ แต่สิ่งที่ท�าให้พวกเราเด็กช่าง โดยเฉพาะตัวผม
เองทึ่งมากก็คือ เสียงที่ได้ยิน เสียงเบสส์ที่ถูกขับออกจาก
ล�าโพงตู้ปิดใบเล็กๆไม่ใหญ่มากนัก นุ่มแน่น เสียงสะอาด
ไม่จัดจ้าน แถมยังเปิดได้ดังแบบไม่พร่าเพี้ยน เราเคยฟัง
แต่ล�าโพงขนาด 10 นิ้ว ถึงจะให้เบสส์ได้อิ่มแน่น แต่ก็มัก
จะมีแหลมที่คม และแอมป์ที่เราเชื่อกันว่าจะให้เสียงดีที่สุด
ต้อง 100 วัตต์ขึ้นไป ซึ่งแอมป์ที่เราประกอบเล่นกันใน
เวลานั้นก็ไม่ต�่ากว่า 100 วัตต์ แต่ดูว่ามันจะเทียบกันไม่

ผลลัพธ์ที่ได้จากทดลองฟังนั้น คุณภาพเสียงดีขึ้นมาก     
ทีเดียว แค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับกับชุดฟังเพลง NAD กับ
ฉัน ในราคาไม่ถึง 40,000.-บาท

หลังเลิกงานกลับถึงบ้าน อาบน�า้ให้สดชื่น ปล่อยตัว
ตามสบายบนโซฟาหนังตัวโปรด พร้อมกับเบียร์วุ้นเย็นๆ
สัก 1 แก้ว เอื้อมมือสักนิดยัดแผ่นซีดีเก่าๆสมัยเรียน
มหาวิทยาลัย ลงในเจ้าเครื่องจักร NAD ตัวเก่ง เพื่อให้
มันท�าหน้าที่เปลี่ยนแปลงและปลดปล่อยพลังงานการสั่น
ของคลืน่ฮาร์โมนคิ ให้คลืน่เสยีงกลุม่นัน้ลอยมากระทบใบหู 
ทะลุผ่านหูชั้นนอก+กลาง+ใน ส่งต่อให้สมองเปลี่ยนคลื่น
ไปเป็นความไพเราะของดนตรี นั่งเสพย์สมกับบทเพลง
แจสส์ที่คัดมาอย่างดีกับคุณภาพของเสียงที่มีบุคลิกเฉพาะ
ตัวของ NAD เสียงมีความสะอาด ไหลรื่น เรียบง่าย เป็น                  
ธรรมชาติ แต่ฉับไวและให้ความชัดเจนในทุกคีย์ ทุกตัว
โน้ต ของบันไดเสียง เนื้อเสียงมีน�า้หนัก ไม่คลุมเครือ
เคลือบคลุม คุณจะอิ่มเอิบกับผลงานศิลปะและความ
งดงามของดนตรี ที่ศิลปินเจ้าของบทเพลงพยายาม
ถ่ายทอดออกมาได้อย่างไม่ผิดเพี้ยน เหมือนกับยกเวที
แจสส์มาตั้งที่หน้าโซฟาอย่างนั้นเลยทีเดียว

เส้นทางของผมมันยังไม่จบครับ อีก 2 ปีต่อมาผมได้                                                    
จัดแจงรื้อบ้านใหม่ทั้งหมด เพื่อรอบรับโพรเจ็คท์ต่อไป นั่น                                                    
คอื ชดุดหูนงัครบั ผมออกเดนิทางไปท่ี บ้	า	น	ท	ว	า	ท	ศิ	น																																																												
(ซึ่งผมจะไปเป็นประจ�าทุกๆสิ้นปี) อันดับแรก ซื้อล�าโพง                                                    
PSB Image 9C เพราะการดูหนังล�าโพง PSB Image                                               
7PT + สายสญัญาณ Coaxial Supra Trico + สายล�าโพง 
Supra Classic 2.0 ล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว ที่ Conice 
สาขาซีคอน สแควร์ กับพี่ๆพนักงาน Conice (คนเดิม
คนนั้น) เลยหิ้วชั้นวางเครื่องเสียง Bell’O (TP-4501) 
กลับบ้านมาหนึ่งชุด แถมพี่คนนั้นก็ยังมาช่วยประกอบให้         
ถึงบ้านเลยครับ บริการดีขนาดนี้ได้ใจลูกค้าไปเต็มๆครับ          
ถึงแม้ว่าตอนนี้ชุดดูหนังของผมยังไม่สมบูรณ์ 100 
เปอร์เซ็นต์ ผมยังหวังว่าสิ้นปีนี้ ที่ บ้	า	น	ท	ว	า	ท	ศิ	น																																																												 
พี่ๆคงจะมีโพรโมชันดีๆราคาถูก ส�าหรับ Sub-Woofer 
ของ Velodyne และ Amp. NAD ส�าหรับชุดดูหนัง NAD 
กับฉัน เพื่อมาเติมเต็มความฝันของผมให้เต็มเสียทีนะ
ครับ

คุณภาพเสียงของเจ้าล�าโพงตระกูล Image นี้ ถือว่า
ดีเลยทีเดียว เพราะน�า้เสียงดูมีพลังสูงกว่า Alpha มาก 
โดยเฉพาะย่านเสียงต�่า เพราะ Image T9 มันมี Amp. 
ในตัวเองฝังอยู่ในตู้ล�าโพง ท�าให้ความหนักแน่นของ
เสียงระเบิดหรือเสียงเฮลิค็อพเตอร์ขณะบินขึ้น-บินลง ที่   
แก่งกระจานมีความสมจริงยิ่งนัก แต่ส�าหรับเพลงแจสส์
ส่วนตัวแล้ว ผมยังชื่นชอบ B1 มากกว่า 7PT เพราะเจ้า 
Image 7PT มันให้เสียงที่มีความเข้ม ความหนักหน่วง
มากเกินไปส�าหรับเพลงแนวนี้ ดังนั้นจึงไม่แปลกที่ชุด 
Image นี้จะเป็นพระเอกของผมในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์
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ได้เลยจากเสียงที่ได้ยิน เพื่อนๆต่างสนใจและถามอาจารย์
ว่า ใช่แน่หรือครับก�าลังวัตต์ของแอมป์ตัวนี้ จ�าได้ว่าเป็น
แอมป์ของ NAD ขนาด 20 วัตต์ จ�ารุ่นไม่ได้จริงๆ ขับ
ล�าโพง AR 18S และเครื่องเล่นเทปเด็คของ NAD มัน
ฟังเพราะและเพลินมากๆ กับเพลงลูกทุ่งที่คุ้นเคย พวก
ผมวัยรุ่นสมัยนั้น ชอบฟังเพลงกันโดยมากก็ประกอบ
แอมป์บ้านหม้อฟังกัน ฮัมบ้าง ซ่าบ้าง ก็แก้ไขกันไป หรือ
ไม่ก็ขายต่อแล้วประกอบใหม่ เพราะเราเรียนและก็มีก�าลัง
ทรัพย์กันแค่นั้น เมื่อได้ฟังแอมป์ของ NAD คราวนั้น มัน
ก็เลยเกิดความคิดที่อยากจะเป็นเจ้าของเสียให้ได้ แต่เรา
ก็ยังเรียนอยู่นะ โอกาสกับราคา ทุกอย่างยังคงเป็นแค่
ความฝัน 

จนเมื่อเรียนจบแล้ว ผมก็ออกหางานท�า เงินเดือน
เริ่มแรกแค่สามพันต้นๆ ซึ่งต้องแบ่งส่งให้แม่ทุกเดือน 
และเก็บไว้ใช้บ้างเล็กน้อย และรวมถึงการต้องเริ่มวาง 
แผนสร้างครอบครัวด้วยตอนนั้นก็เก็บเงินร่วมกับแฟน
อยู่ (ภรรยาคนปัจจุบันนี่แหละครับ) ซึ่งก็ยังท�าฝันให้เป็น
จริงไม่ได้ ดูมันยังห่างไกลนัก แต่ด้วยความชอบและรัก
ในเสียงเพลง ผมก็ยังคงแวะเวียนหาฟังเครื่องเสียง ทั้ง
ของ NAD และอื่นๆตามงานเครื่องเสียงบ้าง ตามร้าน
บ้าง ตอนนั้นที่ตลาดรังสิตมีร้านอรชุนออดิโอ น�าเครื่อง
เสียง NAD เข้ามาขายร่วมกับเครื่องตามท้องตลาดทั่วไป 
จ�าได้ว่าเดินเข้าไปคุย เข้าไปขอฟังบ่อยมาก แต่ยังไม่ได้ซื้อ 
จนเกรงใจเฮียเจ้าของร้านมากๆ แต่แกก็ใจดีนะเพราะ
เห็นเราเดินเข้า-ออกบ่อยๆ ซึ่งที่บ้านตอนนั้นมีแอมป์
บ้านหม้อประกอบเองของตุลาตัวเก่าสมัยเรียนขนาด 30 
วัตต์ กับล�าโพง JBL 2600 ขนาด 6 นิ้ว ที่เก็บเงินซื้อมา
เปลี่ยนล�าโพงบ้านหม้อที่ประกอบเองขนาดเท่ากันออก
ไป เพราะราคาพอเอื้อมถึง ฟังอยู่กับเครื่องเล่นเทปและ
จูนเนอร์ออนเกียวมือสองก็พอท�าเนา ฟังเรื่อยๆ เพลินๆ 
ไม่จริงจังมากนัก แต่ใจยังอยากได้อินติเกรตเตด แอมป์ 
ของ NAD อยู่ เพราะหลงในน�า้เสียง อยากมีชุดฟังเพลง
ดีๆมีห้องเป็นสัดส่วน จึงตัดสินใจขายแอมป์เก่าและเทป
เก่า แล้วมาซื้อ NAD 3020i มาครอบครองสมใจ ฟังกับ
จูนเนอร์ตัวเดิมไปก่อน เสียงที่ได้ดีกว่าแอมป์ตัวเก่ามาก 
สมใจระดับหนึ่ง ได้เพิ่มเติมแหล่งต้นก�าเนิดเสียงเป็น CD 
ของ Denon ตอนนั้น 20 บิทก�าลังเข้ามา ราคาก็ไม่สูง
มากนักส�าหรับรุ่นเล็ก พอหาซื้อมาฟังได้ อย่างที่บอกครับ 
ยังมีอะไรๆที่ต้องรับผิดชอบอีกมาก คงไม่ได้ทุ่มให้กับ
เครื่องเสียงมากนัก ตามสถานะ และก�าลังทรัพย์

ถึงเวลาสร้างครอบครัว พอจะมีเงินเก็บบ้าง จากโอที 
บ้าง จากโบนัสบ้าง ทั้งของผมและภรรยาก็มีโอกาสขยับ
ขยาย เพื่อนเก่าที่ท�างานตามจีบขอซื้อต่อ NAD 3020i กับ 
JBL 2600 เอาไปฟังต่อ เราก็จีบแม่บ้านเราต่อว่าอยากได้
เครื่องเสียงไว้ฟังดีๆสักชุด จะได้ไม่ต้องเปลี่ยนอีก เมื่อได้
รับอนุมัติ ก็ต้องวางแผนต่อ เพราะก�าลังเงินน่ะดิ ไหนจะ

เรื่องเรียนของลูก เราก็เพิ่งตั้งตัว ห้องฟังก็บอกตรงๆ
ครับ ไม่มีก�าลังที่จะจัดได้เป็นสัดส่วน แม้ใจอยากจะฟัง
แค่ 2 แชลเนลเท่านั้น แต่เพราะมองเห็นอนาคตไม่                                                         
อยากขยับขยายมาก ห้องหับก็เป็นห้องนั่งเล่นของบ้าน
ชั้นเดียว บนพื้นที่เช่าของกองทัพอากาศ เพราะเห็นว่า
เครื่องเสียงคงต้องรองรับความสุขของทุกคนในบ้านได้ 
เลยถอยแค่  NAD T 743 มาเล่น ฟังแค่ 2 แชลเนล
ไปก่อน กับล�าโพงประกอบเองทาวเวอร์ 8 นิ้วของ 
Peerless ที่ให้เบสส์ได้อิ่มพอควร และ DVD ตัวเล็กสุด
ของ NAD จ�ารุ่นไม่ได้ กับทีวีขนาด 20 นิ้ว ก็ฟังอยู่ได้
นานพอควร จนลูกๆโตขึ้น เริ่มเรียนรู้ เริ่มขวนขวาย
หาแผ่นหนัง แผ่นเพลงมาเพิ่ม ก็เห็นว่าน่าจะถึงเวลา
ปรับเปลี่ยนอีกสักครั้ง เพื่อให้พอดีกับบ้านหลังใหม่ ที่
ลงทุนปลูกสร้างด้วยน�า้พักน�้าแรงของเราสองคน เป็น
บ้านเดี่ยวสองชั้นในเนื้อที่ 50 ตารางวา แต่ก็ยังคงไม่มี
ห้องฟังเพลงที่เป็นสัดส่วน นอกจากท�าเป็นห้องนั่งเล่น
พักผ่อนประจ�าบ้าน รวมถึงรับแขกไปในตัว

ตอนนี้เจ้าสองคนพี่น้องเริ่มมีบทบาทในการออก
ความเห็นมากขึ้น โดยเฉพาะเจ้าคนโต ที่ผมตั้งชื่อเล่น
ให้ว่า เจ้าแนด บอกพ่อเปลี่ยนแอมป์ใหม่เถอะ และหา
ล�าโพงใหม่ให้ครบชุดเลย จะได้ดูหนังมันส์ยิ่งขึ้น ก็เลย
ตดัสนิใจปล่อย T 743 มาจบัเอา T 754 กบัล�าโพง PSB 
Image T45 เป็นคู่หน้า PSB Alpha B1 เป็นคู่หลัง 
เครื่องเล่น NAD Blu-ray T 557 เป็นแหล่งโพรแกรม 
กับ LCD 42 นิ้ว ส่วนล�าโพงสับ-วูฟเฟอร์ยังคงเป็นตัว
เก่าที่สร้างไว้โดยใช้ไดรเวอร์ของเชอร์วิน เวกา ซึ่งเขา
ก็เข้ากันดีกับชุดนี้พอประมาณ ฟังเพลงจากคอนเสอร์ท
ได้ดีทีเดียว โดยส่วนตัวไม่ใช่แนวฟังแบบจับผิดเครื่อง 
เพียงแค่ฟังแล้วไม่จัดขัดหูก็เพียงพอ จะเน้นการจัดวาง 
และสายสัญญาณ แต่ถึงกระนั้นบางแผ่นเจ้าลูกสาวก็
สามารถวิจารณ์ได้ว่า พ่อหนูว่าแผ่นนี้มันฟังแปลกๆนะ 
ดูว่าเสียงมันไม่สุดนะ พ่อว่าไหม? แผ่นนี้เสียงเขาออก
เลยล�าโพงไปอีกนะ...เอางั้นเลยหรือลูก พ่อต้องเสียเงิน
ปรับอะไรอีกหรือเปล่าเนี่ย 

ทกุวนันีท้กุคนในบ้านกม็คีวามสขุในวนัพกัผ่อนแบบ                                                 
สบายๆ ผมชอบที่จะหาซื้อแผ่นคอนเสอร์ทมาดูและฟัง                                                        
เพลงยามอยูบ้่านเสาร์-อาทติย์ มากกว่าดหูนงั เจ้าลกูสาว                                                        
เขาก็จะมีแผ่นคอนเสอร์ทแผ่นโปรดของศิลปินเกาหลีที่
ชื่นชอบ สลับกับแผ่นหนังมาดูกันอยู่บ่อยๆทั้งสองคน                                                  
จากความตัง้ใจทีอ่ยากจะมชีดุฟังเพลงดีๆ ของ NAD แบบ                                                         
2 แชนเนล ก็ยังไม่หมดไปจากความตั้งใจนะครับ เพียง                                                     
แต่เวลาที่เราได้อยู่บ้านพร้อมกันทั้งครอบครัว ก็แค่
เสาร์-อาทติย์เท่านัน้ จะเพิม่เตมิอะไรทีด่วู่าจะท�าให้ห่างๆ
กนัหรอืเป็นสดัส่วนเช่นแยกท�าห้องฟัง 2 แชนเนล แบบ
ที่ตั้งใจซึ่งชั้นบนก็ยังมีห้องว่างอีก 1 ห้อง และก็พอดีซะ 
ด้วย ก็ดูไม่ดีนักเวลามันจะหดหายไปจากครอบครัว  
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ด้วยเพราะที่ต้องใช้เวลาตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์ไปท�างาน
ที่ชลบุรี พักที่นั่นคนเดียว และก็ไม่ชอบออกไปไหน เพราะ
เราต่างบ้านต่างถิ่นมา หรือว่าเพราะมันก็เลยวัยแล้ว
ด้วยก็ไม่รู้ แต่จะมีบ้างก็นานๆครั้งที่ออกไป ดังนั้นเพื่อน            
ผ่อนคลายหลังเลิกงาน ก็คือเพลง ทีวีก็มีไว้ดูข่าวคราว
เท่านั้น พอจบข่าวก็ปิดทีวีแล้วเปิดเพลง ด้วยความตั้งใจ
เป็นทุนเดิมคืออยากมีชุด 2 แชนเนล เอาไว้ฟังเพลินๆ 
ก็เลยถอยเอา C 326BEE กับ PSB Image B5 กับ CD 
C 545BEE เอามาเป็นชุดฟังผ่อนคลาย แต่ด้วยเพราะ
เป็นห้องเช่า จะเปิดดังก็เกรงใจชาวบ้านเขาจะหลับนอน
พักผ่อนกัน ครั้นเปิดเบาๆเขาก็ไม่เต็มอิ่ม ไม่ใช่เจ้า C 
326 BEE เขาไม่มีแรงนะครับ แต่เรียกว่าเราเปิดเบาแบบ
ผิดธรรมชาติมากๆเพราะเกรงใจข้างห้อง เลยยกเอา C 
355BEE มาแทน ทีนี้ก็ตอบสนองได้ดีทีเดียว เรียกว่าฟัง
กันเพลินจนกว่าจะหลับก็ 4 ถึง 5 ทุ่มทุกคืน โดยส่วนตัว
ชอบเพลงลูกทุ่ง และเพลงบรรเลง พอได้ฟังแผ่นโปรด
ที่รายละเอียดออกครบๆ กรุ๋งกริ๋ง ได้เบสส์นุ่มๆ เพลิน
อย่าบอกใครเชียว การจัดวางก็แค่วางล�าโพงบนขาตั้ง ไม่
ได้แต่งอะคูสติคอะไรเพราะเป็นห้องเช่า จะดีหน่อยก็แค่มี
พรมผืนหนึ่งปูซับเสียงที่สะท้อนพื้นกระเบื้องห้องเช่าบ้าง
เท่านั้น 

จากชุดนี้ที่มีไว้ฟังที่หอพัก ก็ได้มีโอกาสรับรองเพื่อนฝูง        
ที่ท�างานที่ชอบฟังเพลงเหมือนๆกัน ได้มีโอกาสมานั่ง
ฟังกัน เอาแผ่นที่ชอบมาลองเปิดฟังกัน จนป่านนี้หลาย
คนก็ได้ฝากเนื้อฝากตัวเป็นสมาชิก บ	้า	น	ท	ว	า	ท	ศิ	น
เรียบร้อยแล้วครับ ทั้งที่เดินทางเข้ากทม.เองและฝากผม
หิ้วจากสาขาที่โฮมโปร รังสิต เอากลับไปให้ และด้วยเพราะ
เป็นสมาชิกของ บ้	า	น	ท	ว	า	ท	ศิ	น เมื่อครั้งที่ซื้อ 3020i 
ก็อาจจะมีประวัติการใช้เครื่องเสียงของ NAD ที่ดูเหมือน
เปลี่ยนค่อนข้างบ่อยครั้ง ซ�า้ๆรุ่นเดิมบ้าง รุ่นใหม่บ้าง ก็
ไม่ใช่อะไรหรอกครับเพียงแค่พี่ๆน้องๆเขาเชื่อมั่นตัวเรา
และสินค้าที่เราแนะน�า เขาเลยให้ผมซื้อเครื่องเสียงของ 
NAD ไปติดตั้งให้ที่บ้านพี่บ้าง น้องบ้าง ก็เท่านั้นเองครับ

แต่ยังครับ ยังมีความฝันลึกๆที่รอวันถูกขุดขึ้นมา ได้
ถูกจุดประกายขึ้นเมื่อวันที่ได้เดินทางไปรับล�าโพง PSB 
Alpha B1 ที่ บ้	า	น	ท	ว	า	ท	ศิ	น และได้มีโอกาสลอง
ฟังเจ้า PSB Synchrony ที่ขับด้วย NAD 150 วัตต์ กับ
แผ่นนางนาค ยังฝังหูมิรู้หาย กับเสียงทุ้มนุ่มลึก ประกาย
ใสของฉิ่งที่แว่วมาในความเงียบ จนลูกสาวผมถามพี่ๆที่
บ้านว่า มีสับ-วูฟเฟอร์ด้วยไหมคะ พวกอาๆก็ตอบว่า ไม่มี
หรอกลูก เดินหาดูซิ???? เจ้าตัวเล็กรีบสะกิดพ่อเลย... พ่อ
ถ้าเอาไปเปลี่ยนที่บ้านละ....เออ.....พ่อว่ารอให้หนูเรียน
กันจบแล้วท�างานกันก่อนดีกว่านะ ให้พ่อหมดภาระอย่าง
อื่นก่อนขอแค่ชื่นชมก็พอนะลูก ที่มีอยู่ก็ดีสมฐานะเราแล้ว
ลูกเอ้ย....หูหาเรื่องซะจริงลูกเรา

■

NAD กับฉัน
จาก พยอม จันทร์วิโรจน์/กรุงเทพฯ

สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโคไน้ซ์ฯทุกๆคน ก่อนอื่นผม
ต้องขอแสดงความยินดีกับ NAD ด้วยครับ ที่เกิด

มาได้ 40 ปีแล้ว (แหม!เท่ากับอายุของผู้เขียนเลย) และ
กับบริษัท โคไน้ซ์ฯ ด้วยที่ยืนหยัดอยู่คู่คนไทยมากว่า 35 
ปีแล้ว 

ผมเองนั้นเป็นเด็กต่างจังหวัด โตมากับท้องไร่ท้องนา 
ไม่มีปัญญาหรอกครับที่จะได้ฟังเครื่องเสียงราคาแพงๆ 
อย่างดีก็ได้ฟังวิทยุธานินทร์ ที่ใช้ถ่ายก้อนฟังคลื่น AM ที่
ถือว่าดีที่สุดแล้ว บางครั้งก็ตอนในหมู่บ้านมีงานบวชนาค
หรืองานบุญนั่นแหละ หรือไม่ก็ตอนเช้ามืดนั่นแหละจะ
ได้ยินเสียงดังแว่วๆลอยมาจากวัดที่ไกลหมู่บ้านออกไป 
ไม่ว่าจะเพลงนิราศเวียงพิงค์, โปรดเถิดดวงใจ ของคุณ
ทูล ทองใจ หรือบุพเพสันนิวาศ, น�้าท่วม ของคุณศรคีรี                                                  
ศรีประจวบ ผมนอนฟังไปจนเผลอหลับไปอีกครั้งจนไม่รู้
ตัวเลย

อีกหลายปีต่อมาผมก็มาหาท�างานที่กรุงเทพฯ ท�างาน
อยู่หลายปี พอว่างๆก็ไปหาซื้อหนังสือเกี่ยวกับเครื่องเสียง
มาอ่าน ช่วงนั้นชอบอ่านบทวิจารณ์ของคุณเด็กวัดมากๆ 
เพราะบททดสอบและค�าพูดของคุณเด็กวัดนั้น เข้าใจง่าย
ดี เพราะใช้ภาษาแบบชาวบ้านๆดี อ่านไป-อ่านมาอันไหน
ถูกใจโทรไปถามราคาดู “ตัวนี้-รุ่นนี้เก้าหมื่นบาท” ตอบ
แบบห้วนๆด้วย ได้ฟังแล้วหูอื้อเลยครับ เปิดอ่านไป-มาอยู่
หลายรอบ หลายเล่ม มาเจอยี่ห้อ NAD เข้า เออหน้าตา
ดูเรียบๆดี ไม่หวือหวามาก ถูกสเปคเราดี เดี๋ยวต้องหา
โอกาสไปดูของจริงให้ได้

วันหนึ่ง (อีกหลายปีเหมือนกัน) ผมไปเดินเล่นที่ห้าง
ซีคอน อยากไปมาก เพราะไม่เคยไปห้างนี้ซะที (ทั้งๆที่เขา
เปิดมานานแล้ว) บังเอิญไปเจอร้านเครื่องเสียงร้านนึง
เข้า เลยเดินเข้าไปดู ทั้งๆที่ก็ไม่ค่อยกล้าเข้าไป กลัวเป็น
ร้านที่ราคาสินค้าราคาแพง กลัวคนขาย(พนักงาน) เขา
ดูถูกเอา พอเข้าไปดูโอโฮ้! ทั้งล�าโพง, แอมป์, ซีดี ฯลฯ 
เพียบเลย นี่มันยี่ห้อ NAD, PSB, NHT ที่เราดูในหนังสือ
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นี่หว่า พอดีกับพนักงานเดินมาทักทาย “สวัสดีครับ เชิญ
ตามสบายเลยครับ” นี่เป็นค�าพูดที่ผมไม่เคยได้รับค�า                
เชื้อเชิญทักทายจากร้านไหนเลยนอกจากที่โคไน้ซ์ฯเท่านั้น  
จริงๆเลยซิ พอเห็นของจริงเข้าผมเดินเอามือไปลูบๆจับๆ
ดูเดินดูไปเรื่อยๆ สักครู่พนักงาน (ทราบตอนหลังชื่อคุณ
สุราช) เดินมาถามว่าสนใจรุ่นไหนดีครับ “เออ!ผมยิ้ม” 
“ทดลองฟังได้ครับ” แล้วผมก็เดินไปดูที่แอมป์ C 300 
แล้วผมถามราคาไป “ตัวนี้เหลือตัวเดียวแล้วครับ เสียง
ดีมากๆ ตัวนี้เป็นตัวเปิดโชว์ครับ มีต�าหนินิดหน่อย ขาย
ให้ราคาพิเศษครับ” คุณสุราชตอบผม ผมบอกเอ้าลองฟัง
ดู คุณสุราชก็เปิดให้ผมฟัง พอได้ยินครั้งแรกนี่ผมอึ้งไป
เลยครับ เสียงคุณก๊อด, คุณเท่ห์ คุณอรวี งี้ ช่างไพเราะ
จริงๆ ไม่เคยคิดเลยว่าแอมป์ตัวเล็กๆแค่เนี้ย จะให้เสียง
ได้เยี่ยมขนาดนี้เลย ผมซื้อมาฟังจนถึงทุกวันนี้ก็ยังฟังอยู่
เลยครับ 

จากนั้นไม่นาน ผมไปที่โคไน้ซ์ ซีคอน อีก คราวนี้ไป
ซื้อล�าโพง AR มา 1 คู่ ผมซื้อไปฟังได้ระยะนึงได้เกิดมี
ปัญหาที่ล�าโพงข้างนึง ผมโทรไปถามคุณสุราช คุณสุราช
บอกให้ผมยกไปดูที่ร้าน พอไปถึงและได้ลองดูแล้ว คุณ    
สุราชบอกว่าเดี๋ยวเปลี่ยนเอาคู่ใหม่ไปเลยครับ ผมนี่ยืน
งงขนแขนลุกซู่เลยครับ ไม่นึกเลยว่าจะได้รับการดูแลกันดี
ขนาดนี้ ซึ่งตรงนี้ผมขอชื่นชมการให้บริการเอาใจใส่ลูกค้า
ของคุณสุราชและพนักงานโคไน้ซ์ฯทุกคนมากๆ 

อีกหลายปีต่อมา ผมไปซื้อ C 320BEE มาอีก 1 
เครื่อง (ส่วน C 300 นั้นยกไปไว้ฟังในห้องนอน) บาง
ครั้งก็ใช้ดูแผ่นแสดงสดบ้าง ทั้ง Eagles, พี่เต๋อ เรวัติ    
พุทธินันท์ ดูหนังบ้าง ฟังเพลงบ้าง โดยดูกับลูกสาวและ
ภรรยา โดยต่อผ่าน C 320BEE นี่แหละ 2 แชนเนลนี่
แหละดูหนังได้อรรถรสดีด้วย ใครว่าแอมป์ 2 แชนเนลดู
หนังไม่ดีมาดู NAD ได้เลย ชุดของผมราคาไม่แพงเลย
ครับ เมื่อเทียบกับหลายๆชุดของใคร บางครั้งอาจถูกกว่า
ค่าสายของใครๆอีกด้วยซ�้า แต่ชุดของผมฟังกันได้ทั้งบ้าน
โดยไม่เดือดร้อนงบประมาณเลย การเล่นเครื่องเสียงนั้น
อย่าได้ไปกู้เงินเขามาเล่นเลยนะ เพราะดอกเบี้ยจะกลาย
เป็นความเพี้ยนที่แก้ไม่หายเลยแหละครับ

สุดท้ายนี้ผมขอให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของ  
โคไน้ซ์ฯ จงมีแต่ความสุขความเจริญตลอดไป

■

NAD กับฉัน
จาก ธวัชชัย ลักษณมนตรี/บุรีรัมย์

สวัสดีครับ ผมนายธวัชชัย ลักษณมนตรี ขอเล่าความ
ผูกพันกับเครื่องเสียงโดยเฉพาะ NAD

NAD เท่านั้นที่พ่อต้องการ! ผมจะพูดกับลูกชายที่
ผมรัก ระหว่างเครื่อง Amp. NAD 3020E กับลูกชาย
+ครอบครัว รักใครมากกว่า ตอบไม่ได้ รักเท่าๆกัน หรือ

มากกว่าในบางอารมณ์ Amp. NAD ไม่เคยท�าให้ผม
เสียใจ เหมือนครอบครัวแม่พ่อลูก (แม่คือเมีย) ผมเคย
ร้องไห้เสียใจเมื่อแม่ป่วยหนัก (เมีย) ผมเคยร้องไห้เมื่อ
ลูกชายป่วยหนัก แต่ Amp. NAD 3020E ไม่เคยท�าให้ผม
เสียใจร้องไห้เลย ยิ้มทั้งน�า้ตา เมื่อฟังล�าโพง AR + Amp. 
NAD + CD NAD 502 ล�าโพง AR PS2062 Amp. 
3020E ไม่ต้องบรรยายน�้าเสียงหรอกนะ ว่าไพเราะขนาด
ไหน สมาชิกโคไน้ซ์ฯคงรู้ดีอยู่แล้ว

ผมอ่านนิตยสารเครื่องเสียงมานานหลายปี เห็น
โฆษณาทุกเล่ม เครื่องเสียง NAD Amp. 304, 302 เมื่อ 
10 ปีก่อนจะอ้างถึง 3020 เป็นประจ�า อะไรว่ะมันเพราะ
ขนาดไหน อยากฟังมาก ใครมีให้ลองฟังบ้างนี่ ไม่มีเลย 
ในอ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ เมื่อปี 2540 ผมได้ซ่อม Amp. 
NAD 3020 ลูกค้าร้านขายเทปเพลงน�ามาซ่อม ผมเป็น
ช่างซ่อม TV เรียนเอดิสัน ศรีย่าน กรุงเทพฯ ปี 2526-
2527 (โรงเรียนบัญญติอิเล็คโทรนิคส์) นี่หรือ NAD 3020 
ตัวจริงใช้ TR Power Amp. 2N3055 MJ2955 ราคาไม่
กี่บาท เสียงจะดีอย่างราคาคุยแค่ไหนเชียว ด้วยใจอยาก
ฟังเสียงรีบตรวจเช็คซ่อมเปลี่ยนตัวเสียไดร์จ D669+B649 
ช็อตด้วย งานอื่นมารอซ่อม บอกลูกค้าเอาไว้ก่อน ผมจะ
ซ่อม Amp. NAD ให้เสร็จ อยากฟังเสียง จนบ่ายๆนั่น
แหละถึงได้ซ่อมเสร็จ เปิดเพลงจากเทปใบ้เก่าๆ ซันซุย 
โอโห เสียงใสกลางชัดเจน นี่ขนาดล�าโพงตู้ไม้เก่าๆ ล�าโพง                                                     
ถูกๆ ตู้ล�าโพงตู้ตลาดๆ (ราคาถูกๆไม่มียี่ห้อ) มียี่ห้อแต่ไม่
บอกกลัวบริษัทผลิตฟ้องร้อง ตัวย่อ N เสียงยังถูกหูขนาดนี้ 
ถ้าจับคู่กับล�าโพง AR คงจะหวานฉ�่าอย่างนิตยสารกล่าว
ถึงบ่อยๆ เฮียเจ้าของเครื่องมารับตอนเย็น ผมขอถามซื้อ
ต่อ เฮียเจ้าของเครื่องพูดบอกว่า เท่าไหร่ผมก็ไม่ขาย ผม 
ได้แต่อดทนระงับอารมณ์โกรธกับค�าพูดของเฮีย ลูกค้าที่
พูดหยิ่งไม่ถูกหู (ลูกค้าคือพระเจ้า)

จากนั้นผมก็เชียร์ให้เจ้าของร้านคุณเกษม ลัทธิกุล 
เจ้าของร้านที่ผมท�างานเป็นลูกจ้างซ่อม TV อยู่ ให้ซื้อ
เครื่องเสียง NAD มาฟังมาเปิดโชว์หน้าร้าน แต่ด้วยที่
ตัวจังหวัดบุรีรัมย์ไม่มีร้านขาย จึงเข้าเมืองโคราชซื้อได้แค่
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ล�าโพง AR 338 และซื้อ CD 63 ปรี PR5 MA5 ของ
แม็กเน็ท เพราะมีตัวแทนขาย ฟังแล้วผิดหวังกับเสียง
ที่ได้ยิน หลายเดือนเสียงก็ยังไม่เพราะจึงขายต่อไป คงไว้
แค่ล�าโพง AR 338 มารู้ซึ้งเมื่อผมได้ยืมเงินเจ้าของร้าน
ที่ผมท�างานอยู่ ลงทุนซื้อ Amp. NAD 3020E ที่บริษัท      
โคไน้ซ์ฯ จัดงานขายที่โรงแรมเมื่อ 2 กรกฎาคม 2542 
ผมก็ซื้อมาในราคา 4 พันบาท แค่ค่าใช้จ่ายที่มาซื้อรวม
หมดเงินไป 7 พันบาท ค่าน�้ามันรถยนต์+ค่าคนขับรถค่า
กินอาหาร แต่ก็คุ้มกับน�้าเสียงที่ได้ยิน กว่าผมจะได้ล�าโพง 
AR PS2062 ผมต้องผ่อนช�าระกับคุณเกษม เจ้าของร้าน
ถึง 9 เดือน ผ่อนเดือนละ 1 พันบาท แต่เสียงที่ได้ไม่ท�า 
ให้ผิดหวังเลย

ผมชอบฟังเพลงต่าย อรทัย ดอกหญ้าในป่าปูน อรวี                                                     
เรณูยังหนาว คุณเกษมเจ้าของร้านทุกวันนี้ฟัง Amp. 
NAD C 325BEE, CD NAD C 515BEE ล�าโพง AR 
PS2062 สายล�าโพง Supra 4.0 เสียงหวานมากๆ และ
ในห้องนอนคุณเกษมยังมีชุดโฮม เธียเตอร์ NAD T 743 
และล�าโพง AR ทั้งชุด ลูกสาวลูกชายผมเป็นหนุ่มแล้ว 
เป็นสาวแล้ว บอกเล่าให้ผมฟังว่า ฟังเพลงทั่วไปไม่เพราะ
เลย เพราะว่าพ่อพาฟังเครื่องเสียง NAD จนหูสูง ฟัง
เครื่องเสียงทั่วๆไปไม่เพราะเลย ที่เล่ามานี้ไม่ได้พาดพิง
หรือมีเจตนาว่าเครื่องเสียงยี่ห้ออื่นๆเสียงไม่เพราะ ไม่ใช่
นะครับ เราจัดชุดไม่แม็ทช์(ไม่เข้ากัน)เลยไม่ไพเราะเท่าที่
มันควรจะเป็น ทุกวันนี้ผมจะแนะน�าเพื่อนๆมาฟังเพลงที่
บ้านให้มาลองฟังว่าชอบแนวเสียงนี้มั้ย? แล้วค่อยตัดสินใจ                                                      
ซื้ออย่างตัวเองชอบ ทุกๆคนส่วนมากก็ชอบน�า้เสียงจาก 
Amp. NAD ทั้งนั้น

ผมต้องขอโทษด้วยที่ใช้ค�าไม่สุภาพ หรือค�าพูดใดๆ
พาดพิงถึงเครื่องเสียงยี่ห้ออื่นๆ ไม่ใช่เครื่องยี่ห้ออื่นไม่ดี 

แต่จัดชุดแล้วไม่ถูกหูเรานะครับ กรุณาเข้าใจตามนี้
ผมใช้สายล�าโพง Supra 2.0 มาหลายปี เพื่อน    

นักฟังมาบ่นให้ฟังมีสายล�าโพง van den Hul รุ่น The   
Clearwater ฟังแล้วเสียงช้าๆเบสส์มาช้ากว่ากลางแหลม 
ผมเลยขอซื้อต่อ ปรากฏว่าเสียงยิ่งเพราะกว่าฟังสาย 
Supra Ply 2.0 ซะอีก ใสหวานมากๆ

ผมไปงานเมื่อ 3 กรกฎาคม 2542 ไปถึงเมื่อตีห้า
ของเช้านั้น ต้องรอยคอยถึง 10 โมงเช้า ห้องโชว์ Amp. 
NAD ถึงเปิดขายมือสองที่จัดงานในปีนั้น พนักงานบริษัท 
โคไน้ซ์ฯมาชี้แจงก่อนเปิดประตูห้องขาย Amp. มือสอง 
ต้องวิ่งไปจับจองตามกติกาที่ตั้งไว้ แต่มีพนักงานผู้ชาย
มากระซิบบอก Amp. NAD 3020E วางอยู่มุมในของห้อง 
เพราะเห็นใจผมที่อุตส่าห์มาไกลจากต่างจังหวัด กลัวจะผิด
หวังไม่ทันจับจอง เพราะลูกค้าแฟนๆเครื่องเสียงโคไน้ซ์
แน่นประตูทางเข้าก่อน 10 โมงซะแล้ว แต่ก็ตื่นเต้นสนุกดี 
และผมก็ได้เป็นเจ้าของ NAD 3020E ตั้งแต่ปีนั้นมาเป็น 
10 ปีแล้ว มันยังใช้งานได้ดี ไม่งอแงป่วยเลย

สุดท้ายนี้ขออวยพรให้คุณลานทิพย์ ทวาทศิน และ
พนักงานบริษัท โคไน้ซ์ อีเล็คโทรนิค จ�ากัด ทุกท่าน อย่า
เจ็บอย่าจนสุขสมหวังในสิ่งมุ่งหวังตามบุญพลังที่สะสมมา 
ขออวยพรแด่ทุกท่านนะครับ

■

NAD กับฉัน
จาก ธวัช น้อยอยู่

ก่
อนอื่นจะเล่าประสบการณ์การเล่นเครื่องเสียง NAD 
ก็ขอแสดงความยินดีที่เครื่องเสียง NAD ในวาระ

ครบรอบ 40 ปีด้วย หลายคนที่เล่นเครื่องเสียงมาระดับ
หนึ่ง ก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าเคยได้ยินคุณงามความดีของ
เครื่องเสียง NAD รุ่นหนึ่งคือ NAD 3020 (เครื่องเสียง
ประเภทอินติเกรตเตด แอมป์ ที่ขายดีที่สุดในโลก) หลาย
คนได้เห็น NAD มาจากหนังสือประเภทเครื่องเสียงและ
โฮม เธียเตอร์ ทั้งในและต่างประเทศ 

แต่ส�าหรับผมรู้จักเครื่องเสียง NAD มาจากหนังสือ
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แมน (หนังสือปลุกใจเสือป่า) ปีที่ 13 ฉบับที่ 118 
มีนาคม 2528 คงจะงงว่าเครื่องเสียง NAD จะไปลง
โฆษณาในหนังสือปลุกใจเสือป่าได้อย่างไร แต่มีครับ ผม
ยืนยันได้ หนังสือเล่มนี้ผมยังเก็บรักษาไว้อยู่เลย เปิดหน้า
แรกแล้วพลิกไปหน้าหลังสุดจะเจอรูป NAD 3020B, AR 
38B รวมถึง NAD 4155/7140, AR Turntable รวมถึง
บรรยายสรรพคุณและรางวัลจากต่างประเทศมากมาย ซึ่ง
ถ้านับจากหนังสือเล่มนี้พิมพ์ออกมาจ�าหน่ายก็เกือบ 30 ปี
แล้วกระมัง จะเห็นว่าเจ้าเครื่องเสียง NAD นั้นมีชื่อเสียง
และมีรางวลยอดเยี่ยมในหลายๆสาขา ไม่ใช่แอมป์อย่าง
เดียว ก็ขอแนะน�าแค่นี้ก่อน 

และต่อไปนี้ผมจะเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเครื่องเสียง 
NAD ผมเคยเล่น NAD 3020i ซึ่งเป็นรุ่นสุดท้ายที่ยัง
ใช้ชื่อรหัส 4 ตัว ต่อจากรุ่นนี้ก็จะเป็นรหัส 3 ตัว ซึ่งตอน
นั้นผมใช้ NAD 3020i กับล�าโพง Wharfedale Diamond 
III MkII กับ CD ของญี่ปุ่นยี่ห้อหนึ่งรุ่น CD53 ผมรู้สึก
ดีมากกับเครื่องเสียงซิสเต็มนี้ และคิดว่ามันคุ้มค่ามาก 
ดีกว่าเครื่องเสียงอื่นที่แพงกว่า 3 ถึง 4 เท่าตัว หลาย
ท่านที่เป็นเจ้าของเครื่องเสียง NAD จงภูมิใจเถิดว่า คุณ
ได้ใช้ของดีมีคุณภาพ แถมยังได้รับบริการที่ดีจากพนักงาน   
โคไน้ซ์ฯทุกท่าน ขอขอบคุณจากใจจริง ยินดีด้วยครับ

■

NAD กับฉัน
จาก ป้าน ลอยพโยม/เพชรบุรี

สวัสดีครับพี่น้องชาวบ้านทวาทศินทุกท่าน ผม
มีโอกาสได้เขียนเล่าความประทับใจจากที่ได้ประสบ

มาจาก NAD ให้อ่าน พอมีเวลาว่างเลยเขียน แต่ไม่หวัง
อะไรตอบแทนนะครับ เมื่อก่อนผมเคยรับราชการเป็น
ทหารมาก่อนชั้นประทวนครับ แต่ลาออกมาแล้ว 10 ปี 
ปัจจุบันอายุ 58 ปี เป็นคนชอบเครื่องเสียงก่อนจะมาจบ
ลงตรงป้าย NAD ก็เล่นแร่แปรธาตุอยู่หลายเครื่อง หลาย
ยี่ห้อ หมดไปหลายตังค์ บางเครื่องก็ขายต่อ บางเครื่อง
ก็แลกเปลี่ยนแถมเงินกันไปแล้วแต่จะพอใจ ส่วนมากเป็น 

เครื่องเสียงญี่ปุ่น สมัยนั้นเครื่องเสียงญี่ปุ่นจะบูมมาก
ที่สุด (40 ปีที่แล้ว) เพราะมีร้านค้าย่อยๆรับไปจ�าหน่าย
ได้กระจายไปตามต่างจังหวัด แม้แต่จังหวัดเล็กๆก็ทั่วถึง
ทั้งประเภทเกรดต�่า และราคาก็ไม่แพง ซื้อไปขอให้เปิดดัง
หนวกหูไว้ก่อนเป็นใช้ได้ ความไพเราะไม่ต้องพูดถึง ลูกค้า
ที่ซื้อไปฟังแล้วมีปัญหาก็สามารถซ่อมได้ ตามร้านรับซ่อม
ทั่วไปในจังหวัดของตัวเอง ของญี่ปุ่นใช้ฉาบฉวยได้แต่ถ้าใช้
เป็นจริงเป็นจังก็จะพังเร็ว เพราะประสบมาแล้ว 

ดังนั้นมาปัจจุบันผิดเป็นครูจึงยอมจ่ายเพิ่มอีกนิด ซื้อ
ของดีมาตรฐานไปใช้ดีกว่า คุ้มค่ามากกว่ากันเยอะ ถ้ามีใจ
รักจริง ส่วนของ USA. และยุโรปนั้นส่วนใหญ่ของเขา
ดีจริง มีมาตรฐานเดียว ราคาค่อนข้างสูง มีใบรับประกัน 
มีปัญหาก็น�าไปร้านตัวแทนหรือบริษัทโดยตรง การขนส่ง
หรือการติดต่อสื่อสารต่างๆเดี๋ยวนี้ก็รวดเร็วมากเหมือนอยู่
ใกล้ๆ โดยเฉพาะบริษัท โคไน้ซ์ฯ ให้การบริการดีที่สุดแก่
ลูกค้าที่ประสบมา ไม่ได้ยกยอนะครับ เขียนระบายจากใจ
จริง ต่อจากนี้ไปผมก็จะขอหยุดตรงป้าย NAD นี้แหละไม่
ดิ้นรนไปไหนอีกแล้ว จนกว่าจะสิ้นลม 

อ้อ...ขอโทษครับยังไม่ได้เล่าเลยว่าผมประทับใจกับ
ยี่ห้อ NAD ได้อย่างไร เมื่อปี 2523 ได้ไปราชการชายแดน 
1 ปี ได้ไปพบหนังสือเครื่องเสียงเล่มหนึ่งอ่านไปพบหน้า
โฆษณายี่ห้อ NAD รุ่น 3020 บริษัท โคไน้ซ์ฯเป็นตัวแทน
จ�าหน่ายและได้เก็บหนังสือนั้นไว้ให้เพื่อนๆที่เป็นคอ
เดียวกัน (ที่ชอบเครื่องเสียงเหมือนกัน) ได้ดู มีรุ่นพี่คน
หนึ่งที่ไปชายแดนพร้อมกันมีประสบการณ์เครื่องเสียงพอ
สมควร เคยเรียนช่างซ่อมวิทยุโทรทัศน์มาด้วย บอกว่า
เคยเห็นแต่ยังไม่เคยฟังเสียงว่าเป็นอย่างไร เสียงออกมา
แนวไหน เป็นเครื่องแถบยุโรปผลิต เพิ่งเปิดตัวได้ไม่นาน
เปรียบเสมือนว่ารุ่นนี้ 3020 เป็นเรือธงของ NAD เลย
ก็ว่าได้ ขายดีมากทั่วโลก ผลิตมาเครื่องแรก รุ่นแรกก็ดัง
เลย สุดยอดจริงๆ ส่วนเพื่อนๆอีกสี่คนก็เช่นกัน บอกว่า
ถ้าเป็นของ USA. หรือของญี่ปุ่นรุ่นดังๆก็ต้องรู้ 

หลังจากนั้นไม่นานนัก ได้ลาพักกลับบ้าน มีวันหนึ่ง
ได้ไปเที่ยวหลังกระทรวง ต้องการซื้อของใช้ทางการทหาร 
เพราะที่นั่นเป็นแหล่งเดียวในประเทศ ต่างจังหวัดยัง
ไม่มีขาย เดินผ่านร้านขายของมือสอง ตาเหลือบไปแล
เห็นเครื่อง NAD เข้าพอดี ในใจผมนึกขึ้นมาทันทีถึงหน้า
โฆษณาในหนังสือเล่มนั้น ก็เลยเดินเข้าไปในร้านถาม
ราคาต่อรองตกลงซื้อได้ในราคา 3,000.-บาท โดยไม่รู้ว่า
ของใหม่นั้นราคาเท่าไหร่ ก่อนจ่ายเงินก็ได้ทดสอบการ
ท�างานของเครื่องว่ายังเป็นปกติหรือไม่ สรุปแล้ว OK. น�า
กลับบ้าน โดยเก็บเอาไว้เฉยๆก่อน ยังไม่ได้ต่อฟัง เพราะ
มีเครื่องญี่ปุ่นฟังอยู่แล้ว อยู่บ้านไม่กี่วันก็ต้องกลับไปอยู่
ชายแดนต่อ โดยได้น�าเรื่องราวไปเล่าให้เพื่อนๆฟัง 

จากนั้นไม่นานนักก็จบภารกิจ กลับที่ตั้งหน่วยปกติ 
ผมและเพื่อนๆก็ได้นัดกันว่าจะมาทดสอบฟังเสียง NAD 
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มือสองตัวนี้ที่บ้าน โดยใช้ล�าโพง AR 28 ที่มีอยู่เดิมเป็น
ตัวขับ ใช้เทปใบ้ของญี่ปุ่น AM/FM ของญี่ปุ่น สายล�าโพง 
สายสัญญาณธรรมดา สมัยนั้น CD ยังไม่มี ผลปรากฎ
ออกมาเป็นไงรู้ไหมครับ ทุกๆคนงง ต่างก็บอกว่าไม่เคย
ฟังเครื่องเสียงบ้าน เสียงแบบนี้นอกจากในร้านจ�าหน่าย
ในกรุงเทพฯเท่านั้น ทุกคนต่างก็ประทับใจกันสุดๆ โดย
เฉพาะได้ฟังเสียงเบสส์ของ AR สุดยอดจริงๆ เสียงแบบนี้
แหละที่หาอยู่ ส่วน NAD นั้นดูหลังเครื่องพิมพ์ไว้ว่า 20W.
RMS แต่เปิดจริงๆท�าไมมันถึงมีพลังมากมายเกินตัวอะไร
จะขนาดนั้น โอย...งงๆไปตามๆกัน ทุกคนต่างโทษผมว่า
ผมเป็นสาเหตุที่ท�าให้ประสาทหูพวกเขาเสีย บางคนบอก
ว่าเขาไปบ้านเขาจะไม่เปิดเครื่องของเขาฟังอีกแล้ว จนกว่า
จะหายี่ห้อนี้มาแทนที่ ถึงจะนอนหลับ

หลังจากนั้นมาผมก็ได้ใช้งานมันอย่างหนัก เพราะที่
บ้านเปิดเป็นโรงงานอุตสาหกรรมครอบครัว ต้องเปิดให้
ดังแรงๆเพื่อแข่งกับเครื่องมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีอยู่หลายตัว
ให้ลูกน้องฟังพร้อมกับท�างานไปด้วยแก้เหงา เป็นประจ�า
ทุกวันไม่มีวันหยุด เป็นอย่างนี้หลายปี จนนึกสงสารขึ้น
มา ผมจึงไปหาซื้อพัดลมระบายอากาศตัวเล็กๆมาวางบน
หลังเครื่องดูดอากาศเพื่อไม่ให้เครื่องมันร้อนจัดกลัวมันจะ
พัง ก็ลองคิดดูซิ เปิดประมาณ 9 โมงเช้าพักเที่ยงกินข้าว 
บ่ายท�างานเปิดต่อ ส่วนมากไปปิดเวลาหกโมงเย็นตอน
เพลงชาติจบ รวมเวลา 12 ปีเต็มๆ จึงเกิดความประทับใจ 
และศรัทธายี่ห้อนี้เป็นที่สุด ไม่ใช่ผมคนเดียวนะ ภรรยา
และลูกน้องอีก 4-5 คน ต่างก็ถามว่ายี่ห้ออะไรน่ะ ท�าไม
เสียงดีและทนอีกต่างหาก บางคนพูดว่าที่บ้านแฟนซื้อมา
ฟังไม่ถึงปีเลยพังไปแล้ว เสียงก็ไม่เพราะเหมือนที่นี่ ส่วน
ผมก็จะอธิบายให้เขาเข้าใจ จึงเริ่มทยอยซื้อ NAD เมื่อ
ปี 30 เรื่อยๆมา เช่น ปรีแอมป์ 1000s จูนเนอร์ 4225 
เพาเวอร์ 2700 THX ล�าโพง AR 303 ล่าสุดซื้อ CD C 
545BEE สาย Supra  4.0 + หัวเสียบ PPSL-EFF 1 ถึง
แม้จะเป็นชุดเก่าตกรุ่นแล้ว แต่ผมเปิดฟังกี่ครั้ง กี่ครั้ง ก็
ยังไพเพราะตลอดจริงๆนะครับ 

อ้อ...เกือบลืมเล่าต่อ 3020 ขอยกให้เป็นเครื่องครู
ก็แล้วกัน มีรุ่นน้องที่รับราชการอยู่ด้วยกันเขาชอบเล่น
เครื่องเสียงเหมือนกัน มาร้องขออยู่หลายเดือนจนน่า
ร�าคาญ เจอหน้าทีไรเป็นต้องถามถึง NAD ทุกที ค�าพูดที่
ออกมาว่า พี่ขอให้ผมเอาไปใช้เถอะ มีพี่เครื่องใหม่เครื่อง
ใหญ่ฟังแล้ว ผมมีตังค์น้อยขอรับมรดกจากพี่ก็แล้วกันผม
ให้ 3,000.-บาท (จึงจ�าใจยกให้ไปเมื่อปี 36) มาจนทุกวัน
นี้นึกเสียดายไม่หาย ถึงแม้ผมใช้งานครูหนัก หลายปี การ
ท�างานของเครื่องก็ยังเป็นปกติ ฟังแล้วยังไม่ผิดเพี้ยน 
เหมือนเดิมทุกประการผมน่าจะเก็บไว้ให้ลูกผมฟังต่อ จะ
ได้บอกกับลูกว่า ที่พ่อบ้าเครื่องเสียงและชอบฟังเพลงมา
จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะยี่ห้อนี้แหละ ใช้ทน ใช้นาน คุ้มค่า 
สมกับราคาไม่เสียดายเงินที่ซื้อไป เรื่องคุณภาพของเสียง

โอเค. คนไทยเรานั้นถ้าไปพบหรือไปเจออะไรครั้งแรกครั้ง
เดียวแล้วประทับใจ สิ่งดีๆและความศรัทธาก็จะตามมา
เรื่อยๆ จากปากต่อปาก ค�าต่อค�า เหมือนกับค�าพังเพยที่
ว่า ระยะทางพิสูจน์ม้า กาลเวลาพิสูจน์คน มีหรือจนก็คน
เหมือนกัน ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน

มาจนทุกวันนี้เพื่อนๆพี่ๆทุกคนก๊วนเดียวกันก็เออรีย์                
ออกจากราชการกันหมดแล้ว และทุกๆคนต่างก็ไปหยุด
ตรงป้าย NAD + AR กันหมดทุกคน มันอาจมีค�าถาม
ของคนรุ่นใหม่ต่อท้ายก็อาจเป็นไปได้ว่า ท�าไมต้องเป็น 
NAD + AR ด้วยเล่า พวกผมก็จะตอบว่า พวกผมเป็น
คนรุ่นเก่าแล้วเป็นไม้ใกล้ฝั่งทุกวัน ขึ้นบกเมื่อไหร่ตาก
ให้แห้งก็เอาไปเผาได้เลย จึงมีนิสัยและรสนิยมคล้ายๆ
กัน ชอบกินขนมแบบไทยๆ เช่น ข้าวต้มมัด หรือของคน
จีนก็ปาท่องโก๋ สองชนิดนี้ต้องคู่ติดกันเสมอแยกจากกัน    
เมื่อไหร่จะไม่มีรสชาติอร่อยเลย โดยเฉพาะข้าวต้มมัดกิน
แล้วอิ่มท้อง อิ่มทน อิ่มนาน มันคล้ายๆกับ NAD + AR 
ยังไงล่ะ ฟังแล้วได้รสชาติเต็มอิ่ม มีความสุขแบบสุดๆและ
ทุกเดือนพวกเราก็จะโทรถึงกันนัดกันว่าจะไปบ้านคนนั้น 
คนนี้ หมุนเวียนกันไป ไปดูหนัง ฟังเพลง กินข้าว พูดคุย 
ตามประสาคนบ้าเครื่องเสียง ใช้ชีวิตบั้นปลายโดยไม่เป็น
พิษเป็นภัยต่อสังคมนะคร๊าบ

 สุดท้ายผมขอจบเท่านี้แหละ ที่เขียนเล่ามานี่เป็น
ความจริงทุกประการ ในสมัยก่อนรัชการที่ 4 ท่านเคย
ประทับอยู่ยอดเขาวัง ท่านได้กล่าวไว้ว่า คนพูดตรงคือคน
เมือง”เพชร” คนเก่าๆท่านเล่ามาอย่างนี้นะคร๊าบ ผมก็
เป็นหนึ่งในจ�านวนนั้นด้วย

ขอกล่าวค�าว่า สะหวัดด.ี..คร๊าบ...
■

NAD กับฉัน
จาก สมชาย รัตนสุขแสงธารา/นนทบุรี

สวัสดีครับคุณลานทิพย์และพนักงานบริษัท โคไน้ซ์   
อีเล็คโทรนิค จ�ากัด ทุกคน ขอร่วมแสดงความยินดี

ด้วยที่ NAD ครบรอบ 40 ปี และอยู่คู่คนไทยมาได้ 35 ปี
แล้ว หวังว่าอนาคต NAD จะได้พัฒนาสินค้าดีๆให้คนไทย
ได้ใช้ต่อไปนานๆ ผมเป็นอีกคนหนึ่งที่ชื่นชอบและหลงใหล
เครื่องเสียงตั้งแต่สมัยยังเด็ก พอจ�าได้ว่าอายุประมาณ 9 
ขวบ พี่ชายได้ซื้อแอมป์มาตัวหนึ่งเป็นของไทย น่าจะผลิต
แถวๆบ้านหม้อ ใช้ได้ประมาณ 2 ปีได้ จากนั้นภาคขยาย
ก็เสียไปข้างหนึ่ง ก็เลยบริจาคให้ข้างบ้านไปใช้ สมัยนั้นยัง
เป็นยุคของตลับเทปอยู่ อัลบัมแรกที่ซื้อเป็นอัลบัมของนูโว  
สมัยนั้นดังมากๆ ใช้เครื่องเล่นเทปจากวิทยุกระเป๋าหิ้ว
ต่อผ่านจากช่องหูฟังเข้าไปที่แอมป์ ไปขับล�าโพงสาม-ทาง
ของไพโอเนียร์ วูฟเฟอร์ 10 นิ้ว พอฟังได้ 

หลังจากนั้นก็เลยไม่ได้ฟังเพลงหลายปีมากๆ มีเวลา
กจ็ะไปดหูนงัและกช็อบไปเดนิดแูผนกเครือ่งเสยีงเป็นประจ�า 
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ห้างใกล้บ้านก็จัสโก้ สาขารัตนาธิเบศร์ นิวเวิลด์ แคราย 
ถ้าไกลหน่อยก็เป็นพาต้า ปิ่นเกล้า ช่วงนั้นวัยรุ่นยังไม่
ได้ท�างาน ก็เลยเก็บตังค์ได้ไม่เยอะ เก็บได้ส่วนหนึ่งจึง 
ตัดสินใจซื้อแอมป์ยี่ห้อดังยี่ห้อหนึ่ง มีเทปและจูนเนอร์รวม
อยู่ด้วยกัน ก�าลังขับ 20 วัตต์ต่อข้าง คือที่บ้านอยู่แถวๆ
ชานเมือง เวลาเปิดก็จะเปิดดังพอสมควร ใช้อยู่ประมาณ 
2 ปี ไฟหน้าปัดของจูนเนอร์ก็ดับไปสะอย่างนั้น ปุ่มบิดเร่ง
โวลูมก็มีเสียงดังแคร็กๆออกที่ล�าโพงเวลาเร่งโวลูมขึ้นไป 
ก็เลยต้องยกไปให้ร้านแถวบ้านซ่อมมาให้ก็ใช้ได้อีกเกือบๆปี 
ทีนี้กดปุ่มเพาเวอร์แล้วเครื่องไม่ตอบสนอง พูดง่ายๆคือ 
กลับบ้านเก่าไปเฉยเลย ก็เลยตัดสินใจไม่เอาไปซ่อมอีก 
ตอนนี้ยังกองอยู่ที่บ้านเลย นึกแล้วยังเสียดายไม่น่าไปซื้อ
มาเลย กลายเป็นว่าต้องเก็บตังค์รอซื้อเครื่องใหม่ 

จากนั้นก็ได้ยินพี่สาวพูดบ่นเปรยให้ฟังว่า พี่เขยได้ไป
ซื้อเครื่องเสียงมาตั้งห้าหมื่นกว่าบาท เมื่อได้ยินก็เกิด
ความสงสัยและคิดอยู่ในใจว่า เครื่องเสียงอะไรค่าตัวถึง
แพงขนาดนี้ จนวันหนึ่งได้มีโอกาสไปเที่ยวที่บ้านของพี่
สาว ก็เลยเห็นชุดเครื่องเสียงที่ว่าเป็นชุดดูหนัง เป็นครั้ง
แรกที่ได้สัมผัสกับเครื่องเสียงยี่ห้อ NAD ในชุดประกอบไป                                                   
ด้วย เอ/วี รีซีฟเวอร์ รุ่น T 763 ดูหน้าตาบึกบึนเรียบง่าย                                                         
สขีองตวัเครือ่งสวยงามและกค็ลาสสคิ ส่วนล�าโพงทีใ่ช้คูห่น้า                                                               
เป็น NHT รุ่น SB1 เซ็นเตอร์ใช้ SC1 ส่วนเซอร์ราวน์ด                                                          
ใช้ล�าโพงของไทยที่หน้าตาคล้ายๆกับล�าโพงของ Bose 
สายล�าโพงทั้งชุดใช้ Jentech Sky 1.6 สับ-วูฟเฟอร์ใช้ 
Velodyne CHT-12 สายสัญญาณสับ Supra สายดิจิทัล 
Supra หลังจากที่ได้ดูรูปร่างหน้าตาแล้ว พี่เขยก็เลยชวน
ดูหนัง เมื่อได้ยินเสียงรู้สึกตกใจมาก ท�าไมเสียงมันช่าง
ดีเหลือเกิน ได้รับรู้ถึงอรรถรสในตัวหนังเหมือนได้เข้าไป
อยู่กับตัวละครด้วย ท�าให้เข้าใจว่าเครื่องเสียงราคาค่าตัว 
50,000.-กว่าบาท มันดีอย่างนี้นี่เอง

แต่ความจริงแล้วราคาค่าตัวนั้นรวมแล้ว 100,000.-
กว่าบาท เพราะยังมีสายไฟ เครื่องกรองไฟ และอุปกรณ์
ปลั๊กไฟ หัวแจ็คอีก แต่ไม่สามารถเปิดเผยความจริงได้                
เนื่องจากอาจจะถูกตัดสิทธิจาก ผบ.ตม.ก็เป็นได้ และใน            

ประเทศไทยน่าจะมีอยู่เยอะพอสมควร ต่อจากนั้นจึงท�า            
ให้ผมมีแรงบันดาลใจที่อยากจะมีชุดโฮม เธียเตอร์ ไว้                                                     
ผ่อนคลายสักชุดก็เลยเก็บตังค์ไปเรื่อยๆ และหาข้อมูล                                                  
สินค้าอยู่หลายยี่ห้อ ยังเคยไปเดินที่เดอะมอลล์ 
งามวงศ์วาน เห็นมีบูทสินค้าของ NAD อยู่ด้วยเหมือน
กัน ก็ได้ไปพูดคุยสอบถามข้อมูลกับเซลล์ชื่ออะไรจ�าไม่ได้
เหมือนกัน ตอนนี้รู้สึกจะย้ายไปประจ�าอยู่ที่สุราษฎร์ธานี
หรือเปล่าไม่แน่ใจ ถามอยู่หลายครั้งเหมือนกัน จนเขา
รู้สึกไม่อยากคุยด้วย เนื่องจากว่ามีประสบการณ์ที่ไม่ค่อย
จะดีผ่านมาแล้วก็เลยหาข้อมูลให้เยอะหน่อย และอยากได้
ชุดที่ซื้อไปฟังแล้วชอบและมีความสุขกับมันจริงๆ ลองฟัง
อยู่หลายยี่ห้อ 

สรุปแล้วก็เลยมาจบที่ NAD ประกอบกับพอจะเก็บ
ตังค์ได้แล้ว ก็เลยได้ถอย T 763 ป้ายแดงมาใช้ หลังจาก
นั้นก็ทยอยซื้อคู่หน้าเป็น Image B25 เซ็นเตอร์ C40                                                     
เซอร์ราวน์ดใช้เป็นล�าโพง Full Range ของ Sony Made 
in Japan เป็นตู้ไม้ไม่ลึกแบนๆ (ถ้าได้ B1 มาใช้เป็น
เซอร์ราวน์ดก็คงจะดีไม่น้อย) สายล�าโพงชุดหน้าตอนแรก                                                     
ใช้ Supra Classic 4.0 แต่เนื่องจากใช้ชุดนี้ในการฟัง
เพลงแบบ 2-แชนเนล ด้วยก็เลยเปลี่ยนไปใช้เป็น Supra 
Ply 2.0 ปลายเสียงแหลมไปได้ไกลกว่าเดิม เสียงเบสส์ก็                                                     
กระชับขึ้น ส่วนสายล�าโพงเซอร์ราวน์ดใช้ Supra Classic 
2.5 Sub-Woofer ขอต่างค่ายนิดหนึ่ง เป็น Paradigm 
DSP 3100 แต่สายสับยังเป็น Supra DAC เบิ้ล 2 เส้น 
ยาว 3 เมตร เบสส์กระชับกว่า MBS หัว RCA PPSL 2 
คู่ สายไฟเอซี LoRad 2.5 เข้าเครื่องกรองไฟ Power 
Bridge 8 ของ CIEF มีสายไฟเอซี LoRad 2.5 หัวท้าย
ปลั๊ก Wattgate เข้าที่รีซีฟเวอร์อีก 1 เส้น คุณภาพเสียง
โดยรวมดีมาก นุ่มนวล เบสส์มีพลัง ไดนามิคดี เล่นผ่าน
เครื่อง T 535 ของ NAD ใช้สายอะนาล็อกของ Black 
Rhodium รุ่น CODA ในการฟังแผ่น CD 2-แชนเนล 
เสียงที่ได้ยินดีพอสมควร จนท�าให้หูของผมเกือบเสีย 
เพราะว่าได้ยินเสียงจากเครื่องของคนเช่าบ้านติดกับ
ที่ท�างาน มันเป็นเสียงที่จัดจ้าน แข็งกระด้าง ไม่เป็น
ธรรมชาติ ได้ยินทีไรเลือดแทบจะออกจากหู อยากจะ
แนะน�าแต่ก็ไม่กล้า 

สิง่ทีป่ระทบัใจกค็อื ความเป็นกนัเองของพนกังาน ดแูล 
เอาใจใส่ ให้บริการที่เป็นมิตรกับลูกค้า ท�าให้ผมมัน่ใจและ
คดิไม่ผดิทีไ่ด้เลอืกใช้ผลติภณัฑ์ของบรษิทั โคไน้ซ์ฯ และก็มี
ข้อมูลข่าวสารและสิ่งดีๆส่งให้กับสมาชิกอยู่เป็นระยะ 

สุดท้ายแล้วนี้เป็นจดหมายฉบับแรกที่ได้เขียน ลายมือ
ไม่ค่อยสวย อาจจะอ่านยากสักหน่อย แต่สิ่งที่เขียนมา
เหมือนมีเครื่องกรองน�้าชั้นดีที่กลั่นกรองมาจากจิตใจส่วน
ลึกของผมจนกลายมาเป็นตัวหนังสืออะนาล็อกฉบับนี้

ขอขอบคุณจากใจ
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เห็นตลาดแผ่นภาพยนตร์ทุกวันนี้แล้วก็แสนจะกลุ้มใจ
จริงๆ “หนังแผ่น” นั้นคือสิ่งที่เราต้องซื้อหากันอย่าง
สม�่าเสมออยู่แล้ว แต่เดี๋ยวนี้ท�าไมตลาดหนังส�าหรับ
โฮม เอ็นเทอร์เทนเมนท์ มันดูกระพร่องกระแพร่งพิกล 

ไม่รู้ใครจะสังเกตเหมือนผมหรือเปล่า ขอโอกาสในการ 
“บ่น” สักหน่อย ในทุกวันนี้โดยหลักการ ค่ายหนังต่างๆ
จะบันทึกภาพยนตร์ของเขาออกมาจ�าหน่ายในรูปแบบ                                       
ดีวีดีเป็นจ�านวนมากที่สุด ในขณะที่บลู-เรย์ ดิสค์ ยังเป็น
แค่ “น�้าจิ้ม” เล็กๆที่ดูว่าจะเจริญเติบโตยากสักหน่อย 
ถามว่าเพราะอะไร ถ้าไม่ใช่ราคาที่วางจ�าหน่ายนั้นมันสูง
เกินไป เปรียบเทียบกับเครื่องบลู-เรย์ ดิสค์ ที่หั่นราคา
ลงมาเหลือสองพันกว่าบาท แล้วคุณคิดอย่างไร หากซื้อ            
แผ่นบลู-เรย์สองแผ่นก็เท่ากับราคาเครื่องเข้าให้แล้ว 
มันคือความไม่สมดุล และไม่มีเหตุผลอันควรเลยจริงๆ 

ปรากฏการณ์เช่นนี้ก็เหมือนในช่วงที่แผ่นดีวีดียุคแรกราคา
พันกว่าบาท เครื่องเล่นราคาสองหมื่น มันดูสมน�้าสมเนื้อ 
พอราคาเครื่องหล่นลงมาเหลือต�่าลงแค่ไม่กี่พันบาท แผ่น
ที่ราคาสูงโด่งก็เริ่มขายไม่ออก ซึ่งผู้ผลิตแผ่นก็จ�าต้องลด
ราคาแผ่นลงมา ท�าให้ตลาดสามารถขยายตัวได้

ในอีกทางหนึ่ง บลู-เรย์ ดิสค์ภาพยนตร์ใหม่ๆราคา
ยังคงลดลงมาไม่มากนัก (ราคาประมาณแผ่นละ 900-
1,500.-บาท) ทั้งๆที่เครื่องเล่นบลู-เรย์ ดิสค์ ส่วนใหญ่
ราคาเฉลี่ย 2,000-5,000.-บาท มันก็เลยอยู่ในภาวะที่กลืน
ไม่เข้าคายไม่ออก ยิ่งนานวันตลาดหนังก็อพพีย์ก็ยิ่งเติบโต
ทดแทน เราจะพบว่าแผ่นบลู-เรย์ กระทบแต่ตลาดบลู-เรย์ 
ลิขสิทธิ์เท่านั้น แต่แผ่นก็อพพีย์ทั้งหลายขายในราคาแค่
สองร้อยกว่าบาทเท่านั้น ท�าให้ตลาดแผ่นดีวีดีลิขสิทธิ์ก็ได้
รับผลกระทบกระเทือนเป็นอย่างมาก อีกทั้งระบบโหลด

       ■  ‘ภูธร’

แ ผ่ น ห นั ง   ห นั ง แ ผ่ น
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หนังไปดูกับเครื่อง HD Box ก็จะยิ่งช่วยท�าให้ตลาดแผ่น
หนังบลู-เรย์ ดิสค์ แทบไม่มีอนาคตเอาเสียเลย ดังนั้น 
สิ่งที่น่าจะเป็นไปได้ในการท�าให้คนหันมาสนับสนุนแผ่น 
บลู-เรย์ ดิสค์ ลิขสิทธิ์ น่าจะอยู่ที่ระดับราคาที่วางจ�าหน่าย
นั่นเอง แต่ดูเหมือนผู้เป็นเจ้าของหนังทั้งหลายก็ยังใจแข็ง
กันดีอยู่ คนเล่นหนังบลู-เรย์ก็ดูจะลดน้อยถอยลงทุกวัน
หันไปยังตลาดอื่นทดแทน เพราะทางเลือกใดที่ง่ายและถูก    
ก็ยากที่จะไปหยุดยั้งกระแสนั้นได้

พูดไปแล้วก็ต้องเห็นใจเจ้าของหนังเหมือนกัน แต่พวก
เขาก็น่าจะต้องหาหนทางด้านการตลาดที่มันสามารถจูงใจ
คนซื้อได้ดีกว่าที่เป็นอยู่

ส�าหรับผมแล้วตั้งใจอย่างมากต่อการอุดหนุนของ
ลิขสิทธิ์ แต่ก็ยังมีเรื่องที่จะต้องพร�า่บ่นกับหนังแผ่นอยู่อีก
มากพอสมควร เรื่องแรกสงสัยมากว่า ท�าไมยังมีบริษัท
ผลิตแผ่นวีซีดีกันอยู่อีก ทั้งที่คุณภาพของภาพนั้นใช้ไม่
ได้เอาเสียเลย เราก็ยังเห็นแผ่นวีซีดีวางจ�าหน่ายกันอยู่
อย่างมากมาย ทั้งๆที่ในปัจจุบันเราไม่มีเครื่องเล่นวีซีดี
จ�าหน่ายแล้ว มันก็ตลกตรงที่ว่าจะต้องเอาแผ่นวีซีดีไป
เล่นกับเครื่องดีวีดี (เครื่องบลู-เรย์ ดิสค์ แทบทั้งหมดใน
ตลาดเล่นแผ่นวีซีดีไม่ได้) ก็เลยยังงงว่าเราจะล้าหลังกัน
ไปถึงไหน ทั้งที่ต้นทุนของดีวีดีกับวีซีดีก็ไม่น่าจะต่างอะไร
กัน เรื่องแบบนี้มันก็ชวนหงุดหงิดไม่น้อย อย่างเช่น ผม
ไปหาซื้อแผ่นคอนเสอร์ทนักร้องรุ่นเก๋าที่เรียกว่าชื่นชอบ
มากๆท่านหนึ่ง ปรากฏว่าแผ่นเขาท�าออกมาในแบบของ
วีซีดี จะดูคอนเสอร์ทให้จบต้องเล่นเข้าไปสามแผ่น เปลือง
พลังงานไปหยิบแผ่นเข้าออกไม่เข้าเรื่อง แถมภาพยัง
หาความชัดไม่เจอ มองแววตานักร้องไม่ออกว่างั้นเถอะ สีก็
เพี้ยนจนไม่รู้จะพูดยังไงดี แต่ตกลงทุกวันนี้ยังทนทู่ซี้ท�ากัน
อยู่ได้เหมือนกัน

ทีนี้มาเรื่องแผ่นดีวีดี คุณภาพของภาพและเสียงนับ
วันก็ออกจะแย่ลงไปทุกที ใช่ละแผ่นหนังนั้นราคาถูกลง 
คุณภาพก็แย่ลงไปด้วย ผมไม่ได้คาดหวังหรอกว่าแผ่น
ดีวีดีจะต้องมีระบบเสียง DTS อีกต่อไป เอาแค่ระบบเสียง 
Dolby Digital 5.1 ที่มันมีคุณภาพจริงๆไม่ใช่เสียงแตก
พร่ามัวก็ยอมรับได้แล้ว แต่ที่ประสบพบแผ่นในตลาดแย่ลง
อย่างชนดิทีไ่ม่อยากจะเชือ่เลยจรงิๆ ทีพ่ดูมานีแ้ผ่นลขิสทิธิ์
นะครับ ที่รบกวนจิตใจก็ยังมีอีกอย่างคือ ซื้อหนังดีวีดีมา
แต่ละแผ่นจะถูกยัดเยียดหนังตัวอย่างหัวแผ่นมาให้ดู
แบบ “ภาคบังคับ” ก็เลยงงๆว่าเราซื้อมานะนั่น ต้องการ
ดู “หนังเรื่อง” ไม่ใช่หนังตัวอย่าง หากมีเมนูให้เลือกก็ว่า
ไปอย่าง นี่เล่นใส่มาแบบบังคับดูกันไปเลย บางรายเขา
ก็ใส่มาให้พอท้วมๆมีแค่เรื่องสองเรื่อง ดีเหมือนกันจะได้
ดูว่ามีหนังอะไรที่น่าจะไปซื้อมาดูอีก แต่ของบางบริษัทนี่
เขาใส่มาเต็มที่มาก ห้าหกเรื่อง เหม็นเบื่อไปเลย กว่าจะ
ได้ดูหนังที่เราต้องการดู ต้องมาเสียเวลาพิรี้พิไรกับหนัง
ตัวอย่างอะไรก็ไม่รู้ 

พูดถึงกรณีนี้ ต้องชมว่าหนังแผ่นดีวีดีของดิสนีย์เขา
จะท�ามาได้ดีมาก คือในเมนูของแผ่นจะสามารถ “สคิพ”  
หนังตัวอย่างไปได้เลยถ้าต้องการดูหนังเรื่อง ทุกรายน่า
จะเอาอย่างเขานะ ท�าให้ผู้บริโภครู้สึกว่าไม่ได้ถูกบังคับให้
จ�าทนต้องดู

มาต่อเรื่องแผ่นบลู-เรย์ ดิสค์ สักนิดหนึ่ง แผ่น    
บลู-เรย์ ดิสค์ ในปัจจุบัน เราจะพบว่าระบบภาพนั้นมีข้อดี
ตรงที่รายละเอียดคมชัด Full HD 1080p และระบบ 
เสียงทาง DTS ดูจะกลืนกินตลาดไปแทบทั้งหมด ระบบ
เสียง DTS-HD ได้รับเลือกให้เป็นมาตรฐานของแผ่น   
บลู-เรย์ไปแล้วในทุกๆค่ายหนัง แต่ก็อย่าได้เข้าใจว่าหนัง
แผ่นบลู-เรย์ทุกเรื่องคุณภาพเสียงดี หากเป็นยุคหนังเก่า
ที่น�ามาท�าเป็นบลู-เรย์อาจจะให้ภาพมีความคมชัดมากกว่า
ดีวีดีไม่เท่าไรนัก เพราะไม่ได้มีการรีมาสเตอร์ของหนัง
ขึ้นใหม่ หรือในเรื่องเสียงแม้จะอาศัยฟอร์แม็ทของ DTS 
HD แต่เสียงก็ยังเป็นของเดิมที่เป็นยุคสมัยที่แตกต่าง
กัน จึงได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น อย่าลืมว่าความก้าวหน้าใน
การถ่ายท�าและบันทึกภาพยนตร์แค่ยุคสิบปีให้หลังนี้ดีกว่า
หลายปีก่อนหน้านั้นอย่างมากมาย หนังในยุคปัจจุบันจะได้
คุณภาพทั้งภาพและเสียงที่ดีมากๆ 

หนังบลู-เรย์ ดิสค์ จากค่ายฮอลลีย์วูดจะบันทึกด้วย
รายละเอียดในการแยกเสียงไม่เกิน 5.1 แชนแนล หรือ
อย่างเก่งที่สุดก็ 6.1 เช่น Star Wars ไม่ค่อยเจอะเจอหนัง 
7.1 แชนแนล แต่ก็จะมีหนังบลู-เรย์ของทางบริษัทหนัง
ฮ่องกงท�าออกมาหลายเรื่อง ที่น่าสนใจคือเขาท�าระบบ
เสียงได้มากถึง 7.1 ทั้ง Dolby True HD และ DTS HD 
แต่ทว่าคุณภาพ น�้าหนักเสียงก็ดูจะอ่อนๆไป แทบจะไม่มี
ประโยชน์อะไรนักหากว่าต้องการคุณภาพเสียงจริงๆ การ
มีช่องเสียงมากๆแต่มาสเตอร์ต้นฉบับท�ามาได้ไม่ดี ก็ไม่
ได้ท�าให้มีประโยชน์อะไรนักหนา ดังนั้นการเลือกดูหนัง     
แผ่นบลู-เรย์ก็น่าจะเลือกที่คุณภาพของหนัง มากกว่า
จ�านวนช่องเสียงที่มีในหนัง อีกประการหนึ่งมีหลายท่าน
ที่ชอบสั่งหนังบลู-เรย์ ดิสค์ ดีวีดีจากต่างประเทศให้ระวัง
เรื่องเขตพื้นที่หรือ Region ด้วย แม้แต่บลู-เรย์ ดิสค์ ก็มี                                          
ข้อก�าหนดเรื่องโซน เช่น แผ่นจากยุโรปจะเล่นกับภูมิภาค
เอเชียไม่ได้ครับ

เรื่องส�าคัญที่สุดที่อยากจะทิ้งท้ายก็คือ ตราบเท่าที่
ราคาแผ่นหนังหรือหนังแผ่นบลู-เรย์ ดิสค์ ยังแพงเกินไป 
แผ่นหนังดีวีดีราคาถูกลง แต่มีคุณภาพแย่ลง ก็จะเป็นการ
ผลักไสไล่ส่งคนดูหนังในบ้านให้หันไปหาของถูกและดี  
อย่างการดูหนัง HD ที่โหลดมาใช้กับ HD Box อนาคต
ของหนังแผ่นจึงดูไม่ค่อยจะสวยงามเอาเสียเลย โอกาส
แก้ไขยังมี ก็คงต้องฝากเป็นการบ้านให้บริษัทผู้ผลิตหนัง
แผ่นทั้งหลายนั่นละครับว่าจะท�าอย่างไร?
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3 จุด เพียงแค่น้ีเราก็จะเห็นแล้วว่า วงการ
เครื่องเสียงเป็นหนี้บุญคุณจากการคิดค้นของ
เขาผู้นี้ขนาดไหน

Flashback ฉบบันีจึ้งอยากจะเล่าเรือ่งราว
ของเขาสักหน่อยนะครับ

Edgar M. Villchur เกดิเมือ่ปี 28 พฤษภาคม                                                       
1917 ที่เมือง New York City เป็นคนเรียน
เก่งมาแต่เด็ก โดยจบการศึกษาระดับปริญญา
โทที่ New York City College ทางด้าน Art                                                    
History โดยชีวิตมาเปลี่ยนผันเมื่อเกิด
สงครามโลกครั้งที่ 2 ขึ้น โดย Edgar ถูก
ส่งไปประจ�าการที่ New Guinea รับหน้าที่
ซ่อมอุปกรณ์สื่อสาร, เรดาร์ และวิทยุ ให้กับ
หน่วยรบในตอนนั้น โดยหลังจากที่สงคราม
จบ เขาก็กลับมาเปิดร้านรับซ่อมวิทยุโทรทัศน์
ที่ Greenwich Village, New York ซึ่งจังหวะ

เมื่อวานนี้ (19 ตุลาคม 2554) ผมได้รับข่าว
ผ่านทาง Facebook จากเพือ่นชาวต่างชาติ

แจ้งมาว่า Edgar M. Villchur หนึ่งในผู้ก่อตั้ง
ล�าโพง AR หรือ Acoustic Research ได้ถึง 
แก่กรรมลงแล้วด้วยวัย 94 ปี

แม้ตัวเองจะไม่ได ้รู ้จักมักจี่หรือแม้แต่
เคยเห็นหน้าค่าตาของชายอเมริกันคนนี้แต่
อย่างใด ก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกใจหายพอสมควร
เพราะหากจะดูสิ่งที่ชายคนน้ีน้ันมอบให้ไว้กับ
วงการเครื่องเสียง โดยเฉพาะเร่ืองล�าโพงและ   
เครื่องเล่นแผ่นเสียงแล้ว ก็ต้องบอกว่า การ
คิดค้นของเขานั้น เป็นคุณูปการแก่วงการ
เครื่องเสียงยุคใหม่เป็นยิ่งนัก

แค่เอ่ยสิ่งที่เขาคิดค้นหลักๆ เช่น ล�าโพง
ระบบตูปิ้ด (Acoustic Suspension), ทวทีเตอร์
ทรงโดม หรือเครื่องเล่นแผ่นเสียงแบบสปริง 

นี้เองก็เริ่มที่จะศึกษาศาสตร์ของเครื่องเสียง 
โดยการเข้าศึกษาต่อที่ New York University 
ทางด้านคณิตศาสตร์และวิศวกรรม โดยเริ่ม
สนใจในเรื่องของเครื่องเสียงจริงจัง และเริ่ม
เขยีนบทความส่งนติยสาร Audio Engineering 
Magazine (ภายหลังคือ Audio) และกลายมา
เป็นนกัเขยีนประจ�าในทีส่ดุ นอกจากนัน้เขายงั
ท�างานอกีหลายอย่าง ส่วนใหญ่เน้นไปทางด้าน
การค้นคว้า วิจัย และสอนหนังสือ

ในช่วงเวลานั้น Edgar มองวงการเครื่อง
เสียงว่า “ล�าโพง” คือ จุดอ่อนที่สุดของระบบ
เสียงในยุคนั้น ด้วยมุมมองที่ว่า เครื่องขยาย
เสยีงหรอืแหล่งโพรแกรมอย่างเครือ่งเล่นแผ่น
เสียงหรือเครื่องเล่นเทปนั้น สามารถให้เสียง
และการตอบสนองที่เที่ยงตรงดีพอสมควร
แล้ว แต่ในส่วนของล�าโพงนั้นกลับยังให้การ

F l a s h b a c k - เ มื่ อ เ ร า โ ห ย ห า อ ดี ต - -  ■   ‘คน 80’s’

Edgar M. Villchur
บุ รุ ษ ผู้ เ ป็ น ต ำ น า น

แ ห่ ง ว ง ก า ร เ ค รื่ อ ง เ สี ย ง
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ตอบสนองที่ไม่ดีพอ โดยเฉพาะเสียงทุ้ม ซึ่ง
ล�าโพงในยุคนั้นส่วนใหญ่ยังมีความผิดเพี้ยน
ในย่านความถี่นี้สูงอยู่ เพราะจุดอ่อนอยู่ที่การ
ควบคุมการขยับของกรวยล�าโพงในยุคน้ันที่
ยังไม่เป็นเส้นตรงหรือ Linear เพียงพอท่ีจะ            
ท�าให้การตอบสนองความถี่เสียงทุ้มท่ีถูกต้อง
และไม่เพี้ยนจากหลายๆปัจจัย โดยเฉพาะ
เรื่องการขยับของกรวยที่ควบคุมได้ไม่ดีพอ                                        
Edgar จึงมาพร้อมกับไอเดียท่ีใช้อากาศท�า
หน้าที่เหมือนเป็นสปริงที่มีความเท่ียงตรงสูง 
ควบคุมการขยับของกรวยล�าโพงให้มีความ
สมานเสมอเป็นเส้นตรง คอยปั๊มมวลเสียง
ออกมาได้เท ่าเทียมกันตลอดเวลาในการ
ท�างาน ซึง่แนวคดินีท้�าให้ล�าโพงสามารถให้การ                  
ตอบสนองความถี่เสียงทุ้มลงไปได้ถึง 25 Hz 
โดยไม่มีความเพี้ยน

Edgar กับภรรยา Rosemary จึงช่วย
กันท�าล�าโพงต้นแบบโดยใช้ตู ้ที่ท�าจากไม้อัด           
ไปน�าเสนอให้กับผู ้ผลิตล�าโพงรายใหญ่ๆใน
สมัยน้ันเกือบทุกยี่ห ้อ แต่ก็เหมือนกับนัก
ประดิษฐ์อีกหลายๆคน แนวคิดของล�าโพง 
แบบใหม่นี้ถูกปฏิเสธว่า “เป็นไปไม่ได้” จาก
ผู้ผลิตเหล่านั้น Edgar จึงไม่มีทางเลือกอื่น

นอกจาก “ท�าเอง” โดยการร่วมมือจากลูกศิษย์
อีกคนหน่ึงคือ Henry Kloss ที่เชื่อในทฤษฎี
ของ Edgar โดย Kloss นั้นสถานที่เป็นโกดัง 
อยูใ่นเมอืง Cambridge รฐั Massachusett ที่
สามารถใช้ผลติตูล้�าโพงได้ ทัง้คูจ่งึกลายมาเป็น
หุ้นส่วนกัน และล�าโพง AR หรือ Acoustic  
Research จึงก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1954 (Kloss 
ออกจาก AR ในสองปีถัดมาเพื่อก่อตั้งล�าโพง 
KLH ซึ่งใช้ระบบตู ้ป ิดเหมือนกัน ผลงาน
สุดท้ายของ Henry Kloss คือ Tivoli Audio) 

ล�าโพงรุ่นแรกที่ Edgar ท�าออกมาคือ 
AR-1 ซึ่งออกแสดงเป็นครั้งแรกในงาน New 
York Audio Show เมื่อปี 1954 และก็ประสบ
ความส�าเรจ็ในทนัททีีอ่อกวางจ�าหน่าย จากนัน้
กม็รีุน่ AR-2 ออกมาซึง่เป็นรุน่ทีเ่อา AR-1 มา
ตัดความหรูหราบางอย่างออก เพื่อให้ขายใน
ราคาที่ต�่าลงได้ ซึ่งก็เป็นอีกรุ่นที่ประสบความ
ส�าเร็จเป็นอย่างสูง

เมื่อแรกเริ่มผลิตล�าโพงและพิสูจน์ได้ว่า 
ล�าโพงระบบ Acoustic Suspension นั้น
ท�างานได้ผลจริงๆ วิบากกรรมแรกที่ Edgar 
ต้องเจอคอื เมือ่ผูผ้ลติรายใหญ่เริม่กลบัมาเหน็
ค่าของการออกแบบเช่นนี้ ผู้ผลิตรายอื่นๆก็

เริม่ทีจ่ะท�าล�าโพงแบบตูปิ้ดออกมา โดยการจ่าย
ค่าลิขสิทธิ์ให้กับ AR แต่ปัญหาก็เกิดเมื่อมียักษ์
ใหญ่อย่าง Electro Voice ซึ่งฉวยโอกาสบอก
ออกมาหน้าตาเฉยว่าตัวเองนั้นคิดค้นระบบ  
ตู้ปิดก่อน Edgar และผลิตล�าโพงตู้ปิดออกมา
โดยไม่ยอมจ่ายค่าลิขสิทธ์ิแก่ Edgar จึงเกิดการ
ฟ้องร้องกลับกันไปกลับกันมาระหว่างสองราย
ขึ้นมา ซึ่งวันหนึ่ง Edgar ก็ยอมถอย เพราะ
ไม่เห็นประโยชน์อะไรที่จะมานั่งขึ้นโรงขึ้นศาล
กันไปๆมาๆ เสียเวลา เสียอารมณ์ (ในบท
สัมภาษณ์ Edgar บอกว่า เขาเห็นกรณีก่อน
หน้านี้ที่ Edwin Howard Armstrong ผู้คิดค้น
ระบบ FM แล้วโดนองค์กรใหญ่อย่าง RCA 
ขโมยไอเดียไป แล้วก็สู้กันในศาลอยู่นานจน
สุดท้าย Edwin แพ้ในที่สุดและลงเอยด้วยการ
ฆ่าตัวตาย) Edgar บอกว่า แทนที่จะเอาสมอง
มาเสียอารมณ์กับการต่อสู้กับยักษ์ใหญ่ในศาล 
สู้เอามาใช้คิดค้นสิ่งใหม่ๆให้กับวงการดีกว่า

แล้วก็เป็นอย่างว่า Edgar คิดค้นสิ่ง
ใหม่ๆต่อไป สิ่งต่อมาที่คิดก็คือ ทวีทเตอร์แบบ
โดม ที่มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า Direct-
Radiator-Dome Tweeter ล�าโพงส�าหรบัเสยีง
แหลมแบบใหม่ทีใ่ห้ผลในการตอบสนองความถ่ี
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เสยีงแหลมได้กว้างขวางราบเรยีบและดขีึน้กว่า
เดมิเป็นอย่างมาก นอกจากนัน้ในช่วงเดยีวกนั 
การพัฒนา Acoustic Suspension Woofer ก็
มาถงึจดุท่ีลงตวั วฟูเฟอร์แบบนีใ้ครได้อ่านอาจ
จะงง แต่ถ้าเราบอกว่ามันคือวูฟเฟอร์ที่ใช้ขอบ
เป็นวัสดุที่มีความนุ่ม (เช่น โฟม หรือภายหลัง
มักใช้เป็นยาง) และตัวขอบเป็นทรงโค้งนูนขึ้น
มา เพือ่ให้กรวยวฟูเฟอร์ สามารถขยบัเข้าออก
ได้เป็นช่วงลกึมากเป็นพเิศษนัน้ ซึง่เป็นวฟูเฟอร์
ทีเ่ราเหน็ชนิตากบัล�าโพงแบบ Dynamic เกอืบ
ทุกคู่บนผืนโลกใบนี้นั้น เป็นผลของการคิดค้น
ของ Edgar นีเ่องครบั! (สมยันัน้ วฟูเฟอร์ส่วน
ใหญ่ จะเป็นขอบผ้าบ้าง ขอบกระดาษหยักๆ
แขง็ๆ ซึง่การขบัของกรวยวฟูเฟอร์จะน้อยมาก 
ต้องอาศยัตูใ้หญ่ๆ ท่อใหญ่ ช่วยระบายเสยีงทุม้
ออกมา ซึ่งท�าให้ล�าโพงมีขนาดใหญ่โต)

ซึ่งในวงการถือว่า การออกแบบทวีทเตอร์
แบบโดม และวฟูเฟอร์แบบ Acoustic Suspen-
sion นีเ่องทีเ่รยีกได้ว่า คอืผลงานท่ียิง่ใหญ่ท่ีสดุ
ที่มอบไว้ให้กับวงการล�าโพงก็ว่าได้

หลังจากที่ล�าโพงขายดิบขายดีจน AR มี
ฐานะมั่นคง ในปี 1961 Edgar ก็ได้ฝากผล
งานการคิดค้นที่ส�าคัญต่อวงการอีกครั้ง ด้วย

การออกแบบเครื่องเล่นแผ่นเสียง และตีพิมพ์
เผยแพร่แนวทางการออกแบบที่มีการริเริ่ม
มากมายหลายรูปแบบ เครื่องเล่นแผ่นเสียง
แบบใหม่นี้ เป็นเครื่องที่ตัวโทนอาร์มและจาน
หมุน (Platter) ถูกติดตั้งอยู่ด้วยกันบนชุดช่วง
ล่างท่ีถูกแขวนลอยอิสระแยกออกมาจากตัว
แท่นของเครือ่งเล่นแผ่นเสยีง ซึง่การออกแบบ
เช่นน้ี ท�าให้การส่ันสะเทือนใดๆก็ตามที่เกิด
ข้ึนกับตัวแท่นจะมีผลมารบกวนการท�างาน
ของโทนอาร์มและหัวเข็มน้อยมาก Edgar 
แสดงให้เห็นด้วยการเอาค้อนฟาดลงไปที่แท่น
เครื่องเล่นแผ่นเสียงนี้ขณะที่เล่นแผ่นอยู่ โดย
ไม่มีเสียงปึ้งหรือไม่มีอาการตกร่องใดๆแม้แต่
น้อย ซึง่การออกแบบเช่นนีน้ัน้ นอกจากจะช่วย
ในการสกัดการสั่นสะเทือนอย่างได้ผลแล้ว ยัง
ช่วยในการแก้อาการ “เบสส์บวมคราง” ทีม่กัจะ
เกิดขึ้นกับเครื่องเล่นแผ่นเสียงแบบดั้งเดิม ที่
โดนแรงสัน่ของความถีต่�า่จากล�าโพงมารบกวน                                    
สั่นผ่านล�าโพงมาทางพื้น ผ่านชั้นวาง ขึ้นส่ัน
แท่นไปจนถึงปลายเข็ม ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่
รบกวนคุณภาพเสียงของเครื่องเล่นแผ่นเสียง
ในยุคนั้นด้วย

นอกจากน้ันเครื่องเล่นแผ่นเสียงนี้ ยังมี

การก่อก�าเนิดเทคนิคใหม่ๆอีกหลายส่วน โทน
อาร์มที่มีระบบหน่วง ป้องกันอุบัติเหตุจากการ
เผลอท�าก้านหล่น จะมรีะบบเบรคกนัไม่ให้หล่น
กระแทกให้เกิดความเสียหาย มีการใช้มอเตอร์ 
AC รอบต�า่การรบกวนต�า่ และทีส่�าคญัทีสุ่ดคอื
ระบบ Belt Drive ที่อาศัยสายพานยางเป็นตัว
รบัแรงส่งจากมอเตอร์มาหมนุแป้นอกีทอดหนึง่ 
ซึ่งเป็นระบบที่เรียบง่ายและเป็นต้นแบบแห่ง
เครื่องเล่นแผ่นเสียงระบบ Belt Drive เกือบ
ทุกยี่ห้อในโลกมาจนถึงปัจจุบัน

หลังจากที่มีผลิตภัณฑ์ที่โด่งดังมากมาย   
ไม่ว่าจะเป็นล�าโพง AR 3 และรุ่นสุดท้ายของ 
Edgar คือ AR 4 ในปี 1967 Edgar ก็ขาย
บริษัท Acoustic Research ให้กับ Teledyne                                                
ภายใต้ข้อตกลงที่ว ่า Edgar จะไม่ออกมา
ท�าธุรกิจเก่ียวกับเครื่องเสียงอีก ซึ่งนั่นก็
หมายความว่า ณ ตอนนัน้ Edgar M. Villchur 
กค็งเตรยีมตวัจะวางมอืจากการประดษิฐ์คดิค้น
ให้กับวงการเครื่องเสียงจริงๆแล้วนั้นเอง

Edgar M. Villchur บอกเสมอว่าตัวเขา
เป็น “นักประดิษฐ์ หรือ Innovator” ดังนั้น 
หลังจากวางมือจากการท�าล�าโพงและเครื่อง
เสียง เขาจึงหันหน้าเข้าสู ่การค้นคว้าวิจัย
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เครื่องช่วยการฟังผู้สูญเสียการได้ยิน (เช่นคน
หูตึง หรือคนชราที่หูเริ่มไม่ได้ยิน) ซึ่งในยุคนั้น 
เครื่องช่วยการฟังนั้นท�าได้เพียงแต่การขยาย
เสียงทุกอย่างพร้อมๆกันขึ้นมา ซึ่งปัญหาก็คือ 
มันจะขยายเสียงทุกอย่างในอัตราส่วนเท่าๆ
กัน อันหมายความว่าเสียงที่เบาก็จะดังข้ึนจน
ได้ยินชัด แต่เสียงที่ดังอยู่แล้วก็จะถูกขยายดัง
จนเกินไป ปัญหานี้ Edgar จึงน�ามาขบคิดว่า
จะท�าอย่างไรถึงจะท�าเครื่องช่วยฟังที่จะขยาย
เฉพาะเสียงที่เบา และไม่ขยายเสียงที่ดังอยู่
แล้ว ซึ่งในที่สุดเขาก็ค้นพบหลักการที่เรียกว่า 
Multi Channel Compression คือการตรวจ
สอบระดับความถี่เสียงของผู้ป่วยแต่ละคนว่า 
สูญเสียการได้ยินที่ความถี่ใด และก็ท�าเครื่อง
ขยายเสียงเฉพาะที่ความถี่นั้นๆ ซ่ึงการที่มัน
เป็นระบบหลาย Channel ผู้ป่วยก็จะสามารถ  
ได้รับการขยายเสียงช่วยในหลายย่านความถี่
อีกด้วย นอกจากนั้นแล้ว Edgar ยังคิดค้น
ระบบที่เรียกว ่า WDRC หรือ Wide Dy-
namic Range Compression ระบบบบีเสยีงที่                                             
แก้ปัญหาการขยายเสียงทั้งย่านให้หมดไป 
เพราะระบบนี้จะท�าการลดระดับเฉพาะเสียงท่ี
ดัง ในขณะทีเ่พิม่เสยีงทีเ่บาไปพร้อมๆกนั ท�าให้

ผู้ป่วยสามารถฟังเสียงที่ชัดเจนในระดับที่เท่า
กนัในทุกย่านได้ ซึง่ถอืว่าการคดิค้นของ Edgar 
นัน้ เป็นการค้นพบท่ียิง่ใหญ่มาก เพราะมนัตดั
ปัญหาเดิมๆไปอย่างสิ้นเชิง

ความประเสริฐในจิตใจของ Edgar นั้น  
ได้รับการพิสูจน์ให้เห็น แม้ว่าเขาจะค้นพบ
การแก้ปัญหาของเครื่องช่วยฟังที่ยอดเยี่ยม 
และน�ามันไปจดสิทธิบัตรเพื่อรอรับสตางค์ค่า
ลิขสิทธิ์ แต่สิ่งท่ี Edgar ท�านั้นคือ ตีพิมพ์
แนวความคิดของเขาลงในหนังสือ และเปิด                
กว้างให้ใครก็ได้น�าไปผลิตเพื่อช่วยเหลือผู ้ที่  
สญูเสยีการได้ยนิโดยไม่รบัเงนิแม้แต่แดงเดยีว 
ผู้ที่สนใจน�าไปต่อยอดเป็นรายแรกคือ Bell 
Sound ซึง่ไม่ได้ท�าอะไรต่อจนกระทัง่ Resound 
อีกผู ้ผลิตหน่ึงน�าไอเดียไปพัฒนาต่อ โดย        
ใช้แนวทางของ Edgar ซึ่งระบบช่วยการได้ยิน
ของ Resound นั้นก็ประสบความส�าเร็จ และ
ระบบ Wide Dynamic Range Compression 
ของ Edgar ก็กลายเป็นมาตรฐานหลักของ
วงการต่อมาจนถึงปัจจุบัน จึง “ไม่มี” เครื่อง
ช่วยฟังเครื่องไหนและไม่ว่าจะยี่ห้ออะไร ไม่ว่า
จะเป็นดิจิทัลหรืออะนาล็อกที่ “ไม่ได้” ใช้ระบบ 
WDRC จากแนวความคิดของ Edgar!

นอกจากการเป็นนักคิด นักค้นคว้าที่ฝาก
ผลงานซึ่งกลายเป็น “ส่ิงปกติที่เห็นกันใน
ปัจจุบัน” แล้ว Edgar M. Villchur ยังเป็น    
นักบริหารและนักการตลาดที่ยอดเยี่ยม เขา
คือคนแรกๆที่ริเริ่มการส่งเสริมพนักงานใน
องค์กรให้มีสิทธิในการเติบโตในหน้าที่การ
งานที่เท่าเทียมกัน มีการแบ่งปันผลประกอบ
การให้กับคนงาน (Profit Sharing) มีการ
ริเริ่มให้มีการประกันสุขภาพพนักงาน รวมถึง
การท�าองค์กรที่ “เน้น”บริการเป็นรายแรกๆ
ด้วยการรับประกันซ่อมสินค้าให้ฟรีแบบ Life 
Time (ภายหลังเปลี่ยนเป็นรับประกัน 5 ปี)                                                
ซึง่ท�าให้ AR เป็นบรษิทัแรกๆทีไ่ด้รบัการกล่าว
ขานถึง “บริการที่ดีเยี่ยม” เป็นครั้งแรกๆ ใน
ยุคสมัยที่ส่ิงเหล่านี้เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยจะมีใคร
ท�ากัน

ครับ จากการได้เห็นได้เรียนรู้ประวัติของ 
Edgar M. Villchur เรากค็งอดทีจ่ะบอกไม่ได้ว่า 
ชายผู้นี้ ไม่ใช่เป็นเพียงแค่นักออกแบบล�าโพง
ธรรมดาๆคนหนึ่งซึ่งมีอยู่ทั่วไป เขาเป็นอะไร
มากกว่านั้นมาก การคิดค้นของเขา ได้มอบ
อะไรต่อมิอะไรต่อวงการมากมาย ไม่ว่าจะเป็น
ล�าโพงตูปิ้ด ขอบโฟมนุม่ ทวีทเตอร์โดม เครือ่ง
เล่นแผ่นเสียงสปริง 3 จุด เหล่านี้อาจจะมอง
ว่าไม่มากไม่มายอะไร แต่หากเรามองกันลึกๆ
จริงๆ มองไปที่ล�าโพงรอบๆตัวเรา เราจะทึ่ง
ที่พบว่า แนวความคิด การริเริ่มของ Edgar 
M. Villchur นั้น ยังมีอยู่ในล�าโพงยุคปัจจุบัน
เกือบทัง้หมด ไม่มากก็น้อย ไม่ว่าจะเป็นล�าโพง
จีนแดงคู่ละไม่กี่ร้อย ไปจนถึงล�าโพงไฮ-เอ็นด์
คู่ละหลายล้านบาท แทบไม่มีล�าโพงไหนเลยที่                
ไม่มีสิ่งที่เกิดจากแนวความคิดและมันสมอง
ของชายนักประดิษฐ์คิดค้นผู้ยิ่งใหญ่คนนี้

ด้วยความที่ผม (ผู้เขียน) เป็นคนที่รักใน
แบรนด์ AR เป็นอย่างมาก มีทั้งเครื่องเล่น
แผ่นเสียงและล�าโพง AR โดยเครื่องเล่นแผ่น
เสียง AR XA ที่มีอยู่นั้น ถือเป็นผลงานจาก
มือของ Edgar โดยแท้ๆ ซึ่งก็ได้ท�าให้ผมทึ่ง
กับดีไซน์ที่เป็นอัจฉริยะมาแล้ว จึงอยากจะขอ
สดุดีว่า Edgar M. Villchur คือบุคคลส�าคัญ
ที่มีคุณูปการต่อวงการเครื่องเสียงในระดับ
ต้นๆอย่างแท้ๆจริงๆ หากโลกนี้ปราศจาก
เขา รูปแบบของล�าโพงคงไม่ได้เป็นอย่างที่เรา
ได้พบเห็นในปัจจุบันอย่างแน่นอน

Rest in Piece: Edgar M. Villchur 1917 - 2011
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นี้ถูกท�ำลำยโดยเครื่องเล่นแผ่นเสียงของผม)
บำงเพลงจำกแผ่นเสียงแผ่นนี้อำจจะท�ำ 

ให้ท่ำนรู้สึกว่ำดูเหมือนเสียงที่ได้ยินนั้นดูจะ
เน้นไปสักนิด แต่ทำงวิศวกรเสียงของ Pallas 
GmbH ในประเทศเยอรมน ียนืยนัว่ำ นีค่อืกำร
บันทึกสดและน่ีคือควำมเป็นธรรมชำติ หำก
ปรับแต่งเสียงจะท�ำลำยบรรยำกำศ (Atmo-
sphere) สิ้น ท่ำนใดที่นิยมกำรฟังเพลงจำก
คอนเสอร์ทแบบกำรแสดงสดจะทรำบเรือ่งนีด้ี 
แต่จะเป็นควำมรู้สึกแปลกแยกส�ำหรับนักฟัง
บำงกลุม่ สนใจจะสัง่จองไปคยุกบัคณุโจโดยตรง
เลยนะครับ เพรำะซองแผ่นเสียงก�ำลังปั๊มอยู่
ส่วนแผ่นน้ันข้ำมน�้ำข้ำมทะเลมำถึงเมืองไทย
เรียบร้อยตั้งนำนแล้วครับ

หำกไม่แน่ใจว่ำเพลงจะถูกใจหรือไม่? ลอง
ไปฟังที่ร้ำน int Music C413/1 ชั้น 4 Central 
World ถนนพระรำม 1 ปทุมวัน กทม.10330 
โทร.02-613-1737 ก่อนก็ได้ถูกใจสั่งจองได้ที่นี่
เลย สั่งจองได้ที่คุณศักดิ์ศิริ (โจ) ปะโสทะกัง 
E-mail:joeposter@mac.com โทร.085-300-
0007 (แผ่นเสียงไวนีลลองเพลย์ขนำด 12 นิ้ว 
สปีด 33 ควำมหนำพเิศษ 180g ผลติในโรงงำน
ระดบัสดุยอด Pallas GmbH ในประเทศเยอรมนี 
แผ่นซดีผีลติจำกโรงงำน P+O Compact Disc 
ประเทศเยอรมนี)

ไหมไทย คอนเสอร์ท
วงไหมไทย, ดนู ฮันตระกูล, สุภัทรา โกราษฎร์,    
ณัฐพร ธรรมาธิ, จามร ศุภผล

อัลบัมไหมไทย คอนเสอร์ท นี้... เรำเก็บ
มำจำกกำรแสดงสดเมื่อวันที่ 22 สิงหำคม 

เพลงประทับใจ
แผ่นเสียงไหมไทย คอนเสอร์ท
ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
มาแล้วครับ

แฟนแผ่นเสียง แฟนอำจำรย์ดนู แฟน
แผ่น P+O แฟนแผ่น Pallas ครับ

เมื่อวันที่ 1 สิงหำคม 2554 คุณโจโทรฯ
มำบอกผมว่ำ “ให้ผมไปที่ร้ำน int Music ที่
ห้อง C413/1 ชั้น 4 Central World” กว่ำผม
จะไปถึงร้ำนก็ปำเข้ำไปสองทุ่มกว่ำ พอไปถึงที่
ร้ำน int Music คุณปู-ผู้จัดกำรของร้ำนได้พำ
ผมไปนั่งฟังแผ่นเสียง “ไหมไทย คอนเสอร์ท”                              
ซึง่เป็นแผ่นตวัอย่ำงทีผ่ลติจำกประเทศเยอรมนี
เจ้ำเก่ำ ที่แผ่นนั้นมิได้แจ้งว่ำมีเพลงอะไร
บ้ำง แต่นั่นไม่ส�ำคัญเท่ำ “เสียง” ที่ได้ยินนี่สิ
ครับ “ขอร�ำพึงเป็นภำษำต่ำงประเทศว่ำ “แม่
เจ้ำโว้ย สุโค่ว” เสียงปรบมือของท่ำนผู้ชมใน
ศูนย์วัฒนธรรมฯ ในวันนั้นที่ถูกบันทึกด้วยใน
แผ่นนี้ ชวพันธ์ (ควำมเห็นของผมคนเดียว) 
แทบจะนับจ�ำนวนคนได้เลย อีกทั้งเสียงของ                           
นักร้องทั้ง 2 ท่ำน คือ คุณสุภัทรำและคุณ
ณัฐพร ในเพลงมนต์จันทร์ (หรือ Te Quiero 
Dijiste ภำคภำษำไทย)

ผมเองก็ได้แผ่นตัวอย่ำงแผ่นน้ีมำเหมือน
กนั แต่เจ้ำเครือ่งเล่นแผ่นเสยีงของผมนีซ้คิรบั
เสยีงของมนัประหนึง่ ”กำสร ก�ำเนดิบตุร” หรอื
เสียงเหมือนควำยออกลูก เพรำะจ�ำเสียงที่ฟัง
จำกชดุแสนธรรมดำทีร้่ำน int Music ท�ำให้ผม   
ไม่กล้ำน�ำแผ่นเสียงแผ่นตัวอย่ำงแผ่นนี้มำฟัง
กับชุดของผม (เสียดำยกลัวแผ่นเสียงแผ่น

เ ส น่ ห า อ ะ น า ล็ อ ก

2553 เพื่อเตือนควำมทรงจ�ำส�ำหรับคนที่ได้ไป
ชม ด้วยงำนบันทึกนี้มิได้มีเพียงเสียงเพลงที่
ได้ฟังในวันนั้นเท่ำนั้น หำกยังเปี่ยมด้วยรอย
ยิ้มแห่งควำมสุข ส่วนคนที่ไม่ได้ไปชมนั้นเล่ำ 
ก็พึงถือเป็นของก�ำนัลที่เรำฝำกมำ เรำตัด
เพลงบำงเพลงออกไปเพื่อให้อัลบัมนี้ฟังเพลิน 
ไม่เยิ่นเย้อ ขอให้มีควำมสุขกับเสียงเพลง  
ด้วยควำมปรำรำถนำดี

ดนู ฮันตระกูล

รายการเพลง

แขกสำหร่ำย หลวงประดิษฐ์ไพเรำะ (ศร 
ศลิปะบรรเลง) ท�ำนอง ดน ูฮนัตระกูล เรยีบเรยีง

หลวงประดิษฐ์ไพเรำะ (ศร ศิลปะบรรเลง)   
ได้น�ำเอำเพลงชื่อ”แขกส่ำหร่ำย 2 ชั้นของ    
จ่ำโคมหรือจ่ำเผ่นผยองยิ่ง มำขยำยเป็น 3 
ชั้น และตัดเหลืออัตรำชั้นเดียวครบเป็นเถำ
เมื่อ พ.ศ.2470

เพลงแขกสำหร่ำยนี้มีควำมแปลกอยู่ที่ว่ำ 
เสียงตกของท�ำนองท่อนต้นกับท่อนสำม บำง
จังหวะคลำดเคล่ือนจำกท�ำนอง 2 ชั้นอันเป็น
สมมตุฐิำนเดมิ ด้วยควำมตัง้ใจของผูแ้ต่ง คณะ
กรรมกำรตรวจสอบเพลงไทยทดลองแก้ไข     

หมายเหตุกองบ.ก.: หลังจากที่ Life Entertainment ฉบับที่แล้วได้ลงเรื่อง “แผ่นหากินของผม” ซึ่ง
หนึ่งในนั้นเป็นแผ่นเพลงไทยของอรวี สัจจานนท์ ซึ่งทำาให้สมาชิกท่านหนึ่งได้มีความสนใจ และเขียนอีเมล
มาคุยกับผู้เขียน ซึ่งหลังที่ที่คุยกันผ่านทางอีเมล ผมจึงทราบว่า สมาชิกท่านนั้นคือคุณชวพันธ์ ซึ่งหลายๆ
ท่านรู้จักกันดีในนาม “น้าชวพันธ์” ซึ่งเป็นนักนิยมเพลงไทยระดับต้นๆคนหนึ่งของเมืองไทย ผมจึงได้
เรียนเชิญท่านมาแบ่งปันเรื่องราว แนะนำาเพลงไทยดีๆ เพื่อเป็นข้อมูลแก่สมาชิก LE ที่จะหาเพลงไทยดีๆ 
บันทึกดีๆ เพลงนอกกระแส เพลงพิเศษที่หาฟังได้ยาก หรือเพลงเฉพาะกลุ่มที่ไม่มีวางขายทั่วไป ได้ทราบ
ข้อมูลกันนะครับ
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ให้เข้ำกบัหลกักำร แต่ฟังแล้วไพเรำะสูข้องเดมิที่
เสยีงตกคลำดเคลือ่นไม่ได้ จงึตกลงใช้อย่ำงเดมิ 
ด้วยถอืเอำรสท�ำนองและเนือ้ถ้อยกระทงควำม
เป็นส�ำคัญ และเป็นเพลงประเดิมกำรแสดง
คอนเสอร์ทดนตรีวิจิตร เรียบเรียงด้วยรสมือ
ของอำจำรย์ดนเูอง จำกทำงขมิ เพยีงสำนสำย
กระสวนด้วยเครือ่งสำยและส�ำนวนฝรัง่ แต่ยงั
คงรสไทยไว้ไม่มีตกหล่น

เสน่หำ มนัส ปิติสำนต์ ค�ำร้อง/ท�ำนอง 
ดนัย ฮันตระกูล เรียบเรียง สุภัทรำ โกรำษฎร์ 
ร้อง

ณ ยำมสองคืนหนึ่ง หลังเสร็จเตรียมกำร
สอนดนตรทีีโ่ทรทศัน์ช่อง 5 ขอนแก่น ครเูพลง
หนุ่มท่ำนหนึ่ง ได้ออกมำนั่งเล่นนอกบ้ำนพัก
ริมบึงแก่นนคร แสงจันทร์คืนนั้นส่องประกำย
ระยิบระยับล้อระลอกผิวย�้ำในบึง สวยมำกจน
อดใจไม่ไหว ครจูงึแต่งเป็นเพลงด้วยโน้ตตวัเลข 
พร้อมค�ำร้อง จบเพลงทั้งสองท่อนในครำว
เดียวกัน ท่อนแรกเป็นค�ำถำม ต้ังแต่ “ควำม
รักเอย เจ้ำลอยลมมำหรือไร” ท่อนสองจึงเป็น
ค�ำอ้อนวอนเว้ำให้ “สงสำรใจฉันบ้ำง วำน 
อย่ำสร้วงรอยช�้ำซ�้ำเป็นรอยสอง” จึงเป็นที่มำ
ของ “เสน่หำ” เพลงเอกเพลงหนึง่ของครมูนสั                                         
ปิติสำนต์ และได้กลำยเป็นสรณะ หรือเจ้ำ     
เรือนใจส�ำหรับผลงำนของไหมไทยชุดใหม่
คือ “ไหมไทย-เสน่หำ” ร้องโดยคุณสุภัทรำ                                  
เรียบเรียงอย่ำงหมดจดให้บรรเลงด้วยวง                             
ไหมไทย ให้สมกับที่ครูรอมำนำนเกือบห้ำสิบ
ปีจำกคืนเดือนหงำยริมบึงแก่นนคร ณ ปลำย
ยำมสอง เมื่อพ.ศ.2507 

เมื่อดอกซำกุระบำน ดนู ฮันตระกูล   
ค�ำร้อง/ท�ำนอง/เรียบเรียง สุภัทรำ โกรำษฎร์ 
ร้อง อำจำรย์ดนูเขียน “เมื่อดอกซำกุระบำน” 
หลังจำกที่ได้ไปประเทศญี่ปุ ่นเมื่อกรกฎำคม 
2548 ให้คุณสุภัทรำร้อง เป็นหนึ่งในหลำย
เพลงส�ำหรับชุดของสุภัทรำ ขื่อชุดเดียวกัน 
ผลงำนในชุดนี้มีสีสันหลำกหลำย ทั้งเพลงเก่ำ 
เพลงใหม่ เพลงวัด เพลงพ็อพ ฯลฯ ทั้งหมดนี้
บ่งบอกถงึรสนยิมและทำงเพลงของคณุสภุทัรำ                 
ซึง่กว้ำงขวำงไม่น้อยทเีดยีว เมือ่มผีูใ้ดชม “แต่ง
ได้ไพเรำะ เสมอืนเป็นชำวญีปุ่น่คนหนึง่ทเีดยีว” 
อำจำรย์ดนูก็จะตอบว่ำ “ดอกซำกุระบำนใน
โอกนิำวำตัง้แต่เดอืนมกรำคมนัน้ ในกรงุเทพฯ 
ดอกซำกุระจะมำบำนเอำปลำยเดือนมีนำคม 
พร้อมกับที่ในเกียวโตและโตเกียวทุกปี เพรำะ
ผมเกิดปลำยมีนำครับ”

Turkish March Wolfgang Amadeus 

Mozart ท่ำน Mozart “ออกภำษำ” ในเพลง
นี้เฉพำะ ในเพลงน้ีเฉพำะท่อนมำร์ชท้ำยบท 
ท�ำนองส่วนอ่ืนยังคงเป็นฝรั่งอยู่ เห็นได้ชัดว่ำ
ท่ำนมำยสโตรมิได้ตั้งใจจะออกแขกตุรกีอย่ำง
เป็นจริงเป็นจังเสียทีเดียว แค่ยืมส�ำเนียงมำ 
“ล้อ” ให้มีกลิ่นอำยเครื่องเทศจำกตะวันออก                       
และเข้ำสมัยนิยมเท่ำนั้น ว่ำกันว่ำ แม้จะถือ
จำรีตยึดหลักไวยำกรณ์ดนตรีของยุคสมัย
อย่ำงเคร่งครัด แต่ท่ำนก็มักมิวำยท�ำอะไรที่          
เก๋นอกรีตเช่นนี้เสมอ

Polonaise in A major Frederic Fran-
cois Chopin ในบรรดำเพลงครูที่ไพเรำะ แต่
ใช้เทคนิคยำกเย็นแสนเข็ญส�ำหรับนักเรียน
เปียนโนของโชแปงนั้น ไม่มีอะไรกินใจบรม
ครูผู้แต่งไปเหนือโปโลเนสไปได้ คือประเภท
เพลงลีลำศของโปแลนด์บ้ำนเกิดเมืองนอน
ของท่ำน ประเทศทีเ่คยเป็นหนึง่ในมหำอ�ำนำจ
ของยุโรป แต่มำตกต�่ำตลอดสมัยชีวิตของท่ำน 
ซึง่เพลงประเภทนี ้ท่ำนได้แต่งบทแรกเมือ่อำยุ 
7 ขวบแล้วแต่งบทต่อๆมำจนปลำยชีวิต แต่
เพชรน�้ำเอกนั้นนับได้ 7 เพลงด้วยกัน เป็น
ช่วงก่อนจะจำกบ้ำนเกิดในปลำยปี 1830 ไป

อยู่เวียนนำ และย้ำยไปอยู่ปำรีสเป็นกำรถำวร
ตั้งแต่เดือนกันยำยน 1831 ซึ่งระหว่ำงนั้น
ท่ำนได้รับข่ำวว่ำขบวนกำรรักชำติ  ซึ่งบรรดำ
เพื่อนร่วมอุดมกำรณ์ชำวโปแลนด์กันของท่ำน 
ได้ถูกปรำบปรำมจนหมดส้ิน ที่น�ำมำบรรเลง
นี้ อยู่ในบันไดเสียง A Major น�้ำเสียงแสดง
ถึงควำมยิ่งใหญ่ของประเทศโปแลนด์จำกอดีต 
แต่ยังก้องกังวำนอยู่ในใจของโชแปงและของ
โลกสืบไป

Roses Of Picardy Hayden Wood 
และ Fred E. Weatherly Hayden Wood 
เป็นดุริยกวีและนักไวโอลินมีชื่อชำวอังกฤษ             
คริสต์ศตวรรษที่ 20 ฝำกผลงำนเพลงส�ำหรับ
วงออร์เคสตรำไว้มำกหลำย

ส่วน Fred E. Weatherly เป็นนกักฎหมำย 
พธีิกรรำยกำรหรรษำทำงวิทย ุเป็นนกัประพนัธ์ 
และเป็นนักเขียนเนื้อเพลงพ็อพกว่ำ 3,000 
เพลง ผู ้เขียน Danny Boy ให้กับท�ำนอง 
Londonderry Air เพลงพื้นเมืองไอริช

สงครำมโลกครั้งที่ 1 Fred E. Weatherly 
เป็นทหำรบก ได้เข้ำยทุธภมูแิห่งเมอืง Somme 
มณฑล Picardy ปี พ.ศ.๒๔๕๙ ได้รับบำดเจ็บ
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และพักรักษำตัวอยู่ในบ้ำนของหญิงม่ำยชำว
ฝรั่งเศสนำงหนึ่ง ด้วยควำมซำบซึ้งจึงได้เขียน
ค�ำร้องให้ท�ำนอง Roses of Picardy ของ 
Hayden Wood และกลำยเป็น Ballad เพลง
รักประจ�ำสงครำมโลกครั้งที่ 1 จำกท�ำนอง
แว่วหวำนและเนื้อร้องเสนำะจับใจ บันทึกใน
ชุด ”ไหมไทย รื่นฤดี” เมื่อปลำยปี 2552 เนื่อง
ในงำนสมโภชพระชนมำยุ 7 รอบของสมเด็จ
พระเจ้ำภคินีเธอ เจ้ำฟ้ำเพชรรัตนรำชสุดำ                       
สิริโสภำพัณณวดี

Because Of You แต่งท�ำนองโดย Ar-
thur Hammerstein และค�ำร้องโดย Dudley  
Wilkinson ในปี 2483 เริม่ได้ยนิกนัใน 10 ปีต่อ
มำ ในภำพยนตร์เรื่อง I Was An American 
Spy แต่ลงแผ่นครั้งแรก ในวันที่ 4 เมษำยน 
2494 และพำให้ Tony Bennett โด่งดังเป็น
เพลงแรก เพรำะติดอันดับหนึ่งในนิตยสำร 
Billboard  ต่อเนือ่งถงึ 10 อำทติย์ ฉบบัทีเ่ป็น
บรรเลงกข็ึน้ไปตดิอนัดบัหนึง่ประเภท Rhythm 
& Blue ในปีเดียวกัน มีนักร้องและนักดนตรี
ชัน้น�ำหลำยท่ำนน�ำไปบนัทกึเสยีง เช่น Louise 
Armstrong และ Connie Franchise

วันนี้เรำให้คุณณัฐพร ธรรมำธิ นักร้อง
เสียงเทเนอร์อนำคตไกลของเมืองไทย มำ
ถ่ำยทอดอำรมณ์เพลงเพรำะเชียว  

Les Toreadors  George Bizet ครูเพลง
ไทยมักหยิบยืมส�ำเนียงเพลงพื้นบ้ำนทั้ง เขมร 
พม่ำ มอญ แขก จีน ลำว ฯลฯ โดยเฉพำะ
หน้ำพำทย์มำเล่นมำเลียนกันอย่ำงแพร่หลำย                                              
นักประพันธ์ฝรั่งก็เช่นกัน ตำมที่และวิถีทำง
ของเขำ Bizet เป็นนักประพันธ์ชำวฝรั่งเศส
ที่แต่งอุปรำกรเรื่อง “Carmen” โดยเล่น
ส�ำเนียงสเปนเพื่อให้สมกับท้องเร่ือง ลีลำ
ท�ำนองออกหวำนและยั่ วยวนยิ่งนัก พำ                        
ให้ “Carmen” ดังระเบิดและได้กลำยเป็นดำว
ค้ำงฟ้ำจนถึงทุกวันนี้ Les toreadors นัก      
สู้วัวกระทิง เป็นเพลงอยู่ในองก์ที่ 2 ของเรื่อง 
Seguidilla George Bizet

มำจำกอุปรำกรเรื่องเดียวกัน คือ “Car-
men” เป็นเพลงในองก์ที ่1 ตำมเรือ่ง ร้องโดย
คำร์เมน็ นำงเอกยปิซสีวยเดด็เผด็ร้อน เล้ำโลม 
ดอน โฮเซ่ นำยทหำรที่คุมตัวเธออยู่ ให้ไปหำ
เพื่อนๆของเธอที่โรงเตี๊ยม ลิลลำส ปำสเตีย

Pavane Gabriel Urbain Faure
Faure ถือเป็นครูใหญ่คนดนตรีฝร่ังเศส 

ร�่ำเรียนดนตรีอยู่สิบปี จนอำยุ 20 และกวำด
รำงวัลประดำมไีปทกุแขนงวชิำ เริม่งำนเป็นนกั

ออร์แกนโบสถ์ และคมุวงนกัร้องประสำนเสยีง 
ต่อจำกครู Charles-Camille Saint-Saens 
ท่ำนเคยตกหลมุรกัถงึขัน้หมัน้หมำยกบัลกูสำว
ของนักร้องยิ่งใหญ่แห่งยุค แต่ถูกสำวเจ้ำ
ถอนหมั้นเอำดื้อๆ ท่ำนหันไปได้กับหญิงร้ำย                                   
คมเข้ียว จึงทุ่มเทชีวิตให้กับงำนอย่ำงหัวปัก
หัวป�ำแต่บัดนั้น

ครูใหญ่ Faure เป็นคนรุ่มรวยท�ำนอง
และกำรสร้ำงสรรค์ส�ำเนียงประกอบไม่แพ้กัน      
ได้เริ่มทดลองดนตรีแนวใหม่กับบันไดเสียง
สมัยนิยมและกำรใช้วิภำษศัพท์ Dissonance 
อย่ำงอ่อน ปูเป็นแนวทำงให้ Ravel และ 
Debussy ต่อยอดในภำยหลัง

Pavane แต่งในปี 1877 และบรรจุเป็น
เพชรน�้ำหนึ่งในสูจิบัตรกำรแสดงดนตรีเสมอ 

รักคนบ้ำนเคียง ระพี ฮันตระกูล ค�ำร้อง/
ท�ำนอง ดนัย ฮันตระกูล เรียบเรียง

ในสังคมไทย เรำรู้จักเพื่อนบ้ำนเป็นอย่ำง
ด ีและมหีลำยท่ำนทีเ่คยได้รูจ้กัมกัหมำยชกูสำว
ข้ำงบ้ำน  จะเรียกว่ำรักแรกแหวกกอพู่ระหงก็
ว่ำได้ หลำยปีและหลำยรั้วต่อมำ ควำมทรงจ�ำ
และควำมหลังที่บริสุทธิ์หอมหวำน จึงได้หวน
กลบัมำเป็นบทร้อง รกัคนบ้ำนเคยีง ซึง่ท�ำนอง
นั้น ระพี  ร�ำพึง ยืนยันว่ำได้จำกคุณพ่อมำเข้ำ
ฝันบอกท�ำนองให้ เพรำะในวัยเดก็ ระพต้ีองมดุ
รัว้เข้ำโรงเรยีนหน้ำบ้ำนทกุวนั ควำมทรงจ�ำทีด่ี
นี ้เรำมกีนัอยูท่กุผูท้กุคน ไม่มวีนัทีใ่ครจะพรำก
มันจำกเรำไปได้เลย

หำก ดนัย ฮันตระกูล ค�ำร้อง/ท�ำนอง      
ระพ ีฮนัตระกลู เรยีบเรยีง เมือ่วนัที ่9 เมษำยน 
2549 มงีำนสงัสรรค์ทีบ้่ำนเอกมยั และเพือ่วำง
เหยื่อให้แป๋ม สุภัทรำ มำร่วมสนุกด้วย ดนัย                  
ได้หยอดว่ำ จะมีเพลงใหม่ส�ำหรับเธอ ครั้น
เธอรับค�ำ ดนัยจึงต้องแต่งเพลงใหม่เดี๋ยวนั้น
ไว้รอท่ำ หลังจำกอำหำรค�่ำ บนลำนหญ้ำข้ำง
บ้ำน เสียงใสๆของสุภัทรำกับกีตำร์โปร่งเป่ำ
มนต์ให้ลำยมือดินสอบนกระดำษร่ำงโน้ตแผ่น
นั้นเกิดมีชีวิตขึ้นมำ มีกำรปรับค�ำร้องบ้ำงเล็ก
น้อย เพรำะสำวๆบอกว่ำมำเหมำะกบัผูฟั้งอำยุ
เกินสำมสิบ แต่เพลงนั้นเขียนไว้เพียงท่อน
เดียว อำจำรย์ดนูจึงบอกปำกเปล่ำต่อท�ำนอง
ท่อนสอง ให้ดนัยเข้ำบ้ำนไปเติมค�ำในช่องว่ำง
ระหว่ำงเขบ็ดโน้ตและเนือ้หำรญัจวนมำจนครบ
จบเป็นเพลง คืนนั้นเรำรื่นรมย์กันโดยไม่ต้อง
เปิดแผ่นอื่นใด นอกจำกเปิดขวดใหม่ ร้องซ�้ำ
ร้องซำกกนัแต่เพลงนี ้ก่อนจะร�ำ่ลำดวงเดอืนที่
เคลื่อนคล้อยกับรำตรีด้วยรอยยิ้มละไม

บีกินบอกรัก ดนัย ฮันตระกูล ค�ำร้อง ดนู 
ฮันตระกูล ท�ำนอง/เรียบเรียง “บีกินบอกรัก” 
เริ่มมำจำกชุด “ทีเล่น ทีจริง” เมื่อพ.ศ.2537 
เดิมใช้รหัสชื่อว่ำ “รุมบ้ำพำฝัน” ซึ่งล้วนชี้น�ำ
ว่ำเป็นเพลงลีลำศลำตินมำตรฐำนทั้งสองชื่อ
กำลล่วงมำเพลำหนึ่ง เพลงเดียวกันนี้ได้เคย
เรียบเรียงให้วง C.U. Band เพรำะส�ำเนียง
และส�ำนวนดนตรีที่เสนำะแท้กับรูปแบบของ
วงประเภทนี้

เอำใหม่  ถ้ำเปลีย่นจำกวงไหมไทยออร์เคส-
ตรำหรือซียูแบนด์ มำเป็นวงไหมไทย เปล่ง
สำส์นบอกรักด้วยเสียงเทเนอร์สดๆ จะเป็น
เช่นไรเล่ำ  มีหรือ “ดอกคัดเค้ำ” จะไม่บำนฟุ้ง
พร่ำงพรำยในหัวใจได้อีก

O Sole Mio Giovanni Capurro Eduardo 
di Capua คนพื้นเมืองนำโปลีของอิตำลี ว่ำ
กันว่ำเป็นคนเลือดร้อนรุ่มรวยอำรมณ์รัก มัก
ถ่ำยทอดออกมำเป็นเพลงมำกมำย และเพลง 
O Sole Mio นี้ กลำยเป็นเพลงนำนำชำติไป
แล้ว เพรำะน�ำไปแสดงและบันทึกเสียงนับ
ครั้งไม่ถ้วน ตั้งแต่สมัยคำรุโซ นักร้องอุปรำกร
ผู้ยิ่งยง มำริโอ แลนซ่ำ The Three Tenors 
แม้แต่ Elvis Presley ดำรำนักร้องโยกคลึง 
ก็น�ำไปร้องว่ำ It’s now or never เมื่อยำน
อวกำศรัสเซีย ออกไปโคจรรอบโลกส�ำเร็จใน
ปีพ.ศ.2504 นั้นคนอเมริกันที่ดักฟังสัญญำณ
อยู่ ได้ยินนักบินอวกำศที่ชื่อยูริ กำกำริน ฮัม
เพลงนี้ในห้องกระสวยอวกำศ จึงถือว่ำเป็น
เพลงรกัรอบโลกจรงิๆ เป็นเพลงแรก ต้นฉบบั
นั้น ค�ำร้องประพันธ์โดยกวีชื่อ Giovanni Ca-
purro และท�ำนองโดย Eduardo di Capua 
ในปี 1898 แต่นิยมร้องกันมำกที่สุด เห็นจะ
เป็นภำษำนำโปลี ชื่อเพลง O Sole Mio แปล
ว่ำ “แม่ดวงตะวันของฉัน”

Te Quiero Dijiste Maria Grever แหม่ม
มำเรยี เกรเว่อ นบัเป็นชำวเมก็ซกินัคนแรก ที่
ได้รบัควำมส�ำเรจ็ในด้ำนกำรแต่งเพลงพอ็พยคุ 
บุกเบิกตั้งแต่ต้นปี 1920 มีแฟนเพลงติดตำม
หลำมล้นทั้งในสเปน อเมริกำใต้เม็กซิโก และ
สหรัฐอเมริกำ ด้วยผลงำนเพลงติดอันดับเป็น
ร้อย แต่ชื่อของเธอไม่ค่อยได้ถูกกล่ำวขำนนัก 
มำระเบิดเป็นพลุเมื่อ พลำซิโอ โดมิงโก และ                   
อเทรำ แฟรงกลิน เอำเพลงของเธอมำเล่น 
ตำมประวัติเธอเริ่มแต่งเพลงตั้งแต่อำยุ 4 
ขวบ ได้เรียนเปียนโน ไวโอลิน และขับร้อง 
เคยออกแสดงสดมำกมำย แต่ที่เป็นต�ำนำนจะ
อยู่ในเพลงที่เธอแต่ง ทั้งท�ำนองและเนื้อร้อง 
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ด้วยจังหวะและลีลำลำตินอเมริกัน โดยเฉพำะ                                                 
เม็กซิกันและแทงโกของสเปน เนื้อร ้อง
วำบหวำมกินใจ บำดควำมรู้สึก และโดนใจ
เสมอ เช่นเพลง Te Quiero Dijiste ปู่แน็ท คิง
โคล ก็เคยร้อง ตำมเนื้อเดิมภำษำสเปน แปล
ว่ำ “เธอบอกฉันเองนะ ว่ำรักฉัน” นำยคลิฟ           
รชิำร์ท กน็�ำมำร้องในภำษำองักฤษ ชือ่ Magic 
in the Moonlight แผลอำรมณ์เพลงเป็นไทย
ว่ำ “มนต์จันทร์” สะกดหัวใจหนุ่มสำวมำเหนือ
กำลเวลำและยคุสมยั “มนต์จนัทร์” Te Quiero 
Dijiste (ภำคภำษำไทย)

ขอเล่ำหน่อยนะครับ ส�ำหรับแฟนแผ่น
เสียง แฟนอำจำรย์ดนู แฟนแผ่น P+O แฟน
แผ่น Pallas

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กันยำยน 2553 ก่อน
เพลนิดหน่อย ผมเอำสตำงค์ไปให้ท่ำนลูกชำย
บงัเกดิเกล้ำของผมทีโ่รงเรยีนแถวบ้ำนอำจำรย์
ดนู จำกนั้นเมื่อมำถึงแถวนี้แล้วมันท�ำให้ต่อม  
ขี้ขอของผมท�ำกำรหลั่งฮอร์โมนข้ีขอออกมำ 
เลยเดินไปบ้ำนอำจำรย์ดนูที่อยู่ใกล้ๆหวังว่ำ
จะขอซีดี (ขอนะ! ไม่มีกำรซื้อมำฟัง) สมใจเลย
ครบั อยูก่นัครบทัง้ครอบครวั ส�ำเรจ็ครบัได้มำ 
2 แผ่น คือ ซีดีไหมไทย เสน่หำ และซีดีเมี่ยง
ส้ม กับลิงยูเนี่ยน เทอม 1

ตอนที่ผมปฏิบัติกำรขอซีดีเพลงจำกคุณ
ดำรณี (น้องสำวอำจำรย์ดนู) อยู่นั้น อำจำรย์
ดนูท่ำนก�ำลังฟังเพลงที่บันทึกเสียงไว้จำก
คอนเสอร์ท ไหมไทย “ดนตรีวิจิตร สร้ำงสรรค์
ชีวิตให้งดงำม” เมื่อวันอำทิตย์ 22 สิงหำคม 
2553 เวลำ 16.00น. ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่ง
ประเทศไทย หอประชุมเล็ก ที่ผ่ำนมำ ผมไม่                                                
ได้ไปชมคอนเสอร์ทในครั้งนี้ จึงไม่มีรำย-     
ละเอียดใดๆอยู่ในมือ

ผมได้ยินเพลงที่อำจำรย์ดนูท่ำนก�ำลังฟัง
เพื่อกำรตรวจสอบอยู่นั้นคือเพลง “บีวินบอก
รัก” ซึ่งเพลงนี้ผมคุ้นเคยที่ขับร้องบันทึกเสียง
โดยทวีพร เต็งประทีป ซึ่งอยู่ในชุด “ทีเล่น      
ทีจริง” แต่ที่ได้ยินจำกด้ำนหลังนี้ (คือผมหัน
หลังฟังอยู่) อู้ฮู! ท�ำไมเพลงน้ีไพเรำะอย่ำง
นี้ คือที่โต๊ะท�ำงำนของอำจำรย์ดนูนั้นมีล�ำโพง
วำงอยู่ 2 คู่ คือ Yamaha Studio Monitor ที่
ต่อสำย Optic ตรงจำกเครือ่งคอมพวิเตอร์เพือ่
ใช้ฟังทดสอบ และล�ำโพงที่แถมมำกับเคร่ือง
คอมพิวเตอร์รำคำ 199.-บำท ซ่ึงผมก็มีและ
เป็นรุ่นเดียวกัน โดยต่อสำยเข้ำที่ช่องเสียบ
หูฟังของเครื่องคอมพิวเตอร์ เพรำะว่ำเพลง
ที่เปิดอยู่ขณะนั้นมีควำมไพเรำะน่ำฟังผมเลย

หันไปดู เห็นอำจำรย์ดนูท่ำนก�ำลังปรับเสียง
จำกล�ำโพง 199.-บำท ผมง๊ี! งงเลย ขนำด        
ล�ำโพงโหล๋ยโท้ยเสียงที่ได้ยินยังฟังไพเรำะ
ขนำดน้ี อำจำรย์ดนูท่ำนบอกผมว่ำนี่ยังเป็น
เสียงที่ดิบๆอยู ่นะ แล้วท่ำนก็เลือกเพลงที่                                               
ขับร้องคู่ระหว่ำงคุณสุภัทรำ โกรำษฎร์ กับคุณ
ณัฐพร ธรรมำธิ ตำมด้วยเพลง Te Quiero 
Dijisre ทีข่บัร้องโดยคณุณฐัพร ธรรมำธ ิให้ผม         
ฟัง จำกล�ำโพง 199.-บำท ผมฟังแล้วแทบบ้ำ 
ท�ำไมถึงได้สุดยอดขนำดนี้ ผมได้ลองถำมว่ำ 
“อำจำรย์ชุดน้ีท�ำขำยไหมครับ?” อำจำรย์บอก
ว่ำ ”ท�ำซิ! นี่ไงก�ำลังตรวจสอบต้นฉบับอยู่” ผม
เลยถำมอีกว่ำ “ท�ำแบบแสดงสดเลยใช่ไหม
ครับ?” ท่ำนบอกว่ำ “แน่นอน และจะเป็นงำน
บนัทกึกำรแสดงสดทีจ่ะท�ำออกมำจ�ำหน่ำยครัง้
แรกด้วย” ผมซึง่เป็นลกูอช่ีำงซกักเ็ลยยงิค�ำถำม
ต่อไปว่ำ “ท�ำแผ่นเสียงไหมครับ?” ท่ำนก็บอก
ว่ำ”เอำงั๊นเลยเหรอ?” ผมตอบว่ำ “คุณโจที่เขำ
ท�ำแผ่นเสียง (เม่ือดอกซำกูระบำน) น่ำจะบ้ำ
พอนะครับ” ท่ำนว่ำ  “น่ำสนใจ แฮะ ง๊ันขอ
ตรวจต้นฉบับดูควำมเรียบร้อยให้เสร็จ แล้ว
มำคุยกัน” ลูกอีช่ำงซักก็ซักต่อ “ท�ำทั้งแผ่น
เสียงและซีดีพร้อมกันเลยไหมครับ แผ่นเสียง 
2 แผ่น ซีดี 2 แผ่น ครบเท่ำในคอนเสอร์ท 
(เพรำะว่ำเวลำที่อยู่ใน Master มีประมำณ 80 
กว่ำนำที) เพรำะอย่ำงไรเสียก็ผลิตในเยอรมนี
อยูแ่ล้ว” ท่ำนตอบว่ำ “ตดัออกกเ็สยีดำย เพรำะ
งำนดีดีท้ังน้ัน และก็น่ำจะผลิตออกมำทั้ง 2 
อย่ำงพร้อมกนั แล้วคณุโจเขำจะเอำด้วยเหรอ?”

จบค�ำถำม ผมรับซีดีเสร็จก็เผ่นไปหนอง-
จอกต่อ ช่วงรอรถเมล์ผมโทรไปหำคณุโจเรือ่งที่
คยุกบัอำจย์ดนสูนใจจะท�ำแผ่นเสยีงบนัทกึกำร
แสดงสดเมือ่วนัที ่22 สิงหำคม 2553 ทีผ่่ำนมำ 
คุณโจบอกว่ำหำกอำจำรย์ตกลงก็ลุยเลยครับ...

โดย “น้าชวพันธ์”
■

“LP ที่ควรหามาเปิดฟัง”

กำรหวนกลับมำนิยมกำรเล่นแผ่นเสียง 
นับเป็นข่ำวดีบนควำมเศร้ำส�ำหรับชีวิตไม้-   
ใกล้ฝั่งของผม เพรำะควำมเป็นคนยุคเก่ำที่
ยังช่ืนชมกำรขีดเขียนด้วยลำยมือ (ที่สำมำรถ
ใช้บอกถึงนิสัยใจคอ) มำกกว่ำกำรใช้นิ้วจ้ิมบน
คีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ (ที่สำมำรถลวงหลอก
ได้ง่ำยดำยบนโลกออนไลน์) จึงชื่นชอบที่จะ
รับฟังแผ่นด�ำ (ควำมจริงมีทั้งแผ่นเขียว-แผ่น
ขำว-แผ่นแดง-แผ่นน�้ำเงิน แต่ยังไม่เคยเห็น

แผ่นเหลือง) มำกกว่ำกำรเล่นแผ่นซีดีทั้งสีเงิน
และสีทอง 

โดยส่วนตัว, แม้จะมีแผ่นเสียงสะสมอยู่ไม่
มำกนัก (สักใกล้ๆพันแผ่น) ที่ส่วนใหญ่นั้น
เป็นผลงำนแนวแจสส์ซะมำก รองลงไปก็แนว
เพลงร้อง และคลำสสิคอีกสักสิบกว่ำแผ่น ซึ่ง
ทั้งหมดล้วนเก็บสะสมมำตั้งแต่ครั้งเริ่มท�ำ
งำนใหม่ๆวัยกระเต๊ำะในกทม.ที่แผนกกำร์ด 
(cards zone) ของห้ำงเซ็นทรัล สีสม ซึ่ง    
ให้บังเอิญว่ำอยู่ใกล้ๆกับแผนกแผ่นเสียงบน
ชั้นเดียวกัน ผมจึงมักเทียวไปเทียวมำอยู่บ่อย
ครั้งในแต่ละวัน เพื่อขอฟังเพลงแนวที่ตัวเอง
ชอบเมื่อมีโอกำสเวลำที่ลูกค้ำมำน้อย ครั้นพอ
ถงึวนัสิน้เดอืนกจ็ะมำหมดเงนิให้กบัแผ่นเสยีง
ที่ตัวเองได้หยิบซ่อนไว้ เพื่อกันคนอื่นมำหยิบ
เอำไปก่อนหน้ำ

...บอกตรงๆว่ำ มีควำมสุขเกิดขึ้นในใจทุก
ครั้งที่ได้หยิบจับ แม้แค่เพียงปกแผ่นเสียง
ก็ตำมที เป็นควำมสุขที่แตกต่ำง (อย่ำงมำกๆ) 
จำกกำรหยิบจับแผ่นซีดีที่ ณ วันนี้กำลเวลำ
ได้พิสูจน์แล้วว่ำ “Compact Disc” มิใช่ “สื่อ
กลำง” (medium) ในกำรเก็บรักษำบทเพลง 
(หรือข้อมูลต่ำงๆ) ที่คงทนถำวรอย่ำงรำคำ
คุย ที่ได้เคยสำธยำยคุยทับแผ่นด�ำไว้ในอดีต 
ว่ำยืนยงด�ำรงอยู่ได้เกินกว่ำร้อยปี แต่แล้ว ณ 
เวลำนี้แค่ผันผ่ำนกำลเวลำมำแค่สำมสิบกว่ำ
ปี แผ่นซีดีที่ผมสะสมไว้อย่ำงดีมีอำกำร “กิน
ตัวเอง” กลำยเป็นแผ่นซีดีที่มี “รูโบ๋ว” ตรงชั้น
เก็บข้อมูลซะอย่ำงงั้น ท�ำเอำเป็นงง... แล้ว
ก้อมิใช่แค่แผ่นสองแผ่นนะ ร่วมๆสิบแผ่นเลย       
ทเีดยีว อกีทัง้รำคำค่ำงวดต่อแผ่นก็มใิช่แค่ร้อย
สองร้อยนะ หลำยแผ่นที่เกินว่ำแปดร้อยบำท 
(รำคำลดแล้ว) และมีทั้งที่เป็นแผ่นเงินและ
แผ่นทองนะขอรับ

ซึ่งแน่นอนว่ำ เครื่องเล่นซีดีระดับเทพก็มิ
อำจสำมำรถ “สร้ำง” ข้อมูลใหม่ขึ้นมำทดแทน
ข้อมูลเดิมที่สูญหำยไปจำก “รูโหว่” บนตัวแผ่น
ดิสค์ ด้วยกระบวนกำร error correction อัน
ทนัสมยัใหม่ล่ำสดุได้แต่อย่ำงใด จงึต้อง “ท�ำใจ” 
และ “จ�ำใจ” รับกับสิ่งที่เสียไป-อย่ำงไม่มีทำง
หวนคืน ผมจึงกลับมำคิดทบทวนเทียบกับ
แผ่นด�ำที่ปัจจุบันบำงแผ่นที่ผมมีอยู ่อำยุอำ
นำมเกินหน้ำผมไปร่วมเท่ำตวั แต่ก็ยงัคงด�ำรง
รักษำคุณภำพเสียงที่รับฟังได้นั้นไว้ในระดับที่         
ดี แม้จะมีเสียงกร็อบ-แกร็บเล็ดรอดออกมำ      
ให้ได้ยินอยู่บ้ำง จำกกำรที่มีฝุ่นผงละอองธุลี
เล็กๆเข้ำไปยึดติดอยู่กับร่องแผ่นเสียง
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เอำเป็นว่ำ แม้คณุจะน�ำแผ่นเสยีงทีส่กปรก
อย่ำงสุดๆ หรือว่ำมีริ้วรอยขีดข่วนจ�ำนวนมำก
ปรำกฏบนผิวแผ่น มำลองเล่นลองฟังผมก็ยัง
รับรองได้ว่ำ สำมำรถรับฟังเป็นส�ำเนียงเสียง
ออกมำได้ และหลังผ่ำนกระบวนกำรชะล้ำง
ท�ำควำมสะอำดผิวแผ่น คุณภำพเสียงที่รับฟัง
ก็จะดีขึ้นได้อีกมำก ในขณะที่แผ่นซีดีหำกดูแล
ไม่ดี เกิดมีรอยขีดข่วนบนผิวแผ่นมำกๆ แม้
จะล้ำงท�ำควำมสะอำดอย่ำงดี เครื่องเล่นซีดี
ระดับหลำยแสนบำทก็อำจปฎิเสธกำรเล่นแผ่น
นั้นได้ กลำยเป็นแผ่นซีดีที่หมดควำมหมำยไป
เลย เก็บไว้แค่เพียงดูต่ำงหน้ำว่ำครั้งหนึ่งแผ่น
นี้เคยเล่นได้แค่นั้น

จำกควำมคิดเปรียบเทียบเช่นนั้น ส่งผล
ต่อกำรกระท�ำของผมติดตำมมำ ในกำรน�ำเอำ
แผ่นซีดีที่ผมมีอยู่เกือบทั้งหมดออกจ�ำหน่ำย 
อย่ำงน้อยก็เพื่อมำเป็นเงินทุน (ส่วนหนึ่ง) ใน
กำร “ไขว่คว้ำ” หำซื้อแผ่นเสียงมำทดแทน ซึ่ง
แน่นอนว่ำ บำงอัลบัมยำกนักยำกหนำที่จะ
แสวงหำแผ่นเสียงมำครอบครอง ถึงจะมีเงิน
ทองมำกมำยมำกองก็ตำมที แผ่นเสียงบำง
แผ่น ณ เพลำนี้กลำยเป็นที่นิยมสะสมกัน 
รำคำค่ำงวดก็จะพลิกผันขึ้นไปเป็นระดับหลัก
พัน หรือหลำยพันบำทต่ออัลบัม บำงแผ่นหำ
ยำกมำกๆ เพรำะผลิตมำจ�ำนวนจ�ำกัดอำจพุ่ง
ทะลุหลักหมื่นบำทไปไกล ทั้งๆที่เป็นแผ่นมือ
สองและเคยมีรำคำไม่กี่ร้อยบำทตอนที่ออก 
จ�ำหน่ำยใหม่ๆ 

ทุกวันนี้คนที่นิยมเล ่นแผ่นเสียงมักมี
เหตุผลว่ำ กำรรับฟังจำกแผ่นด�ำให้ควำมเป็น
ธรรมชำติได้สมจริงกว่ำกำรเล่นแผ่นซีดี แต่
ส�ำหรับผม-เหตุผลของกำรเล่นแผ่นเสียงอยู่
ตรงที่ LP ซึ่งเป็นอะนำล็อกขนำนแท้นั้นไม่มี 
“ไวรัส” อะไรเล่นงำนโจมตีข้อมูลให้เสียหำย    
ได้ ในขณะที่ CD สำมำรถสูญสลำยข้อมูลไป                                            
ได้เอง และมไิด้คงทนถำวรอย่ำงแท้จรงิ (อย่ำง
ท่ีผมได้ประสบ) ส่วนกำรเล่นไฟล์เพลงไฮ-
เดฟฟิเนชันที่ก�ำลังนิยมกัน โดยส่วนตัวก็มอง
ว่ำ ด้วยควำมเป็นดิจิทัล วันใดคืนหนึ่งอำจเกิด
ติดเชื้อไวรัสที่แทรกตัวอยู่ในไฟล์เพลงที่รับมำ
ทำงอินเตอร์เน็ทโดยไม่รู้ตัว ด้วยควำมมั่นใจ
ในระบบป้องกนั ท�ำให้ข้อมลูไฟล์เพลงทีจ่ดัเกบ็
ไว้นั้นมิอำจน�ำมำรับฟังได้อีกต่อไป

เป็นไปตำมกฏธรรมชำติ ไม่มีอะไรท่ีดีเลิศ 
ไม่มอีะไรทีย่อดแย่ และไม่มอีะไรทีอ่ยูต่รงกลำง 
เหรียญย่อมมี 2 ด้ำนเสมอ แผ่นเสียงท�ำงำน
ในแบบอะนำล็อก ซึ่งง่ำยต่อกำรเกิดเสียง

รบกวน แต่ยำกต่อกำรจัดเก็บ-ถนอมรักษำ 
ในขณะที่แผ่นซีดีใช้ระบบเข้ำรหัสเชิงตัวเลข
ในกำรจัดเก็บ-บันทึกข้อมูล ท�ำให้ยำกนักที่
จะมีสัญญำณรบกวนสอดแทรกเข้ำมำ ทว่ำ
เน่ืองจำกต้องใช้กระบวนกำรหลำยขั้นตอนใน
กำรแปลงข้อมลู บวกกบัขดีจ�ำกดัในทำงเทคนคิ 
ท�ำให้เสียงที่รับฟังจำกแผ่นซีดี “ด้อย” กว่ำกำร
รบัฟังจำกแผ่นเสยีงในด้ำนควำมเป็นธรรมชำติ

แผ่นเสียงจึงกลับมำได้รับควำมนิยมมำก
ข้ึนเร่ือยๆ ทว่ำ ณ ปัจจุบันบริษัทผลิตแผ่น
เสียงช่ือดังมำกมำยในอดีตได้ยกเลิกกำรผลิต
แผ่นเสียงไปเน่ินนำนแล้ว ด้วยแนวโน้มทำง
ธุรกิจที่คำดกำรณ์จำกยอดจ�ำหน่ำยแผ่นซีดีที่
พุ่งเพิ่มมำกขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่แผ่นเสียงมี
ยอดจ�ำหน่ำยท่ีเทียบกันไม่ได้ ท�ำให้จ�ำต้องยุติ
กำรผลิตแผ่นเสียงไปและหันมำผลิตแผ่นซีดี
แทนเพื่อกำรอยู่รอด แต่แล้วแผ่นซีดีก็ได้เจอคู่
แข่งส�ำคัญที่ไม่เคยได้คำดคิดมำก่อน นั่นก็คือ 
ไฟล์เพลงดจิิทลัระดบัไฮ-เดฟ ทีบ่รรดำสตวิดโิอ
ได้ปล่อยมำสเตอร์ออกมำจ�ำหน่ำยอย่ำงที่เรำ-
ท่ำนทรำบกันดี ณ เพลำนี้ ไม่ว่ำจะเป็น 96/24 
และ 192/24 ที่สำมำรถซื้อหำกันได้ง่ำยๆทำง
อินเตอร์เน็ท ไม่ต้องเสียเวลำฝ่ำรถติดมำนั่ง 
(ยนื) ค้นหำแผ่นซดีทีีช่ืน่ชอบอกีต่อไป แผ่นซดีี
กเ็ลยเริม่ถดถอยควำมนยิมลงไปมำก ผดิจำกที่
แวดวงได้เคยคำดกำรณ์ไว้

ซ่ึงน่ันท�ำให้ผู้ผลิตแผ่นเสียงที่มีหลงเหลือ
อยู่น้อยนิดในยุโรป ไม่สำมำรถผลิตจ�ำนวน 
มำกๆได้ แม้ว่ำจะมุ่งเน้นมำผลิตแผ่นอย่ำง
มีคุณภำพมำกกว่ำดั้งเดิม เช่นที่พวกเรำพอ
ทรำบๆกันเกี่ยวกับแผ่น virgin vinyl ทั้ง 180 
และ 200 grams ท�ำให้ดีมำนสวนทำงกับ
ซัพพลำยอย่ำงช่วยไม่ได้ รำคำจ�ำหน่ำยของ
แผ่นเสียงยุคปัจจุบันจึงนับว่ำสูงมำกๆ บำง
คนจึงเลือกท่ีจะหันไปสู่กำรซื้อหำแผ่นเสียงมือ
สอง ซึง่กม็รีำคำแพงลบิลิว่ไม่แพ้กนั เนือ่งจำก
จ�ำนวนแผ่นมีไม่มำกนักเมื่อเทียบกับควำม
ต้องกำรของตลำด อกีทัง้ควำมนยิมของนกัเล่น
นักฟังแผ่นเสียงยังชื่นชอบที่จะเสำะแสวงหำ

แผ่นเสียง “ต้นฉบับ” ที่ผลิตขึ้นจำกต้นสังกัด
โดยตรง มำกกว่ำกำรสะสมแผ่นผลติใหม่อย่ำง 
reissued หรือ remastered ก็ยิ่งเป็นกำรเพิ่ม
รำคำค่ำงวดให้กับแผ่นออริจินัลนับเท่ำทวีคูณ

อำรัมภบทมำยำวนำน... เพื่อเป็นกำร
ประเดิม “เปิด” คอลัมน์ ผมจึงขอหยิบเอำ
อลับมัผลงำนเพลงทีค่นไทยส่วนใหญ่น่ำจะรูจั้กดี
มำแนะน�ำ เพื่อจะได้เสำะหำมำรับฟังกันต่อไป 
เพรำะเพลงหนึ่งในอัลบัมนี้ ได้เคยถูกน�ำมำใส่
เนื้อร้องภำษำไทยจนกลำยเป็นบทเพลงยอด
นิยมถล่มทลำยในบ้ำนเรำ ต้นฉบับเพลงนั้น
ก็คือ “Subaru” ที่ Shinji Tanimura เป็นผู้ขับ
ร้องไว้ และคณุดอน สอนระเบยีบ ได้ร้องเพลง
นีท้ีไ่ด้ใส่เนือ้ร้องไว้เป็นภำษำไทยในชือ่ว่ำ “ดำว
ประดับใจ” เมื่อสักยี่สิบกว่ำปีที่ล่วงมำ

“Subaru” เป็นบทเพลงล�ำดับสุดท้ำยใน
หน้ำที่ 2 ของแผ่นเสียงหมำยเลข 25P-1 ใน
สังกัด Casablanca Records and Filmworks 
แห่งญีปุ่น่ รำคำจ�ำหน่ำย 2500 เยน (yen) ซึง่
ควำมเห็นส่วนตัว เพลงนี้น่ำจะอยู่เป็นแทร็ค
แรกสุดของอัลบัมด้วยซ�้ำ เพื่อให้คุณภำพ
กำรรับฟังเป็นไปอย่ำงเต็มที่ ด้วยเหตุผลที่ว่ำ 
แทร็คแรกๆบนผิวแผ่นเสียงนั้นจะมีเส้นรอบ
วงของร่องข้อมูลเสียงที่ยำวกว่ำแทร็คในๆ ท�ำ        
ให้บรรจุอะไรๆไว้ได้มำกและละเอยีดยิง่กว่ำ ซึง่
แน่นอนว่ำย่อมส่งผลต่อคุณภำพเสียงที่ดีกว่ำ 
จึงได้แต่นึกเสียดำยว่ำท�ำไมหนอ โพรดิวเซอร์
ของอัลบัมนี้ (ที่ผมเองหมดปัญญำที่จะอ่ำน
ภำษำญี่ปุ่น) ถึงได้จัดวำงเพลง “Subaru” นี้  
ไว้ในล�ำดับสุดท้ำย 

กไ็ด้แตน่ึกไปในท�ำนองว่ำ ดว้ยเหตุผลของ
กำรเรยีงร้อยอำรมณ์เพลงอย่ำงสอดคล้องต้อง
กนั เนือ่งเพรำะเนือ้ร้องของเพลงนีน่้ำจะ “ส่อ” 
ไปในทำงตัดพ้อคนรัก พร้อมๆกับกำรให้ก�ำลัง
ใจตัวเอง โดยดูจำกกำรใส่เนื้อร้องภำษำไทย
อย่ำงที่คุณดอน สอนระเบียบ ฉำยำ “แมวเก้ำ
ชีวิต” ได้ร้องไว้ ท�ำให้คิดไปได้ว่ำ เนื้อร้องของ
เพลง “Subaru” นั้นน่ำจะให้อำรมณ์เพลงไป
ในทำงอย่ำงที่บอก ก็เลยถูกจัดวำงไว้ในเพลง
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ท้ำยสุดของอัลบัมเป็นกำรทิ้งท้ำยห้วงอำรมณ์ 
...ลองมำดูเนื้อร้องภำษำไทยท่ีผมบังเอิญค้น
เจอมำกันนะครับ

“เหม่อมองฟ้ำ คืนนี้แสงดำวเรียงรำยสวย
เด่น แต่ใจฉันคืนนี้ สุดแสนล�ำเค็ญหม่นหมำง 
ค�่ำคืนนั้นได้กอดกระซิบ แนบชิดเคียงข้ำง แต่
คืนนี้เปล่ำเปลี่ยวอ้ำงว้ำง ระทมอ่อนใจ สุด
เหงำ ลมโชยมำหนำวสั่น ยังคิดถึงคืนยำม
แสนชื่นไม่หำย ยำกจะหำรักใดแทนนั้นได้ สุข
นั้นลอยไป เลือนลำงลับตำ มองดวงดำวริบ
หรี่ ดั่งใจฉันยำมนี้อับแสง สิ้นแววส่องมำ ใจ
ยังปรำรถนำ รอเธอมำเป็นดำวหัวใจ ใจยัง
ปรำรถนำ รอเธอมำชุบชีวิตใหม่”

โทนเสียงของ Shinji Tanimura น้ัน
ทุ้ม-นุ่มอย่ำงเป็นเอกลักษณ์ แฝงเร้นด้วย
ควำมเศร้ำ ท�ำให้เพลง “Subaru” จำกฝีมือ
กำรแต่งเนื้อเพลงและท�ำนองดนตรีของเขำ
นั้น เป็นที่ชื่นชอบไปทั่วเอเชีย ไม่เฉพำะเป็น
ที่นิยมโปรดปรำนแต่ในเมืองไทยเท่ำน้ัน ซ่ึง
นอกเหนือจำกเพลง “Subaru” แล้ว “Hana” 
จำกฝีมือกำรแต่งเนื้อเพลงและท�ำนองดนตรี
ของ Shinji เองก็เป็นอีกบทเพลงที่โด่งดัง ซึ่ง

ก็ได้มีกำรน�ำเอำท�ำนองเพลงนี้มำใส่เนื้อร้อง
ภำษำไทยอีกเช่นกัน ขับร้องโดยวง สำว สำว 
สำว ในชื่อเพลง “ดอกไม้ของน�้ำใจ” และได้รับ
ควำมนิยมอย่ำงมำกในบ้ำนเรำ แล้วหลังจำก
นั้นเพลงของ Shinji ก็ดูเหมือนจะไม่มีที่ติด
หูคนไทยอีก 

Shinji Tanimura เป็นสมำชิกหนึ่งในสำม
คนของวง Alice ที่คนไทยในยุค’80 รู้จักกัน
ดีทั่วบ้ำนทั่วเมือง และเป็นที่ประทับใจอย่ำง
มำกกบับทเพลง “Hand in Hand” ทีพ่วกเขำได้
ร่วมกันร้องไว้ ซึ่งจริงๆแล้ว Shinji Tanimura 
นี่แหละเป็นผู้อยู่เบื้องหลังกำรแต่งค�ำร้องและ
ท�ำนอง ...แน่นอนว่ำเพลงนี้ย่อมหนีไม่พ้นที่
จะถูกน�ำมำใส่เนื้อร้องภำษำไทยเข้ำไป ภำยใต้
ชือ่ว่ำ “ใจประสำนใจ” ซึง่ต่อมำก็เป็นทีน่ยิมแพร่
หลำยอย่ำงมำกในบ้ำนเรำอีกเช่นกัน 

“Shinji” ถือก�ำเนิดที่โอซำกำ เมื่อวันที่ 
11 ธันวำคม ปีค.ศ.1948 โดยทั้งบิดำและ
มำรดำกล้็วนเกีย่วพนัทำงด้ำนศลิปะและดนตรี 
ครอบครัวและตัวเขำรวมถึงพี่สำวจึงผูกพัน
อย่ำงลึกซื้งต่อศิลปะและกำรดนตรี “Shinji” 
เริ่มเล่นกีตำร์ด้วยตัวเองเมื่ออำยุได้ 12 ปี และ

เริม่มคีวำมรกัเช่นเดยีวกบัเดก็วยัรุน่ทัว่ไป แล้ว
ก็ได้หัดแต่งบทกวีจีบสำวๆพร้อมๆกับเริ่มแต่ง
บทเพลงรักๆใคร่ๆตั้งแต่ช่วงเวลำนั้น “Rock 
Candies” เป็นวงดนตรีที่ตัวเขำได้ริเริ่มก่อตั้ง
ขึ้นและเริ่มมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักตั้งแต่ปี ค.ศ.
1968 ก่อนที่จะมำโด่งดังกับวง Alice ที่ตัวเขำ
ได้ร่วมกับทำเคโอะ มูโรอิชิ และโทรุ ยำซำวำ 
ก่อตั้งขึ้นมำในอีก 4 ปีถัดมำ ซึ่งผลงำนของ
ทั้ง Shinji Tanimura และวง Alice มีออกมำ
มำกกว่ำ 50 อัลบัม โดยมีผลงำนกำรแสดง
สด ณ หอประชุมใหญ่ธรรมศำสตร์ เป็นกำร
ทิง้ท้ำย-ไว้อำลยั ก่อนกำรประกำศสลำยตวัของ
วง Alice ไปในปีค.ศ.1981 

บอกตรงๆว่ำนึกชื่นชมฝีมือกำรประพันธ์
ของ “Shinji” ที่น�ำเอำเครื่องดนตรีซึ่งส่ือถึง
อำรมณ์ อย่ำงเปียนโน, ไวโอลนิและเครือ่งเป่ำ
ทองเหลืองมำผสมผสำนเข้ำกับกีตำร์-เครื่อง
ดนตรีที่ เขำถนัด ท�ำให้งำนดนตรีมีควำม
ไพเรำะน่ำฟัง และให้ควำมอลงักำรไปพร้อมกนั 
บำงเพลงนั้นใช้เปียนโนเป็นเครื่องดนตรีหลัก 
บำงเพลงกใ็ช้หมูไ่วโอลนิเสมอืนเป็นตวัเล่ำเรือ่ง
ที่บ่งบอกถึงจินตนำกำรแห่งห้วงอำรมณ์ บวก
กับฝีมือกำรบันทึกเสียงท�ำให้กำรรับฟังสัมผัส
ได้ถึงรำยละเอียดต่ำงๆ อย่ำงกำรค่อยๆจำง
หำยของเสียงเปียนโน, เสียงกัดหูน้อยๆของ
เครื่องเป่ำ, เสียงกรีด-เกำสำยกีตำร์ กระทั่ง
ควำมอิ่ม-แน่นของเสียงกลอง ฟังแผ่นนี้แล้ว
ชืน่มืน่จติใจครบั จะฟังเอำเพลนิ หรอืฟังจรงิจงั 
แผ่นนี้ตอบสนองได้ครับ ...รับรอง

ซึ่งนอกจำกเพลง “Subaru” อันแสน
ไพเรำะเสนำะโสตแล้ว บทเพลงที่เหลืออีก 
7 เพลงก็ล้วนเป็นบทเพลงที่มีท่วงท�ำนอง
ซึ้งๆจำกฝีมือกำรประพันธ์ของ “Shinji” เอง 
สมควรหำมำรับฟังประดับวำงไว้เป็นแผ่น
สะสมได้อย่ำงภำคภูมิใจในประวัติศำสตร์ของ
บทเพลงดัง ซึ่งน่ำจะยังพอหำซื้ออัลบัมแผ่น
นี้ได้จำกร้ำนขำยแผ่นเสียงมือสองในบ้ำนเรำ 
อย่ำงเช่นที่พันธุ์ทิพย์ งำมวงศ์วำน หรือจะ
เข้ำไปเสำะหำจำกทำงเว็บไซท์อย่ำงใน www.
snowrecords.com ทว่ำรำคำนั้นย่อมสูงกว่ำ
รำคำแรกจ�ำหน่ำยที่ 2,500 เยน เป็นธรรมดำ 
ผมเองได้แผ่นนีม้ำกด้็วยรำคำ 1,100.-บำท ใน
สภำพ nm (near mint) จำกกำรเสนอขำยใน
เว็บไซท์ยอดฮิทของคอแผ่นเสียงนิยม www.
thaigramophone.com  

โดย “มงคล”
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‘หมง มัลติแทร็ค’

NHT SuperZero 2.0
M i n i  M o n i t o r  S p e a k e r s
"สุด...เจ๋ง" เพราะบังเอิญโชคดี หรือ "แจ่ม...แจ๋ว" เพราะออกแบบไว้ได้ดี

ไม่ว่าจะเป็นเพราะอะไรกต็ามท ีทว่าผลลพัธ์ทีไ่ด้จาก NHT 
SuperZero 2.0 ถือเป็นเรื่องที่ “น่าอัศจรรย์” ล�าโพง
ตัวเล็กจ๋ิวรุ่นนี้สร้างความน่าทึ่งบังเกิดขึ้นในใจผมมาก
ขึ้น, มากขึ้น และมากขึ้น ตามกาลเวลาที่ผันผ่านจาก        

การรับฟัง ซึ่งยอมรับว่า หลังรับมอบล�าโพงคู่นี้โดยตรงมา
จากคุณลานทิพย์ ทวาทศิน นั้นให้รู้สึกปลาบปล้ืมใจยิ่งนัก 
เพราะใครต่อใครในวงการยอมทราบดีว่า SuperZero นั้น
เปรยีบเป็นระบบล�าโพงระดบัต�านานของ NHT นัน่เลยเทยีว

ย้อนหลังไปในปีคศ.1993 นี่คือปฐมบทของ NHT 
SuperZero ระบบล�าโพงตัวกระจ้อย แต่มากด้วยศักดา จน
ได้รับค�าชื่นชมเป็นอันมากจาก Corey Greenberg แห่ง
นิตยสาร Stereophile และกลายเป็นผลงานระดับอมตะ
นิรันดร์กาลของ Kenneth L. Kantor ผู้ซึ่งเคยผูกพันอยู่
กับ Acoustic Research ก่อนที่จะออกมาเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง  
NHT (ที่ย่อมาจาก Now Hear This) ร่วมกับ Chris Byrne 
ในช่วงปลายปีค.ศ.1986 ภายใต้หลักปฏิบัติที่ว่า “high-end, 
not high-price” ซึ่งแม้แต่ใน Wikipedia ก็ยังระบุถึง 
SuperZero ไว้ว่า SuperZero, the first affordable, high 
end bookshelf speaker; the industry’s first complete, 
matched home theater system.

พดูกนัตามจรงิฝีมอืของ Ken Kantor ปรากฏแก่วงการ
จนเป็นที่กล่าวขานนับตั้งแต่ออกจ�าหน่าย Model 1 ใน
ปีค.ศ.1987 ด้วยรูปลักษณ์ที่แปลกตา จากแผงหน้าตัวตู้ที่
ปาดเฉียงเอียงราวๆ 45 องศา ท�าให้ Model 1 มีรูปทรง
คล้ายสี่เหลี่ยมคางหมูกลายๆ ภายใต้เทคโนโลยีเฉพาะที่
เขาเรียกขานว่า Focused Image Geometry ด้วยความ
โดดเด่นในจินตภาพเสียงอันสนิทนิ่ง ไม่โยกไหว สามารถ
ให้การแจกแจงระดับความชัดลึกของเวทีเสียง พร้อมด้วย
ต�าแหน่งนั่งฟังอันกว้างขวาง ทั้งยังสามารถตั้งวางแยก
ห่างกันได้มากกว่าธรรมดา โดยเวทีเสียงไม่โหว่กลาง สร้าง
ความตราตรึงประทับไว้ในใจผมนับแต่นั้น (ตั้งแต่ทาง                   
บ้ า น ท ว า ท ศิ น ยังไม่เป็นผู้แทนจ�าหน่าย) ทั้งสมรรถนะ
ทีไ่ด้รบัและรปูลกัษณ์ตวัตูส้ดี�ามนัขลบั Piano-Black Finish 
ระดับชิ้นงานเฟอร์นิเจอร์ แตกต่างอย่างมากจากล�าโพง
แบรนด์อื่นในยุคนั้น

SuperZero ปรากฏตัวเป็นครั้งแรกต่อสาธารณชนใน
งาน WCES ที่ลาสเวกัสปีค.ศ.1993 ด้วยระดับราคาเพียง
แค่ไม่ถึงสองร้อยเหรียญสหรัฐฯ พร้อมๆกับการเปิดตัวรุ่น 
3.3 ระดบั Flagship ราคา 4,000 เหรยีญสหรฐัฯ ราวกบัจะ
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ประกาศให้รูว่้า นีค่อื Super Hero ตวัจรงิกระนัน้ เมือ่ผนัผ่าน                                                                    
กาลเวลาสามารถพดูได้เตม็ปากว่า SuperZero คอืผลส�าเรจ็
อย่างมหันต์ของ NHT ที่หาญกล้าท้าทายความส�าเร็จของ 
BBC LS3/5A ภายใต้รูปลักษณ์ที่เรียบง่ายและโครงร่าง
ที่กะทัดรัดยิ่งกว่า ทว่าผู้ที่ซื้อ SuperZero ไปใช้เท่านั้นจะ
ทราบว่าเจ้า SuperZero นั้นบึกบึนเพียงไร ...เห็นจิ๋วๆ
อย่างนี้ โครงสร้างตัวตู้แข็งแกร่งอย่าบอกใครเชียวแหละ... 

เกือบจะ 18 ปีเลยหรือนี่ กว่าที่ NHT จะปล่อย “หมัด
เด็ด” ชดุที ่2 ออกมาประกาศศกัดาต่อยอดจาก  SuperZero 
เวอร์ชันแรก ด้วยการออกจ�าหน่าย SuperZero 2.0 เม่ือ
ไม่นานวนัมานีเ่อง ซึง่เมือ่เทยีบสเปคกนัแล้ว บอกได้เลยว่า 
แทบไม่มีอะไรที่แตกต่าง...แล้วอะไรละที่ท�าให้ SuperZero 
2.0 เพิ่งจะได้เวลาคลอดเอาตอนค.ศ.น้ี ...ซ่ึงกว่าจะมา 
บอกต่อกันได้ก็อีตอนหลังจากที่ได้ฟังนี่แหละครับ ท่าน
ทั้งหลาย บอกใบ้ให้กระหายก็ได้ว่า คุ้มค่าแก่การรอคอย
เวอร์ชัน 2 นี่จริงๆ

SuperZero 2.0 มีผิวภายนอกตัวตู้ที่ดูดีจากการท�า
สีด�ามันขลับ Piano-Black Finish ระดับเยี่ยมยอดของ   
NHT แม้จะมีราคาเพียงแค่ไม่กี่พันบาทก็ตามที...เมื่อมอง
ภายนอกก็ไม่มีอะไรที่ดูต่างไปจาก SuperZero เดิม ระบบ
การท�างานก็ยังคงเป็นแบบสอง-ทาง ตู้ปิดสนิท (Acoustic 
Suspension) ตามแนวถนดัของ NHT โดยมปีรมิาตรภายใน
อยู่ที่ 2.4 ลิตร (9” x 5.5” x 5”) ตัวขับเสียงที่ใช้ก็ยังเป็น
แบบ Paper Cone (Long-Throw) ขนาด 4.5 นิ้วท�างาน
ร่วมกับทวีทเตอร์แบบ Fabric-Dome ขนาด 1 น้ิว ทว่า
ความไม่ธรรมดาอยู่ตรงที่ว่า NHT “สั่งท�า” ไดรเวอร์ทั้ง
สองนี้ขึ้นมาเป็นพิเศษเลยทีเดียวเชียวล่ะ (ให้ได้ตามสเปค
ที่ก�าหนดอย่างพิถีพิถัน)

พร้อมกับการใช้ครอสส์โอเวอร์ใหม่ที่ปรับเปลี่ยนไป
ใช้อุปกรณ์ที่ดียิ่งขึ้นกว่า SuperZero แม้จะยังคงไว้ที่ค่า
ความถี่จุดตัดกรองที่ 2,200 เฮิทซ์เช่นเดิม ครอสส์โอเวอร์
ใหม่นี้มีอัตราความชันในการตัดกรองค่าความถี่อยู่ที่ล�าดับ
ที่ 2 (12dB/octave) ส�าหรับตัวขับเสียงมิดเรนจ์/วูฟเฟอร์ 
แต่ส�าหรับทวีตเตอร์นั้นใช้เป็นล�าดับที่ 1 (6dB/octave) 
เพื่อ“โชว์”สมรรถนะของทวีตเตอร์นี้อย่างเต็มที่ ด้านหลัง
ตัวตู้ติดตั้งขั้วล�าโพงแบบ 5-Way Binding Posts ไว้จ�านวน 
1 คู่ส�าหรับการใช้งานแบบ Singled-Wired ในคู่มือของ 
SuperZero 2.0 ได้ระบุช่วงความถี่ตอบสนองไว้ที่ 85-
20,000 เฮิทซ์ (-3 dB) ค่าความไวเสียง 86 ดีบี

คุณภาพเสียงที่เปี่ยมในความประทับใจ

บอกกันตรงๆไม่ปิดบังอ�าพราง ...แรกทีเดียวนั้น ผม
ออกจะดูแคลนเจ้าจิ๋ว SuperZero 2.0 นี้เสียด้วยซ�้า ว่าคง
ไม่แคล้วเสียงแบบล�าโพงเล็กทั่วไป ทว่าหลังจากผันเวลา         
ให้ผ่านพ้นไปนานวันเข้าๆก็ยิ่งรู ้ซึ้งว ่า ท�าไม Corey 
Greenberg ถงึได้ชืน่ชม-เขยีนพรรณนา SuperZero ไว้ถงึ                                                          
8 หน้าไว้ในความเป็น “True Minimonitor” Highly 
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Recommended! (นั่นขนาดเป็นเวอร์ชันแรกนะ) 
อย่าเห็นว่า SuperZero 2.0 ใช้ไดรเวอร์ตัวกระจ้อย 

แล้วจะเป็นล�าโพงเล็กที่ให้สุ้มเสียง แจ๋... แจ๋น... ประเภท
เปิดเผย เจิดจ้า ฟังแต่ละที มีเลือดซิบๆซึมออกหูไม่รู้ตัว..... 
SuperZero 2.0 นับเป็นล�าโพงที่ฟังได้สนุก รุกเร้าใจ             
ให้ความรื่นรมย์ในความเป็นดนตรี “เข้าได้กับ” ดนตรี
ทุกสไตล์ ไม่ว่าจะดุดันอย่างร็อคหรือโหมกระหน�่าอย่าง        
ออร์เคสตรา โดยไร้ซึ่งลักษณะเสียงแตกพร่า-ฟ้องออกมา
ว่า “ไม่ไหวแล้ว” ขอบอกไว้เลยว่า SuperZero 2.0 เป็นเจ้า
หนูที่มีสมรรถนะเกินตัวจริงๆ มิใช่ว่าน่าทึ่งเฉพาะในเรื่อง
ของเสียงนะครับ จินตภาพ (Image) และสภาพเวทีเสียง 
(Soundstage) นี่ก็ท�าเอาประทับใจไปทีเดียว 

ซึ่งขอเน้นว่า SuperZero 2.0 ท�าได้ “น่าประทับใจ” 
ทั้งในด้านความกว้างที่แผ่กว้างมากอย่างโอฬาร จนสัมผัส
ได้ถึงสภาพการโอบล้อมของเสียง ความลึกที่ถอยลึกเข้าไป
จนเลยต�าแหน่งตั้งวางระบบล�าโพง แยกแยะแถว-ชั้นของ
วงดนตรีที่รับฟัง และความสูง รับรู้ได้ว่านักร้องนั้นยืนร้อง
อย่างสง่าผ่าเผย มิใช่คู้ตัวหรือก้มลงมาร้อง บ่งบอกเสียงที่
ลอยตวัสงูขึน้เหนอืระดบัตวัตูล้�าโพง ซึง่ในความเป็น “เจ้าจิว๋”                   
แจ่มแจ๋วของ SuperZero 2.0 จึงอาจจ�าเป็นต้องตั้งวาง
ให้สูงกว่าธรรมดา ขาตั้งแข็งแรงมากๆจึงเป็นเรื่องจ�าเป็น
เพื่อป้องกันการสั่นคลอนบนความสูงระดับสัก 30 นิ้วที่นับ
ว่าเหมาะ เพราะจะยกระดับให้ SuperZero 2.0 อยู่ในความ
สูงจากพื้นที่เหมาะเจาะแก่การนั่งฟัง

ความที่มิดเรนจ์/วูฟเฟอร์ที่ใช้มีขนาดเพียงแค่ 4.5 นิ้ว 
คงหวังรับฟังความลึกล�้าของช่วงย่านเสียงต�่าไม่ได้เต็มที่
นัก แต่ก็ถือได้ว่าเจ้า SuperZero 2.0 ท�าได้ดีกว่าที่คาด จน 
นึกชื่นชม SuperZero 2.0 ไม่ใช่ล�าโพงเสียงเตะหู-สะดุด
โสตประสาทเมื่อแรกได้ฟัง แต่รับฟังไปเรื่อยๆจะพบว่า
เป็นล�าโพงที่ฟังสบายให้ความเพลิดเพลิน มีเสน่ห์ที่ความ     
ราบเรียบ และครบถ้วนด้วยความเป็นดนตรี สามารถส่ง
มอบเวทเีสยีงทีแ่ผ่กว้าง และให้แถว-ชัน้อย่างมมีติ ิพร้อมทัง้
อิเมจที่คงที่ ในทุกระดับความดัง ซึ่งก็ขอย�้าว่า SuperZero 
2.0 เปิดได้ดัง (มาก) เกินกว่าความเป็นจิ๋ว แต่ก็มี “ข้อแม้” 
ที่ส�าคัญ “จ�าเป็น” ต้องใช้แอมปลิไฟเออร์ที่มีก�าลังขับถึงๆ
หน่อย จึงจะรับฟังได้อย่างอลังการ

จากความที่ SuperZero 2.0 มีค่าความไวเสียงอยู่ใน
ระดับปานกลาง จึงขอแนะน�าให้เลือกใช้แอมปลิไฟเออร์ที่
มีก�าลังขับสัก 70 หรือ 100 วัตต์ต่อข้างขึ้นไป มาใช้งาน
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ในการขับขาน อย่างไรก็ตามจากการรับฟังน้ันรู้สึกได้ว่า       
ผู้ออกแบบ SuperZero 2.0 ดูจะมิได้มุ่งเน้นไปที่เรื่องของ 
“ความหนักแน่น-เข้มข้น” ในพลังเสียงเบสส์นัก หากแต่ถ้า
เป็นในด้าน “ความกระชับ-ฉับไว-แจ่มชัด-สดใส” กันแล้ว
ละก้อ รับรองได้เลยว่า คุณจะถึงกับทึ่งในสมรรถนะของ
เจ้าจิ๋ว SuperZero 2.0

แต่ถึงแม้เราจะมิอาจได้ช่วงความถี่เสียงต�่าท่ีหนัก
หน่วง-เข้มข้นจาก SuperZero 2.0 กระนั้นเราก็จะได้รับ
ฟังสุม้เสยีงทีล่ะเอยีด สดใส และฉบัไว รวมทัง้ความอวบอิม่                                                  
มีน�้านวลตลอดช่วงภาระการท�างานของ SuperZero 2.0 
ให้เรา-ท่านได้ชื่นใจ อันน่าจะเป็นเคล็ดลับจากการปรับจูน
ให้ SuperZero 2.0 มีลักษณะเสียงเบสส์ที่โรยตัวอย่าง
รวดเร็วในช่วง 80 เฮิทซ์ลงมา (ด้วยอัตราความชัน 12dB/
Octave) จึงสามารถเปิดเผยรายละเอียดในช่วงย่านเสียง
กลางได้อย่างโดดเด่นเช่นนี้ 

ขอยืนยนัว่า SuperZero 2.0 นบัเป็นระบบล�าโพงขนาด
เล็กจิ๋ว หรือ Miniature Size ที่ให้เสียง “ไม่ธรรมดา” ต่าง
จากรปูลกัษณ์ภายนอกทีด่เูรยีบง่าย ไม่มอีะไรหวอืหวา ทว่า
เสยีงทีไ่ด้รบัฟังนัน้ ช่างเป่ียมไปด้วยความสดใส ฉบัไวยิง่นกั
ในน�า้เสยีง ไร้ซึง่ความลวงหลอกในเสยีงเบสส์หนาๆท่ีส่งผล
มัวหม่นในมิด-เบสส์ อย่างชนิดผิดคาดจากท่ีได้คิดไว้ “เจ้า
เล็กพริกขี้หนู” นี้ มันน่าทึ่งจริงๆเลยครับ ซึ่งนอกจากสไตล์
เสียงที่ให้ความเปิดโปร่ง แผ่กว้าง แยกแยะมิติเสียงได้เป็น
ชั้นๆอย่างเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของระบบล�าโพงขนาดเล็ก
แล้ว ยังมีความเพี้ยนทางเสียงที่น้อยมากอีกด้วย 

เสียงแต่ละเสียงเป็นอย่างที่ควรจะเป็นอย่างเช่น
ธรรมชาติของเสียงนั้นๆ ให้ทั้งไดนามิคและความสดสว่าง 
โปร่งกระจ่างในช่วงความถี่เสียงกลาง และให้ความกังวาน
พลิ้วในช่วงความถี่เสียงสูง ควบคู่กับเสียงเบสส์ท่ีมีมวล
กระชับ หยุดยั้งช่วงจังหวะได้แม่นย�า และไม่รู้สึกขาดแคลน
แรงกระแทกกระทัน้ ถงึจะด�าดิง่ลงไปไม่ลกึนกักต็าม...ว่ากนั
ตามจรงิ เจ้า SuperZero 2.0 ดจูะม ี“ความเหมาะเจาะ” ไป
กนัได้ดกีบัลกัษณะดนตรทีีเ่ป็นอะคสูตคิ สารพดัเสยีงเครือ่ง
ดนตรีทั้ง กีตาร์ ไวโอลิน เปียนโน แซ็กโซโฟน แทมโบลีน 
เหล็กสามเหลี่ยม เบสส์ยืน ฯลฯ ล้วนได้รับการถ่ายทอด
ออกมาได้อย่างมีมวลมีตัวมีตนมีลมอากาศ ให้ความมีชีวิต
ชีวาในสรรพเสียงที่รับฟัง 

เมื่อรับฟังจากแผ่นเสียงชุด "One Of A Kind" ของ 
Dave Grusin สังกัด Polydor K.K. Records หมายเลข

แผ่น MPF 1145 ที่บันทึกในสติวดิโอ เสียงโซพราโน            
แซ็กโซโฟนที่เป่าโดย Grover Washington, Jr. มีลักษณะ
เป็นลมพ่นออกมาอย่างสมจริง เสียงระฆังหลอดมีความ
กังวานหวานใสและทอดยาว หรือว่าจะเป็นแผ่น "I Robot" 
(The Alan Parson Project: MFSL 1-084 Mobile Fidelity 
Records) ที่สรรพเสียงสอดแทรกต่างๆถูกบ่งบอกออกมา
ชัดแจ้งมาก และจากแผ่น "Finesse" (John Klemmer: NR 
22 Nautilus Records) เสียงฟาดแซ่ลงไปบนฉาบอย่าง  
ฉบัพลนันีเ่ปล่งประกายออกมาเลย ฟ้องได้ถงึพลงัแห่งเสยีง
จากแผ่นไดเร็คท์-คัทชัดเจน

รวมทัง้การบรรเลงแบบ Jazz Trio จากแผ่น "Moreover" 
(The Great Jazz Trio: 27PJ-1003 East Wind Records) 
ที่ท�าเอาจมกลืนเข้าไปในบรรยากาศลาตินผสมกลิ่นอาย                                                                
ของบลูส์ จนอดไม่ได้ที่จะกระดิกเท้าและดีดนิ้วมือตาม 
กระท่ังการบรรเลงออร์เคสตราวงใหญ่ที่ประโคม-ค�ารน
อย่างแผ่น "Andrew Powell & The Philharmonia 
Orchestra Play The Best Of The Alan Parson Project" 
(MFSL 1-175 Mobile Fidelity Records) เจ้าจิว๋ SuperZero 
2.0 ก็ยังให้เสียงที่มีมิติ มีตัวตน มีห้วงอารมณ์ความรู้สึก
ของดนตรี มีความเป็นธรรมชาติของเสียงแต่ละเสียง
ท่ีบังเกิดขึ้นมาอย่างมีชีวิตชีวา สามารถจับต�าแหน่งการ
แยกแยะแถว-ชั้นของเสียง พร้อมด้วยความโปร่งโล่งใน
มวลบรรยากาศ จนราวกบัว่า มไิด้ก�าลงัฟังจาก SuperZero 
2.0 แต่เป็นจากดนตรีจริงๆกระนั้น (นั่งฟังตอนตี 3 อัน                       
สงัดเงียบ และอากาศสดชื่น)

ขอทิ้งท้ายไว้ว่า SuperZero 2.0 ดูจะ “ชอบ” ที่จะถูก
ตั้งวางให้ “หนีห่างจากผนัง” ทุกด้าน เพื่อหลีกเล่ียงเสียง
สะท้อนจากบรเิวณรอบข้าง จงึจะส�าแดงสมรรถนะทางเสยีง
ออกมาอย่างทีไ่ด้สาธยายมา อกีทัง้ควรตัง้วาง  SuperZero 
2.0 ในลักษณะขนานกับผนังห้องด้านข้าง หรือแบบหน้า
ตรง มากกว่าที่จะวางเอียงเฉียงท�ามุมสอบหน้าตัวล�าโพง
เข้าหากนั ในลกัษณะโท-อนิ (toe-in) อนัจกัได้มาซึง่ลกัษณะ 
“สนามเสียง” ที่กว้างขวาง แผ่ใหญ่ กระจายตัว (Spacious) 
มีการโอบล้อมของบรรยากาศรายรอบ (Ambience) พร้อม
ด้วยความลึกของเวทีเสียงที่เด่นชัด, นิ่งสนิท ไม่ไหวตัว
วบูวาบแกว่งไปมา และแยกเป็นชัน้ๆ (Depth) ซึง่ทัง้หมดนี้
ล้วนได้มาจากประสบการณ์ใช้งานจริงอย่างยาวนาน (ด้วย
ความประทับใจยิ่งนักขอรับ)

หมายเหตุ: ขอขอบคุณ
ในน�้าใจของคุณ   
ลานทิพย์ ทวาทศิน ที่
ได้ท�าให้ผมได้รับฟัง
เสียงเพลงดีๆอย่าง
ประทับใจยิ่งนักจาก 
NHT  SuperZero 2.0 
มา ณ ที่นี้ด้วยครับ
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กันทั้งคู่ ทั้งสองมาเจอกันใน
ฐานะเพื่อนร่วมงาน อยู่ไปอยู่
มาทั้งสองตกลงคบกันแบบไม่มี            
ข้อผูกมัด คือมีแต่ความสนุก 
เซ็กส์สะบัด ฟัดกระจาย ไม่ต้อง
ซีเรียสว่าจะต้องรับผิดชอบซึ่ง
กันและกัน เพราะในเมื่อเป็น
แค่เพื่อนกันก็ห้ามยุ่งเรื่องส่วน
ตัว แต่แล้วสัญญาที่เคยให้ไว้ว่า
จะเป็นแค่เพื่อนกัน ก็ท�าให้เกิด
ความกระอักกระอ่วนใจ เพราะ
ทั้งสองใกล้ชิดกัน คอยช่วยเหลือ
กันอยู่ตลอดเวลา แน่นอนว่ามัน
ก็ต้องมีความรู้สึกผูกพันขึ้นมา
บ้าง แต่ครั้นจะเลื่อนระดับความ
สัมพันธ์ให้มากกว่าเดิมก็ยากอยู่ 
เพราะยังผูกใจเจ็บกับอดีตที่ผ่าน
มา ทั้งสองจึงลองเปิดโอกาสออก
เดทกับคนอื่นดูบ้าง แต่ก็ไม่มีใคร
ที่จะเข้าใจกันและกันได้ดีไปกว่า
เพื่อนรัก ทั้งสองจึงกลับมาสาน
สัมพันธ์กันอีกครั้ง เข้าท�านอง 
“คู่กันแล้ว ย่อมไม่แคล้วกัน”

หนังเรื่องนี้มีฉากตลกอยู่
เยอะเลยนะคะ ดูแล้วนั่งยิ้ม 
ส่วนมากก็มาพร้อมฉากวาบหวิว    

FRIENDS
WITH BENEFITS 

ผู้ก�ำกับ: Will Gluck
นักแสดงน�ำ: Justin Timberlake, 
Mila Kunis, Patricia Clarkson, 
Jenna Elfman, Bryan Greenberg,        
Richard Jenkins, Woody                   
Harrelson

ช่วงนี้ดูเหมือนว่าหนัง
โรแมนติค คอมเมดีย์ ประเภท 
“เพื่อนสนิท คิดไม่ซื่อ” จะอิน-                         
เทรนด์น่าดูเลยนะคะ ไม่ว่าจะ
เป็น Love And Other Drugs 
ของปีที่แล้วกับ No Strings 
Attached ของต้นปีนี้ ที่        
เนื้อเรื่องของหนังว่าด้วยเพื่อน
สนิทที่ตกลงว่าจะมีเซ็กส์กันโดย
ปราศจากความรัก แต่ท้ายสุดก็
จบลงแบบแฮปปีย์อยู่ดี 

เรื่องราวใน Friends 
With Benefits กล่าวถึงความ
สัมพันธ์ของคู่รักสองคู่ ได้แก่
คู่ของพระเอก Dylan (Justin 
Timberlake) และคู่ของนางเอก 
Jamie (Mila Kunis) ที่ต่างฝ่าย
ต่างก็ถูกบอกเลิกจากคนรักด้วย

สยิวกิ้ว และค�าพูดใต้สะดือซะ
เยอะ นักแสดงน�าอย่างจัสติน 
ทิมเบอร์เลค และมิล่า คูนิส ก็
เล่นเข้าขากันได้ดีสุดๆเลยล่ะ
ค่ะ โดยเฉพาะนางเอกสาวตาคม
ชาวยูเครนอย่างมิล่า ที่แสดงได้   
น่ารักและธรรมชาติมากๆ 

สรุปแล้วหนังเรื่องนี้ดูได้
เพลินดีค่ะ เล่าได้ไม่ละเอียดมาก

M o v i e  R e v i e w  ■   ‘แก้มบุ๋ม

นัก เพราะไม่รู้จะเขียนความตลก
มาให้อ่านได้ยังไง เลยอยากให้ดู
กันเองมากกว่าค่ะ แต่เนื่องจาก
หนังน�าเสนอความตลกร้ายผสม
เซ็กส์มากพอสมควร ดังนั้นก็ขอ
ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชม
ด้วยนะคะ

■

IN TIME
ผู้ก�ำกับ: Andrew Niccol
นักแสดงน�ำ: Amanda Seyfried, 
Justin Timberlake, Cillian Murphy, 
Olivia Wilde, Johnny Galecki,                          
Matthew Bomer, Vincent 
Kartheiser, Alex Pettyfer, Elena 
Satine

อะแฮ่ม....จะเป็นอะไรมั๊ย
คะ ถ้าหนังที่จะรีวิวเรื่องต่อไป
นี้ พระเอกจะเป็นคนเดียวกัน
กับเรื่องแรก บอกก็ได้ค่ะว่าเป็น
ความชอบส่วนตัว (แหะ..แหะ) 
แต่ไม่ใช่ว่าเลือกที่พระเอกอย่าง
เดียวนะคะ ถ้าหนังไม่ดี ไม่สนุก
จริงๆล่ะก้อ ไม่แนะน�าให้ท่าน
เสียเวลาดูหรอกค่ะ (เฮ้อ..รอดตัว
ไป) 

มาเข้าเรื่องเลยดีกว่าค่ะ In 
Time เป็นหนังแนวแอ็คชันไซไฟ 
กล่าวถึงเหตุผลของการใช้ชีวิต
ที่ขึ้นอยู่กับเวลาบนแขน โดย
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กล่าวไว้ว่ามนุษย์เราจะหยุดอายุ
ไว้ที่ 25 ปี ไม่ว่าจะแก่หง�าเหงือก
ขนาดไหน รูปร่างหน้าตาก็จะคง
อยู่ที่ 25 ปี ทุกชีวิตที่เกิดมาจะมา
พร้อมกับเลขบอกเวลาบนแขน 
13 หลัก ซึ่งจะเริ่มท�างานครั้ง
แรกเมื่ออายุถึง 25 ปี เมื่อเวลา
บนแขนถึง 0 เมื่อใด ก็หมายถึง
วาระสุดท้ายของชีวิตได้มาถึง

 พระเอก Will Salas (Jus-
tin Timberlake) อาศัยอยู่กับ
แม่ ในย่านของคนจน โดยทุก
ชีวิตที่อาศัยอยู่ในย่านนี้ล้วนแล้ว
แต่มีชีวิตวันต่อวัน ส่วนนางเอก    
Sylvia Weis (Amanda Seyfried) 
ของเรื่องก็ใช้ชีวิตสุขสบาย อย่าง
คุณหนูในย่านของคนรวย    
ขอบอกว่าหนังเรื่องนี้ท�าให้       
อะแมนดาสวยขึ้นเยอะมาก 
ไม่รู้ว่าเธอหั่นผมสั้นบ็อบจริงๆ
หรือใส่วิก แต่ก็ท�าให้ดูดีมากๆ                           
รูปร่างดี ขายาว สวย แต่ที่ขอ
ยกนิ้วให้คือ นางใส่รองเท้าสูง 
5 นิ้วส้นเข็มวิ่งตลอดเรื่องค่า 
(นั่งดูในโรงนี้ได้ยินเสียงผู้หญิง
ซุบซิบกันว่า ท�าได้ไง เราใส่เดิน
ธรรมดาหัวยังจะคะม�าเลย) ทุก
สิ่งทุกอย่างในการใช้ชีวิตประจ�า
วันจะต้องใช้เวลาบนแขนเป็น
สิ่งแลกเปลี่ยน เช่น ซื้ออาหาร 
เครื่องดื่ม โดยสารรถประจ�าทาง    
ซื้อข้าวของเครื่องใช้ หรือแม้
กระทั่งโทรศัพท์สาธารณะ ท�าให้
ทุกวินาทีที่ปรากฎบนแขนของ
แต่ละคนเป็นสิ่งที่มีค่ามาก คิดๆ
ดูแล้วมันก็เป็นอย่างในสังคมทุก
วันนี้นะคะ ที่ทุกอย่างมี 2 ด้าน
เสมอ มีด้านดีก็ต้องมีด้านร้าย มี
คนดีก็ต้องมีคนชั่ว ในเมื่อเวลา
เป็นสิ่งที่มีความส�าคัญมาก การ
ขโมยเวลาก็เกิดขึ้น และเรื่อง
การขโมยเวลานี่แหละค่ะที่เป็น
ประเด็นหลักของหนังเรื่องนี้ 

สิ่งที่หนังตั้งใจจะบอกก็คือ 
เวลาเป็นสิ่งที่มีค่า อย่าปล่อยให้
เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ รวม
ทั้งยังเสียดสีสังคม ที่มีการแบ่ง

ชนชั้นกันดังเช่นในปัจจุบัน ตาม
ค�าที่กล่าวในหนังว่า “For a 
few immortals to live, many 
people must die.” สรุปแล้ว
หนังเรื่องนี้ดูสนุก เพราะมีเนื้อ
เรื่องน่าสนใจ แม้ว่าแอ็คชัน
จะยังดูไม่ค่อยมันส์เท่าไร เป็น    
แอ็คชันแบบเบาๆ แต่โดยรวม
แล้วก็ให้ข้อคิดได้ดีค่ะ 

■

Top SEcRET
(วัยรุ่นพันล้าน)

ผู้ก�ำกับ: ทรงยศ สุขมำกอนันต์
นักแสดงน�ำ: พชร จิรำธิวัฒน์,     
วลันลักษณ์ คุ้มสุวรรณ, สมบูรณ์สุข 
นิยมศิริ

เรื่องต่อไปที่จะรีวิวขอเอาใจ
คนดูหนังไทยกันหน่อยนะคะ 
เป็นอีกหนึ่งหนังเบาสมอง (หรือ
เปล่า) จากค่าย GTH ที่หยิบยก
เอาเรื่องจริงของนักธุรกิจพัน
ล้านอย่าง “เถ้าแก่น้อย” มา
ถ่ายทอดเป็นเรื่องราวบนแผ่น
ฟิล์ม ผู้ที่มารับบทเป็นต๊อบ หรือ
อิทธิพัทธ์ กุลพงษ์วณิชย์ เจ้าของ
กิจการสาหร่ายทอด ก็ไม่ใช่ใคร
ที่ไหน เป็นดาราวัยรุ่นทายาท
เจ้าของห้างเซ็นทรัล พีช-พชร 
จิราธิวัฒน์ นั่นเองค่ะ เคยเห็น
เค้าเล่นเรื่อง SuckSeed ห่วย
ขั้นเทพ ไปเมื่อต้นปี ยอมรับเลย

นะคะ ว่าฝีมือดีเลยทีเดียว ทั้งๆ
ที่เรื่องนี้เป็นเพียงแค่เรื่องที่สอง
ของเค้าเท่านั้นเอง

เริ่มเรื่องมา หนังได้น�าเสนอ
เรื่องราวในมุมมองของการเล่า
เรื่องย้อนกลับ โดยต๊อบเดิน
ดุ่มๆมาหาเจ้าหน้าที่ธนาคาร
เพื่อขอเงินกู้ 10 ล้านบาท เพื่อ
เอาไปสร้างโรงงานทอดสาหร่าย 
ด้วยความที่ต๊อบยังเด็กมาก อายุ

เพียงแค่ 18 เท่านั้นเอง เจ้า
หน้าที่ธนาคารก็เลยไม่สามารถ
อนุมัติเงินให้ได้ แต่ต๊อบก็ได้เล่า
เรื่องราวของตัวเองตั้งแต่ต้นให้
เจ้าหน้าที่ผู้นั้นฟังอย่างมีความ
หวัง หลังจากนั้นก็เป็นหนัง
ก็เล่าเรื่องถึงที่มาที่ไปว่าต๊อบ
ผ่านอะไรมาบ้าง จากเด็กมัธยม
ปลายธรรมดา ที่เรียนจบก็น่าจะ
สอบเข้าใช้ชีวิตมหาวิทยาลัยตาม
ปกติ แต่ต๊อบกลับมีวิญญาณนัก
ขายอยู่ในสายเลือด ต๊อบเล่น
เกมส์ออนไลน์แล้วค้าอาวุธ (ใน
เกมส์) ได้เงินหลักแสนบาทต่อ
เดือน แต่เนื่องจากพ่อและแม่
ของต๊อบอยากให้ต๊อบใช้ชีวิตแบบ
เด็กธรรมดาทั่วไป จึงให้ต๊อบหยุด
ขายของทุกอย่างแล้วจ้างให้เรียน
หนังสืออย่างเดียว แต่ดูเหมือน
กับว่า “หนังสือ” ไม่ใช่ทางที่ต๊อบ
คิดว่าจะท�าให้เค้าท�ามาหากินได้

จริงๆเท่ากับการลงมือท�าด้วยตัว
เอง ดังนั้นต๊อบจึงยังคงหาสินค้า
มาขายอย่างต่อเนื่อง เจ๊งบ้าง 
ก�าไรบ้าง ล้มลุกคลุกคลาน ตาม
ประสานักธุรกิจมือใหม่ แต่ด้วย
ภาระทางบ้านที่เป็นหนี้อยู่ถึง 
40 ล้านบาท ท�าให้ต๊อบไม่เคย
ท้อ และมุ่งมั่นจนปลดหนี้ให้พ่อ
แม่ได้ส�าเร็จ

ไม่รู้ว่าเนื้อหาในหนังเป็นจริง

ซักกี่เปอร์เซ็นต์นะคะ เพราะน่า
จะมีการเพิ่มเติมสีสันบ้างเพื่อให้
เนื้อเรื่องไหลลื่นและดูสนุกสนาน 
แต่หนังได้สร้างแรงบันดาลใจ
ให้วัยรุ่นได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ 
ในการที่จะเริ่มต้นท�าอะไรซัก
อย่าง ที่ไม่ใช่แค่เรียนๆเล่นๆ
ไปวันๆ ตอนจบของเรื่องได้ขึ้น
ข้อคิดดีๆของต๊อบไว้ว่า “ทุกครั้ง
ที่เจอปัญหา อย่ายอมแพ้ คุณ
อาจหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างได้ แต่
ห้ามหมดก�าลังใจเป็นอันขาด 
เพราะถ้าเรายอมแพ้ เกมจะจบ
ลงทันที แต่หากเราไม่ยอมแพ้ 
เกมยังด�าเนินต่อไป”

ใครจะไปคิดล่ะคะว่าแค่เด็ก
วัยรุ่นคนหนึ่ง จะมีความพิเศษใน
ตัวเอง และสามารถประสบความ
ส�าเร็จกลายเป็นเศรษฐีพันล้าน
ในอายุเพียง 26 ปีเท่านั้นเอง!!!
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ผ ลิ ต ภั ณ ฑ
เ พื่ อ สุ ข ภ า พ ที่ ดี

ภ า ย ใ น ช อ ง ป า ก
ช ว ย ท ำ ค ว า ม ส ะ อ า ด ฟ น

 แ ล ะ ข จั ด เ ศ ษ อ า ห า ร ที่ ต ก ค า ง
ใ น บ ริ เ ว ณ ที่ แ ป ร ง สี ฟ น

เ ข า ถึ ง ไ ด ย า ก

Waterpik Dental Water Jets
และ Water Flosser
เปนการผสมผสานระหวาง
แรงดันน้ำกับการฉีดน้ำเปนจังหวะ
ที่ชวยขจัดคราบแบคทีเรีย
ระหวางซอกฟน

อุปกรณขัดฟน
ทำงานโดยการสั่นเปนจังหวะ

ถึง 10,000 ครั้งตอนาที
สามารถพกพาและใชทำความสะอาด

หลังอาหารทุกมื้อ

Waterpik
Water
Flosser
Model:
WP-100E2

Waterpik
Dental
Water Jets
Model:
WP-70E2

Waterpik
Water
Flosser
Model:
WP-360E2

Waterpik
Water
Flosser
Model:
WP-450E2

Waterpik
Flosser
Model:

FLW-220 UK

“อานคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทยกอนใช”
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เหงอืกและฟันของเรากเ็หมอืนกบัอวยัวะส่วน
อืน่ๆทีต้่องการสารอาหารมาช่วยเสรมิสร้าง

ความแขง็แรง ซึง่นอกจากแคลเซยีมทีรู่้ๆ กนัว่า
ส�าคัญที่สุดแล้ว วิตามินเองก็เป็นตัวช่วยที่ขาด
ไม่ได้เช่นกัน เพราะวิตามินเป็นสารอาหารที่
ส�าคัญที่ร่างกายต้องการและยังมีความส�าคัญ
กับฟันของเราอีกด้วย

หลายคนอาจมองว่าวิตามินส่วนใหญ่นั้น 
เป็นสารอาหารทีม่ปีระโยชน์กบัร่างกายซะส่วน
ใหญ่ แต่ที่จริงแล้ววิตามินก็มีความส�าคัญกับ
สุขภาพปากและฟันของเราไม่น้อยทีเดียวค่ะ

มาดูกันดีกว่าว่ามีวิตามินอะไรกันบ้าง
วติามนิเอ มคีวามส�าคญัต่อการเจรญิเตบิโต

และการเรียงตัวของฟัน ซึ่งวิตามินเอน้ันเรา
สามารถพบได้มากในน�า้มนัปลา ในผกั และน�า้
ผลไม้ หากเราพูดถึงวิตามินเอในผักน้ันเราจะ
เรียกว่า เบตา แคโรทีน ซึ่งในแครอทนั้นจะมี
อยู่เป็นจ�านวนมาก

วิตามินดี ช่วยหล่อเลี้ยงฟันให้อยู่ในสภาพ
ปกติ และเป็นสารอาหารที่ควบคุมการใช ้
แคลเซียมและฟอสฟอรัสในร่างกายของเรา 
ถ้าขาดจะมีผลต่อกระดูกด้วย เราสามารถพบ
วิตามินดีในตับ เนื้อสัตว์ นม ไข่ เนย ซึ่งจัดอยู่
ในอาหารที่เรามักทานเป็นประจ�า จึงไม่ต้อง
กลัวว่าเราจะขาดเจ้าวิตามินตัวนี้

วติามนิอ ีส�าหรบัคนทีอ่ดุฟันมา วติามนิอจีะ
ช่วยป้องกันพิษจากปรอท ซึ่งอาจหลุดออกจาก
อามลักมัทีใ่ช้อดุฟัน เราสามารถพบวติามินอใีน
น�้ามันพืช ถั่วต่างๆ ผักเขียวปนเหลือง

วิตามินบี 2 ถ้าขาดไปเย่ือบุช่องปากจะ
อักเสบ เกิดแผลที่มุมปากและลิ้น เราจะพบ
วิตามินบี 2 จากอาหารเช่น พวกนม ไข่แดง 
ไข่ปลา เนยแข็ง ตับ ผักใบเขียว

วิตามินบี 12 มีความส�าคัญต่อการซ่อมแซม
เซลล์ ถ้าขาดไปลิ้นอาจเป็นแผล หรือถ้าเป็น
แผลในปากก็จะหายยาก อาหารที่เป็นแหล่งให้
วิตามินบี 12 ได้แก่ ตับ ไต เนื้อ เนื้อหมู ปลา
เค็ม ปลาหมึก น�้าปลา เนื้อแกะ ปลาเนื้อขาว 
หอย ไข่ นม เนย เนยแข็ง โยเกิร์ต ร�าข้าว                                          
ข้าวซ้อมมือ ถั่ว เมล็ดแห้ง ถั่วหมัก (ถั่วเน่า) 
เต้าเจี้ยว ซีอิ๊ว และผักใบสีเขียวแก่ แต่มีมาก
ในไต กล้าม เนื้อสัตว์ ปลา และอาหารพวก
นม เนย

O r a l  C a r e  ■   ‘Nayvika’

โชคดีแล้วที่เกิดบนผืนแผ่นดินนี้ค่ะ
อ่านคอลมัน์นีจ้บ หลายท่านคงจะให้ความ

ส�าคัญกับการรับประทานอาหารที่มีวิตามิน
เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับเหงือกและ
ฟันกันมากขึ้นนะคะ อย่างไรก็ดีการท�าความ
สะอาดฟันก็เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลฟันที่ดี
เพื่อสุขภาพปากและฟันที่แข็งแรงค่ะ

วิตามินซี ช ่วยรักษาโครงสร ้างเหงือก 
และส่วนอื่นในช่องปาก ถ้าขาดวิตามินซีจะท�า                              
ให้เหงือกอักเสบ เป็นโรคเลือดออกตามไรฟัน 
เราสามารถพบวิตามินซีได้ในผลไม้ที่มีรส
เปรี้ยว เช่น ส้ม ฝรั่ง รวมทั้งผักสดต่างๆ ซึ่ง
เราแทบไม่ต้องขวนขวายไปหาซือ้วติามนิมารบั
ประทานเลยจริงไหมคะ เพราะทุกอย่างล้วน
แล้วเป็นอาหารพ้ืนเมืองของเราทั้งสิ้น นับว่า

วิตามิน
กับสุขภาพเหงือกและฟัน
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เ ฮ ล ธ์  แ อ น ด์  แ ค ร์  ■   ‘หมอสันติภาพ’

ท่
านผู้อ่าน Life Entertainment ที่เคารพ
รกั คงเคยเหน็และได้ยนิโรคคอหอยพอก

มานาน โดยเฉพาะอย่างยิง่คนแก่ในภาคอสีาน
เป็นมาก เพราะเขากนิเกลอืสนิเธาว์ ซึง่ขาดธาตุ
ไอโอดีน ซึ่งมีมากแต่ในเกลือทะเล คนอีสาน
เรียกว่าโรคคอโต้หรือคอโต

ต่อมไทรอยด์คืออะไร

ต่อมไทรอยด์คือ ต่อมไร้ท่อชนิดหนึ่ง ผลิต
ฮอร์โมนส์ส�าหรบัการเจรญิเตบิโตของเดก็ และ
การเผาผลาญพลังงานในผู้ใหญ่ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งอากาศหนาว ท�าให้ร่างกายเกิดความ
อบอุ่น ต่อมนี้อยู่บริเวณด้านหน้าของคอเรา 
วางตัวอยู่ด้านหน้าของหลอดลม เคลื่อนไหว
ขึ้นลงตามลูกกระเดือก เวลาเรากลืนอาหาร 
น�า้ลาย มีขนาดโต 20 กรัม แบ่งเป็น 2 กลีบ 
อยู่ด้านข้างของคอ คือ กลีบซ้ายและกลีบขวา 
ตรงกลางจะเชื่อมกันด้วยกลีบ เรียกว่า Isth-
mus แต่ละกลีบมีขนาด 5 x 2 x 2 ซม. ต่อม
ไทรอยด์จะมีกล้ามเนื้อและผิวหนังปกคลุมอยู่ 
ในภาวะปกติที่ไม่มีโรคหรือไม่โต เราก็จะมอง
ไม่เห็นต่อมไทรอยด์

ไทรอยด์ ฮอร์โมนส์

ต่อมไทรอยด์มหีน้าทีส่ร้างฮอร์โมนส์ เรยีก
ว่า ไธร็อกซินส์ โดยใช้สารไอโอดีนเป็นส่วน
ประกอบส�าคญัในการสร้าง เสรจ็แล้วกจ็ะปล่อย
เข้ากระแสเลือด โดยสารไปยังส่วนต่างๆของ
ร่างกาย ฮอร์โมนส์นี้มีหน้าที่ในการเผาผลาญ
พลังงานของร่างกาย เรียกว่า Metabolism 
ของเซลส์ทัว่ร่างกาย และมคีวามจ�าเป็นในการ
เจรญิเตบิโตของร่างกาย เรยีกว่า GH-Growth 
Hormone

โรคคอหอยพอก (Goiter)

คือโรคทีม่กีารเจรญิเตบิโตของต่อมไทรอยด์
มากกว่าปกติ แบ่งลักษณะการโตออกเป็น 3 
แบบคือ

1. Diffuse Goiter เป็นการโตแบบทั่วๆไป         
ทุกๆส่วนของต่อมจะโตกระจายทั่วกันหมด

2. Solitary Thyroi Nodule โตเป็นก้อน
เดียวของไทรอยด์ โตเป็นก้อนเดียวๆเฉพาะที่ 
ส่วนอื่นๆของไทรอยด์เป็นปกติ

3. Multinodular Goiter เห็นก้อนตะปุ่ม 
ตะป�่า ของต่อมไทรอยด์โตหลายก้อน แต่ละ
ก้อนโตไม่เท่ากัน

แบ่งตามอาการเป็น 2 ชนิด

1. Toxic Goiter คอหอยพอกแบบเป็น
พิษ ต่อมไทรอยด์โตขึ้นสร้างฮอร์โมนส์ออกมา
มากเกนิ และหลัง่เข้ากระแสเลอืดมาก จนเกดิ
อาการเป็นพิษ คือ ใจสั่น นอนไม่หลับ เหนื่อย
ง่าย มือสั่น ผอมลง น�า้หนักลด

2. Simple Goiter คอหอยพอกโตแบบ
ธรรมดา มีขนาดโตขึ้น แต่ไม่มีอาการของ
คอหอยพอกเป็นพิษเลย

สาเหตุโรคคอหอยพอก

1. คอหอยพอกชนดิธรรมดา ส่วนมากเกดิ
จากการขาดสารไอโอดีน อาจจะพบได้ในขณะ
ท่ีร่างกายต้องการฮอร์โมนส์เพิ่มมากขึ้น แต่
ขาดสารไอโอดีน เช่น ในเด็กวัยรุ่นก�าลังเจริญ
เติบโต มารดาก�าลังตั้งครรภ์ คนไข้ที่ก�าลัง

ได้รับยา หรือสารบางชนิด ต้องการฮอร์โมนส์                                 
เพิ่มชนิดนี้ รูปร่างคอหอยพอกระยะแรกจะ
เป็นแบบโตทั่วไป ต่อมาจะเปล่ียนรูปร่างเป็น
แบบตะปุ่มตะป�่า และน้อยสุดก็จะกลายเป็น
แบบก้อนเดียว

2. คอหอยพอกชนิดก ้อนเดียว หรือ
ตะปุ่มตะป�่า อาจจะเกิดจากขาดไอโอดีน หรือ
ต่อมไทรอยด์อักเสบ เกิดจากเนื้องอกธรรมดา 
หรืออาจจะเกิดจากมะเร็งต่อมไทรอยด์ได้

3. ภาวะเป็นพิษของต่อมไทรอยด์ อาจจะ
เกิดจากการเป็นพิษของต่อมไทรอยด์ เรียก
ว่า Grave’s Disease หรือเกิดจากเนื้องอก
ธรรมดา ต่อมไทรอยด์ที่ท�างานมากเกินไป 
เรียกว่า Toxic Adenoma หรือเป็นคอหอย
พอกชนิดตะปุ่มตะป�่า หรือคอหอยพอกชนิด

โ ร ค คอหอยพอก
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ตะปุ ่มตะป� ่าที่เป็นมานาน เรียกว่า Toxic 
Multinodular Goiter

อาการและอาการแสดง

1. ไทรอยด์ไม่เป็นพษิ ไม่มีอาการอะไรเลย 
นอกจากต่อมโตขึ้น

2. ไทรอยด์เป็นพิษ จะมีอาการเหน่ือย
ง่าย ใจสั่น มือสั่น กินจุ ผอมลง นอนไม่หลับ 
เหงื่อออกมาก ขี้ร้อน หงุดหงิดง่าย อ่อนเพลีย  
กล้ามเนือ้อ่อนแรง ท้องเดนิ ประจ�าเดอืนน้อย
ลง ทีเ่หน็ชัดคอืการเปลีย่นแปลงลกูตา คอืมีตา
โปน เพราะว่ามีไขมันไปเกาะหลังลูกตา

3. อาการเจ็บที่ก้อนไทรอยด์ มักเกิดจาก
การอักเสบของต่อมไทรอยด์ หรือมีเลือดออก
ในก้อน

4. ถ้าต่อมไทรอยด์เป็นนาน มีขนาด
ก้อนโตมากๆ อาจจะมีอาการของการกดทับ
หลอดอาหารและหลอดลม คืออาการกลืน
อาหารได้ล�าบากและหายใจล�าบาก

5. อาการเสียงแหบ เกิดจากการโตของ
ไทรอยด์มาก ลุกลามไปกดเส้นประสาทสมอง
ที่ 10 ของหลอดเสียง กล่องเสียง ถ้ามีอาการ
เสียงแบบนี้ ส่วนมากจะกลายเป็นมะเร็งต่อม
ไทรอยด์

6. อาการมะเร็งต่อมไทรอยด์จะท�าให้เกิด
ต่อมน�้าเหลืองโต คอบวมโต และปวดกระดูก
ต้นคอ

ความส�าคัญของโรคคอหอยพอก

ในเมืองไทยเราพบว่า มีคนป่วยเป็นโรค
คอหอยพอกสูงมากถึง 4-7 เปอร์เซ็นต์ของ
ประชากรไทย จะมีก้อนไทรอยด์โตจนคล�าได้ 
โรคนี้พบมากในหญิงมากกว่าชาย เพราะการ
ตั้งครรภ์ต้องการฮอร์โมนส์

คอหอยพอกชนดิโตเป็นก้อนเดยีวมโีอกาส
กลายเป็นมะเร็งมากถึง 5-10 เปอร์เซ็นต์

ส่วนสภาวะของคอหอยพอกชนิดเป็นพิษ 
มีโอกาสจะเป็นมะเร็งน้อยกว่าคือ มีประมาณ 
1 เปอร์เซ็นต์

โอกาสความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งของ
ต่อมไทรอยด์

1. คนที่เคยมีประวัติการฉายรังสีบริเวณ
ศีรษะและคอในวัยเด็ก ถ้ามีก้อนจะพบมะเร็ง 
30-40 เปอร์เซ็นต์

2. ประวัติคนในครอบครัวเคยเป็นมะเร็ง
ต่อมไทรอยด์

3. ก้อนในต่อมไทรอยด์มโีอกาสเป็นมะเรง็

ในเพศชายมากกว่าเพศหญิง แต่พบก้อนของ
ไทรอยด์ในเพศหญิงมากกว่า

4. อายุน้อยกว่า 20 ปีหรืออายุเกิน 60 ปี
5. ก้อนมะเร็งจะโตเร็วมีอาการเสียงแหบ 

หายใจล�าบาก กลืนล�าบาก
6. ก้อนมะเร็งจะแข็งติดกับอวัยวะใกล้-

เคียง
7. มีการกระจายไปต่อมน�า้เหลอืงข้างเคยีง

การตรวจพิเศษเพิ่มเติม

1. การตรวจดูระดับไทรอยด์ ฮอร์โมนส์ 
(Thyroid Hormone Function Test) เช่น T3, 
T4, Free T4 และ TSH จะช่วยบอกภาวะของ
ต่อมไทรอยด์ว่าเป็นพิษหรือไม่

2. การเจาะดดูต่อมไทรอยด์ด้วยเขม็ (Fine 
Needle Aspiration Biopsy) มีความส�าคัญ
ที่สุดในการวินิจฉัยแยกว่า ก้อนที่ต่อมไทรอยด์
นั้นเป็นมะเร็งหรือไม่

3. การตรวจด้วยอัลตรา ซาวน์ด ช่วยบอก
ขนาดและขอบเขตของก้อนแยกถงุน�า้จากก้อน
เนือ้งอก โดยถ้าเป็นถงุน�า้ โอกาสจะเป็นมะเรง็
น้อยกว่า

4. การตรวจด้วยไทรอยด์ สแกน (Radio-
active Scan) ช่วยบอกว่าก้อนของต่อมไทรอยด์
ท�างานมากหรือน้อยกว่าปกติ เรียกภาษาชาว
บ้านว่า Hot Nodule หรอื Cold Nodule โดยที่
ว่ามะเร็งจะท�างานน้อยกว่าปกติ

5. การตรวจด้วยเอ็กซ-เรย์ คอมพิวเตอร์ 
(CT-Scan) จะมีประโยชน์ในกรณีที่เป็นก้อน
ใหญ่ๆและเบียดกับอวัยวะอื่นๆ

เมื่อไปพบแพทย์
แพทย์จะท�าอะไรให้บ้าง

1. แพทย์จะซักประวัติ อายุ เพศ การ
เปลี่ยนแปลงของก้อนว่าโตเร็วหรือโตช้า 
อาการเจ็บที่ก้อน อาการเหนื่อยง่ายใจส่ัน 
ประวัติท่ีชวนให้สงสัยว่าจะเป็นมะเร็ง ประวัติ
ครอบครัว ประวัติการฉายแสง อาการเสียง
แหบ กลืนล�าบาก หายใจล�าบาก

2. การตรวจร่างกายนอกจากการตรวจร่าง
กายท่ัวๆไปแล้ว แพทย์จะให้กลืนน�้าลายแล้ว
ดูลักษณะของก้อน เนื่องจากต่อมไทรอยด์จะ
วิ่งข้ึนลงตามการกลืน คล�าดูขนาด ขอบเขต
ของก้อน ความอ่อนแข็ง การมีต่อมน�้าเหลือง
โต อาการและอาการแสดงของลูกตาในรายที่
คอหอยพอกเป็นพิษ

3. การตรวจพิเศษเพิ่มเติม เพื่อแยกว่ามี

อาการของต่อมไทรอยด์เป็นพิษหรือไม่ เป็น
มะเร็งหรือไม่ใช่มะเร็ง

4. การรักษา หลังจากได้รับการวินิจฉัย
ทางแพทย์แล้ว กจ็ะรกัษาตามต้นเหตตุ่อไป ซึง่
จะรักษาตามแนวทางของแพทย์ในการรักษา
ต่อมไทรอยด์โตแบบก้อนเดียว และไทรอยด์
โตแบบตะปุ่มตะป�่า

การรักษา
ไทรอยด์โตแบบก้อนเดียว

1. ท�าการผ่าตัดเอาก้อนออก
 - เมื่อพบว่าก้อนนั้นเป็นมะเร็ง หรือ

สงสัยว่าเป็นมะเร็ง
 - ก้อนมีขนาดใหญ่มาก จนกดเบียด  

อวัยวะข้างเคียง ยื่นลงไปในทรวงอก
 - กรณก้ีอนโตขึน้เรือ่ยๆอย่างรวดเรว็ 

พิจารณาผ่าตัด
2. รักษาแบบประคับประคอง สังเกต

อาการ
 - ในกรณีที่ตรวจแน่นอนแล้วว่าไม่ใช่

มะเร็ง ไม่ต้องผ่าตัด สังเกตอาการต่อไปได้ 
หรือรักษาทางยา โดยให้ฮอร์โมนส์ของต่อม
ไทรอยด์กินเป็นระยะเวลาหนึ่ง 

 - ถ้าหากก้อนโตขึน้เรือ่ยๆและรวดเรว็ 
อาจจะพิจารณาผ่าตัด

การรักษาต่อมไทรอยด์เป็นพิษ

1. การรักษาด้วยยา ใช้ยาต้านไทรอยด์ 
เพื่อควบคุมอาการของไทรอยด์เป็นพิษ ระยะ
เวลาในการรักษาโดยการกินยา PTU นาน 
1-23 ปี ถ้าหากไม่พบ ต้องพิจารณารักษาด้วย
วิธีอื่นต่อไป

2. การรกัษาโดยการผ่าตดั ใช้ในรายทีก้่อน
โตมากและมีข้อห้ามต่อการรักษาด้วยรังสี

3. การรกัษาโดยไอโอดีนกมัมนัตภาพรังสี 
สารรงัสจีะไปท�าลายต่อมไทรอยด์ทีท่�างานมาก
เกนิไป ท�าให้หายจากภาวะต่อมไทรอยด์เป็นพษิ

ท่านผู้อ่าน LE ที่เคารพรัก ท่านต้องรัก
ต่อมไทรอยด์ของท่านมากๆนะครบั เพราะมนั
มีประโยชน์ในการเติบโตของเด็ก และการเผา
ผลาญพลงังาน เหมอืนกบัทีท่่านรกัเครือ่งเสยีง                                                     
NAD, PSB, NHT ต้องดูแลอย่าให้มันเสีย จน
กลายเป็นต่อมไทรอยด์เป็นพิษ เหมือนการ
ดูแลเครื่องเสียง NAD และล�าโพง PSB, NHT 
ให้ดี ให้ใหม่อยู่เสมอ ท่านจะได้ฟังเพลงที่แสน
ไพเราะจากสเตรีโอนี้
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ป ร ะ ตู สู่

ค ว า ม ส ำ เ ร็ จ
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ดิฉันได้อ่านหนังสือที่มีคนส่งมาให้ อ่าน
แล้วก็เลยอยากส่งต่อมาให้ทุกคนได้เก็บ

ไว้ในใจและเริ่มต้นท�าดูนะคะ เราคงจะส�าเร็จ
ได้ไม่มากก็น้อยนะคะ

1. เลอืกแต่งงานให้ถกูคน เพราะปลกูเรอืน
ผิดคิดจนตัวตายทีเดียว การจะส�าเร็จหรือไม่ 
อยู่ที่ได้คู่ชีวิตที่ถูก จะได้ช่วยส่งเสริมกัน ถ้าคู่
ไม่ดี ก็จะฉุดให้ชีวิตจมดิ่งลง ดังนั้นชีวิตจะดีถ้า
มีครอบครัวดี เลือกให้ดี อย่ามีคู่แบบประมาท

2. ท�างานทีต่วัเองรกั และสนกุกบังานนัน้ 
ถ้าท�าอะไรที่รู ้สึกไม่สนุก ไม่รัก ก็จะไม่ต้ังใจ
ท�า และงานตรงตามความสามารถ ถ้าชอบ     
เย็บปักถักร้อยให้ไปคิดเลขคงล�าบาก

3. ให้กับผู ้อื่นมากกว่าท่ีเขาหวัง อย่า       
ให้เขาน้อยกว่านั้น เรื่องนี้ส�าคัญ เพราะแสดง
น�้าใจ คนจะท�าอะไรส�าเร็จต้องมีบารมี ต้อง
มีคนรักมากๆ

4. เป็นคนคิดบวกตลอด คิดในสิ่งที่ดี เป็น
คนกระตือรือร้น และเป็นคนที่มองในแง่ดี
เสมอ ถ้ามองอะไรในเชิงลบ ชีวิตจะไม่สดชื่น 
และไม่ก้าวหน้า แต่ถ้าเริ่มต้นที่คิดดี อะไรๆ
ก็จะดีไปหมด เพราะความคิดจะช้ีแนะการ 
กระท�าเสมอ

5. รู้จักให้อภัยเสมอ อภัยในทุกเร่ือง เขา
ว่าการให้ที่ยิ่งใหญ่และยากสุดก็คือการให้อภัย 
จงให้อภัยเสมอนะคะ แล้วจิตใจเราจะสบายค่ะ

6. ใจดี รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อ่ืนเสมอ 
การให้เป็นความสุขยิ่งกว่าการรับ ถ้าเราฝึก
เป็นผู้ให้เราจะค่อยๆชื่นใจและต่อไปจะเป็น
ผู้ให้เสมอ

7. รูจ้กักตญัญรููค้ณุคนอยูเ่สมอ คนไม่รูค้ณุ
คน ไม่เจรญิรุง่เรอืงแน่ ดงันัน้จงึต้องรูค้ณุคน
และรู้จักตอบแทนตามความสามารถด้วย

8. มุง่มัน่ บากบัน่ พยายาม และพยายาม
ไม่ท้อถอย คนยอมแพ้ง่ายๆจะท�าอะไรส�าเร็จ
ได้อย่างไร? คนที่มีความมุ่งมั่นเท่านั้นจะไป
ก้าวหน้าได้

9. มีวินัยทั้งเรื่องการเงินและวินัยในชีวิต 
ไม่หลงในอบายมุขทุกเรื่อง รู้จักเก็บหอมรอม
ริบ รู้จักใช้เท่าที่มี ไม่เกินตัว รู้จักประหยัดเก็บ
ออมไว้วันข้างหน้าที่จ�าเป็นหรือเดือดร้อน

10. กระท�าต ่อผู ้อื่นเหมือนคุณอยาก       
ให้ผู้อื่นกระท�าต่อตนเอง เราดีต่อใครไว้ ใครๆ
ก็มักจะดีตอบ ดังนั้นอย่าท�าร้ายใคร ไม่ว่าด้วย
กาย วาจา หรือใจ

11. ตั้งมั่นว่าจะท�าแต่สิ่งที่ดี ดีขึ้น และ
ดีมากขึ้นเสมอ อย่าอยู ่กับที่ ถ้าเราไม่ก้าว

ข้ึนบันได เราคงไปไม่ถึงจุดสูงสุด ดังนั้นการ 
กระท�าอะไรก็ตาม เราต้องมีแต่ท�าให้ดีขึ้น ก้าว
ขึ้นสูงขึ้น อย่าถอยหลังหรือหยุดนิ่ง

12. ตั้งมั่นว่าจะท�าเป็นเอง และท�างาน    
ให้มีคุณภาพดีขึ้น และดียิ่งขึ้นเสมอ อย่าคอย
คนอื่นให้มาฉุดหรือลาก สู้ด้วยตัวเองเสมอ

13. เข้าใจให้ถ่องแท้ว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่
ทรพัย์สมบตั ิพลงั อ�านาจ หรอืหน้าตาในสังคม 
แต่จากความสมัพนัธ์ทีด่กีบัคนอืน่ อนัประกอบ
ด้วยความรักและความนับถือซึ่งกันและกัน

14. เป็นคนซื่อสัตย์ จริงใจ
15. เป็นคนซื่อตรง เที่ยงตรง สัตย์ซื่อ    

เสมอๆต่อทุกคน
16. รู้จักท�าอะไรด้วยตนเอง ไม่ต้องให้คน

อืน่คดิหรอืผลกัดนั ต้องรูจั้กเริม่ต้นด้วยตนเอง
17. รู้จักตัดสินใจและกล้าตัดสินใจแม้ว่า

จะเสี่ยงหรือไม่แน่ใจ อย่าปล่อยให้ค้างคาและ
ไม่ได้ท�าอะไร

18. อย่าโทษใคร รู้จักรับผิดและคิดว่าเรา
ควรมีส่วนรับผิดชอบ ถ้าเราคอยโทษคนอื่นอยู่
เสมอ จะไม่มีใครอยากร่วมงานหรือท�าอะไร
ร่วมกับเราเลย เราต้องรู้จักรับผิดชอบต่อการ 
กระท�า หรือรู้จักช่วยร่วมรับผิดชอบกับผู้ร่วม
งานของเราด้วย อย่าเอาตัวรอดอยู่คนเดียว 

19. ต้องรู ้จักกล้าและเปิดตัวที่จะเข้าไป

ท�างาน หรือรับผิดชอบงาน อย่าให้คนอื่นท�า
ก่อน แล้วเราค่อยท�าตาม เพราะวันหนึ่งเมื่อ
เราแก่ตัว เราจะเห็นว่า ท�าไมเราถึงไม่ได้ท�า
อะไรเท่าคนอืน่เลย หรอืเสียใจทีท่�าไมเราไม่ท�า

20. ดูแล รักษา เอาอกเอาใจ ใส่ใจ คนที่
เรารกัและคนทีร่กัเรา อย่าปล่อยให้เขาผดิหวงั
กบัความเมนิเฉย หรอืความไม่เอาใจใส่ของเรา 
เราจะเสียใจถ้าเราเสียคนที่เรารักไป เพราะ
ความไม่ใส่ใจนั้น

21. อย่าท�าอะไรที่จะท�าให้พ่อ แม่ หรือ     
ผู้เลี้ยงดูและอบรมสั่งสอนเรามาต้องอับอาย
ขายหน้า ท�าให้พวกเขาได้ชื่นอกชื่นใจ

เหล่านี้เป็นค�าแนะน�าที่ดิฉันได้มาจาก Mr. 
H. Jackson Brown Jr. ให้ค�าแนะน�าที่คิดว่า
เหมาะสมกับชีวิตของเราทุกคน เพื่อว่าเราจะ
ก้าวเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและส�าเร็จ  
ได้ ทกุอย่างอยูท่ีใ่จของเรา เริม่ต้นให้ดทีีใ่จ แล้ว
วิสัยทศัน์ของเราก็จะดด้ีวย ขณะเดยีวกันมนัจะ
สะท้อนมาที่การกระท�าและสิ่งดีๆที่เราคิดก็จะ
ออกมาที่การกระท�าของเรา คิดดีก็ท�าดี คิดไม่
ดีการกระท�าก็จะไม่ดีด้วย คนรอบข้างไม่มีใคร
ชอบคนไม่ดีนะคะ ดังนั้น Positive Thinking 
คิดให้ดีเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีค่ะ
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เ รื่ อ ง - ดี ดี - -  ที่ ผ่ า น ม า ท า ง  ( e )  เ ม ล  ■   ‘เพ็งแพว’

สามารถเพิ่มความเร็วในการติดต่อ ส่ือสาร 
และเข้าใจค�าย่อเหล่านี้ได้ ว่าหมายความว่า
อย่างไร 

ซึ่ งค� าย ่อที่ ใ ช ้ กันในการ ส่ือสารผ ่ าน
อินเทอร์เน็ต หรือการส่ง SMS นั้น ยังมีอีก
มากมาย มีโอกาสแล้วจะน�ามาพูดคุยกันใน
ล�าดับถัดไปบอกกล่าวกันต่อ

พยัญชนะในทางการบิน

คราวนี้มาถึงเรื่องการใช้ค�าแทนพยัญชนะ
ในทางการบิน เขาใช้ค�าแทนพยัญชนะ A ถึง 
Z ด้วยค�าต่อไปนี้ครับ

A - Alpha
B - Bravo
C - Charlie
D - Delta
E - Echo
F - Foxtrot
G - Golf
H - Hotel
I - India
J - Juliet
K - Kilo
L - Lima
M - Mike
N - November
O - Oscar
P - Papa

เที่ยวนี้มีเรื่องของภาษามาพูดคุยด้วย เป็น
เรือ่งของอกัษรย่อในการสือ่สาร เนือ่งเพราะ

ในปัจจุบัน การแข่งขันทางธุรกิจท�าให้ทุกคน
ต่างกต้็องท�าอะไรอย่างรวดเรว็ คนทีต่อบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้ก่อน มักจะเป็น       
ผู้ได้เปรียบทางการค้ากว่าใคร

สมยัก่อนๆเราใช้วธีิส่งจดหมาย ส่งโทรสาร 
ใช้โทรศัพท์ ติดต่อสื่อสารกันเป็นหลัก

แต่ในปัจจุบันอินเทอร์เน็ตช่วยให้การ
ติดต่อสื่อสารง่ายและรวดเร็วข้ึน เพียงเราส่ง
อี-เมลถึงกัน เอกสารและข้อมูลต่างๆก็ถูกจัด
ส่งข้ามทวีปในเวลาเพียงอึดใจ

ยิ่ ง ไปกว ่ านั้ น  ยั งมี ร ะบบแช็ทผ ่ าน
อินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะที่นิยมกันอย่างมาก
ในประเทศไทยนั้นก็คือ MSN ซึ่งมักจะนิยม
ใช้ค�าย่อเพื่อความรวดเร็ว และเป็นที่เข้าใจใน
ระดับสากล หรือบางครั้งเอกสารที่เราใช้ส่งไป
ให้ลูกค้าเอง ก็ใช้ค�าย่อเช่นกัน

ซึ่งผู้ที่ไม่คุ้นเคย มักจะเกิดค�าถามว่า ค�า
เหล่านี้หมายความว่าอย่างไร

นอกจากนั้นแล้ว ยังมีเรื่องของตัวอักษร
ที่จ�าเป็นต้องใช้ในเวลาพูดคุยทางโทรศัพท์เพ่ือ
การบิน การโรงแรม ในเวลาส�ารองท่ีน่ังหรือ
ส�ารองห้องพัก ที่จะต้องแจ้งชื่อนามสกุลเป็น
ภาษาอังกฤษ โดยสะกดพยัญชนะเป็นตัวๆไป 
ซึ่งในการนี้ทางการบินกับทางโรงแรมน้ันจะ 
ใช้ค�าแทนตัวพยัญชนะไม่เหมือนกัน 

มาว่ากันเป็นเรื่องๆไป

บนโลกอินเทอร์เน็ต

ขอเสนอ 20 ค�าย่อยอดฮิท ที่ใช้กันอย่าง
แพร่หลายในทุกๆวงการ ไม่ว่าจะเป็นแวดวง
นกัธรุกจิ โพรแกรมเมอร์ นกัขาย นกัการตลาด 
นักบัญชี หรือการสนทนากับเพื่อนๆ ดังนี้

ASAP ย่อมาจาก As Soon as Possible 
BTW ย่อมาจาก By the Way
CUZ ย่อมาจาก Because
FAQ ย่อมาจาก Frequently Asked 

Questions
FYA ย่อมาจาก For your Amusement
FYI ย่อมาจาก For your Information 
IM ย่อมาจาก Instant Message
IMO ย่อมาจาก In my Opinion
JK ย่อมาจาก Just Kidding
KIT ย่อมาจาก Keep in Touch
KWIM ย่อมาจาก Know What I Mean?
OMG ย่อมาจาก Oh My GOD 
P2P ย่อมาจาก Peer to Peer
PM ย่อมาจาก Private Message
POV ย่อมาจาก Point of View
SOT ย่อมาจาก Short of Time
SUP ย่อมาจาก What’s Up
SYS ย่อมาจาก See You Soon
TIA ย่อมาจาก Thank In Advance 
UW ย่อมาจาก You’re Welcome
จะเห็นได้ว ่า ค�าย่อเหล่านี้จะท�าให้เรา
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Q - Quebec
R - Romeo
S - Sierra
T - Tango
U - Uniform

V - Victor
W - Whiskey
X - X-ray
Y - Yankee
Z - Zulu 

ต่อไปนี้เวลาจะสะกดชื่อบอกเจ้าหน้าที่ 
เพื่อส�ารองที่นั่งกับสายการบินใด ไม่มีพลาด
แล้วนะครับ

ถ้าเป็นทางโรงแรม 

แต ่หากใช ้ กับทางโรงแรม ค� าแทน
พยัญชนะข้างต้นจะแตกต่างกันไปครับ เพราะ
ในทางโรงแรมเขาใช้กันแบบนี้

A - Able
B - Baker
C - Charlie
D - Dog
E - Easy
F - Fox
G - George
H - How
I - Item
J - Jimmy
K - King
L - Love
M - Mike
N - Nancy
O - Obo
P - Peter
Q - Queen
R - Roger
S - Sugar
T - Tear
U - Uncle
V - Victor
W - William
X - X-ray
Y - York
Z – Zebra
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และไหนๆก็อยู่กับเรื่องโรงแรมแล้ว ขอ
เพิ่มเติมค�าย่อที่มักจะใช้ๆกันในทางโรงแรม   
ให้ทราบกันด้วย ว่าค�าย่อต่อไปน้ีมาจากค�า
เต็มๆ หรือความหมายว่าอย่างไร

ABF = American Breakfast
ADV = Advise 
AFT = After 
AMT = Amount 
ARR = Arrive, Arrival 
ATTN = Attention
ADR = Average Daily Rate
ARR = Average Room Rate
BEF = Before 
BKG = Booking
BBF= Buffet Breakfast
C/I = Check in
C/O = Check Out
CFM = Confirm 
CXL = Cancel 
CAPEX = Capital Expenditure
CXL = Cancelled
CNF = Confirmed

CXL = Cancelled
COD = Cash On Departure
COA = Cash On Arrival
COMP = Complimentary
DBL = Double 
DEP = Depart, Departure 
DEPT = Department
FO = Front Only!
FB = Front and Back!
F&B = Food & Beverage
FOC = Free Of Charge 
FIT = Frequent Individual Traveler, 

Foreign Individual Traveler
FOC = Free Of Charge
GTD = Guarantee
GM = General Manager 
GOP = Gross Operating Profit
HO = Head Office 
HR = Hour
HSIA = High Speed Internet Access
ISP = Internet Service Provider
INCL. = include

ISO = Instead Of
INFM = Inform 
INTL = International
MIS = Management Information Sys-

tem, Manager Information Synthesis
MIR = Monthly Information Report
MGR = Manager 
MSG = Message 
PAX = Guest/ Client/ Customer
PLS = Please 
REVPAR = Revenue Per Available 

Rooms
RESV = Reservation
ROH = Run Of House
RD = Rest Day
RM = Resident Manager 
RQ = Request 
SRV = Service Charge
SGL = Single 
TRSF = Transfer
TBA = To Be Advised
TKS = Thanks 
URG = Urgent
VOIP = Voice Over Internet Protocol
Wi-Fi = Wireless Fidelity
YR = Year
และขอจบเที่ยวนี้ด้วยเรื่องที่เป็นของแถม

เกี่ยวกับการเข้าพักในโรงแรมครับ

6 วิธี
นอนอย่างปลอดภัยในโรงแรม

คงจะจ�ากันได้นะครบั กบัทราบข่าวเกีย่วกบั                                     
โรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่เมื่อไม่นานเดือนที่
ผ่านมา ที่ว่ามี นักท่องเที่ยวเสียชีวิตที่โรงแรม
แห่งนั้นหลายคน จนถูกขนานนามว่าเป็น 
“โรงแรมอาถรรพ์” 

แต่ไม่นานนี้ก็มีข่าวใหม่ออกมาว่าแท้จริง
แล้วสาเหตุการเสียชีวิตนั้น เกิดจากการได้รับ
สารพิษที่มีอยู่ในโรงแรมนั่นเอง

สารพิษที่ตรวจพบคือ Chloypyrifos ซึ่ง
เป็นสารชนดิหนึง่ในยาฆ่าแมลงทีท่างโรงแรม
ใช้ฉีดพ่นเตียงนอนเพื่อก�าจัดไรฝุ่น หรือแมลง
บนที่นอน แต่จากการชันสูตรศพผู้เสียชีวิต            
ก็ไม่พบสารพิษใดๆ ดังนั้น ข้อกล่าวอ้าง
นี้เรายังคงต้องติดตามต่อไป แต่นั่นก็ยังท�า                                              
ให้หลายๆคนกังวลอยู่ไม่น้อยหากต้องไปพัก
ตามโรงแรมอื่นๆ ท�านองว่า-แล้วโรงแรมที่
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เราไปพักล่ะ ปลอดภัยจริงหรือเปล่า
การจะตรวจสอบสารพิษหรือสารเคมีด้วย

ตัวเองคงเป็นเรื่องยากครับ แต่เราสามารถ
ป้องกนั หรอืดแูลตวัเองได้ในเบือ้งต้น เมือ่ต้อง
ไปเข้าพกัตามโรงแรมต่างๆ เพือ่หลกีเลีย่งสาร
เคมีที่มีอยู่ในห้องพักของเรา

1. ตรวจสอบข้อมูลของโรงแรมก่อนเข้าพัก  : 
จริงๆแล้วมีการรีวิวโรงแรมหรือท่ีพักต่างๆ
ในอินเทอร์เน็ตให้เราได้เข้าไปอ่านเยอะมาก 
รวมทัง้ความคดิเหน็ของผูท้ีไ่ปใช้บรกิารมาแล้ว
จริงๆ และภาพถ่ายมุมต่างๆของโรงแรม ซึ่ง
จะเป็นตวัช่วยในการตดัสนิใจเลอืกโรงแรม โดย
ควรจะเลือกโรมแรมหรือห้องพักที่มีหน้าต่าง           
ภายในห้องสามารถเปิดระบายอากาศได้ มี
พัดลมระบายอากาศ หรือเป็นห้องพักที่มีการ
ห้ามสูบบุหรี่ภายในห้อง ก็จะท�าให้เรามั่นใจ
ในเรื่องอากาศที่ถ่ายเท หมุนเวียนตลอดเวลา

2. รู้อาการแพ้ของตัวเอง: ข้อน้ีส�าคัญครับ 
เพราะคนเราอาจจะมีอาการแพ้สารเคมีไม่
เหมือนกัน เช่น บางคนแพ้สเปรย์ปรับอากาศ 
บางคนแพ้น�้ายาเช็ดท�าความสะอาดพื้น หรือ
บางคนแพ้ไรฝุ่นจากหมอนหรือที่นอน ดังนั้น
เพื่อความสบายใจและปลอดภัย ควรสอบถาม
เจ้าหน้าที่โรงแรมก่อน ว่ามีการใช้สารเคมีดัง
กล่าวในห้องพักบ้างไหม ใช้มากแค่ไหน หรือ
หากต้องการพักที่โรงแรมนั้นจริงๆก็สามารถ
ขอเป็นกรณีพิเศษได้ครับ ว่าไม่ให้สารเคมี    
ดังกล่าวมในห้องที่จะพัก โรงแรมส่วนใหญ่จะ
ยินดีให้บริการอยู่แล้ว

3. พกพายาส่วนตัว: บอกตรงๆว่าบางครั้ง

เราก็ไม่สามารถเลี่ยงสารเคมีได้ อาจจะเพราะ
ความไม่รู้ ไม่ตรวจสอบ หรือไม่ระวังตัว ดัง
นัน้หากเป็นไปได้ควรพกพายาแก้แพ้ของตวัเอง
ไปด้วย เช่น บางคนจะมีอาการจาม มีน�้ามูก
เหมอืนเป็นหวดั เมือ่สดูกลิน่สเปรย์ปรบัอากาศ
เข้าไป กค็วรจะพกยาแก้แพ้ไปด้วย เพือ่ป้องกนั
หรือบรรเทาอาการที่อาจจะเกิดขึ้นได้

4. ส�ารวจทุกซอกมุม: อาจจะท�าตัวเหมือน
นักสืบคอยจ้องจับผิดไปหน่อย แต่เพื่อความ
สบายใจ และความปลอดภัยในการเข้าพักครับ 
เมือ่เข้าห้องพกัแล้ว ให้ลองเดนิส�ารวจห้องก่อน
ทั้งในห้องน�า้ ในตู้เสื้อผ้า ใต้โต๊ะ มุมห้อง ซอก
เตียง เพราะเป็นไปได้ว่าในจุดเหล่านั้นจะมีสิ่ง
สกปรกที่ก่อให้เกิดอาการแพ้ได้ และหากเจอ
ซอกมุมที่มีฝุ่น มีแมลง ที่อาจท�าให้เราแพ้ ก็
สามารถให้ทางโรงแรมจดัเจ้าหน้าทีม่าท�าความ
สะอาดอีกคร้ังก่อนเข้าพัก หรือหากมีห้องพัก
อื่นว่าง ก็สามารถเปลี่ยนห้องได้ครับ

5. ปัดๆ จดัๆ ก่อนนอน: อย่าคดิว่าเมือ่เดนิ
เข้าห้องพกัแล้ว เหน็เตยีงจัดไว้สวยๆจะดเีสมอ
ไป (ต่อให้เป็นโรงแรม 5 ดาวก็เถอะน่า เข้าไป
ดูในห้อง Blue ของพันทิปเถอะครับ หลายๆ
คนเซ็งจิตกับการเข้าพักในโรงแรมระดับนี้มา
แล้วด้วยความแตกต่างกันหลากรูปแบบ) 
เพราะเป็นไปได้เช่นกันว่า บนเตียงนอน หรือ
แม้แต่ในผ้าห่ม ผ้าปูเตียงเองอาจจะมีไรฝุ่น 
สิ่งสกปรก หรือแมลงตัวเล็กๆเล็ดลอดเข้ามา
แบบคาดไม่ถึง ก่อนขึ้นไปนั่งไปนอนบนเตียง
ให้ใช้ผ้าเชด็ตวัผนืเลก็ๆปัดทีน่อนก่อน อย่ากลวั
ว่าจะไม่มีผ้าผืนเล็กไว้เช็ดหน้าเช็ดผม เพราะ

สามารถขอใหม่จากทางโรงแรมได้ครับ
6. อาบน�้าอาบท ่า  อย ่ามัวแต ่นอนกลิ้ง : 

แน่นอนครับว่าหลายๆโรงแรม มีเตียงนอน                         
ที่นอนสบายกว ่าเตียงที่บ ้าน แอร ์ก็ เย็น 
บรรยากาศก็ดี แต่ก็อย่าเผลอนอนกลิ้งอยู่เป็น
วนัๆจนไม่ท�าอะไรนะครบั เมือ่ตืน่แล้วกค็วรจะ
อาบน�้าช�าระล้างร่างกายให้สะอาด เพื่อก�าลัง
ฝุ่นไร หรือสารเคมี ที่อาจจะมีอยู่บนที่นอน                            
ให้หลุดออกจากผิวหนังของเรา

6 วิธีข้างต้นนี้ บางคนมองว่ายุ ่งยาก 
ล�าบาก หรือแม้แต่กลัวว่าทางโรงแรมจะไม่
ยินยอมให้บริการดังกล่าว เพราะคิดว่าเรื่อง
มาก แต่อย่างหนึ่งที่อยากบอกให้ทราบไว้ครับ 
ว่าในแง่มมุของการบรกิารนัน้ สิง่เหล่านีก้เ็ป็น
ส่วนหนึ่งของบริการที่จะท�าให้ลูกค้าอย่างเรา
ปลอดภัย และประทับใจ จนไปบอกต่อ ซึ่งจะ
สร้างชื่อเสียงให้กับทางโรงแรมได้เช่นกัน 

และในแง่ของผู้บริโภคสินค้าและบริการ
อย่างเรา กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคก็มีเพื่อ
รองรับในเรื่องสินค้าและบริการที่ปลอดภัย
อยู่แล้ว

คงไม่มีใครอยากจะเข้าไปพักแบบเสี่ยง 
ว่าจะได้รับอันตรายจากสารเคมี หรือสิ่งที่ก่อ      
ให้เกิดอาการแพ้หรอก จริงไหมครับ 

ครั้งต่อไปที่ต้องไปพักในโรงแรม อย่าลืม
ลองน�าที่กล่าวข้างต้นไปท�ากับดูนะครับ

ขอขอบคุณข้อมูลและค�าแนะน�าดีๆจาก 
http://guru.thaibizcenter.com 
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ปกติแล ้วทุกวันอาทิตย ์ของผม หลัง
จากสะสางภาระประจ�าสัปดาห์เป็นที่

เรียบร้อย ก็มักจะได้เวลามื้อกลางวัน ที่เม่ือ
งานสุดท้ายคือเอาผ้าขึ้นราวเสร็จ ก็จะถามตัว
เอง ว่าวันนี้กินอะไรดี ซึ่งมักจะหนีไม่พ้นพวก
จานเดียวมีของเคียง ที่ส่วนใหญ่จะไปลงเอย
ที่ข้าวหมูแดง ‘แสงทอง’ ใกล้ๆแยกสุทธิสาร
ด้านวิภาวดีรังสิต เพราะนอกจากจะถูกปาก
มานานช้าแล้ว ยังอยู่ใกล้แบบปั่นจักรยานไป
ถึงสบายๆ 

และทุกครั้งที่ไปถึงก็มักจะอยู ่แถวๆข้าว
หมูแดงพิเศษ หรือไม่ก็ข้าวเฉโป กับน�้าแกง
อีกโถ ที่บ้างก็เป็นมะระตุ๋นซี่โครงหมู บางทีก็
เป็นเป็ดตุน๋มะนาวดอง สดุแท้แต่ว่าจะปากเรว็
สั่งอะไรออกไป

แต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมากลับนึกอยากกิน
ข้าวขาหมูขึ้นมาแบบเอางาน เอาการ ซึ่งไม่
ต้องล้วงลึกไปถึงลิ้นชักความจ�าชั้นใต้ๆก็มีบาง
ชื่อตามขึ้นมาติดๆ เพราะพอนึกถึงข้าวขาหมู                             
ทีไร ผมมักจะหนีไม่พ้น ‘เจริญแสง’ ที่สีลม 
ตรงข้ามโรงพยาบาลเลิดสินทุกทีไป เพราะกิน
กันมาร่วมสามสี่สิบปีเข้านี่แล้ว โดยแต่ก่อนที่
เริม่กนิกนัใหม่ๆนัน้ ผมมธีรุะปะปังต้องไปแถว
ตรอกจนัทร์ทกุสปัดาห์ ต่อมาย้ายไปอยูแ่ถบนัน้
เป็นเรื่องเป็นราวอยู่อีกสองสามปี จึงได้เจริญ
อาหารจานเดียวแบบข้าวขาหมูกับ ‘เจริญแสง’ 
เปรมไปเลย

‘เจริญแสง’ นี่ อยู่ในซอยเล็กๆ ตรงข้าม
โรงพยาบาลเลิดสิน หน้าปากซอยดูเหมือน

มุ ม ส บ า ย  ■   ‘ถมทอง’

มีสาขาธนาคารสีม่วง เรียกว่ายืนอยู่ปากซอย
มองเข้าไปแล้วจะเห็นโต๊ะล้นออกมาจากร้าน
ที่เป็นตึกแถว ตั้งอยู่เต็มซอยได้อย่างชัดเจน

แต่ ‘เจรญิแสง’ ขายเฉพาะกลางวนัเท่านัน้ 
คือประมาณสิบโมงเช้าไปจนต้นๆบ่ายก็หมด
แล้ว เพราะฉะน้ันส่วนใหญ่แล้วจะได้กินร้าน
นี้ก็มักจะเป็นวันหยุด ส่วนวันปกตินั้น ช่วง
ค�่าๆหรือไม่ก็ดึกๆที่มักจะต้องมาต่อรถสอง
แถวบ้าง รถเมล์บ้าง กลบัเข้าบ้านตรอกจนัทร์
ที่ตลาดบางรัก ค�่าไหนคืนใดเกิดอยากกินข้าว                        
ขาหมขูึน้มาก่อนเข้าบ้าน ผมกจ็ะแวะเข้าไปซอย                                                 
เจริญเวียงหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าตรอกซุง 
เพราะเดนิเข้าไปแค่ร้อยเมตรโดยประมาณกเ็จอ
ร้าน ‘ข้าวขาหมูตรอกซงุ’ ทีเ่ป็นต้นต�ารบัแล้ว

ที่บอกว่าเป็นต้นต�ารับ เพราะเดี๋ยวนี้ไม่ว่า
ไปไหน หากเจอหาบข้าวขาหมูเมื่อไร ในแปด
เจ้า สิบเจ้า จะต้องมีสักเจ้าล่ะน่าที่ขึ้นป้าย
ว่า ‘ข้าวขาหมูตรอกซุง’ ซึ่งก็ไม่รู้ว่าขยายสาขา 
หรือว่ายืมป้ายไปติดแบบไม่บอกกล่าว เพราะ
เคยแวะเข้าไปที่โน่นบ้าง ที่นั่นบ้าง สามสี่หาบ                                                 
ให้รู ้สึกว่าไม่เคยถึงตรอกซุงเลย หลังจาก
น้ันเห็นช่ือน้ีเม่ือไร ก็เลยไม่ค่อยได้อุดหนุน 
นอกจากคนืไหนเกดิอยากกนิข้าวขาหมขูึน้มา ก็
ไปหาของคุ้นๆเคยๆปากที่ตรอกซุงกันนั่นเลย 

ตรอกซุงหรือขยับมาเป็นซอยเจริญเวียง
ก่อนเลือ่นฐานะมาเป็นถนนนี ่คอืซอยทีอ่ยูต่รง
ข้ามกับห้างโรบินสัน สาขาบางรัก นั่นแหละ
ครับ หาไม่ยาก แถมยังขายยืนระยะอีก คือ 
ทั้งวันยันครึ่งค่อนคืนเลยทีเดียว

ช่วงย้ายจากตรอกจนัทร์-เฮ้อ, ผมกต็ดิปาก
เรียกตรอกมาเรื่อย ทั้งที่เดี๋ยวนี้ใหญ่โต โอ่อ่า 
เล่ือนฐานะเป็นถนนมานานนับสิบปีแล้ว ผม
ก็ยังเคยปากของผมเหมือนเดิม ไม่ว่ากันนะ
ครับ ผมมาอยู่แถวปลายถนนสุทธิสารสมัย
ที่ยังไม่มีตัดต่อไปออกลาดพร้าวได้ เป็นช่วง
ที่ผมเริ่มท�างานแบบต้องประสานกับพี่ที่เป็น
นายช่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แถบบางกรวย ซึ่ง
ต้องไปพบปะกันอยู่เนืองๆบ่อยครั้งที่ได้ฝาก
ท้องมื้อกลางวันกับข้าวขาหมูระดับสุดยอดอีก
เจ้า คือ ‘ข้าวขาหมูประชาชื่น’ ซึ่งตอนหลังนี่
สะดวกหน่อย ไม่ต้องรอไปหาพี่ก็แวะไปกินได้ 
เพราะย้ายหาบมาอยูต่กึแถวบนถนนประชาชืน่ 
หน้าปากซอย 26 หาไม่ยากครับ เพราะอยู่ริม
ถนนหน้าปากซอยเลย ใกล้ๆกนักเ็ป็นโรงแรม                                                  
Vegas ว ่าง ่ายๆคือหากมาจากต ้นสาย
ประชาชื่นแถบเตาปูนไปแยกประชานุกูล ข้าม
ทางรถไฟแล้วก็เตรียมตัวได้ล่ะครับ เพราะ          
ใกล้แล้ว พอพ้นสามแยกไฟจราจรทีอ่ยูเ่ลยทาง
รถไฟไปหน่อย อีกไม่กี่สิบเมตรก็ถึงครับ

เดี๋ยวนี้วันไหนจะไปบ้านแคราย เกิดอยาก
กินข้าวขาหมูขึ้นมา แทนที่จะไปบ้านทาง
วิภาวดีรังสิต ผมก็เข้าสายประชาชื่น ก็ได้แวะ
กินสมใจอยากทุกทีไปซีน่า

อ้อ, แต่ว่าไม่บอกนอกนะครับ ว่าเมื่อ
วันอาทิตย์ที่ผ่านมาผมไปลงเอยกับข้าวขาหมู
ทีไ่หน คณุๆลองไปตามลายแทงทีว่่า แล้วทาย
กันเอาเองนะครับ

อ ร่ อ ย จ า น เ ดี ย ว -ข้าวขาหมู--

50 L  i  f  e    E  n  t  e  r  t  a  i  n  m  e  n  t
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ชำ�ระค่�ไปรษณีย�กรแล้ว

ใบอนุญ�ตเลขที่ ๓๓/๒๕๔๓

ปณฝ. สุทธิส�ร

4 ซอยวิภ�วดีรังสิต 2 แยก 2 แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02.276.9644 (อัตโนมัติ 5 คู่ส�ย)

Life Entertainment เป็นสื่อสัมพันธ์สรรสร้�งวงก�รเครื่องเสียง จัดทำ�ขึ้นเป็นประจำ�ทุกสองเดือน เพื่อจ่�ย แจก
ให้แก่สม�ชิกและผู้สนใจโดยมิได้คิดมูลค่� บุคคลทั่วไปที่สนใจส�ม�รถสมัครเป็นสม�ชิกได้โดยแจ้งคว�มจำ�นง ไปยัง
บริษัท โคไน้ซ์ อีเล็คโทรนิค จำ�กัด เลขที่ 4 ซอยวิภ�วดีรังสิต 2 แยก 2 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
หรือ E-mail: pornpinun@conice.co.th

Conice Open House & Swap Day
25 ธันว์ 2554 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ  บ้ า น ท ว า ท ศิ น

Conice Happy Days
5 ธันว์ 2554 - 31 มกร์ 2555 ทกุสาขาและตัวแทนจำาหนา่ย
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