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ขอแนะนำ NAD VISO 1 Digital Smart Music System ที่รวบรวมเทคโนโลยี 

ดิจิทัล ออดิโอ ที่ดีที่สุดเอาไวในหนึ�งเดียว พรอมตอบสนองการใชงานกับเครื่อง 

iPod, iPad และ iPhone อีกทั้งสามารถตอเชื่อมรับสัญญาณไรสาย Bluetooth aptX                                                                                       

กับ Smartphone ระบบ Android และ Windows ทุกชนิด ตอเชื่อมใชงานงาย 

สะดวก สวยงาม และใหเสียงที่ดีเยี่ยมอยางที่คุณไมมีวันคาดคิดมากอน!

พิ สู จ น ด ว ย ตั ว คุ ณ เ อ ง วั น น�้ . . . 

The Best Sounding Smart Music™ System in the World. Period.

เรียบงาย สงา สวยงาม และนี้คือเครื่อง Smart Music System ที่เสียงดีที่สุดในโลก! 
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ปีใหม่ปีมังกรทอง หวังว่ามังกรตัวนี้จะมาให้ลาภแทนที่จะมาพ่นน�า้พ่นไฟจนเราพังกันเป็น
แถบๆแบบปีที่แล้วนะคะ นึกๆแล้วตลกนะคะ ใครจะคิดว่าเจ้ากระต่ายน้อยจะอาละวาด
เราจนเสียศูนย์ไปเลย กระต่ายดูจะอ่อนโยนน่ารัก แต่ปรากฏว่าเจ้ากระต่ายที่เพิ่ง

กระโดดหนีไปติดเขี้ยวเล็บมาเต็มพิกัดเลย เฮ้อ กว่ามันจะกระโดดผลุงไปแล้วมันก็ท�าเอาพี่ไทย
แทบแย่ไปตามๆกันทุกภาค

 ขอให้พวกเราหวังเอาไว้ว่า พี่มังกรตัวนี้จะใจดีไม่โหดร้าย ดิฉันนึกถึงเจ้ามังกรในเรื่อง 
Shrek มันสุดแสนจะน่ารัก น่าเอ็นดู ขอให้มันเป็นอย่างมังกรในหนัง Shrek ก็แล้วกันนะคะ

 ปีนี้ NAD มาใหม่ มา Form เดิ้นสุดๆค่ะ เรามีของที่สุดแสนจะทันสมัย เริ่มจาก VISO 
1 ที่แสนจะเด่น เท่ แถมเสียงดีเหลือเกิน ฝรั่งถึงขนาดท้าเลยนะคะว่า ใครว่าแน่ มาลองดวล
กับเราสักหน่อยซีน่า อยากให้ท่านสมาชิกได้มีโอกาสฟังจังเลยค่ะ เราชาว บ้ า น ท ว า ท ศิ น           
ภูมิใจน�าเสนอจริงๆเลยค่ะ เรามีของใหม่ๆท่ีน้องวัย Digital จะต้องสนใจอีกหลายชิ้นเลยนะคะ                                                                                        
ขณะนีท้ีเ่รารออยูก่ค็อื ใบอนญุาตรบัรองความปลอดภยัทีท่าง สมอ. ตรวจโรงงานผ่านเรยีบร้อย 
แล้ว รอก็แต่ใบอนุญาตเท่านั้น แต่ว่ามาฟังได้เลยนะคะ รายละเอียดมีอะไรบ้างเข้าไปอ่านใน
เล่มได้เลยนะคะ

 อีกเรื่องหนึ่งก็คือ เรามีอะไรใหม่ๆเยอะ เราจึงขอเรียนเชิญมาช่วยเราชื่นชมนะคะ เรา                                                                                        
เลยขอเชิญให้ท่านโปรดเตรียมตัวมารับประทานน�า้ชา ในวันที่ 18 มีนาคม 2555 เวลา 14.00น.                                                                                            
ที่โรงแรม The Emerald รัชดา นะคะ ท�าตัวให้ว่างไว้เลยนะคะ พาครอบครัวมาพบกับเราอีกนะ
คะ มาช่วยเราชื่นชม และชอบสมาชิกใหม่ๆที่เป็นผลิตภัณฑ์ของ NAD และ Velodyne ใหม่ๆ  
ที่เดินหน้ากันเข้ามาเกือบ 10 รุ่นเลยทีเดียวค่ะ ท่านที่โทรจองเข้ามาจะได้เบอร์ (หมายเลข) 
และเราจะจับฉลากเบอร์นั้นขึ้นมา ถ้าท่านไปและเราเรียกเบอร์ของท่าน ก็จะน�าผลิตภัณฑ์ของ
เรากลับบ้านไปนะคะ

 แค่คิดก็สนุกและตื่นเต้นแล้วค่ะ โทรมาจองที่นะคะ แล้วเราจะได้พบกันค่ะ มาให้ได้นะคะ
ด้วยความคิดถึงค่ะ

ปล.: กราบขอบพระคุณงามๆ 3 ครั้ง ส�าหรับการมาเยือนและอุดหนุนพวกเราในงาน Open 
House & Swap Day เมื่อเดือนธันวาคมนะคะ 

 อ้อ! เกือบลืม เดือนกุมภาพันธ์มีอะไรดีๆมาให้สนใจดังนี้ค่ะ เนื่องจากทาง NHT ได้ให้
ราคาพิเศษช่วงปีใหม่เรามา เราจึงน�า NHT มาจัดราคา Promotion ใหม่เดือนกุมภาพันธ์ เดือน
แห่งความรัก ความจริงเรารักสมาชิกของเราทุกเดือนแหละค่ะ เราเลยส่งความรักด้วย NHT ที่
ลดลงไปมากมายเลยค่ะ ของใหม่แกะกล่อง ซิงซิง สดสด ลดเยอะแยะแล้วค่ะ ดูราคานะคะ (ใน
เล่ม) แล้วซื้อได้ทุกแห่งในราคานี้ค่ะ

สวัสดีค่ะท่านสมาชิกที่รักทุกท่าน
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เรือด�ำน�้ำพลัง “หนูแฮมสเตอร์” 
น่ำรักอ่ะ!!!

ย้
อนกลับไปเมื่อหลายปีที่
แล้ว จ�าได้ว่า มี Gadget     

ที่ใช้แรงงานสัตว์น่ารักๆ
อย่าง “เครื่องย่อยกระดาษพลัง     
แฮมสเตอร์” แต่ส�าหรับแก็ดเจ็ท
ที่น�ามาเล่าสู่กันฟังในครั้งนี้ อาจ
ท�าให้เจ้าแฮมสเตอร์ต้องจดจ�า
ประสบการณ์เสี่ยงตายครั้งนี้ไป
ตลอดชีวิต เพราะมันคือ “เรือ
ด�าน�้าส�าหรับเจ้าหนูแฮมสเตอร์” 
นั่นเองค่ะ

ไอเดียการท�างานของเรือ  
ด�าน�้า เห็นแล้วท�าให้นึกถึง “รถ
พลังเท้า” ในการ์ตูนเรื่อง “มนุษย์
หินฟินท์สโตนส์” นะคะ เชื่อว่า
คุณผู้อ่านบางท่านน่าจะยังจ�า
กันได้ โดยเทคโนโลยีของเรือ
ด�าน�้าล�านี้จะใช้พลังถีบของเจ้า
แฮมสเตอร์ (เช่นเดียวกับเครื่อง
ย่อยเอกสาร) เพื่อปั่นใบพัด
ที่ใช้ในการควบคุมเรือด�าน�้าที่มี                            
ผูโ้ดยสารกค็อื เจ้าหนแูฮมสเตอร์                         
นัน่เอง งานนีถ้้าตวัมนัรูว่้า ก�าลงั                                      
ปั่นเรืออยู่ใต้น�้าล่ะก้อ คงตื่นเต้น
น่าดู (เหรอ??) 

เรือด�าน�้าแฮมสเตอร์ที่
เห็นนี้ท�ามาจากขวดน�้าอัดลม       
พลาสติคขนาด 3 ลิตร โดย
บริเวณตรงกลางจะติดตั้งกรงที่
มีล้อปั่นที่แกนเหล็กตรงกลางจะ
ต่อไปยังใบพัดด้านท้าย บริเวณ
ส่วนหัว และท้ายจะถ่วงด้วย
น�้าหนัก (Copper BBs เม็ด
ทองแดง) เพื่อให้มันจมลงไปใน
น�้าได้ งานนี้ไม่ต้องห่วงว่า เจ้า

ที่ เ ห็ น แ ล ะ เ ป็ น ไ ป

หนูแฮมสเตอร์จะหายใจไม่ออก
นะคะ เพราะทางผู้ออกแบบได้                           
ติดตั้งสายยางให้มีอากาศไหล
เวยีนเข้าไปในส่วนตรงกลางทีเ่จ้า
หนูแฮมสเตอร์ใช้ถีบกงล้อด้วย 
เมื่อกลไกและความปลอดภัย
ส�าหรับเจ้าหนูพร้อมแล้ว การ
ทดลองน่ารักๆที่เสี่ยงภัย และ
ดูน่าตื่นเต้น (ส�าหรับเจ้าของ) 
ของเจ้าแฮมสเตอร์ก็เริ่มขึ้น ซึ่ง
มันก็สามารถบังคับเรือด�าน�้าให้
เคลื่อนที่ได้อย่างน่าอัศจรรย์ค่ะ 
สนใจข้อมูลเพิ่มเติมคลิกไปตาม
เว็บไซท์ได้เลยค่ะ

  ■ ที่มา: hamstermarine

เครื่องพิมพ์จิ๋วส�ำหรับพิมพ์
หนังสือส่วนตัว?

มาดูแก็ดเจ็ทที่มีไอเดีย
น่าสนใจกันอีกชิ้นนะคะ                           

บรษัิท Berg ได้เปิดตวัเครือ่งพมิพ์   
ขนาดเล็กจิ๋วที่ไม่ใช้หมึกในการ
พิมพ์ ส�าหรับเชื่อมต่อการท�างาน
กับโทรศัพท์มือถือ โดยออกแบบ
ให้คุณสามารถสั่งให้มันพิมพ์ 
Content ง่ายๆ อย่างเช่น ข่าว 
ภาพ เกมปริศนา (Sudoku) ข่าว
ซุบซิบของเพื่อนๆใน facebook 
และอื่นๆอีกมากมายค่ะ ด้วย
ดีไซน์ที่น่ารัก และคุณสมบัติการ
ใช้งานง่ายที่ตอบโจทย์    
 การใช้งานง่ายมากค่ะ เพียง
กดปุ่มบนตัว Littel Printer มัน
ก็จะเริ่มรวบรวมข่าวสารต่างๆ
ที่คุณเลือกไว้ผ่านทาง app บน 
iPhone ก่อนที่จะพิมพ์ทั้งหมด
ออกมา แลดูเหมือนหนังสือพิมพ์
ส่วนตัวขนาดเล็กที่คุณสามารถ

ฉีกน�าใส่กระเป๋าสตางค์ เพื่อ
เปิดอ่านข่าวต่างๆเฉพาะที่คุณ
ต้องการหรือเล่นเกมส์ก็ยังได้นะ
คะ แม้ดูเหมือน Little Printer 
ก�าลังเดินสวนทางกับกระแส
โลกที่หันไปใช้ดิจิทัลมากกว่าใช้
กระดาษ แต่ด้วยไอเดียและการใช้
กระดาษอย่างสร้างสรรค์นี้ ท�าให้
มันน่าสนใจส�าหรับใครหลายๆ
คน เพราะปฏิเสธไม่ได้เหมือน
กันว่า กระดาษยังคงเป็นสื่อที่

เข้าถึงง่าย และใช้สะดวกที่สุดค่ะ
Little Printer มีก�าหนดการ

วางตลาดในปี 2012 นะคะ ยัง
ไม่มีการแจ้งราคาของเครื่อง
แต่อย่างใด แต่คิดว่าน่าจะมีค่า
บริการรายเดือน และค่ากระดาษ
นะคะ 

  ■ ที่มา: bergcloud

ว้ำว! Origami รถเข็นเด็ก 
“พับเก็บ” เองได้

ย้
อนกลับไปเมื่อปลาย
ปี 2008 ได้มีการแนะน�า

ผลิตภัณฑ์ชื่อว่า Origami รถเข็น
เด็ก “พับเก็บ” เองได้จากบริษัท 
4Moms ก่อนที่จะเงียบหายไป 
ล่าสุดค่ะ ทางบริษัทได้เปิดให้สั่ง
จองรถเข็นไฮ-เทคนี้แล้ว โดย
จะเริ่มวางตลาดในต้นปีหน้า 
สนนราคาคันละ 850 เหรียญฯ 
หรือประมาณ 25,500.-บาท
เท่านั้นเองค่ะ...... อุ๊ปส์!!!

Origami เป็นรถเข็นเด็ก
ที่เหมาะส�าหรับพ่อแม่ยุคใหม่ที่
ชอบแก็ดเจ็ทค่ะ แม้ภายนอกจะดู
เหมือนรถเข็นเด็กทั่วไปที่มีดีไซน์
สปอร์ตกว่าเดิม แต่ภายในมัน
ซ่อนกลไกการท�างานที่ท�าให้เรา
สามารถสั่งให้มันพับเก็บตัวเอง 
หรือกางออกขึ้นมาเป็นรถเข็นที่
พร้อมใช้งานได้อีกครั้ง  

Origami (แปลว่า ศิลปะการ
พับกระดาษ) มาพร้อมกับอินเฟซ
จอ LCD และไฟสัญญาณครบ
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ถ้วนคล้ายรถยนต์ แถมยังมีช่อง
วางแก้วไม่ให้หกเลอะเทอะอีก
ด้วย ที่ส�าคัญมันมีระบบก�าเนิด
ไฟฟ้าเชิงกลขณะที่คุณเข็นรถเข็น 
เพื่อชาร์จประจุไฟฟ้ากลับเข้าไป
ในแบตฯให้อีกด้วยนะคะ เอ่อ...นี่
มันรถ Prius หรือเปล่าเนี่ย?? 

ยังไม่หมดเท่านี้นะคะ 
Origami ยังมาพร้อมกับสาย
เคเบิล USB อีกด้วย ดังนั้น เรา
สามารถชาร์จโทรศัพท์ไปพร้อมๆ
กับเข็นรถเด็กเดินเล่นได้อีกด้วย 
กลับมาที่ระบบพับเก็บอัตโนมัติ 
ซึ่งดูเหมือนจะเป็นไฮ-ไลท์ของรถ
เข็นไฮเทคนี้กันบ้างนะคะ คุณ
สามารถใช้มือหนึ่งอุ้มเด็ก แล้ว
อีกมือหนึ่งกดสวิทช์ให้มันเก็บตัว
เองได้นั่นเอง อ้อ...ไม่ต้องห่วง
ว่าจะเผลอกดปุ่มพับเก็บขณะเด็ก
อยู่ในรถเข็นหรอกนะคะ เพราะ
มันมีเซ็นเซอร์ที่ตรวจเช็คตัว
เองก่อนปิดด้วย ถ้าสนใจล่ะก้อ
อดทนรออีกนี้ดดดนึงนะคะ

  ■ ที่มา: 4moms

App ป้องกันฮัลโหลเพลิน 
เดินจนรถชน!!!

ไหนยกมือซิคะ ว่าใครไม่เคยส่ง
ข้อความ SMS หรือ BB ตอน

ขับรถบ้าง? ถ้าเป็นรุ่นคุณพ่อคุณ
แม่เราก็คงยกกันหนุบหนับเลย
นะคะ แต่ไม่ใช่กับเราแน่นอน
ค่ะ ฮ่าฮ่า รู้ทั้งรู้นะคะ ว่าการ
ท�าอะไรไปด้วยระหว่างขับรถจะ
ท�าให้เกิดอุบัติเหตุจนเสียชีวิต
ได้ แต่บางทีมันก็ห้ามใจไม่ไหว
จริงๆนี่คะ อย่างขับๆอยู่แล้ว
เพื่อน WhatsApp มา โทรศัพท์
มันก็ดังใช่มั๊ยคะ เคยพยายามจะ
มีสมาธิขับรถต่อ แต่ก็นะ.....เอา
ซักหน่อย ฮ่าฮ่า ดังนั้นเลยคิดว่า
ขอแนะน�าแอพพลิเคชันโดนๆ
ส�าหรับคนติดแชทกันดีกว่าค่ะ

แอพฯตัวนี้มีชื่อว่า WalkSafe 
ค่ะ พราวรีย์ พรีเซ็นท์ มาก
เพราะมันเป็นแอพฯที่เกิดมา

จากผลงานวิจัยร่วมกันระหว่าง 
Dartmouth และ University of 
Bologna เพยีงแค่เราตดิตัง้แอพฯ
ตัวนี้เข้าไปในสมาร์ทโฟนของเรา 
มันก็จะช่วยลดความเสี่ยงจาก
ภัยข้างต้นนั่นเองค่ะ (ถ้าเราไม่
เมาธ์มอยจนเกินไปนะคะ) กลไก
การท�างานของมันก็คือ การ
ใช้ระบบเรียนรู้ของสมาร์ทโฟน
กับเทคโนโลยีจ�าภาพ (Image 
Recognition) ซึ่งจะใช้กล้องคอย
ตรวจสอบภาพถนนที่เราก�าลัง
จะข้าม ขณะเดียวกับที่เราก็ฝอย
กับเพื่อนอย่างเมามันส์ เพื่อแจ้ง 
เตอืนให้เราไม่ลมืหันมามองถนน  

WalkSafe จะใช้กล้องหลัง
บนโทรศัพท์เรา จับภาพถนนทั้ง
สองด้าน (หรืออย่างน้อยก็ด้าน
หนึ่ง) และใช้อัลกอริธึม (Algo-
rithm) ของแอพฯในการตัดสินใจ
ว่า รถยนต์ที่วิ่งมาทางฝั่งไหนบน
ถนนที่มีโอกาสจะพุ่งชนเราได้      

WalkSafe สามารถตรวจจับ

รถชน ไปนอนเอ๋อเร๋อ อยู่ในโรง
พยาบาลแทนค่ะ

  ■ ที่มา: Dartmouth

หุ่นยนต์หมีขี้เซำ              
สยบอำกำร “กรน” ให้คุณ

แก็ดเจ็ทน่ารักๆนี้ถูกเปิดตัว
ขึ้นในงาน International 

Robot Exhibition (IREX) ครัง้ที ่19                       
ที่จัดขึ้นในกรุงโตเกียว ประเทศ

ในการแก้อาการดังกล่าว 
ทางทีมพัฒนาได้ใช้เทคโนโลยี
ไร้สายในการท�างานโดยอาศัย
คุณสมบัติการน�าไฟฟ้าของ
ร่างกายมนุษย์กับแผ่นตัวน�าซึ่ง
สอดอยู่ในฟูก ดังนั้นนอกจาก
เซ็นเซอร์จะวัดระดับอ็อกซิเจน
ในเลือดที่บริเวณนิ้วมือแล้ว 
ร่างกายของผู้ป่วยที่นอนหนุนเจ้า
หุ่นยนต์หมีจะครบวงจรเองโดย 
ไม่ต้องเชื่อมต่อสายแต่อย่างใด

รถที่วิ่งมาด้วยความเร็วประมาณ 
50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ที่ระยะ
ห่างมากกว่า 50 เมตร โดยจะ
เตือนเราผ่านทางระบบเสียง
แจ้งเตือน พร้อมทั้งสั่น เพื่อให้
เรารู้ตัว จริงๆแล้วมันก็เหมือน
ดาบสองคมนะคะ บางทีเราอาจ
จะประมาทกว่าเดิมก็ได้ เพราะ
คิดว่ามีตัวช่วยอยู่แล้ว หรือบางที
เราไว้ใจมันมากๆแล้วแอพฯดั๊น 
เออร์เรอร์ขึ้นมา สรุป...เราโดน

ญี่ปุ่นค่ะ ภายในงานจะแสดง
นวัตกรรมหุ่นยนต์ต่างๆ เรียกว่า                      
“ล�้ามาก” เยอะแยะมากมาย 
ไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์ร้องเพลง                 
หุ่นยนต์ปีนป่าย หุ่นยนต์
อุตสาหกรรม แล้วก็นี่ค่ะ...                    
หุ่นยนต์หมีที่ดูเหมือนตุ๊กตายัด
นุ่น แต่สามารถหยุด “อาการ
กรน” ให้คณุได้ อ่ะๆอึง้ไปเลย !!!

ดร.คาเบะ จากมหาวิทยาลัย
วาเซดะ ได้สาธิตหุ่นยนต์ 
Jukusui-kun (แปลว่า หลับลึก)  
ซึ่งไม่เพียงแต่จะมีดีไซน์เป็น
ตุ๊กตาหมีขั้วโลกที่น่ารักเท่านั้นนะ
เคอะ แต่มันยังช่วยให้ผู้ป่วยกว่า 
2 ล้านราย ที่มีปัญหาเกี่ยวกับ
การนอนกรน หรือหายใจติดขัด
เวลาหลับอีกด้วย (Sleep Apnea 
Syndrome) ส�าหรบั Jukusui-Kun 
จะท�างานร่วมกับอุปกรณ์ตรวจ
จับระดับอ็อกซิเจนในเลือด ซึ่ง
ออกแบบเป็นตุ๊กตาน่ารักหนีบอยู่
ที่นิ้วมือเรานี่แหละ   

ในส่วนของตัวหมีจะมี       
ไมโครโฟนซ่อนอยู่ภายใน ซึ่ง
จะรับสัญญาณเสียงกรน และ
วิเคราะห์ระดับเดซิเบลที่ได้ เมื่อ
ระดับอ็อกซิเจนลดลง ประกอบ
กับระดับเสียงกรนที่ดังขึ้น วงจร
ภายในตัวหมีจะถูกกระตุ้นให้มือ
ของมันตะปบไปที่หน้าของผู้นอน     
เบาๆ ฮ่าฮ่า จริงๆแล้วไม่ได้
ตะปบหรอกค่ะ แค่ผลักเบาๆเอง               
แต่ใช้ค�าว่าตะปบให้ดูเข้ากับ
อุ้งมือน้องหมีมากกว่า วิธีนี้จะ
ท�าให้ผู้ป่วยหันหน้าไปในทิศทาง
ใหม่ที่ลดอาการกรนเสียงดังลง
ได้ และท�าให้คุณภาพการหลับ
ดีขึ้น อืมม...แล้วถ้าคนที่หลับลึก
มากๆ ผลักแล้วยังไม่รู้สึกตัวอีก 
จะท�ายังไงล่ะเนี่ย ดีไม่ดีไปกวน
คนหลับน้องหมีอาจโดนตะปบ
แทนก็ได้นะเคอะ ^__^ 

  ■ ที่มา: International Robot 
Exhibition



จ า ก

โชว์รูม
■   ‘หนึ่งเดียว คนเดิม’

เปิดต้นปีฉบับแรกของ Life 
Entertainment กับปี สอง...

ฮ่า ฮ๊า ฮ้า นี้ ก็เริ่มต้นด้วยข่าวดี
ค่ะ ข่าวดีที่ว่าก็คือ เราจะมีงาน
สังสรรค์ จิบน�้าชา ทานของว่าง
ยามบ่ายกันอีกแล้วค่ะ

ถอืเป็นงานพบปะแฟนานแุฟน
ประจ�าปี ที่ชิลล์ๆ สบายๆ อีก
ครั้งที่เราอยากจะกราบเรียนเชิญ
สมาชิกที่เคารพทุกท่านไปร่วมกัน
เยอะๆนะคะ

โดยจุดประสงค์หลักในงานนี้ 
นอกจากจะเป็นการขอบพระคุณ
สมาชิกที่รักของเราทุกท่านแล้ว 
ก็เพื่อที่จะเป็นโอกาสให้ท่าน
สมาชิกได้มาพบกับเครื่องรุ่น
ใหม่ๆมากมาย(จริงๆ) ที่จะมา
เปิดตัวในงานนี้ค่ะ

เพราะงานนี้เราจะมีเครื่อง
รุ่นใหม่ล่าสุดจาก NAD, PSB 
และ Velodyne มาเปิดตัวกัน
อย่างอลังการงานสร้างจริงๆค่ะ

NAD

เริ่มจาก NAD ที่ขอมาเป็น
พระเอก เปิดตัวเครื่องมากมาย

หลากหลายรุ่น โดยเฉพาะใน
กลุ่ม Digital Music มากมาย 
อาทิเช่น NAD C 390DD 
Direct Digital แอมป์ในราคาที่
จับต้องได้, NAD DAC-1 USB 
DAC 24/96 ไร้สายราคาสบายๆ, 
Masters Series M51 สุดยอด 
Direct Digital DAC, NAD C 
356BEE DAC อินติเกรตเตด 
แอมป์ พร้อมระบบ USB DAC 
Modular ติดตั้งมาจากโรงงาน

ซึ่งงานนี้ กลุ่มนี้เป็นแนวรบ
สินค้าใหม่จาก NAD ที่อยาก
จะเรียนเชิญท่านสมาชิกได้มา
สัมผัสความยอดเยี่ยมของเสียง
แบบ High Definition แท้ๆที่
ต้องเรียกว่ายอดเยี่ยมจริงๆ โดย
ในงานนี้ อาจจะมีการสัมมนา

เล็กๆ ตั้งโต๊ะคุยกันเรื่อง HD 
Music เรื่องซอฟท์แวร์ ฟังเพลง
แบบ HD การเล่น Computer 
Music แบบต่างๆ ให้ท่าน
สมาชิกได้มาเรียนรู้ ท�าความ
เข้าใจกันด้วยนะคะ สมาชิกท่าน
ไหนที่มีความสงสัย อยากเล่น 
อยากลอง อยากทดลองฟัง ลอง
เล่น มีค�าถามค้างคาใจ ก็ขอได้
มาแวะกันเลยค่ะ ได้ข่าวว่าอาจ
จะมี Format War เล็กๆแบบฟัง
เทียบกันสนุกๆด้วยค่ะ ว่าเสียง
จากใครจะดีกว่าใคร ระหว่าง CD 
กับ HD Music ค่ะ 

และนอกจากเครื่องกลุ่ม 
HD แล้ว NAD ก็ยังจะมีเครื่อง
ในกลุ่มอื่น เข้ามาแสดงด้วยนะ
คะ อย่างทราบคร่าวๆมาก็เช่น 

  ■ เตรียมตัวพบกับความ
เร้าใจใหม่ NAD 
Wireless USB DAC 
1 (บน) และ NAD 
Masters Series 
Direct Digital DAC 
M51 ส่วนหน้าถัดไป
คือ NAD VISO 1  
Wireless Digital 
Music System

18 มีนาคม 2555 
เ ต รี ย ม พ บ กั บ พ ว ก เ ร า กั บ ง า น 

"Conice Hi-Style"
14.00 น. - 17.00 น.
ห้องแกรนด์ บอลล์รมู โรงแรมดเิอมเมอรลัด์ รชัดาฯ
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เครื่องเล่นซีดีเครื่องใหม่, เอ/วี 
รีซีฟเวอร์ 3 มิติ รุ่นใหม่ๆ 

และทีเด็ดอีกอย่างที่จะได้
พบกันแน่ๆคือ NAD VISO 1 
Smart Music System เครือ่งเล่น                                      
เพลงดิจิทัล สุดสวยของเราที่
ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ “เสียงดีที่สุด” 
ส�าหรับเครื่องประเภทนี้นั้น จะ
มาเปิดตัวให้ลองเล่น ลองฟังกัน
ในงานนี้ด้วยค่ะ สมาชิกเตรียม
เพลงใส่ iPhone, iPod หรือ 

  ■ Velodyne EQ-Max 
Series ที่จะมาแทน 
CHT Series

  ■ PSB M4U 2 
Headphones Active 
Noise Cancelling 
Headphones - 
Room Feel™

Velodyne

เปิดตัวเป็นไฮ-ไลท์อีกส�าหรับ
งานนี้คือ EQ-Max Series ใหม่
ล่าสุด อันเป็นสับ-วูฟเฟอร์ รุ่น
ใหม่ล่าสุดที่ก�าลังจะมาแทน CHT 
Seires ค่ะ! เรียกว่าตัวนี้ได้รับ

การปรับปรุงมากขึ้นในทุกด้าน 
จะมากันครบๆทุกขนาดเลย     
ทีเดียว ซึ่งก็แน่นอนว่ามาเปิดตัว
เป็นครั้งแรกในงานนี้อีกเช่นกัน 
ส่งตรงมาจาก CES 2012 กัน
เลยทีเดียว

.....................

และนอกจากสินค้าในกลุ่มนี้
แล้ว อย่างอื่นๆที่จะออกมา

ในห้วงต้นปีนี้ มีอะไรเราจะขนไป
หมดค่ะ อย่าง Bell’O รุ่นใหม่ๆ 
เราก็ลุ้นเหลือเกินว่าจะมาทัน
งานไหม ถ้ามาทัน เราจะเอามา
โชว์ให้หมดเลย เที่ยวนี้มีเป็นสิบ
รุ่นสวยๆทั้งน้าน พวกกลุ่มสาย 

Supra ก็เห็นว่าจะมีมาเหมือน
กันใหม่ๆดีๆ 

เอาเป็นว่า งานนี้มากัน
ให้ได้นะคะ เพราะนอกจาก        
สินค้าใหม่ๆดีๆ มีการให้ความ
รู้เรื่องเครื่องเสียงแล้ว เรื่อง
ภาคบันเทิงของเราก็หายห่วง
ค่ะ คุณลานทิพย์จัดเต็มเพื่อท่าน
แน่นอน แต่ปีนี้จะมีอะไร ก็ขอ
อุบกันไว้ก่อน ไปเซอร์ไพรซ์กันที่
งานดีกว่า 

อ้อ เรื่องของว่าง เครื่อง
ดื่ม น�้าชา กาแฟก็ไม่ต้องห่วงนะ
คะ จัดเต็มอีกเช่นกันค่ะ Conice 
จัดทั้งที ไม่มีท้องว่างกลับไป
แน่นอน มากันได้ทั้งครอบครัว
เจ้าค่ะ เพราะเป้าหมายหลักใน
งานนี้ก็เพื่อขอบคุณท่านสมาชิก 
ที่เคารพของเราทุกคนค่ะ

อย่าลืมนะคะ วันอาทิตย์
ที่ 18 มีนาคม 2555 นี้ เรา
มีนัดส�าคัญแห่งปีของเรากัน ที่
ห้องแกรนด์ บอลล์ลูม โรงแรม      
ดิเอเมอรัลด์ รัชดา ที่เดิม ตั้งแต่
บ่ายสองจนถึงห้าโมงเย็น ไปมา
สะดวก รถไฟฟ้าผ่าน ที่จอดรถ
สะดวก สบาย และทีส่�าคัญคือ ฟรี 
ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะ 

แล้วพบกันให้ได้นะคะ

Smartphone อื่นๆเอาไว้ได้เลย
นะคะ เอามาเปิดลองฟังกันว่า 
ท�าไม NAD เขาถึงกล้าบอกว่า นี่
คือเครื่องเล่นเสียงจาก iPod ที่ 
ให้เสียงดีที่สุดในโลก!

PSB 

ส�าหรับ PSB ในงานนี้ ขอ
อวดไฮ-ไลท์กันเลยทีเดียว เพราะ
จะเป็นครั้งแรกอีกเหมือนกัน ที่
ท่านจะได้ทดลองฟังนวตกรรม
ที่ Paul Barton ภูมิในน�าเสนอ 
มากๆ นั้นก็คือ M4U หูฟัง
ระดับ Super High-End รุ่น
แรกที่ Paul Barton ใช้เวลา
ในการออกแบบอย่างหนักถึง
สองปีเต็มๆ มาพิสูจน์กันนะคะ
ว่า หูฟังที่ให้เสียงดีแบบล�าโพง   
Synchrony Series นั้นเป็น
อย่างไร 

อย่าลืมพกเครื่องพกพา
เครื่องโปรดของคุณติดมาด้วย
ล่ะค่ะ 

ส่วนล�าโพงนั้น เราก็ลุ้นกัน
ว่ารุ่นใหม่ๆเพิ่งเปิดตัวไปในงาน 
CES 2012 ที่ผ่านมานั้น จะ
เข้ามาทันหรือเปล่า โดยเฉพาะ 
Imagine Seires ที่มีรุ่นใหม่
ออกมาสองรุ่น ทั้งรุ่นเล็กอย่าง 
Imagine Mini และรุ่นใหญ่อย่าง 
Imagine T2 อันนี้ต้องลุ้นนิด
หน่อย กลัวของมาไม่ทันเหมือน
กันค่ะ
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NEWS  &
REV I EWS
■  ‘จอม จุ้นจ้าน’

มาต่อกันในเรื่องข่าวคราว
ความเคลื่อนไหวของพวก

เราชาว Conice กันนะคะ
ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเหลือ

เกินเลยนะคะ ส�าหรับงานลด
ราคาส่งท้ายปี 2554 ในชื่อ 
Conice Happy Days 2011 ซึ่ง
ปีที่ผ่านมาเราจัดงานครอบคลุม
ช่วงเวลาสองเดือนเต็มๆยาวมา
จนถึงเดือนมกราคม ซึ่งก็ได้รับ
การตอบรับที่ดีเยี่ยมมากๆจริงๆ

ซึ่งงานนี้ ปีนี้เราก็คิดกัน
เลยว่า ตลอดปี 2555 นี้ เราจะมี
โพรโมชันดีๆมาให้ได้สนุกในการ
เลือกซื้อสินค้ากันให้ครบๆทุก
เดือนกันเลยทีเดียว

โพรโมชัน                    
เดือนกุมภาพันธ์

เดือนกุมภาพันธ์ เดือนแห่ง
ความร๊ากกกกนี้ ขอเริ่มกับ 

NHT Special กันเลยดีกว่าค่ะ
โดยเดือนกุมภาพันธ์นี้ เราจับเอา
ล�าโพง NHT ใน Classic Series 
ทุกรุ่นมาลดราคากันค่ะ นานมา
แล้วจริงๆที่เราไม่ได้เอา NHT 

เข้ามาท�าราคาพิเศษกัน มา
ทีนี้เราท�ากันในระดับที่เรียกว่า   
ตกตะลึง นะจังงังกันเลยค่ะ

เริ่มจากกลุ่มล�าโพงวางหิ้ง
กันก่อนค่ะ ล�าโพงวางหิ้ง (จริงๆ
คือควรวางบนขาตั้ง) ของ NHT 
นั้น ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องความ
โปร่งใส กังวาน กระจ่างใน  
รายละเอียด มิติเวทีเป็นสาม-มิติ 
เป็นล�าโพงที่ให้เสียงที่สมจริง 
Audiophile เต็มพิกัด ซึ่งชื่อนี้             
รับประกันความผิดหวังจริงๆนะ
คะ โดยเฉพาะท่านที่ยังถวิลหา
เบสส์สะอาดๆล�้าลึกแบบตู้ปิดที่
เคยมีใน AR ที่เดี๋ยวนี้หายากหา
เย็นซะเหลือเกิน ก็ต้องมาทาง 
NHT นี่ละคะ 

เริ่มจากรุ่นแรก สอง-ทาง 
ตัวเล็ก เจ้ามิติ วูฟเฟอร์ 4.5 นิ้ว 
กรวยโพลีย์โพรไพย์ลีน ขอบยาง 
ตู้ปิด อย่าง Absolute Zero รุ่น
นี้ฟังเพลงก็ดี จัดเป็น 5.1/7.1 ก็
แจ๋วค่ะ ราคาปกติคู่ละ 25,200.-
บาท ก็ว่าโอเคแล้ว มาเจอราคา
ลดพิเศษงานนี้เหลือเพียงคู่ละ 
15,500.-บาทเท่านั้น!!! 

รุ่นต่อมาใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อย 

เยี่ยมยอดขึ้นมาอีกในเรื่อง
เสียงทุ้ม ส�าหรับท่านที่ต้องการ
มิติที่ดีเยี่ยม และเพิ่มทุ้มมา
ให้ครบเครื่องมากขึ้น ก็คือรุ่น 
Classic Two รุ่นนี้ปกติ ราคา
คู่ละ 38,000.-บาท เราเอามา
ลดเหลือเพียงคู่ละ 23,900.-บาท
เท่านั้นค่ะ

ถัดมาเจอกับสุดยอดล�าโพง
วางหิ้งที่ได้ขึ้นชื่อว่าเสียงดีที่สุดคู่
หนึ่ง กับล�าโพงวางหิ้ง สาม-ทาง             
ที่เพิ่มโดมเสียงกลางแบบ
อะลูมิเนียม ที่ให้เสียงกลางที่
ยอดเยี่ยมหาตัวจับยากมากๆ 
มิติแทบจะสัมผัสจับต้องการได้  
เบสส์สะอาดลึกล�า้เกินตัว ก็ต้องนี่
เลยค่ะ NHT Classic Three รุ่น
นี้ราคาปกติคู่ละ 50,000.-บาท 
เราไม่ขาย ในงานนี้เราขอลดลง
ไปอีกหลายหมื่น เหลือแค่คู่ละ 
30,900.-บาทเท่านั้นเองนะคะ 
ราคานี้สุดยอดจริงๆค่ะ

เสร็จจากกลุ่มวางหิ้งแล้ว ก็
มาเจอตั้งพื้นค่ะ ตั้งพื้นรุ่นแรก
ที่น�ามาแนะน�า เป็นรุ่นล่าสุดที่
เพิ่งออกมาเลยค่ะ ล�าโพงตั้งพื้น
ทรงทาวเวอร์แบบ Slim Design 
สวยงามจับใจเสียงดีแบบ
มิติพิศวง รุ่น NHT Absolute  
Tower ที่เหมือนเอา Absolute 
Zero มาต่อตู้ท�าเป็นตั้งพื้น 
ฉะนั้นมิติจะเยี่ยมยอดเหมือน
เดิม แต่เบสส์จะกระชับและลง
ลึกขึ้นเยอะ ตัวนี้ราคาปกติอยู่
ที่ 54,000.-บาทต่อคู่ ส่วนราคา
พิเศษในงานนี้ลดเหลือเพียง 
37,900.-บาทต่อคู่เท่านั้นเองค่ะ 

จากตั้งพื้นตัวย่อม ก็ต้อง
มาเจอตั้งพื้นตัวใหญ่ กับ NHT 
Classic Four สุดยอดแห่ง
ล�าโพงตั้งพื้นที่ให้เวทีเสียง
เหมือนล�าโพงล่องหน เยี่ยม
ในทุกย่านตั้งแต่ต�่าลึกสะอาด
เรียบ กลางโปร่งกังวาน แหลม
ใสกระจ่าง รุ่นนี้ราคาปกติคู่
ละ 114,000.-บาท เราก็ไม่ขาย         
ขอขายราคาสุดพิเศษที่คู่ละ 
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75,900.-บาทเท่านั้นเองนะคะ 
สุดๆเลยค่ะขอบอก

และนอกจากล�าโพงหลักจะ
มีราคาแล้ว หากท่านต้องการ
เซ็ทชุดล�าโพงเซ็นเตอร์ด้วย ก็
มีราคาพิเศษค่ะ เริ่มจาก NHT 
Absolute Center ซึ่งเข้ากันได้ดี
กับ Absolute Zero, Absolute 
Center และ Two (หรือจะเอา
เข้ากับ Super Zero 2.0 ก็โอเค                            
เลยนะคะ) ตัวนี้ราคาปกติ 
16,000.-บาท ต่อตัว งานนี้เรา
เอามาลดเหลือเพียง 11,500.-
บาท หรือ Center รุ่นกลาง 
อย่าง Two C ซึ่งเข้ากันกับทุก
ก็ว่าได้ (เป็นแบบสาม-ทาง) ตัว
นี้ปกติ 31,500.-บาทต่อตัว ก็เอา
มาลดเหลือเพียง 15,500.-บาท
ต่อตัวเท่านั้น และสุดท้ายคือ
เซ็นเตอร์รุ่นใหญ่สุดยอด อย่าง 
Three C อันนี้ปกติ 38,000.-
บาท เอาไปเข้ากับ Three หรือ 
Four กันได้ในราคาลดสุดๆเหลือ
เพียง 19,900.-บาทเท่านั้นเอง
นะคะ 

อย่าพลาดกนันะคะ โพรโมชนันี้
เริ่มต้นเดือนและไปหมดสิ้นเดือน
กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นคะ!

บรรยากาศงาน            
Open House & Swap Day

เอาล่ะค่ะ ขอปิดท้ายคอลัมน์
กันด้วยภาพบรรยากาศจาก 

Open House & Swap Day 
ที่ผ่านไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมา
ในวัน Christmas พอดีเลยนะ
คะ งานนี้ต้องเรียกว่า ไม่มีผิด
หวังกันไปแทบทุกท่าน เป็นงาน
ที่เราต้องบอกว่า “ยอดเยี่ยม
ที่สุด” เท่าที่พวกเราเคยจัดกันมา
เลยทีเดียว เพราะจากการที่เรา
ไม่ได้คาดหวังมากว่าแฟนๆจะ
มากันเยอะ เพราะบ้านเมืองเรา
เพิ่งผ่านเหตุการณ์น�า้ท่วมไป แต่
ก็ปรากฏว่า ได้รับการตอบรับที่ดี
เยี่ยม แฟนๆมากันแต่ช้าววววว 

เช้าจริงๆ โดยสถิตปีนี้ คิวที่หนึ่ง
มากันแต่ “ตี3” ค่ะ เรียกได้ว่า 
แชมป์เก่าปีก่อนถึงกับประกาศ
ก้องว่า “ปีหน้าผมจะมากางเต็นท์
รอ" แหมอย่าถึงกระนั้นเลยนะ
คะ มากันพอดีๆ ตีห้า หกโมง 
เหมือนเดิมก็ก�าลังดีแล้วค่ะ เป็น

ห่วงสุขภาพนะคะ 
ซึ่งเมื่องานผ่านพ้นไปด้วย

ดี เราก็ต้องกราบขอบพระคุณ
ท่านผู้มีอุปการคุณทุกท่านไว้ ณ 
ที่นี้นะคะ ท่านท�าให้พวกเรา         
สุขใจจริงๆ ก�าลังใจพวกเรามีขึ้น
มาอีกโขเลยค่ะ 

ดูภาพบรรยากาศกันนะคะ 
ตากล้องเราเก็บภาพเก๋ๆมาให้ดู
กันเพียบเลยค่ะ

แล้วพบกันวันที่ 18 มีนาคม 
นี้ที่โรงแรมดิเอมเมอรัลด์     
รัชดาฯ นะคะ

9L  i  f  e    E  n  t  e  r  t  a  i  n  m  e  n  t



PRODUCT
H I G H  L I G H T
■  กองบรรณาธิการ

เรียบง่าย, สง่า สวยงาม และ
นี้คือเครื่อง Smart Music 

System ที่เสียงดีที่สุดในโลก! 
ขอแนะน�า NAD VISO 

1 Digital Music System ที่
รวบรวมเทคโนโลยีดิจิทัล ออดิโอ 
ที่ดีที่สุด ทันสมัยที่สุด เอาไว้ใน
หนึ่งเดียว ผนวกสองประสาน
การออกแบบจาก NAD ในภาค   
อีเล็คทรอนิคส์ และล�าโพง
โดย PSB แห่งแคนาดา ท�าให้
นี่เป็นเครื่องที่เปี่ยมล้นไปด้วย
ประสิทธิภาพ ความเรียบง่าย 
และคุ้มค่าอย่างที่สุด 

ระบบการท�างานแบบ  
Bluetooth ท�าให้ VISO 1 
สามารถรับสัญญาณเสียงจาก 
iPod, iPad และ iPhone รวม
ไปถึงเครื่อง Smartphone และ
คอมพิวเตอร์ทุกรูปแบบๆได้
ง่ายๆแบบไร้สาย เพียงแค่วาง
เครื่องไว้ใกล้ๆกัน แค่นั้นคุณ

ก็พร้อมต่อเข้าถึงเสียงดนตรีชั้น
เยี่ยม ในระดับไฮ-ไฟ ที่เป็น
ธรรมชาติ เต็มเปี่ยมไปด้วย  
รายละเอียดที่สมจริง ยิ่งใหญ่
ครอบคลุมห้องใหญ่ได้อย่างไม่น่า
เชื่อแล้ว

ง่ายเหมือนนับ 1, 2, 3

ด้วยการออกแบบให้มีขนาด
ทีก่ะทดัรดั ง่ายในการเคลือ่นย้าย 
ท�างานสะดวกและง่ายตั้งแต่แกะ
ออกมาจากกล่อง VISO 1 ไม่
ต้องการการเซท็อพัใดๆให้ยุง่ยาก 
ไม่มีสายพะรุงพะรัง ต่อเชื่อมกับ
เครื่อง iPod ของคุณได้อย่าง
โดดเด่น เท่ไม่เหมือนใคร อยู่
บน “The Ring” วงแหวนแสน
สวยที่ออกแบบมาอย่างสวยงาม
โดดเด่น เข้าทางกับเครื่องหรู
จาก Apple ได้อย่างไม่ขัดแย้ง 
จากนั้นเพียงแค่ต่อเครื่องเข้าไป 
เสียบปลั๊ก และกด play จาก

รีโมททรงสวย เพียงแค่นี้คุณ
ก็พร้อมเข้าสู่โลกแห่งเสียงดนตรี
คุณภาพสูงแล้ว

ไร้สายในการท�างาน

NAD VISO 1 ใช้ระบบ 
Bluetooth aptX ระบบไร้สาย
ใหม่ล่าสุดเพื่อการต่อเชื่อมไร้สาย
ที่ง่ายและสะดวก ซึ่งท�าให้ VISO 
1 พร้อมต่อการต่อเชื่อมกับ
เครื่อง Bluetooth ทุกรูปแบบไม่
ว่าจะเป็น iPod Touch, iPhone, 
iPad รวมไปถึงเครื่องโทรศัพท์
มือถือ Smartphone ระบบ An-
droid และ Windows ได้อย่าง
ไร้ข้อจ�ากัด

ประสิทธิภาพที่เหนือชั้น

VISO 1 เป็นผลิตภัณฑ์ที่
ออกแบบสร้างโดยบริษัทฯที่ขึ้น
ชื่อเรื่อง Hi-Fi ดังนั้น จึงไม่ได้
เป็นเพียงเครื่องที่เอาไว้ส่งเสียง
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NAD VISO 1
The best sounding Smart Music™ system in the world. 
Period.
Wirelsss Digital Music Syetem ที่คุณรอคอย!



โทรศัพท์ของคุณให้มีเสียงดังออก
มาเท่านั้น ในทางกลับกัน เสียง
ที่ได้จาก VISO 1 นั้น ยิ่งใหญ่            
เป็นสามมิติ กว้างขวาง เป็น
ดนตรีดั่งฟังเครื่องเสียงแยกชิ้น
ชั้นดี จนคุณจะไม่เชื่อหูคุณเลย
ว่า iPod ของคุณจะให้เสียงได้ดี
ขนาดนี้!

Direct Digital

เชื่อหรือไม่ว่า VISO 1 นั้น
ใช้เทคโนโลยีของภาคแอมป์แบบ
เดียวกับแอมป์ Masters Series 
M2 ราคาสองแสนกว่าบาท! 
ด้วยหัวใจหลักในการท�างาน คือ
ภาคขยายแบบ Direct Digital 
Amplifier แบบเดียวกับที่ใช้อยู่ใน 
Masters Series M2 พร้อมกับ
การออกแบบการรับข้อมูลของ 
iPod แบบใหม่ที่ตัดการท�างาน
ของวงจรภาคเสียงในตัว iPod 
ออกไปทั้งหมด และรับมาเฉพาะ
สัญญาณดิจิทัล เพื่อมาผ่าน
การขยายทาง Direct Digital 
Amplifier ระดับสุดยอดนี้ ซึ่งผล
ที่ได้คือ การท�าให้เสียงจาก iPod 
บริสุทธิ์และดีอย่างไม่เคยเป็น
มาก่อน

นอกจากนั้นแล้ว ทางด้าน
ล�าโพง ก็ไม่ได้เป็นแค่การจับเอา

ล�าโพงมาใส่เข้าไปให้เกิดเสียง
ดัง แต่ VISO 1 นั้น ได้รับการ
ออกแบบส่วนของล�าโพงโดย 
PSB Speakers ผู้ผลิตล�าโพง                        
ระดับไฮ-เอ็นด์ จากแคนาดา 

เพื่อให้ได้เสียงที่สะอาดไร้ซึ่งความ
เพี้ยน เปิดได้ดัง และสะอาดเป็น
ธรรมชาติสูงสุด

และนั่นก็คือทุกสิ่งทุกอย่าง
ที่รวมกันท�าให้ NAD VISO 1 
เครื่องนี้จะฉีกทุกกฎข้อจ�ากัดที่มี
ต่อเครื่องในกลุ่มนี้อย่างสิ้นเชิง 
อย่าคิดว่าเสียงจาก iPod หรือ 
iPhone กับล�าโพงที่หัวนอน หรือ
โต๊ะท�างานของคุณนั้นดีพอแล้ว 
จนกว่าจะได้ลองฟังเสียงจาก 
NAD VISO 1 

เพราะนี่คือความยอดเยี่ยม
ที่เรากล้าพูดว่า นี่คือ Smart 
Music System ที่ให้เสียงที่ดี
ที่สุดในโลก! 

The best sounding Smart 
Music™ system in the world. 
Period.

เพื่อความเป็นที่สุดทางด้าน
คุณภาพเสียง ตัวตู้ล�าโพง
ออกแบบมาให้มีความแข็งแรง
เป็นเลิศ ภายในตู้คิดค้นวิธีการ
ลดการสั่นค้างการรบกวนต่างๆ
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NEW
PRODUCTS
■  ‘หนึ่งเดียว คนเดิม’ เปิดศักราชใหม่ 2555 หรือ 

2012 นี้ NAD ก็มาพร้อม
กับไลน์อัพสินค้าใหม่มากมายที่
หลายๆคนเฝ้ารอกัน โดยเฉพาะ
เครื่องเคราในกลุ่ม Digital   
Music ที่ก�าลังเป็นแนวโน้มใหม่
ของนักเล่นเครื่องเสียงในวันนี้

เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา 
ขอเชิญติดตาม

NAD C 390DD          
Direct Digital Amplifier

เมือ่ราวๆปีก่อน NAD Masters 
Series ได้สร้างความฮือฮา

ในวงการไฮ-เอ็นด์เป็นอย่างมาก              
ด้วยการเปิดตัวอินติเกรตเตด 
แอมป์ Direct Digital แท้ๆ
เครื่องแรกในโลกที่ท�างานแบบ
ดิจิทัล ตั้งแต่สัญญาณเข้าจนถึง
สัญญาณออก โดยเครื่องรุ่น
ดังกล่าวก็คือ NAD Masters 
Series M2 Direct Digital 
Amplifier ที่ยอดเยี่ยม และข้ึน                                 
ชื่อว่าเป็นแอมป์ดิจิทัลที่ให้เสียง
เป็น “อะนาล็อก” ที่สุด โดย
คว้ารางวัลใหญ่ๆมากมาย ทั้ง 
Stereophile Recommended 
Component Class-A และ Best 
Product รวมไปถึง Product of 
the Year จาก The Absolute 

Sound และสื่ออื่นๆทั่วโลกอีก
มากมายนับไม่ถ้วนจริงๆ

M2 นั้นเป็นอินติเกรตเตด 
แอมป์ ระดับสุดยอดอ้างอิง 
Reference ซึ่งจุดอ่อนมีอยู่จุด                           
เดยีวคอืราคาขายสองแสนกลางๆ
นั้น ท�าให้นักเล่นที่มีงบประมาณ
จ�ากัด ยังคงไม่สามารถที่จะเป็น                          
เจ้าของได้ ซึ่งหากท่านเป็นหนึ่ง                          
ในนั้น ก็ขอบอกว่า วันนี้โอกาส
มาถึงแล้วครับ เพราะถ้าเราจะ                            
บอกว่า NAD ออกอนิตเิกรตเตด 
แอมป์ ที่ได้รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีมาโดยตรงจาก M2 
และมคีวามใกล้เคยีงกนัในหลายๆ
ด้าน ในราคาที่ต�่ากว่ากัน มาก
พอสมควรที่จะท�าให้ท่านสามารถ
เป็นเจ้าของ Direct Digital 
Amplifier ในราคาที่จับต้องได้ 

NAD C 390DD นั้น เป็น
อินติเกรตเตด แอมป์ ที่ท�างาน
ด้วยเทคโนโลยี Direct Digital 
ที่ NAD พัฒนาร่วมกับ Zetex 
Technology ระบบที่เริ่มแนะน�า
กับ M2 ซึ่งให้การท�างานของ
แอมป์แบบใหม่ที่ทั่วโลกยอมรับ
ว่าให้เสียงดนตรีที่เป็นธรรมชาติ
สูงสุด สมจริง และเป็นดนตรี
สูงอย่างไม่น่าเชื่อ โดยพื้นฐาน
การท�างานของ C 390DD นั้น
ก็ยังคงอาศัย Engine เดียวกัน
แบบความเร็วในการประมวลผล 
108MHz 35 Bit เช่นเดียวกันอีก
ด้วย โดยลูกเล่น ความหรูหรา 
ของอุปกรณ์ต่างๆก็ได้รับการลด
ทอนลงไปบ้าง เช่นก�าลังขับจะอยู่
ที่ 160 วัตต์ รวมถึง C 390DD 
จะไม่มีภาครับสัญญาณอะนาล็อก 
จึงท�าให้ ณ ตอนนี้ จะรับเฉพาะ

สัญญาณดิจิทัลเท่านั้น

MDC Module

Modular Design Concept 
คือนวตกรรมที่ NAD คิดค้นมา                       
ได้จนเป็นที่รู้จักในระดับหนึ่งแล้ว                      
MDC นั้นมีข้อดีที่ที่พิสูจน์แล้ว
ว่า ท�าให้อายุการใช้งานของ
เครื่องยาวนานออกไปอย่างไม่มี
ก�าหนด เครื่องไม่ตกรุ่นเพราะ
ตกเทคโนโลยี ซึ่ง C 390DD นี่
ก็เช่นกัน ที่ได้รับการออกแบบ 
โดยมีการเตรียมช่อง MDC 
Module เอาไว้ให้ถึง 3 ช่อง 
โดยช่องมาตรฐานที่ได้รับการ
ติดตั้งมาจากโรงงานก็คือ ช่อง 
USB Digital ซึ่งท�าให้เหลือ
ช่อง MDC อีกสองช่องรอให้
คุณ Upgrade เพิ่มเติมอุปกรณ์
ทีหลังได้ โดย MDC Module ที่
ก�าลังจะมีตามออกมาในเร็ววันก็
คือ DD HDMI-1 ซึ่งเป็น HDMI 
Module ส�าหรับการรับสัญญาณ
ดิจิทัล 2-แชนเนล PCM จาก
เครื่องเล่น Blu-ray Disc  
ส�าหรับการใช้เครื่อง Blu-ray 
Disc เป็นเครื่อง CD Transport 
หรือเพื่อการถ่ายทอดสัญญาณ
เสียง 2-แชนเนล ดีๆจากแผ่น
คอนเสอร์ทที่คุณโปรดปราน

และที่เป็นทีเด็ดอีกโมดูลที่คอ
อะนาล็อกพลาดไม่ได้ก็คือ DD 
AP-1 Analogue Module ภาค
โฟโน ส�าหรับใช้งานกับเครื่อง
เล่นแผ่นเสียงแบบแรกที่ท�างาน
ด้วยระบบ ADC ท�าการขยาย
สัญญาณหัวเข็มทั้งแบบ MM 
และ MC ด้วยการท�างานแบบ
ดิจิทัล DSP 24/192 เป็นครั้ง

Welcome to...
the New NAD Digital Frontier!!!
ขอต้อนรับสู่โลก Digital จาก NAD

  ■ NAD Direct 
Digital Integrated 
Amplifier C 390DD 
ที่ให้ความยอดเยี่ยม 
และคุ้มค่าได้ไม่แพ้ 
NAD Masters 
Series M2
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แรกของโลก ซึ่งการจัดการขยาย
สัญญาณหัวเข็มแบบนี้จะท�าให้มี
ความผิดพลาดต�า่มากมายอย่าง
เหลือเชื่อ ความเพี้ยนต�่า เสียง
รบกวนต�่า ท�าให้ได้รับอรรถรส
จากแผ่นไวนีลออกมาได้ในระดับ
ที่เรียกว่าประสบการณ์ใหม่เลย
ทีเดียว

ก�าลังขับของ C 390DD นั้น 
อยู่ในระดับที่พอเพียงส�าหรับการ
ท�างานกับล�าโพงได้หลากหลาย
ไร้ข้อจ�ากัดที่ 150 วัตต์ต่อข้าง 
โดยที่ก�าลังขับขนาดนี้ C 390DD 
นั้น มีความเพี้ยนรวม (THD) ต�่า                       
อยู่ในระดับที่ “วัดไม่ได้” เลย
ทีเดียว นอกจากนั้นการท�างาน
ของภาคขยาย ยังได้รับการช่วย
เหลือจากวงจร Digital Power 
Drive ซึง่คอยตรวจจบัการท�างาน                                  
ของล�าโพง ตรวจว่าการขึ้นลง                    
ของค่าความต้านทานของล�าโพง 
แล้วท�าการปรับการจ่ายก�าลังให้
กับล�าโพงในสภาวะต่างๆอย่าง
เหมาะสม ท�าให้ C 390DD เป็น                         
เครื่องที่มีก�าลังส�ารองสูงยิ่ง 
พร้อมต่อการปล่อยก�าลังชั่วคราว
ออกไปขับล�าโพงในสภาวะที่
ต้องการ สูงกว่าก�าลังขับปกติได้
ถึงสามเท่าตัว! ซึ่งความสามารถ
ตรงนี้นั้น จะท�าให้ขีดความ
สามารถในการตอบสนองต่อ
สัญญาณเสียงที่รุนแรง ฉับไว 
กระแทกกระทั้นของเสียงดนตรี 
ได้ดี และสมจรงิอย่างทีไ่ม่มมีาก่อน
ในแอมป์แบบอะนาล็อกธรรมดา 

โครงสร้างการท�างานของ
เครื่องนั้น ล�้าหน้าและคล่องตัว                         
อย่างยอดเยี่ยม อินพุทที่ให้มา
ส�าหรับดิจิทัลนั้นครบครัน ทั้ง
แบบ AES/EBU, Coaxial และ                             
Optical ส�าหรับการรับสัญญาณ
จากเครื่องเล่นซีดีมาตรฐาน 
รวมถึงที่ขาดไม่ได้คืออินพุท
แบบ USB ซึ่งออกแบบให้ลอง
รับสัญญาณเสียงดิจิทัลจาก
คอมพวิเตอร์ของคณุได้ถงึ 24/96 
มีช่อง USB ทั้งด้านหน้าด้าน

หลังที่สามารถน�าเอาฮาร์ดดิสค์ที่
บรรจุเพลงที่คุณดาวน์โหลดเอาไว้
มาต่อตรงเล่นได้ในทันทีแบบไม่
ต้องผ่านคอมฯอีกด้วย

ลูกเล่นสุดยอด

นอกจากจะมีการออกแบบ
การท�างานที่ยอดเยี่ยมแล้ว   
องค์ประกอบเสริมอื่นๆที่ใส่มาใน 
C 390DD นั้นก็จะเอื้อต่อการ 
ท�างานในระบบเสียงไฮ-เอ็นด์   
ของคุณได้อย่างเต็มพิกัด เช่น 
ระบบ Electronic Crossover 
ที่สามารถปรับแต่งจุดตัดของ
สัญญาณขาออกให้เล่นระบบ 
Bi-Amp ได้โดยสามารถเลือกจุด
ตัดได้ตั้งแต่ 40–200 เฮิทซ์ ซึ่ง
เมื่อเลือกแล้ว ตัว C 390DD ก็
จะท�าหน้าที่จับเสียงกลางแหลม
ขึ้นไปและที่เหลือก็ท�างานปล่อย
ออกไปทางช่อง Pre Out เพื่อ
ส่งผ่านแอมป์เครื่องอื่นหรือ      
สับ-วูฟเฟอร์ ในการเล่นแบบ 
Bi-Amp ได้ในทันที

จุดเด่นอีกจุดที่ได้รับการใส่ไว้
ใน C 390DD เป็นครั้งแรกก็คือ 
ระบบ Room EQ วงจรอัจฉริยะ
ในการแก้ปัญหาเบสส์ก้องอู้ใน
ห้องลงได้แบบง่ายๆ ด้วยระบบ 
Room EQ ง่ายๆไม่ต้องใช้ไมค์ 
แค่เปิด Test Tone ท่ีมใีห้ไว้ แล้ว
ใช้หูของท่านนี่แหละฟังเอาว่า 
เสียงทุ้มที่ออกมานั้นบูมตรงไหน                          
จากนั้นก็กดปุ่มเพื่อท�าการลด
เสียงบูมในย่านดังกล่าวซึ่งมีการ                           
ตั้งค่ามาครอบคลุม 6 รูปแบบ 
เพียงแค่นี้เบสส์ที่บูมก็จะหายไป 
เพราะวงจรนี้จะออกแบบให้ตัด
เฉพาะย่านที่เสียง “บูม” แต่จะไม่
ตัดสัญญาณแท้ๆจริงที่ออกมาแต่
อย่างใดทั้งสิ้น!

ปรับแต่งได้ด้วยซอฟท์แวร์

นึกง่ายๆสั้นว่า C 390DD 
ก็คือคอมพิวเตอร์ ส�าหรับสร้าง
เสียงเพลงเครื่องหนึ่ง แล้วคุณ
ก็ จะเข้าใจว่า วันหนึ่งคุณอาจ

จะได้รับการติดต่อจากเราให้น�า
เครื่องมาอัพเกรดซอฟท์แวร์ ซึ่ง
ท�าให้เครื่องของคุณเสียงดีขึ้นได้
อย่างไม่น่าเชื่อ! นี่คือเรื่องจริง
ที่เป็นไปได้ เนื่องจากโครงสร้าง
ที่ได้รับการควบคุมโดยซอฟท์แวร์ 
อนาคตจึงเป็นไปได้ในหลายเรื่อง 
ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มลูกเล่น การ
เพิ่มระบบปรับแต่งเสียง หรือ 
ฟังค์ชันอื่นๆ หรือแม้กระทั่ง
ท�าให้เสียงดีขึ้นได้ เพียงแค่ผ่าน
การอัพโหลดซอฟท์แวร์ลงไปใน
เครื่องผ่านทางช่อง USB หรือ 
RS 232 เท่านั้น !!!

พิสูจน์ด้วยตัวคุณเอง

หาก Masters Series M2 
ยอดเยี่ยมเพียงไร เราก็อยาก
ให้คุณเชื่อว่า C 390DD ก็จะให้
ความยอดเยี่ยมและคุ้มค่าได้ไม่
แพ้กัน ด้วยเทคโนโลยี Direct 
Digital ที่ได้รับการยอมรับกัน
แล้วว่า คือการสร้างบรรทัดฐาน
ใหม่ให้กับการออกแบบ                  
แอมปลิไฟเออร์ของโลกใบนี้                            
ระบบการออกแบบที่ท�าลาย
ก�าแพงกั้นของประสิทธิภาพทาง
เสียง ระบบที่ท�าให้ไม่มีค�าว่า 
Digital หรือ Analogue อีกต่อ
ไป เพราะนี่คือระบบที่จะท�าให้
คณุนกึอย่างเดยีวคอื “เสยีงดนตร”ี

พิสูจน์ได้ด้วยตัวคุณเองวันนี้

NAD C 356BEE      
“DAC”

สํำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนั้น 
รูปร่างหน้าตานั้นก็คุ้นกันดี

นะครับ เพราะออกมาวางตลาด
ก็ร่วมสองปีแล้ว แต่ความนิยม
ก็ยังเรียกได้ว่าอยู่ในอันดับต้นๆ
ของ NAD ก็ว่าด้วย ด้วยว่าเป็น
เครื่องที่มีราคากลางๆ ก�าลัง
ขับก�าลังเหมาะ ลูกเล่นการต่อใช้
งานพอเพียง และที่ส�าคัญที่สุด
คือเสียงดีเยี่ยมเกินราคา

C 356BEE นั้นเกิดมาเป็น

แอมป์อะนาล็อก Class-AB แต่
อ้อนแต่ออกครับ ก�าลังขับ 80 
วัตต์ สูงสุด 290 วัตต์ อินพุท 7 
ช่อง มีปรีเอาท์ 2 ชุด ลูกเล่น
แบบนื้ ราคาขนาดนี้หาตัวจับ
หาคู่แข่งยาก และก็ขายดีมาก
ครับ ของหมดของขาดคิวยาว
กันตลอด ก็ด้วยเหตุนี้ ซึ่งพอ
มาตอนนี้ ทาง NAD เขาก็ยัง
ไม่คิดจะออกเครื่องรุ่นใหม่มา
แทนหรอกนะครับ แต่เขาหาทาง 
Upgrade เพิ่มคุณค่าการใช้งาน
ให้กับเครื่องรุ่นนี้ขึ้นไปอีก

นัน้กค็อื การเพิม่ MDC DAC                                 
Module เข้าไปในเครื่อง C 356 
BEE ให้กลายเป็น C 356BEE 
DAC นี่เอง

โดยการเพิ่มนั้น หากท่านที่                       
เป็นเจ้าของ C 356BEE กันอยู่                          
กค็งจะได้เหน็ช่อง MDC Module 
ด้านหลังเครื่องที่เหมือนเตรียม
เอาไว้ใช่ไหมครับ นั่นแหละครับ 
เขาเตรยีมเอาไว้ให้เอา MDC DAC                              
นี่แหละเสียบเข้าไป ซึ่งเพียงแค่นี้ 
C 356BEE ก็จะแปลงกายกลาย
เป็น SEMI Digital Integrated 
Amp. ไปในทันที เพราะทันทีที่
เสียง MDC DAC เข้าไป คุณ
ก็จะสามารถต่อสัญญาณดิจิทัล
จากแหล่งโพรแกรมของคุณ 
ไม่ว่าจะเป็น Digital Out จาก
เครื่องเล่นซีดีไปจนถึงสิ่งที่ขาด
ไม่ได้คือ USB DAC จากเครื่อง
คอมพิวเตอร์เข้ามาได้ในทันที

และ C 356BEE ก็จะพร้อม
ต่อโลกดิจิทัลในทันที

ส�าหรับ DAC ที่เพิ่มเข้ามา
นี้เป็น USB DAC เจเนอเรชัน
ใหม่ที่เรียกกันว่า Asynchronous 
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USB ซึ่งพัฒนาขึ้นมาเพื่อส่งถ่าย
สัญญาณเสียงจากคอมพิวเตอร์
โดยเฉพาะ เพราะก่อนหน้า
นี้ทราบกันดีว่า ช่อง USB นั้น 
ไม่เคยคิดหรือออกแบบมาเพื่อ
ให้การส่งสัญญาณเสียงดิจิทัล
ออกมาแต่อย่างใด ว่าง่ายๆต่อ
ผ่านแล้วเสียงไม่ดีนั้นเอง อันนี้
ทาง NAD ทราบดี จึงได้ท�าการ
ค้นคว้าหาทางแก้ปัญหาหลักที่จะ
เกิด คือปัญหาการคลาดเคลื่อน
ทางเวลา ที่เรียกกันว่า Jitter 
นั่นเอง โดยการออกแบบใหม่ที่
ใช้ใน MDC DAC นี้ จะลดค่า
ความผิดพลาดที่ว่านี้ไปจนอยู่ใน
ระดับที่ต�า่มากๆจนไม่กระทบต่อ
คุณภาพเสียงแต่อย่างใด

ส�าหรับ C 356BEE DAC 
นั้น Module MDC DAC จะได้
รับการติดตั้งมาจากโรงงานเป็น
ที่เรียบร้อย แกะกล่องออกมาก็
เสียบคอมฯใช้งานกันได้เลย ช่อง 
Input Digital ที่เพิ่มเข้ามานั้น                      
จะรับสญัญาณ USB และ Optical 
เป็นหลัก โดยมีสวิทช์เลือกได้จาก                        
ทางด้านหลัง DAC ที่ใช้นั้น เป็น                         
DAC ของ BurrBrown PCM 
1796 รับอัตราการสุ่มตัวอย่าง
ผ่านทางช่อง USB ได้ถึง 96KHz                     
และทางช่อง Optical ได้ 192KHz 

และส�าหรบัท่านทีเ่ป็นเจ้าของ 
C 356BEE และ C 375BEE 
(Module ใช้กับ C 375BEE ได้
ด้วยครับ) อยู่ก่อนแล้ว อดใจ
รออีกนิดนะครับ MDC DAC 
เดีย่วๆจะมตีามออกมาในเรว็วนันี้

NAD DAC-1           
Wireless USB DAC

มาถึงอีกเครื่องหนี่งล่ะนะ
ครับ อีกเครื่องที่พี่น้อง

ผองเพื่อน NAD อยากเห็น 
อยากได้ อยากลองกันเป็นนัก
เป็นหนา เครื่องที่ต้องเรียกว่า
เป็นเครื่องในกลุ่มที่ได้รับความ
นิยมสูงขึ้นเรื่อยๆ กับการน�าเอา

เพลงจากคอมพิวเตอร์มาใช้งาน
ร่วมในระบบ Hi-Fi แยกชิ้นของ
เราที่มีอยู่แล้ว ซึ่งรู้กันดีครับ ต่อ                               
อะนาลอ็กแบบ Mini Jack แปลง 
เป็น RCA แล้วไปเข้าแอมป์น่ะ
มันไม่ค่อยได้เรื่องได้ราวหรอก
ครับ เพราะซาวน์ดการ์ดที่อยู่
ในคอมฯนะเขาออกแบบมาให้มี
เสียงพอให้ได้ยินรู้เรื่องก็จบแล้ว 
เรื่องจะไปให้มีความเป็นดนตรง
ดนตรีนั้นไม่ต้องพูดถึง

ดังนั้นทางเลือกที่ดีที่สุดที่จะ
ท�าให้ได้เสียงที่ดีที่สุดจากคอมฯ
ก็คือการใช้ DAC แบบ USB นี่
แหละครับ ต่ออยู่ด้านนอก เป็น
ข้อดีในการหลีกเรื่องเสียงและ
สัญญาณรบกวนสารพัดรูปแบบ
ที่มาจากการท�างานของคอมฯ
ของเรา 

NAD DAC-1 นั้นก็ออกแบบ    
มาเพื่อการนี้โดยเฉพาะครับ คือ
มาท�าหน้าที่เป็น Sound Card 
แยกชิ้น โดยเฉพาะ ที่แยกออก              
มาจากคอมฯ เพื่อท�าการถอด
สัญญาณดิจิทัลที่ได้รับการส่ง
มาจากทางช่อง USB จาก
คอมพิวเตอร์ โดยทีเด็ดที่ไม่
เหมือนใครคือ DAC -1 นี่เป็น
แบบไร้สายหรือ Wireless ครับพี่
น้อง ในขณะที่คนอื่นเขาต้องต่อ
สายลากสายกันยาวๆเราไม่ต้อง
เพราะเราเป็น Wireless แท้ๆ ที่
ท�างานแบบ RF ไม่กลัวการกวน 
ไม่กวนใคร ไม่ยุ่งกับใคร ไม่ต้อง
เซ็ทค่า IP ไม่ต้องอาศัย Wi-Fi 
Router ไม่ต้องท�าอะไร แค่เสียบ 
แล้วก็ฟัง Plug and Play ไม่ใช่ 
Plug and Pray 

การท�างานวงจร DAC ใช้

ของ BurrBrown PCM 1781 
รับการสุ่มสัญญาณผ่านทางช่อง 
USB ได้ถึง 24/96 รับสัญญาณ 
USB แบบไร้สายจากตัวส่งแยก
ชิ้น (ดูรูปนะครับ) ที่มีมาให้ 1 
เครื่อง หรือจะเพิ่มจุดเฉพาะ
ตัวส่งได้รวมกันทั้งหมด 3 จุด 
(ซื้อตัวส่งเพิ่ม) ซึ่งก็ท�าให้คุณ
สามารถส่งเสียงเพลงจากคอมฯ
ในห้องต่างๆลงมาที่ DAC-1 ได้ 
3 เครื่องเลยทีเดียว (เวลาจะฟังก็
เลือกที่ตัวเครื่อง DAC-1 ฟังทีละ
เครื่องนะครับ) 

ระบบไร้สายของ DAC-1 
นั้นทรงพลัง ทะลุทะลวงครับ 
สามารถครอบคลุมระยะห่างใน
ระดับที่เพียงพอต่อการใช้งาน
ข้ามชั้น 1 ไป 2 หรือ 2 ไป 1  
ได้สบายโดยไม่ต้องพึง่ระบบ Wi-Fi 
ใดๆทัง้ส้ิน ท�าให้การใช้งานตดิตัง้                             
สะดวกเป็นที่สุด ใช้เวลาไม่นานก็
สามารถฟังเสียงจากคอมพิวเตอร์
ของคุณได้อย่างเต็มที่ เสียงดี
เยี่ยมด้วยชื่อ NAD การันตี

ในราคาที่รับกันได้สบายๆ
ครับผม

NAD                     
Masters Series M51 
Direct Digital DAC

มาดูกันต่อกับเครื่องในกลุ่ม 
DAC อีกเครื่อง ที่คราว

นี้เป็นระดับไฮ-เอ็นด์ ที่เรียก
ได้ว่า ตอบสนองความต้องการ
ของนักเล่นอีกหลายๆท่านเลย         
ทีเดียว

เพราะคราวนี้ก็เป็นโอกาสที่ดี 
แล้ว ทีเ่สยีงแบบ Direct Digital ที่                                   

ขึ้นชื่อในเรื่องของความเที่ยงตรง                
สมบูรณ์แบบ จะมาสู่ท่านได้โดย
ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับท่านที่
มี System อยู่แล้ว หรือมีความ
ต้องการที่อัพเกรด/เพิ่มเติม 
อุปกรณ์ดิจิทัลที่มีอยู่ให้มีคุณที่
ดียิ่งขึ้น

และที่แน่นอนก็คือ เปิด
โอกาสให้ท่านได้อัพเกรด   
Computer Music ให้ขึ้นไป
สู่ความเป็นไฮ-เอ็นด์ที่สมบูรณ์
แบบที่สุด!

Masters Series M51 นั้น
เป็น DAC หรือ Digital to 
Analogue Convertor รุ่นใหม่
ล่าสุดในตระกูล Masters Series 
ที่ยอดเยี่ยม ระดับไฮ-เอ็นด์ของ 
NAD ที่ได้รับการยอมรับอย่าง
กว้างขวาง โดย M51 นั้น ใช้
หลักการท�างานเดียวกับ M2 ใน
ทุกประการ เพราะมันคือ M2 ที่
ตัดภาคขยายออกไปนั่นเอง!

ระบบการท�างานของ M51 
นั้นเปรียบเหมือนกับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ (Engine) ที่
ท�างานที่ความเร็ว 108MHz 
แปลงสัญญาณ Pulse Code  
Modulation (PCM) ให้กลาย
เป็น Pulse Wide Modulation 
(PWM) ด้วยอัตรการสุ่มสัญญาณ
สูงถึง 844 KHz ท�าให้การถอด
สัญญาณนั้นเต็มไปด้วยความ
เที่ยงตรงและไร้ซึ่งความเพี้ยน
และเสียงรบกวนอย่างสิ้นเชิง 

และถึงแม้จะไม่มีภาคขยาย
ที่เอาไว้ขับล�าโพงที่ท�างานแบบ
เดียวกับ M2 แต่ M51 นั้น ก็ยัง
มีจุดเด่นอีกจุดคือ “สามารถใช้
เป็นปรีแอมป์ หรือต่อตรงเข้ากับ
เพาเวอร์-แอมป์ได้เลย” เพราะ
ได้รวมเอาภาคควบคุมระดับเสียง 
Digital Signal Processor หรือ 
DSP แบบ 35 บิท ในการหรี่/
เร่งลดเสียง แบบดิจิทัลแท้ๆ 
ซึ่งท�างานต่างกับโวลูมธรรมดา 
ท�าให้สามารถเร่งลดระดับเสียง
มากถึง 66 ดีบี โดยไร้ซึ่งความ

  ■ NAD Wireless USB 
DAC1
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เพี้ยน ผิดพลาด หรือการลด
ทอนคุณภาพเสียงใดๆทั้งสิ้น 
ซึ่งจุดตรงนี้สามารถท�าให้ M51 
สามารถใช้งานร่วมกับแอมป์   
ระดับอะนาล็อกแบบดั้งเดิมใน
ทุกรูปแบบ ทุกยี่ห้อได้อย่างไม่มี
ปัญหา ไม่ว่าจะเป็นอินติเกรตเตด                           
แอมป์, ปรแีอมป์, เพาเวอร์-แอมป์                                
จะเป็นโซลิด สเตท หรือหลอดก็
ไม่เกี่ยง อีกทั้งมีเอาท์พุทเตรียม
ไว้ให้ทั้งแบบ RCA และแบบ 
Balanced XLR

ภาครับสัญญาณดิจิทัลนั้น                    
เพียบพร้อมกับอินพุทครบครัน                       
(จริงๆ) ถึง 7 ชุด 7 แบบ 
ประกอบไปด้วย AES/EBU, Optical,                              
Coaxial ส�าหรับการต่อเชื่อม
กับเครื่องเล่นซีดี ทรานสปอร์ท 
แบบมาตรฐาน และที่ขาดไป
ไม่ได้เลยคือช่อง USB Input 
เทคโนโลยีล่าสุดแบบ USB 
Audio Class 2 ซึ่งสามารถรับ
การสุ่มสัญญาณได้สูงสุดถึง 24 
บิท/192KHz (USB DAC ส่วน
ใหญ่จะรับได้แค่ 48 หรือ 96 
KHz เท่านั้น) 

นอกจากนั้นแล้ว M51 ยัง
มีช่องต่อแบบ HDMI ที่ออกแบบ
มาเพื่อดึงเฉพาะสัญญาณ PCM 
2.0 แชนเนล จากช่อง HDMI ของ                                            
เครื่องเล่น Blu-ray โดยเฉพาะ 
(สัญญาณอื่นจะปล่อยผ่านไปเข้า
ที่ทีวี หรือเครื่องเอ/วี รีซีฟเวอร์) 
ซึ่งเป็นจุดเด่นที่ไม่เคยมีมาก่อน                       
เพราะมันจะท�าให้เครื่องเล่น 
Blu-ray ของคุณกลายเป็นซีดี 
ทรานสปอร์ท ขึ้นมาในทันที ซึ่ง
จะเป็นการใช้งานที่มีประโยชน์
มากเนื่องจากช่วงหลังๆนี้ค่าย

เพลงเริ่มมีการบันทึกเพลงแบบ 
HD ลงในแผ่น  Blu-ray Disc 
มากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้รวมไปถึง
การดูแผ่นคอนเสอร์ท ที่ส่วน
ใหญ่จะบันทึกเสียงแบบ 2.0 
มาให้ด้วย (เสียงฟังเพลงเป็น
ธรรมชาติกว่า 5.1 หรือ 7.1)

เป็นมากกว่า DAC

อย่างที่ทราบ M51 นั้นเป็น
มากกว่า DAC ธรรมดา ด้วย
การรวมเอา DSP โวลูมชั้นดีเข้า                 
ไว้ในเครื่อง ท�าให้ M51 นั้นก็คือ                               
Digital Preamp ชั้นเยี่ยม ที่
พร้อมต่อการท�างาน ในระบบ
เสียงไฮ-เอ็นด์ ทุกรูปแบบ 
ออกแบบรูปร่างหน้าตาสวยงาม
เรียบง่าย และใช้อุปกรณ์ที่ดีที่สุด                          
เท่าที่จะดีได้ แผงหน้าสเตนเลสส์
สีเงินด้านสวยงาม ตัวถัง
แข็งแกร่งต้านทานแรงสั่นทุก
รูปแบบ ขั้วต่อ แจ็คต่างๆ ล้วน
แล้วแต่คัดเกรดสูงสุด รีโมท 
คอนโทรลที่ควบคุมเครื่องเล่น
อื่นๆของ NAD ได้โดนสะดวก 
จอแสดงผลสีฟ้าสวยสามารถหรี่/
ลดความสว่างได้ เลือกอินพุท
จากทางด้านหน้า หรือจากรีโมท
ได้อีกด้วย

และไม่ว่าความต้องการของ
คุณคืออะไร ดูหนังแบบ HD 2.0 
หรือฟังเพลงแบบ Super High 
End จาก File HD Studio 
Master หรือเรียบง่ายกับการ
ฟัง CD แผ่นโปรด นี่เป็นเครื่อง
ที่เต็มไปด้วยความใหม่ในการน�า
เสนอ ใหม่ในเทคโนโลยีหลาก 
รูปแบบ ครั้งแรกอีกมากมาย
หลายอย่าง และนี่คือเครื่องที่

  ■ คอนเสอร์ท 2PM Hands Up Asia Tour 
2012 in Bangkok 18 ก.พ. เวลา 19.00น. 
ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี บัตร
ราคา 4,500, 4,000, 3,500, 2,000 และ 
1,000 บาท

  ■ คอนเสอร์ท A Touch of Jazz 19 ก.พ.       
เวลา 19.00น. ณ Centerpoint      
Playhouse ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิล์ด บัตร
ราคา 1,200, 1,000 และ 800 บาท

  ■ คอนเสอร์ทการกุศล “สีสันวันแจสส์” 25 ก.พ. 
เวลา 14.00น. ณ ธันเดอร์โดม เมืองทอง
ธานี บัตรราคา 2,500, 2,000, 1,500, 
1,000, 800 และ 500 บาท

  ■ คอนเสอร์ท เรวัต พุทธินันท์ น้องร้องเพลงพี่ 
15 ปีที่คิดถึง 3-4 มี.ค. เวลา 19.00น. ณ 
หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
(ท่าพระจันทร์) บัตรราคา 2,500, 2,000, 
1,500 และ 1,200 บาท

  ■ คอนเสอร์ท Do for Dad 3 มี.ค. เวลา 
19.00น. ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทอง
ธานี บัตรราคา 2,000, 1,500, 1,000, 
800 และ 500 บาท

  ■ คอนเสอร์ท L’Are-en-Ciel World Tour 2012 
7 มี.ค. เวลา 20.00น. ณ อิมแพ็ค อารีน่า 
เมืองทองธานี บัตรราคา 4,500, 4,000, 
3,500, 3,000, 2,000 และ 1,000 บาท

  ■ คอนเสอร์ท Singha Corporation Presents 
Hugo Live in Bangkok 4 เม.ย. เวลา 
20.00น. ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ 
บัตรราคา 2,000, 1,500 และ 1,000 บาท

  ■ *ทุกคอนเสอร์ทติดต่อ/ซื้อบัตรที่            
thaiticketmajor ทุกสาขา

  ■ บ้ า น ท ว า ท ศิ น มีวันหยุดพิเศษคือ 
วันที่ 7 มี.ค. ตรงกับวันมาฆบูชา

ป ร ะ ดิ ทิ น ก รุ ง เ ท พ ฯ

จะน�าพาเสียงอันเป็นที่สุดของ
เทคโนโลยี Direct Digital มาสู่
ห้องฟังของคุณ อย่างคุ้มค่าเกิน
ราคาเป็นที่สุด

.......................

และนั่นก็คือ ส่วนหนึ่งของ 
สินค้าไลน์อัพใหม่ ที่จะน�าพา                          

คุณสู่วิถีใหม่แห่งเสียงเพลง
แห่งยุคสมัย เตรียมพบกับการ
เปิดตัวของสินค้าเหล่านี้ได้ใน

งาน Conice Hi-Style วันที่ 18 
มีนาคม 2555 ที่ห้อง Grand  
Ballroom โรงแรมดเิอมเมอรลัด์                  
รัชดาฯ นะครับ ตั้งแต่เวลา 
14.00-17.00น. รับรองว่าเราจัด
เตรียมให้คุณๆได้ลอง ได้เล่น 
กันอย่างเต็มที่แน่นอน

  ■ NAD Masters 
Series M51 Direct 
Digital DAC
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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
“ชุดครอบครัว NAD”
จาก สิทธิพัฒน์ จินตศิริกูล

ขออนุญาตร่วมเล่าประสบการณ์ดีๆที่ได้พบกับ  
เครื่องเสียงตัวแรกและตัวปัจจุบันภายใต้ยี่ห้อ NAD 

ผมเป็นคนจังหวัดราชบุรี รับราชการครู ครั้งแรกที่ได้ยิน
เครื่องเสียงยีห้อ NAD คือได้ยินผู้อ�านวยการบอกว่าท่าน
มีเครื่องเสียง NAD รุ่น 3020 ใช้มาเกือบ 20 ปีแล้วยัง
ใช้ได้ดี ผมฝันว่าซักวันต้องเป็นเจ้าของเครื่องเสียงยี่ห้อนี้                                      
ให้ได้ซักเครื่อง

ความประสงค์เริ่มมาความพยายามก็เริ่มขึ้น สะตุ้ง-
สตางค์ก็ไม่ได้มีมากตามประสาข้าราชการเงินเดือนน้อย 
จึงหาซื้อหาจับเครื่องเสียงตามเว็บไซท์ขายของมือสอง ผม
ได้เป็นเจ้าของเครื่อง NAD สมใจเครื่องแรกคือ  
NAD C352 ครับ ฟังด้วยความทะนุถนอมไม่กล้าเปิดดัง
กว่า 9 นาฬิกาเกรงจะเสียเร็ว องค์ประกอบของระบบ 
ก็ไม่มีอะไรเด่นนัก ล�าโพงไม่มียีห้อซื้อมาคู่ละไม่ถึงพันบาท 
เครื่องเล่น DVD แผ่นลูกทุ่ง สตริง สายสัญญาณ 
ขาว-แดง ก็ขับกล่อมความสุขที่ขับเคลื่อนเสียงเพลงผ่าน

เครื่องเสียงในฝันอย่างเพลินอุรา
ความแก่กล้าบ้าเครื่องเสียงมันก็บ่มพอได้ที่ 2 ปีเต็ม

เหน็จะได้ เริม่คนัหูอยากขยบัปรบัเปล่ียนชดุทีฟั่งอยูข่ึน้มาก็
เอาอีกหละครับ มือสองเท่านั้นที่จะท�าให้ฝันครั้งนี้เป็นจริง 
และเป้าหมายใหม่ก็ต้องเป็น NAD เท่านั้น คราวนี้ได้คู่สม
อารมณ์หมาย กับชุดที่ถูกใจที่สุดที่พึงจะใต่เพดานได้ Pre 
+ Power NAD 160, NAD 260 บวกกับล�าโพง PSB 
Alpha T เครื่องเล่นซีดี NAD C 521BEE กว่าจะผสมกัน
ครบองค์ประกอบยังไม่นับเส้นสาย สายสัญญาณ Supra 
EFFI สายล�าโพง Supra Ply 3.4 ผมยอมประหยัดเป็น
เวลาหลายเดือน เพราะความบันเทิงของหู แต่ความสุขที่
ได้รับก็บอกเล่าเป็นค�าพูดได้ยาก ยามเครียดจากงาน หรือ
อยากสนุก ก็มานั่งฟังเพลงให้นักร้องนักดนตรีขับกล่อม
เพลงหลากหลายรูปแบบ หลากหลายอารมณ์ ให้เราฟัง
โดยไม่เคยอิดออดปฏิเสธค�าขอซักครั้ง 

ทุกวันนี้ผมยังมีชุดโฮม เธียเตอร์ NAD T 761 กับ
ชุดล�าโพงเล็ก PSB Alpha ไว้เป็นชุดครอบครัว NAD ให้
สมบูรณ์ เมื่อครั้งงานโคไน้ซ์ครบ 30 ปี ผมได้มีโอกาสไป
ร่วมงาน และโชคดีได้รับรางวัลเป็นเสื้อ NAD สีด�า ใส่เสื้อ
ตัวนี้ทีไรยังนึกถึงบรรยากาศในงานทุกครั้งเลย
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 ขอขอบคุณบริษัทโคไน้ซ์มากนะครับที่ส่งวารสาร 
Life Entertainment มาให้อ่านเป็นประจ�า ทั้งที่ผมไม่เคย
อุดหนุนสินค้ามือหนึ่งจากบริษัทเลย แต่เวลาเครื่องไม่
สบายทางบริษัทก็ดูแลให้เป็นอย่างดี ส่งกลับถึงมือด้วยซิ

ขอบคุณอีกครั้งนะครับ
■

NAD กับฉัน
NAD กับครูบ้านนอก
จาก สมพงษ์ พันธ์ประสิทธิเวช 

ผมเกิดมาเป็นคนบ้านนอกเชยๆคนหนึ่ง พ่อแม่
สร้างพี่น้องมาร่วมชะตากรรมทั้งหมดรวม 7 คน 

ฐานะทางบ้านไม่ดี ผมเป็นคนที่ 3 แต่มีนิสัยที่ดีติดตัว
มาตั้งแต่เกิด (จ�าความได้) นั่นก็คืออยากได้...อยากใช้แต่
ของดีๆที่มีคุณภาพ... เมื่อผมจบชั้นม.ศ.5 ผมมีวาสนา
ได้เข้าไปเรียนมหาวิทยาลัยที่กรุงเทพฯ ในปีพ.ศ.2521 ซึ่ง
อยู่ด้านหลังของห้างมาบุญครองในปัจจุบันนี้ ในเวลาที่ผม
ว่างผมจะเดินไปดูของแถวๆสยามสแควร์ ห้างเซ็นทรัล 
หรือแถวๆประตูน�้า ผมได้สะสมประสบการณ์ความอยาก              
ได้โน่น อยากได้นี่เอาไว้เรื่อยๆและร�าพึงกับตัวเองว่า 
“ฝากเอาไว้ก่อนเถอะ ถ้าจบมีงานท�าเมื่อไหร่ จะมาเอา
คืนให้ได้เชียว”

ในปีพ.ศ.2524 ผมได้เข้ารับราชการเป็นครูบ้านนอก
ในโรงเรียนวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสงคราม มีเงิน
เดือนๆละ 2,385.-บาท และผมก็ยังมีนิสัยที่ดีเหมือน
เดิม คืออยากได้แต่ของดีๆมีคุณภาพ แต่ก็ยังไม่มีโอกาส
แสดงนิสัยที่ดีนี้ออกมาเป็นรูปธรรมได้ เพราะตังส์น้อย
อยู่ ต่อมาในปีพ.ศ.2530 ผมได้ย้ายไปอยู่โรงเรียนประจ�า
จังหวัดของสมุทรสงคราม ผมได้คบกับครูรุ่นพี่คนหนึ่งซึ่ง
สนิทสนมกันประหนึ่งเป็นพี่ชายแท้ๆของผมทีเดียว และ
นิสัยแกก็ดีเหมือนผมคือชอบแต่ของดีๆ และนิสัยอย่าง
หนึ่งที่แกประสิทธิ์ประศาสตร์วิทยายุทธให้แก่ผมก็คือเรื่อง 
เครื่องเสียง โดยเฉพาะเครื่องเสียง NAD แกพาผมไป 
บ้านเปิดเครื่องเสียง NAD ที่ใช้ล�าโพง AR ให้ผมฟัง  
ท�าให้นิสัยที่ดีของผมซึ่งสะสมมานาน และในเรื่องการมี
เครื่องเสียงที่ดีๆก็เป็นอย่างหนึ่งที่เป็นนิสัยที่ดีที่ผมอยาก
จะระบายออกมาเป็นรูปธรรม มันจึงผุดลุกพรวดขึ้นในใจ
ของผมทันที แต่ก็ยังไม่สามารถท�าอะไรได้มากกว่านั้น ต่อ
มาประมาณปี 2540 มีร้านขายเครื่องเสียงร้านหนึ่งเกิด
ขึ้นในตลาดแม่กลอง ร้านนี้ไม่เหมือนร้านขายเครื่องเสียง
ทั่วๆไป คือเขาขายเครื่องเสียงยี่ห้อดังๆที่เป็นไฮ-เอ็นด์ 
รวมทั้ง NAD และล�าโพง AR ด้วย ผมเริ่มมีความหวังและ
คิดว่าความฝันของผมคงได้เป็นจริงในเร็วๆนี้แล้ว ผมเริ่ม
เก็บตังส์ แต่เหมือนฟ้าไม่เข้าข้างคนนิสัยดีๆ หลังจากนั้น
ประมาณ 2 ปี ร้านที่ว่านี้ต้องปิดร้านไปอย่างกะทันหัน 
ทราบภายหลังว่าถูกคนนิสัยไม่ดีซื้อของเชื่อไปแล้วเบี้ยวไม่

ยอมจ่ายหลายราย จนเจ้าของร้านที่ผมขอยืนยันว่าเขา
เป็นคนดีมากและขี้เกรงใจคน ท�าให้คนอื่นกล้าโกงเข้าจน
ต้องเลิกกิจการไปอย่างน่าเสียดายสุดๆ

จากเรื่องที่น่าเสียดายและน่าเศร้าของร้านขาย  
เครื่องเสียงรายนี้บวกกับความรู้สึก ความประทับใจใน
คุณภาพเสียงยี่ห้อ NAD ท�าให้ผมมุ่งมั่นเตรียมความ
พร้อมของผมในเรื่องสตางค์อย่างจริงจังมากขึ้น และได้พี่
ชายเลี้ยงที่ผมสนิทมากๆชวนกันไปเที่ยวงานเครื่องเสียง
ทีแ่ต่ก่อนจดัทีโ่รงแรมแอมบาสซาเดอร์ เป็นประจ�า ผมไปดู
งานนี้กับพี่คนสนิทมา 2- 3 ครั้ง จนในที่สุดผมก็ได้แสดง
นิสัยที่ดีของผมที่เก็บสะสมมาเป็นเวลานานเสียทีเมื่อ
วันที่ 1 สิงหาคม 2546 ในงานไฮ-ไฟ 2003 ที่โรงแรม     
แอมบาสซาเดอร์นั่นเอง NAD T 770 Surround Sound 
Receiver เป็นฝันชิ้นแรกของครูบ้านนอกอย่างผม ผม
ใช้ NAD T 770 กับล�าโพงซันซุยรุ่นเก่าที่หนักๆ Made 
In Japan แท้ๆซึ่งได้มาจากพ่อตาเขาไม่ใช้แล้ว แต่ผม
ก็ได้รับความสุข รู้สึกได้จากคุณภาพที่ NAD T 770 ขับ
ความสุขความสุนทรีย์ทางดนตรีออกมาให้ผมฟัง มันช่วย
ผมได้มากจริงทั้งในยามที่มีความสุขและในยามที่มีความ
ทุกข์ หรือความเครียดจากการงานหรือจากเรื่องอื่นๆใน
ชีวิตจริง

แม้ในปัจจุบันผมก็ยังใช ้NAD T 770 Surround 
Sound Receiver ตัวเก่าและตัวเก่งของผมอยู่ จากที่ผม
ได้รับหมายเลขสมาชิก 4600039650  ซึ่งบริษัท โคไนซ์     
อีเล็คโทรนิค จ�ากัด ได้ส่งวารสาร Life Entertainment มา
ให้ผมได้อ่านได้สะสมความรู้และสะสมความฝันในช่วงต่อ
ไปของผมอยู่อย่างสม�่าเสมอ จนผมเกรงใจและหลายต่อ
หลายครั้งที่ผมอยากจะเขียนจดหมายมาบอกกับผู้จัดการ
บริษัทโคไน้ซ์ฯว่า “ผมขอสัญญาว่า ก่อนที่ผมจะเกษียณ
อายุราชการครู ในปีพ.ศ.2561 ผมจะพยายามเป็นเจ้าของ
แอมป์, ปรีแอมป์, เพาเวอร์-แอมป์, บลู-เรย์ ดิสค์ และ
ล�าโพงของ PSB หรือล�าโพงของ NHT ดีๆสักชุดให้ได้
ครับ” เพราะผมวาดฝันว่ามันคือความสุขและรางวัลชีวิตที่
เป็นสุดยอดปรารถนาในยามแก่ชราของผมครับ 

■

NAD กับฉัน
จาก สุรพล รัตนวิไลวรรณ

เริ่มชอบฟังเพลงตอนอยู่ประถมปลายแล้ว ในช่วงนั้น
เพลงลูกทุ่งที่ชอบก็คือ ครูสุรพล สมบัติเจริญ ถ้าเพลง

ฝรั่งก็ต้อง สี่เต่าทอง เอลวิส คลิฟฟ์ ริชาร์ดส เป็นต้น 
เครื่องรับวิทยุที่บ้านเป็นเครื่องหลอดยี่ห้อ PYE รับได้
เฉพาะ AM และคลื่นสั้น ได้ฟังเพลงของเพื่อนบ้าน โดยใช้ 
FM Tuner ต่อเข้ากับเครื่องรับวิทยุแล้วชอบน�้าเสียงมาก 
ในช่วงนั้นพอได้เงิน 200-300.-บาท ได้ซื้อ FM Tuner 
ยี่ห้อ Crown FM-200 และซื้อชุด KIT เครื่องรับวิทยุ AM 
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ของไทย วิทยุจากบ้านหม้อมาประกอบเอง เริ่มฟังคลื่น 
FM และชอบความไพเราะของเสยีงเพลงตัง้แต่นัน้มา ชดุนี้
เป็นเครื่องเสียงชุดแรกของฉัน

หลังจากเรียนจบและเริ่มมีงานท�าแล้ว ได้ซื้อเครื่อง
เสียงชุดที่ 2 แถววังบูรพา ร้านวังออดิโอ เป็น Pioneer 
ทั้งชุดมี SA-560 Stereo Amp 30W/CH, TX-560 AM-
FM Tuner, CT-660 Stereo Cassette Deck ขับล�าโพง 
Wharfedale Glendale X P2 เป็นล�าโพงสาม-ทาง 
Woofer 10 นิ้ว ชื่นชอบกับน�า้เสียงของมัน และอยู่กับมัน
มาหลายปี

หลังจากนั้น ก็มีโอกาสไปงานแสดงเครื่องเสียง ซึ่งจัด
ขึ้นตามโรงแรมบ้าง สถานที่จัดงานอื่นๆบ้างหลายครั้ง 
และมีความคิดอยากหาเครื่องเสียงชุดใหม่ จึงเป็นที่มา
ของเครื่องเสียงชุดที่ 3 คือ NAD 3020 Series 20 และ 
NAD 6325 Stereo Cassette Deck โดยยังใช้ล�าโพง 
Wharfedale ตัวเดิมอยู่ ตกตะลึงกับน�า้เสียงความไพเราะ
สมจริง ทั้งรายละเอียด ไม่ว่าฟังค่อยหรือดัง มันช่างดี 
ต่างจากชุดที่ 2 อย่างเห็นได้ชัด เหมือนฟังอยู่หน้าวงดนตรี
ปานนั้น ยังรักและชื่นชอบเครื่องเสียงชุดนี้จนถึงปัจจุบัน 
และไม่คิดที่จะเปลี่ยนอีกเลย 

■

NAD กับฉัน
และวันเก่าๆ  
จาก สุบิน วงศ์คุ้มสิน

ครอบครัวผมค่อนข้างมีฐานะยากจน ผมเป็นคนชอบ
ฟังเพลงเป็นชีวิตจิตใจแต่ง, ฟัง เครื่องเล่นธรรมดา

ก็ไม่ได้ เพราะหูสูง เรียกว่า รายได้ต�่ารสนิยมสูง การที่ผม
ชอบฟังเพลงสืบเนื่องมาจากตอนเด็ก พ่อก็ชอบเปิดเพลง
ฟัง ส่วนมากเป็นเพลงลูกทุ่งก็จ�าพวก ชัยชนะ บุญโชติ, 
ทูล ทองใจ 

อะไรประมาณนั้น ประกอบกับแต่ก่อนน้าชายขายเทป
และซีดี แต่ช่วงนั้นซีดียังไม่แพร่หลาย เพราะราคายังแพง 
ผมก็มีโอกาสได้ฟังเพลงทุกวันก็เลยซึมซับมาจนทุกวันนี้ยัง
ไม่แห้งเลย ผมมีเครื่องเล่นไมโครคอมโปรหนึ่งเครื่องของ 
JVC ตัวเล็กๆประมาณ 8 พันกว่าบาท ซึ่งตอนนั้นส�าหรับ
ผมถือว่าหรูแล้ว เปิดทุกวันจนพังไปแล้ว เวลามีงานแสดง
เครื่องเสียงที่ไหนก็พยายามกระเสือกกระสนไปงาน เรียก
ว่าไปฟังของฟรี ก็ท�ายังไงได้ไม่มีปัญญาซื้อ มีแต่มยุรา แต่
สิ่งที่ท�าให้ผมชอบเครื่องเสียงจริงๆมาจากพี่ชายผม เพราะ
เขาชอบมาก่อน และวันนั้นก็มาถึง เขาเฝ้าเก็บกระเทียม
เก็บหอมรอมริบ เพื่อซื้อ Integrated NAD 302 และ CD 
Player NAD 514 พร้อมกับล�าโพง Cerwin Vega Mx 
250 ตัวใหญ่มาก ทั้งหมดรวมเป็นราคาเท่าไหร่ไม่รู้ เพราะ
ผมไม่ได้ซื้อ ที่เขาซื้อ NAD ก็เพราะถึงจะไม่ Hi-End แต่ก็ 
Hiso ส�าหรับเขา เพราะ NAD ผลิตเครื่องเสียงในราคาที่

เราเอื้อมถึง และเสียงก็ดี
รูปร่าง OK และแล้วในวันนี้ NAD ที่เขาซื้อมาก็มา

อยู่ในครอบครองของผมแล้ว เปิดทุกวันไม่ว่าจะเป็นลูกทุ่ง, 
ลูกกรุง, สตริง, สากล, เพลงบรรเลง ผมฟังหมด และ 
NAD ก็ท�าได้ดีในความคิดผม

แต่ปัจจุบัน NAD เริ่มเหนื่อย เพราะมันนาน และเก่า
ตามกาลเวลา เริ่มจะพังบางชิ้นส่วน ผมก็มีความคิดอยาก
ได้ตัวใหม่ แต่ไม่มีปัจจัย รอคนบริจาคก็ยังไม่มี เลยต้องใช้
ตัวเดิมไปก่อน แต่การที่เครื่องตัวนี้อยู่กับเรามานานเป็น
สิบปี ก็ท�าให้ประทับใจ ไม่รู้ลืม เป็นความทรงจ�าที่ดี ที่ไม่มี
วันจางหายไปได้เลย ขอบคุณที่ NAD ยังผลิตเครื่องเสียงที่
ราคาไม่แพงมากไป ท�าให้เราพอจะเก็บเงินซื้อได้ ขอบคุณ
ที่ท�าของดีราคามิตรภาพ ขอให้เป็นของดีอย่างนี้ตลอดไป     

■

NAD กับฉัน
จาก ยงยุธ  พัชรสรวุฒิ

ที่ตัดสินใจเขียนประสบการณ์ความประทับใจมาร่วม
ด้วยนั้น ก็เพราะว่ารู้สึกประทับใจในความจริงใจ 

ความหวังดี ไม่เอาเปรียบลูกค้า พิสูจน์ได้ก็คือ ผมใช้สินค้า
ของบริษัทโคไน้ซ์เพียงชิ้นเดียวคือ แอมป์รุ่น 3020e ส่วน
ล�าโพง เครื่องเล่นแผ่นเสียงก็ใช้ยี่ห้ออื่น ซึ่งก็ประทับใจ
ในคุณภาพของแอมป์ตัวนี้ ผมอาจไม่มีประสบการณ์ใน
การฟังเครื่องเสียงเหมือนท่านอื่นๆ เพราะผมใช้แอมป์ 
3020e ร่วมกับเครื่อง Turntable ฟังเพลงจากแผ่นเสียง
เท่านั้น แต่ประเด็นที่ประทับใจก็คือ แม้ผมจะเป็นเพียง
ลูกค้ารายเล็กๆ ที่ซื้อสินค้าเพียงชิ้นเดียวเมื่อเกือบ 20 ปี
มาแล้ว (หรือนานกว่านั้น) ทางบริษัทโคไน้ซ์ก็ไม่ลืมลูกค้า
รายนี้ ได้กรุณาส่ง Life Entertainment มาให้เป็นประจ�า
ไม่ขาด ท�าให้ผมรู้สึกประทับใจจริงๆ ผมจึงถือโอกาสนี้
ร่วมโครงการของคุณเพื่อเป็นการย�้าเตือนว่า ลูกค้ารายนี้
ยังมีตัวตนและติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวของท่าน
อยู่ตลอด

ขอขอบคุณในความจริงใจของท่านจริงๆ
■

NAD กับฉัน
จาก อนันต์ จ�ารัสกุล

สวัสดีครับชาว บ้	า	น	ท	ว	า	ท	ศิ	น วันนี้อยากจะ
เขียนมาเชียร์ NAD กับเขาบ้าง เพราะว่าเราก็อยู่กับ

มันมา 25 ปีแล้ว
ส�าหรับ NAD ของผมคือ ปรีแอมป์รุ่น 1300, Power 

Amp. รุ่น 2400 ทั้งคู่ก็มีอายุประมาณ 25 มาแล้ว ถือว่า
เป็นปรีแอมป์รุ่นแรกที่ออกสู่ตลาดในสมัยนั้น ภาคที่ผม
ใช้งานมากที่สุดถึง 90% คือภาค Phono ที่เหลืออีก 10% 
เป็นของ FM Tuner
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จะมีหลอดแก้วบรรจุน�้ามันและมีน็อตพลาสติคส�าหรับตั้ง
ค่าแกว่งมากหรือน้อย อันนี้ยอมรับไม่ค่อยเข้าใจเท่าไร

ถึงเวลาต้องลองแล้ว เวลากดที่ Plate จะมีอาการเด้ง
ดึ๊งๆ คล้าย Turn AR จัดการเสียบสายสัญญาณเข้ากับ
ช่อง Phono NAD Pre 1300 นาทีแรกที่ได้ยิน เล่นเอา
ผมงงไปเลย เพราะเสียงที่มีทั้งความนุ่ม แน่น Detail 
หลากหลายพรั่งพรูออกมา ท�าเอา Turn Denon DP 75 
+ อาร์ม SME 310 ของผมแทบจะอายมุดดินไปเลย ทั้งๆ
ที่ใช้หัวเข็มเบอร์เดียวกัน คิดว่าเรื่อง Matching เป็นเรื่อง
ส�าคัญจริงๆ ที่ชอบเป็นพิเศษอีกจุดหนึ่งคือ เวลาเล่น
ไปจนหมด ใต้ Inner Plate จะมีปุ่มยื่นออกมา ปุ่มนี้จะ
ไปแตะกลไกของ CUE พอเพลงหมด CUE ก็จะท�างาน
ยกให้อาร์มลอยขึ้น หัวเข็มก็จะไม่สัมผัสกับแผ่น ท�าให้ 
Save เรื่องสึกหรอของปลายเข็มได้ เช่น ว่าเวลาคุณเข้า
ห้องน�้า หรือท�าอะไรก็ไม่ต้องมาพะวงเรื่องนี้ ที่สุดแล้ว
ในความคิดเห็นของผม คิดว่า Turn ตัวนี้น่าจะเหมาะกับ            
ผู้หญิงมากกว่าพวกผู้ชายมือใหญ่ ตีนใหญ่ เพราะขนาด
ของเครื่องจะเล็กมาก แถม Plinth ยังมีขอบข้างขึ้นมาทั้ง
ด้านซ้าย-ขวา เวลาจะบรรจุแผ่นต้องระวังหน่อย ท้ายสุดก็
ดีใจที่ได้ช่วยชีวิต Turntable ได้อีกตัวหนึ่ง

■

จนกระทัง่เมือ่ช่วงปลายปีทีแ่ล้ว บ้	า	น	ท	ว	า	ท	ศ	ิน 
ได้จัดงานโล๊ะสินค้า ซึ่งมีทั้งของเล่นได้และเล่นไม่ได้ ผม
ก็ไปได้ซาก Turntable ของ NAD รุ่น 5120 มาตัวหนึ่ง 
รุ่นนี้เคยเห็น Review ในหนังสือ Audio Vision เมื่อสัก   
20 ปีมาแล้ว โชคดีในงานวันนั้น บ	้า	น	ท	ว	า	ท	ศิ	น
น�าเอาอาร์มรุ่นนี้มาจ�าหน่ายด้วย ก็เลยต้องเหมาเอามา
ทั้งหมดและมีอาร์มแบบก้านกลมติดมาด้วยอันหนึ่ง

พอมาถึงบ้านก็จัดการถอดฝาครอบออก (Plinth) โอ้!
พระเจ้า เครื่องถูกถอดมอเตอร์ออกไป ไม่เป็นไรต่อมาก็ยก
กลับไป บ้	า	น	ท	ว	า	ท	ศิ	น อีก ได้พี่สมชายหัวหน้า
ช่าง ช่วยจัดการหามอเตอร์มาให้เลือก รวมทั้ง Pulley 
ด้วย ได้มาแล้วทีนี้ก็จัดการบัดกรีสายไฟมอเตอร์เข้าไป พอ
เสียบปลั๊กไฟฟ้าปุ๊บ อ่าว!เฮ้ย เจ้ามอเตอร์หมุนทันที เหตุ
เพราะว่ามันถูกบัดกรีต่อตรง เนื่องด้วยชุดทองขาวส�าหรับ
ปิดเปิดพัง และก็ถูกถอดออกไปบางส่วน จุดนี้จะอยู่ที่ปุ่ม 
CUE ร่วมกับสวิทช์ปิด-เปิด ลูกบิดชุดนี้ก็ไม่ได้ติดมากับ
เครื่อง แก้โดยไปซื้อลูกบิดพลาสติคมา 2 อัน อันหนึ่งให้
พอดีกับเบ้าหน้าเครื่อง อีกอันหนึ่งให้ปลายหางพอดีกับ
เพลา CUE ตัดแล้วใช้ไม้ตะเกียบต่อตรงกลางของลูกบิด
ทั้งสอง โดยใช้กาวตราช้าง เป็นอันว่าระบบ CUE ท�างาน
ได้แล้ว ทีนี้ก็ไปซื้อสวิทช์คันโยก 2 ทางมา (อย่างดี 120 
อย่างไม่ดีบัดกรีทีเดียวหัวหลุดออกมาเลย) ตัดสายไฟ
ที่ถูกต่อตรงมาเข้ากับขาสวิทช์ ทีนี้ก็เรียบร้อย ปิด-เปิด
ได้แล้ว คราวนี้ต้องหาสายพาน เดินหาทั่วบ้านหม้อก็ไม่มี
ตามขนาดที่ต้องการ ไม่เป็นไรไปหายางในรถจักรยาน
มาเอาฟุตเหล็กทาบแล้วใช้มีดคัทเตอร์กรีดให้หน้ากว้าง
เท่ากับร่อง Pulley วัดความยาวแล้วเจียปลายทั้ง 2 ข้าง
เป็นรูปปากฉลาม ใช้กาวยางเป็นตัวเชื่อม เสร็จแล้วก็เอา
แป้งมันลูบเสียหน่อย เพื่อให้มีการสลัดตัวออกจากร่อง 
Pulley อิสระมากขึ้น ก่อนจะเสียบโทนอาร์มลงไป อย่า
ลืมขันน็อตทั้งสองข้างของปุ่ม Vertical กะว่าให้ตึงพอดีๆ 
Turn AR XA, XB ก็ต้องท�าเช่นเดียวกันและสามารถท�า
จากภายนอกได้เลย ด้านตุ้มถ่วงน�า้หนักจะแขวนโตงเตง 
คล้ายกับจุด Vertical คือมีน็อตยันทั้งซ้ายและขวา ภายใน

NAD กับฉัน
จาก P’Nat Wiengweerachart  

ประมาณปี 2548 NAD C 521BEE ท�าให้ผมได้เข้าใจ
ว่า “น�้าเสียงที่ใส สะอาด ละเมียดละไมในการฟัง

เพลงแบบพิถีพิถันนั้นเป็นเช่นไร แม้หลังจากนั้น ด้วย
ความอยากรู้ อยากทดลอง จะปรับเปลี่ยนไปเล่นเครื่อง
เล่นซีดีหลากหลายยี่ห้อตลอดระยะเวลากว่า 6 ปีที่ผ่านมา 
ก็ยังคงคิดถึงน�้าเสียงที่อ่อนหวาน นุ่มนวล ฟังสบาย ฟัง  
ได้ทุกแนวของเครื่องเล่นต้นทางอย่าง NAD C 521BEE 
อยู่มิเสื่อมคลาย ถ้ามีโอกาสจะกลับไปเล่นเครื่อง NAD อีก
ครั้ง ผมสัญญา...

■
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ต้องขอขอบคุณ คุณลานทิพย์และพนักงานทุกท่าน
ส�าหรับวารสารที่ส่งให้ประจ�าเรื่อยมา ผมรับฉบับ 2 พ.ศ.
2527 เป็นต้นมาเลยครับ รับรู้สิ่งต่างๆได้ดีมากครับ และ
สิ่งที่ลืมไม่ได้ส�าคัญต่อจิตใจอย่างยิ่งใหญ่ “การต้อนรับและ
การบริการต่อลูกค้ายอดเยี่ยมที่สุด”

■

NAD กับฉัน
จาก ทศพร พันธ์พง

ผมก็คนหนึ่งก็ยอมรับ NAD มาโดยตลอด เป็นเด็ก
บ้านนอก เกิดที่สุพรรณฯ บ้านหลังน้อยในชนบท

ห่างตัวเมือง 4 ก.ม. เล่นเครื่องไฟ คุมเครื่องเสียงให้วัด
เรื่อยมา

 บ้านหม้อ ตั้งแต่ปี 1-จนจบ อ่านนิตยสาร ทดลอง
ฟังของเพื่อน เริ่มสร้างเอง เรียนรู้ไปเรื่อยๆ บวชเรียน
แล้วแต่งงานซะเลย เมื่อปีพ.ศ.2526 อยากได้-อยากได้  
เครื่องเสียงอย่างมาก ขอตังแม่เล่นเคนวูดเลย ไม่ค่อย                                 
ถูกใจเท่าทีค่วร เปลีย่นเป็นไพโอเนยีร์, มารานท์ซ และอกี
มากมาย ลองผิดลองถูกอยู่หลายปี และแล้ววันก็มาถึง                                           
ผมชวนแฟนผมเดินเข้าร้านแถววังบูรพา (ร้านเฮียนู รู้ที
หลังครับ) นั่งฟังกันจนบ่ายคล้อย แฟนบอกเอาตัวเทาๆ    
หน้าตาธรรมดาไม่ค่อยมีแสงสมีาลองซ ิพนกังานหยบิเอา        
เพลง Amanda Mc Broom ของ Sheffield Lab โอ้โห 
เสยีงนีพ้ลิว้ แฟนผมนัง่นิง่ไปเลย เจ้า NAD ตวัน้อย 3020    
โชว์ออกมา ทั้งความกว้างของเวที ต�าแหน่งดนตรี มิติ
กว้างลึกสูงครบถ้วน ได้เลยห่อเจ้า NAD ตวันีพ้ร้อมชดุท่ีเอา
มาลอง 3020, 4020, AR 3 ลงกล่องกลับสุพรรณทันที 
ถึงบ้านจัดการต่อชุดเลย 3 ทุ่มกว่าจะแล้วเสร็จ เพื่อน
นั่งกินเหล้าขอฟังของใหม่ พอเปิดที่บ้านผมใช้เพลงของ
สายัณห์ สัญญา จากซีดีตัวเก่าที่มี เงียบไปเลยนั่งฟังกัน                         
อย่างตั้งใจ ไม่ผิดหวังส�าหรับเครื่องชุดนี้เลย ใช้ชุดนี้หลาย
ปีไม่มีเกเร แฟนก็นอนฟังตอนคลอดน้องใหม่ๆจนติดหู          
ลางานได้เดอืนเดยีวกก็ลบัมาท�างานท่ีกรงุเทพฯอย่างเดมิ 
พร้อมเครือ่งเสยีงชดุนีข้องเขา ผมเองรบัราชการ อยูส่พุรรณฯ 
ก็ต้องดิ้นรนซื้อใหม่ตามระเบียบ ได้รุ่นใหญ่ขึ้นมาอย่าง 
3155, AR 30S จากนัน้กเ็ปลีย่นมาเรือ่ยๆ มงีานเกีย่วกบั 
สเตรีโอสองตายายก็ไม่พลาดชวนกันไปร่วมงานทุกครั้ง 
จนถึงปัจจุบันนี้ผมและแฟนลาออกจากงานกลับมาอยู่
บ้านฟังเพลงกันอย่างอบอุ่น มิวายตอนนี้ในห้องนอนยัง
มีเจ้า NAD ตัวน้อย 315, 415, 515, B1 อีกชุด แต่ตอนนี้
สนใจ SuperZero 2.0 อย่างจัง คงได้เป็นเจ้าของเร็วๆนี้

NAD กับฉัน
จาก นพ.การุณย์ ไกรศรินทร์

วันนี้ได้หนังสือ Life Entertainment เล่มใหม่ เดือน
กันยา-ตุลาคมแล้ว เห็นคนอื่นเขียนเรื่องความ

ประทับใจกับเครื่องเสียง NAD แล้ว เลยอยากจะเขียน
บ้าง เห็นว่าขยายเวลาปิดรับเป็น 30 กันยายน 2554 
เลยคิดว่าน่าจะมีเวลาพอเขียนส่งมาบ้าง เผื่อจะได้ล�าโพง 
PSB ไปฟังเล่นบ้าง

ผมเริ่มฟังเพลงและชอบฟังเพลงมาตั้งแต่เด็ก บ้าน
ผมอยู่ต่างจังหวัด ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า, TV, ตู้เย็น เคยได้
ฟังเสียงจากเครื่องเล่นจานเสียง, เทป Open Reel แบบ
ที่ฟังหมดแล้วต้องกลับม้วน (มีม้วนเปล่าด้านหนึ่ง อีก
ด้านหมุนเนื้อเทปไปหาอีกด้าน) ตอนไปเรียนหนังสือที่
กรุงเทพฯ ผมก็หิ้ววิทยุเทปเครื่องเล็กๆไปฟังในห้องนอน 
สมัยนั้นเมื่อประมาณปี 2522 เพลงชาตรีดังมาก ผมก็ฟัง
เพลงของวงชาตรีมาตลอด แล้วก็มาแกรนด์เอ็กซ์ โรยัล  
สไปร์ท พอจบหมอเมื่อปี 2530 ตอนนั้นผมรับราชการอยู่
จังหวัดหนึ่งทางภาคอีสาน ได้เงินเดือน 3,750.-บาท รวม
เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย 2,000.-บาท ผมต้องเก็บตังค์ตั้ง 3 
เดือนกว่าจะไปซื้อวิทยุเทป Akai เครื่องละ 5,500.-บาท 
ที่คลองถมได้ เป็นวิทยุเทปกระเป๋าหิ้ว มีล�าโพงแยกออก
มาได้ 2 ตัว เสียงก็ดีพอใช้ แต่พอไปฟังเครื่องเสียงของครู
ข้างบ้านที่เขาใช้เครื่องเสียงเป็นชุดของ Sony ก็ยังสู้เขาไม่
ได้ แต่ก็มีความสุขดี

หลังจากเป็นแพทย์ใช้ทุนครบ 3 ปี ผมก็กลับไปเรียน
ต่อแพทย์เฉพาะทางที่กรุงเทพฯ ตอนนี้ผมได้รู้จักรุ่นน้อง
คนหนึ่ง เขาชอบเล่นเครื่องเสียงมาก เครื่องเสียงเขา
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PSB ด้วย 
เขียนมาตั้งนานแล้ว ก็ยังต้องขอขอบคุณ NAD และ 

บ้	า	น	ท	ว	า	ท	ศิ	น ที่ยังส่งหนังสือ Life Entertain-
ment มาให้ผมโดยตลอด และผมก็อ่านมาตลอด หลาย
ครั้งผมเอามาอ่านซ�้าก็ได้ความรู้หลายอย่างดี ชอบคอลัมน์
ของคุณภูธร และหมอสันติภาพ รวมทั้งคุณอธิวัฒน์และ 
JLT ด้วยครับ

สุดท้ายนี้ขออวยพรให้ บ้	า	น	ท	ว	า	ท	ศิ	น และ
เครื่องเสียง NAD จงอยู่คู่คนไทยตลอดไป และมีลูกค้าทั้ง
ลูกค้าเก่าและใหม่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับ

มี CD NAD รุ่น 5000 Amp. ยี่ห้ออะไรจ�าไม่ได้แล้ว กับ
ล�าโพง XAV รุ่น Small One เสียงดีมาก สดใส พลิ้ว 
หวาน ผมเลยเริ่มขยับขยายชุดของผมบ้าง ตอนนั้นผม
ใช้วิทยุซาวน์ดอะเบาท์ต่อสายเข้า Amp. Tula และล�าโพง
ต่อเองของบ้านหม้อ ผมเริ่มจากซื้อ Tuner ของ Onkyo 
และ Amp. NAD รุ่น 302 เปลี่ยนล�าโพงเป็น XAV รุ่น 
Spider และ CD เป็น Denon รุ่น 615 เป็น CD รุ่น
เล็กแต่เสียงดี เสียง Amp. NAD ขับล�าโพง XAV ได้โปร่ง
พลิ้ว รายละเอียดดี เบสส์ไม่มากนัก เพราะผมชอบฟัง  
เพลงช้าๆ และเพลงร้อง เครื่องดนตรีไม่มากชิ้นแบบ
เพลง Jazz อยู่แล้ว

ต่อมาน้องชายผมเขายก Amp. NAD 2400 มาให้ ก็
เลยเอามาต่อกับ Amp. 302 โดยใช้ NAD 302 เป็นปรี
ต่อ Amp. NAD 2400 เสียงที่ได้ก็ยิ่งดีขึ้นไปอีก แล้วผม
ก็เปลี่ยน CD เป็น Marantz 63KIS เสียงก็ยิ่งดีขึ้นไป
อีก ตอนนี้เลยฟังเพลงได้นานขึ้น ต่อมามีลูกก็ฟังเพลง
ได้น้อยลง มีวันหนึ่งลูกสาวผมเขาปีนไปเปิด TV แล้วฉี่
รด Amp. NAD 2400 ไว้ โดยที่ผมไม่รู้ วันรุ่งขึ้นมาเปิด
เครื่องเสียงฟัง ปรากฏว่าไฟช็อต ควันลุกเลย Amp. NAD 
2400 ก็พังเพราะฝีมือลูกสาว เลยต้องยกไปซ่อมที่ บ	้า	น										
ท	ว	า	ท	ศิ	น ซึ่งก็ได้รับความกรุณาซ่อมให้เป็นอย่างดี 
หมดไป 2,000.-กว่าบาท เพราะภาคจ่ายไฟพังไปแถบนึง

หลังจากนั้นมาผมก็ฟังมาเรื่อยๆ เพียงแต่ว่าระยะหลัง
ก็ให้เวลากับลูกมากขึ้นจึงมีเวลาฟังเพลงลดลง แต่ก็ยังหา
เวลาฟังเพลงบ้าง ต่อมาเสียงของ Amp. เริ่มไม่เท่ากัน 
2 ข้าง ลองขยับเปลี่ยนสายล�าโพงแล้ว ก็ยังไม่ดี ก็เลย
เอา Amp. NAD 2400 ออก แล้วฟังแต่ NAD 302 อย่าง
เดียว เสียงก็ยังดีอยู่ แต่มีบางครั้งต้องขยับปุ่ม Balance 
บ้าง ถ้าเสียงเปิดใหม่ๆบางครั้งออกล�าโพงข้างเดียว ยัง
ไม่มีเวลายกไปให้บ้านทวาทศินดูสักที

นึกถึงงานเครื่องเสียงแล้ว ช่วงหลังมานี่ก็ไม่เคยได้ไป                                                      
สกัท ียงันกึถงึงานสมัยก่อนท่ีจดัท่ีโรงแรมแอมบาสซาเดอร์                                                     
นึกถึงงานที่ บ้	า	น	ท	ว	า	ท	ศิ	น	เคยจัด ผมเคยไปครั้ง
หนึ่งที่โรงแรมสยามอินเตอร์คอนติเนนตัล (ตอนนี้เปลี่ยน
เป็นสยามพารากอนไปแล้ว) การจัดงานจัดได้อบอุ่น เป็น
กันเองดี มีการแสดงดนตรี เครื่องดนตรี 3 ชิ้น ให้นักฟัง                                                    
เครื่องเสียงได้ฟังจากเครื่องดนตรีจริงๆ ท�าให้ทราบว่า
เครื่องเสียง NAD นั้น ฟังแล้วเหมือนธรรมชาติและให้
ความเป็นดนตรีขนาดไหน เสียงที่เป็นธรรมชาติยังไงๆ
ก็ฟังได้นานกว่าเสียงที่ประดิษฐ์ขึ้น เหมือนผู้หญิงที่สวย
ธรรมชาติ ยังไงๆก็ดีกว่าผู้หญิงที่แต่งหน้ามากๆเป็น
ไหนๆ ผมถึงชอบเครื่องเสียง NAD และไม่เคยเลยที่จะ
ไม่แนะน�าให้น้องๆที่เล่นเครื่องเสียงใหม่ๆ หันมาลองฟัง
เครื่องเสียง NAD ดู แม้แต่ร้านค้าที่จังหวัดผม สมัยก่อน
เคยเชียร์เครื่องเสียง Amp. ที่คนไทยท�าอยู่ยี่ห้อนึง ตอน
นี้หันมาเชียร์ และขาย Amp. NAD แล้ว รวมทั้งล�าโพง 

ผลรางวัล ประกวดเขียนเรื่อง  “NAD กับฉัน”
ผู้ที่ได้รับรางวัลที	่1	ก็คือ	คุณอนันต	์ปัญญาวัน	จาก

จังหวัดอุดรธาน	ีกับเรื่องราวที่สร้างความประทับใจให้กับเรา
มากที่สุด	ด้วยการเขียนด้วยลายมือภาษาไทยประดิษฐ์บรรจง
สวยงาม	พร้อมด้วยบทกลอนแสนไพเราะ	เหมาะกับการได้
รางวัลที	่1	เป็นที่สุดครับ	ขอแสดงความยินดีด้วยครับ	
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เ มื่ อ น้องน�้ำ
ม า เ ยื อ น

ในช่วงเวลาที่ผ่านมาของผมก็ต้องหอบผ้าผ่อนหนีน้อง
น�้าไปกับเขาด้วย เพราะโชคดีได้เป็นเขตที่ทางกทม.ยก
ให้เป็นเขตอพยพ แน่นอนว่าต้องมีความรู้สึกแย่ๆ
ปนเข้ามา ไหนมีคนประกาศเสียงเจื้อยแจ้วว่า “เอา

อยู่” ท�าไมกลายเป็นอยู่หมัด น�า้ไหลทะลักเข้ามารายรอบ
หมู่บ้านแบบนิ่มนวล แต่ก็รวดเร็วพอที่จะท�าให้ภายในสอง
วันถนนหนทางกลายเป็นคลองที่น�้าเอ่อสูงเกือบจะถึงพุง 
ความรู้สึกดีๆก็มีเข้ามาเหมือนกัน ในความยุติธรรมที่เรา
โหยหามาตลอดชีวิต ว่าไม่เป็นธรรมกะฉันเลย แต่น�า้เขา
เป็นธรรมมากพอดู ไม่ว่ายากดีมีจน ลงน้องน�า้เขาท่วมก็
จะเผื่อแผ่ไปทั่วๆ ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มาหา ส่วนคนชั้นใน
กรุงเทพมหานครอาจจะดีหน่อยตรงที่เขาไปไม่ถึง ส่วนเรา
นั้นต้องยกข้าวของขึ้นที่สูงโดยด่วน

อะไรบ้างเล่า อย่างแรกเลยคือบรรดาแผ่นดีวีดี ซีดี 

       ■  ‘ภูธร’
บลู-เรย์ ดิสค์ จ�านวนมากมายมหาศาล หอบขึ้นชั้นสอง 
เล่นเอาหอบซี่โครงบาน ไหนจะเครื่องเสียงแสนรัก ยก
กันจนไหล่แทบหลุดกว่าจะพาทั้งซิสเต็มหนีน�า้ได้ โซฟาตัว
โปรดต้องหาของมารองยกสูงลอยราวกับของประหลาด   
ตู้เย็นขนาดใหญ่นั้นเล่า ขืนต้องยกขึ้นชั้นสอง ขอยอมทิ้ง
ให้น�า้ท่วมดีกว่า ก็เลยต้องเรียกพี่รปภ.เขามาช่วยยกเทิน
บนชั้นวางของกะว่าหนึ่งเมตรน่าจะพ้น ก็คงไม่ต่างกับชาว
บ้านชาวเมืองทั่วไปที่ต้องได้รับความวุ่นวายยุ่งยาก และ
กลายเป็นผู้ประสบภัยไปในที่สุด ผมต้องไปนอนค้างอ้าง
แรมที่ออฟฟิศ ภายในห้องโฮม เธียเตอร์ ขนาดใหญ่ จัดที่
นั่นเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราว

ก็ดีเหมือนกัน ตื่นเช้ามาก็ท�างานเลย ไม่ต้องเสียเวลา
เดินทาง ว่ายังงั้น

ได้ที่หนักหนาก็คือดันเป็นคนหลงวัตถุกับเขาคนหนึ่ง
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ด้วยเหมือนกัน คือมีรถยนต์เอาไว้ใช้งานสองคัน คันแรก
มันเก่าจนเป็นเสือเฒ่าแล้ว ก็จ�าใจว่าเอาเถอะนะ เรา
ใช้เป็นพาหนะคู่กายเสี่ยงน�้าตามถนนไปก็แล้วกัน ถ้าหนี
ไม่ทันก็ต้องปล่อยให้จม หรืออย่างน้อยๆก็อาจจะขับขึ้น
ไปบนทางด่วนทันการ ส่วนอีกคันมันยังใหม่ๆอยู่ก็เอาไป
ฝากเจ้าของอาคารจอดรถที่สูงๆเอาไว้ การที่จะไปจอดยัง
สถานที่ภาครัฐเขาบอกว่ามีที่อนุญาตให้จอดนั้นไม่ทันเขา
หรอกครับ แค่ประกาศตูมเดียวคนก็แห่ไปจอดกันเต็มพื้นที่
แล้ว ความทุกข์ยากที่ตามมาก็คงไม่ต่างพี่น้องชาวไทย  
ภาคกลางสักกี่มากน้อย แต่ละวันเอาแต่ดูข่าวน�า้ท่วมจนจะ
วิกลจริตไปตามๆกัน ว่าไอ้ที่เราหนีมาถึงที่นี่ น้องน�า้เค้า
จะตามมาด้วยความพิศวาสอีกไหม? ขออย่าได้จองเวรจอง
กรรมกะพี่เลย การภาวนาก็ดูเหมือนจะได้ผล 

ครับ…หนึ่งเดือนกับการเป็นผู้อพยพ ได้รับรสชาติ
สนุกสนานพอได้อาศัย หลายๆวันเข้า เมื่อคิดถึงบ้าน
ก็อาศัยนั่งรถหกล้อลุยน�้าเข้าไปเยี่ยมเยือนกันทีหนึ่ง นี่
แหละที่เขาได้บอกกันว่า บ้านเป็นวิมานของเรา ไม่ว่าจะ
ไปอยู่หนไหนที่ใดจะสุขใจเท่าบ้านเก่าๆของเราเป็นไม่มี ที่
เราว่ามันแย่แล้ว หากไปเจอคนอื่นที่เขาหนักกว่าเราก็จะ
ปลงได้ง่ายขึ้นครับ 

เพื่อนคนรุ่นน้องคนหนึ่งเขาก็ดูจะหนักหนา ฟังเขา
เล่าแล้วแสนจะสงสาร เพราะไม่ทันระวังตัว ก�าลังเพลิน
กับการนอนหลับ รุ่งเช้าตื่นขึ้นมา รถยนต์คันโปรดป้าย
แดง จมมิดน�้าไปทั้งคันแล้ว ตีอกชกหัวตัวเองว่าท�าไมไม่
ได้รับการเตือนภัยที่ทันการ เรียกว่า “อึ้ง” ครั้งส�าคัญของ
ชีวิตเลย ที่เสียใจมากเสียยิ่งกว่าคือเครื่องเสียงและโฮม 
เธียเตอร์ ทั้งชุด ลงไปอยู่ใต้บาดาล ห้องโฮม เธียเตอร์ 
ชั้นล่างเพิ่งจะท�าได้ไม่นาน ลงทุนไปหลายแสน คราวนี้ไม่
เหลือให้ชื่นชม และแค่นั่งทอดถอนใจไม่กี่ชั่วโมง เพราะท�า
อะไรไม่ถูก น้องน�้าเขาก็ผลุดขึ้นมาจนแทบจะถึงชั้นสอง
เข้าให้แล้ว ต้องตาลีตาเหลือกออกมาตะโกนขอความช่วย
เหลือ ก่อนที่จะออกไปจากบ้านได้ก็ยามบ่ายเข้ามาเยือน

หลังจากเหตุการณ์นั้น ผ่านไปเดือนเศษ น�า้ลดลง
หมดเรียบร้อย ก็ได้กลับมาดูบ้าน เห็นแล้วให้ใจหาย 
รถยนต์เต็มไปด้วยโคลนเปรอะเปื้อน ภายในไม่ต้องพูดถึง 
เน่าสนิท ทั้งกลิ่นทั้งราขึ้นราวกับวอลล์เปเปอร์ลายพิเศษ 
ส�าหรับรถป้ายแดงเรียกซาเล้งมาขายเป็นเศษเหล็กซะยัง
จะดีกว่าเอาไปซ่อม เครื่องเสียงทั้งชุดหมกในโคลนจนดูไม่
ได้ จอหรือสกรีนรับภาพก็เน่าไม่แพ้กัน มันคงไม่เหมาะที่

จะน�าไปซ่อมแล้วละ รีโมท คอนโทรลหาไม่เจอสักอัน น่า
จะลอยไปไหนต่อไหนแล้วกระมัง ส่วนห้องโฮม เธียเตอร์ 
อันงดงาม ในเวลานี้ยังกับได้เข้ามาอยู่ในถ�้าเปียกชื้น
สกปรก กลิ่นเหม็นๆ  เหมือนได้ดูหนังสยองขวัญแล้ว
อรรถรสมันลอยออกมาอีกมิติหนึ่ง

ทัศนียภาพรอบห้อง เออ… แฮะ ได้อารมณ์จริงๆ 
กลิ่นราวกับอยู่ในห้องน�้าสาธารณะ ผนังห้องที่บุวัสดุ
ซับเสียงหลุดลุ่ย ส่วนที่เป็นผ้ามีทั้งราและความกระด�า    
กระด่างของโคลนเปรอะเปื้อน จนนึกไม่ออกว่าห้องเดิม
นี่สีอะไร ปลั๊กไฟยังมีน�้าไหลหยดลงมาเป็นทาง กะว่าหาก
ได้เปิดคัทเอาท์ปุ๊บ ไฟลัดวงจรได้ทันที ล�าโพงตั้งพื้นคู่หลัก
ด้านหน้า ช่างมั่นคงดีจริงๆ ไม่มีการขยับเยื้อนเคลื่อน
ย้ายไปตามกระแสน�้า เพราะน�้าหนักตัวของมันและเดือย
แหลมที่จิกลงพื้นอย่างมั่นคง  แต่ตัวตู้นี่สิ บวมเผละดูไม่
จืด ลองแกะผ้าหน้ากากล�าโพง ไดรเวอร์ยังแจ๋วแฮะ เป็น
โพลีย์โพรไพย์ลีนมันก็เลยไม่กลัวน�้า น่าจะยังใช้ได้แวะไป
ดูด้านหลังของมัน เห็นได้ชัดว่าท่อเบสส์นั้นเก็บกักน�้าเอา  
ไว้เต็มที่ ทั้งที่ไม่ได้สร้างมาเพื่อการนี้

คิดแล้วๆอยากให้มีคนหัวใส สร้างเครื่องเสียงแบบไม่
กลัวน�า้แบบกล้องถ่ายรูป Water Proof ถ้าจะดีไม่น้อย

การซ่อมแซมบ้านที่จะต้องท�าเป็นรายการหลัก 
ประเมินดูแล้วอยากเป็นลมล้มตึงลงไปเสียยังจะง่ายกว่า 
เขาได้หยิบเอากล้องถ่ายรูปมาถ่ายเก็บภาพไว้ทั้งหมด ซึ่งก็
ไม่รู้เหมือนกันว่าจะถ่ายไปท�าไม ให้มันได้อะไรขึ้นมา เห็น
แผ่นซีดีที่แสนรัก แผ่นเสียงที่ไปเละเทะรวมกันที่มุมห้อง
ยังกับซากสัตว์ หรือกองขยะขนาดใหญ่ มันไม่ไหวจริงๆ 
จะล้างเอามาใช้ใหม่นี่ก็คงจะท�าได้แค่ไม่กี่แผ่น เพราะโคลน
เลนที่มากับน�า้นั้นจับเขรอะ หมดสภาพแล้วจริงๆ เขา
เดินขึ้นไปชั้นบน เพื่อจะดูว่าน�้าเขาช�าแรกแทรกตัวขึ้นไป
ถึงไหม? โชคดี ที่น�้านั้นขึ้นไม่ถึงชั้นบน แต่ขโมยเข้าถึง 
ลองเปิดตู้เก็บของ โห…มีการรื้อค้นกระจุยกระจาย ของมี
ค่าบางอย่าง คุณโจรเค้าคงช่วยขนไปบ้างแล้วละ เดินเข้า
ห้องนอน นั่งลงอย่างอ่อนระโหยโรยแรง เปิดทีวีจอเล็ก
ที่เหลืออยู่ปลายเตียง ได้เห็นผู้สื่อข่าวประกาศแจ้วๆว่า “มี
การอนุมัติเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้าท่วมแล้ว” 

ถ้างั้นสงสัยว่ารูปที่ก�าลังถ่ายๆไปนี้น่าจะก่อประโยชน์
ได้บ้าง แต่…แค่ห้าพันบาทเท่านั้นนะ เอวังก็มีด้วย
ประการฉะนี้
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C u s t o m   F i l e  ■   ‘Hi-Res Man’

มาถึง 3 เอาท์พุท แยกอิสระต่อกันทั้ง 3                                              
เอาท์พุท เปรียบเสมือนมีเครื่องเล่นซีดีชั้น
ดีถึง 3 ตัว อุปกรณ์อีกตัวที่รองรับ Rnet ที่
อยากจะแนะน�าคือ iBridge หรือจะเรียกว่า 
เป็น Docking for iPod กไ็ด้ แต่เป็น Docking 
ที่ทาง Russound ตั้งใจออกมาเพื่อสาวก                   
ไอพอดโดยเฉพาะ ซึง่ถ้าท่านน�าเจ้า iBridge นี้
ไปต้ังไว้ทีห้่องรบัแขก แล้วมแีขกของเรามา เค้า
ก็สามารถที่จะฟังเพลงจากไอพอด หรือไอโฟน 
ที่เค้าใช้ฟังเป็นประจ�านั้นได้เลย เพียงเสียบ
เจ้าไอโฟน/ไอพอด เข้ากับตัว iBridge นับเป็น 
Furniture Gadget ชิ้นเอกได้เลย

มาชมซิสเต็มกันเลยครับ หัวใจของ
ระบบนี้จะเป็น Controller Amplifiers ของ           
Russound รุ่น MCA-C5 ก�าลังขับ 80Wrms/
zone ซึง่พอเพยีงในการฟังเพลงในแบบออดโิอ
ไฟล์ได้เลยทีเดียว ตัว MCA-C5 ตัวนี้ เป็นรุ่น
ล่าสุดของทาง Russound ใน ณ ขณะนี้ ใน 
C-Seriesนี้ จะมี Controller Amplifier อีกตัว
ที่เป็นตัว 6 โซน คือ รุ่น MCA-C3 ตัวนี้ก�าลัง

เจอกันเป็นฉบับแรกนะครับ ส�าหรับคอลัมน์
ใหม่ “Custom File” ทีจ่ะเป็นสพัเพเหระของ

เรื่องระบบเสียงมัลติ-รูม รวมไปถึงเทคโนโลยี
ของตัวระบบแบบต่างๆทั่วโลก ที่ทีมงานจะ
ทยอยน�ามาเสนอครับ รับรองงานนี้จัดเต็ม
เหมือนเดิม สไตล์ชาวโคไน้ซ์กันครับ

ประเดิมฉบับแรกของปีนี้ พาไปชมบ้าน
สวย เสียงดี เทคโนโลยีเจ๋ง ซ่ึงเป็นโพรเจ็คท์
ที่ทางทีมงาน Russound เพิ่งส่งมอบงาน   
ให้ลูกค้าเมื่อกลางปีที่ผ่านมา จุดเด่นของบ้าน
หลังนี้คือ สามารถคอนโทรลแต่ละโซนเป็น
แบบไร้สายจาก iPhone, iPad และ iPod 
Touch ได้โดยอิสระทุกพื้นที่ใช้งาน แทนที่จะ
คอนโทรลผ่าน Key Pad ในแต่ละโซน ลอง
จินตนาการตามครับว่า ท่านเดินไปห้องน่ัง
เล่นหยิบไอโฟนขึ้นมา แล้วเปิด App ที่ชื่อ 
Russound แล้วเลือกโซนห้องนั่งเล่น เปิดฟัง
เพลงที่อยากฟังได้ทันที หรือเลือกฟัง source 
ต่างๆได้ถึง 8 sources จะเป็นจากเครื่องเล่น
ซีดี จูนเนอร์ ไอพอด media server, iTunes 

บ้ า น ส ว ย...

เสียงดี…

จากคอมพวิเตอร์ (คอนโทรลผ่าน  Airplay อกี
ที) ทั้งหลายทั้งปวงที่กล่าวมา ไม่ต้องเดินไปที่
คีย์แพดเพ่ือกดสั่งงานอีกต่อไป ชีวิตนี้ง่ายขึ้น
อีกเยอะเลยทีเดียว

ยิ่งถ้าเราใช้ซอร์ซที่รองรับแบบ Rnet ก็จะ
ท�าให้หน้าจอท่ีแสดงผล สามารถแสดงข้อมูล
ของเพลงที่เล่น ณ ขณะนั้น ยังรวมไปถึงการ
ค้นหาเพลงอกีด้วย ทีส่ามารถค้นหาได้ทัง้แบบ
รายชื่อเพลง รายชื่อศิลปิน รายชื่ออัลบัม ซึ่ง
อุปกรณ์ที่จะรองรับระบบ Rnet ที่ว่านี้ ก็ได้แก่ 
ตัว Smart Media Server หรือ SMS3-320 
นั้นเอง ตัว SMS3-320 นี้มาพร้อมกับความ
จุในการเก็บข้อมูลทั้งเสียงและภาพนิ่ง มาก
ถึง 320GB เลยทีเดียว โดยตัว SMS3-320 นี้ 
รองรับการอ่านไฟล์เพลงรูปแบบต่างๆ ตั้งแต่ 
MP3, OGG, WAV รวมไปถึง Lossless ยอด  
ฮิทอย่าง Flac ไฟล์ที่ก�าลังฮิทในหมู่ออดิไฟล์ 
และยอมรับถึงคุณภาพเสียงว่าไม่ต่างแผ่นซีดี
เลย จุดเด่นอีกอย่างที่ส�าคัญของเจ้า SMS3-
320 นี้คือ สามารถปล่อยสัญญาณ output 
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ขับจะอยู่ที่ 40Wrms/zone เหมาะสมหรับบ้าน
ขนาดย่อมๆ ไปถงึบ้านขนาดกลางๆ เท่าทีผ่ม
มีโอกาสได้ลองฟังเสียงทั้งตัว MCA-C5 กับตัว 
MCA-C3 นัน้คณุภาพเสยีงนัน้แทบไม่แตกต่าง
กัน แต่ตัว MCA-C5 นั้นจะมีน�้าหนักเสียงท่ี
จรงิจงัมากกว่า และเมือ่ใช้กบัห้องทีม่ขีนาดใหญ่
ประมาณ 6 x 8 เมตรนี้ สามารถขับได้สบาย
เลย ให้เสียงครอบคลุมได้เต็มพื้นที่ห้อง

กลับมาดูรายละเอียดที่ตัว MCA-C5 กัน
ต่อ Controller Amplifier ตัวนี้จะสามารถแยก
การควบคุมอิสระได้ทั้งหมด 8 zone และต่อ
แหล่งโพรแกรมต่างๆได้มากสุดถึง 8 แหล่ง
โพรแกรมเลยทีเดียว ซึ่งโอกาสที่แต่ละโซนจะ
ฟังเพลงในแหล่งโพรแกรมเดียวกันนั้นน้อย
มากเลยทีเดียว อุปกรณ์ตัวถัดมาจะถือว่าเป็น
เพื่อนพระเอกเลยก็ว่าได้คือตัว Russound 
TCH1 หน้าที่หลักของอุปกรณ์ตัวนี้คือ เป็นตัว
อินเตอร์เฟสระหว่างระบบ Wi-Fi ภายในบ้าน
เข้ากับตัว MCA-C5 ซึ่งจะมีซอฟท์แวร์ภายใน
ตัวเป็นตัวควบคุมอีกทีครับ ที่เหลือก็จะเป็น

แหล่งโพรแกรมที่ทางเจ้าของบ้านตามความ
ต้องการ โดยมีไอพอดทั้งหมด 3 ซอร์ซ และ
อีก 2 ซอร์ซเป็นเครื่องเล่น CD/DVD และ
ใช้ Tuner ท่ีติดต้ังมากับตัวเครื่อง MCA-C5 
ส�าหรับฟัง FM/AM

อีกส่วนส�าคัญไม่แพ้กัน คือล�าโพงที่ท่าน
เจ ้าของบ้านเลือกใช ้ จะมีทั้ง NHT และ     
Russound ทางด้านล�าโพง In-Ceiling NHT 
จะรบัหน้าทีภ่ายในบ้านล้วนๆ ท่านผูอ่้านทีเ่คย
ฟังล�าโพง NHT แบบ Bookshelf ในตระกูล
ซีรีส์ Classic มา คงทราบดีถึงคุณภาพเนื้อๆ
ของล�าโพง NHT นั้นเป็นอย่างไร และใน
ตัวล�าโพง In-Ceiling ของ NHT ก็ไม่แพ้กัน       
จึงไม่แปลกใจว่า ล�าโพง In-Ceiling ที่ทาง               
โคไน้ซ์ฯสรรหาน�ามาเสนอให้แก่ท่านนั้น คือ                                              
สุดยอดของล�าโพง In-Ceiling อย่างแท้จริง 
โดยโซนท่ีเจ้าของบ้านที่เลือกติดตั้ง ก็จะเป็น
โซนที่ใช ้งานเป็นประจ�า ซึ่งเมื่อเลือกแล้ว
ที่ก็ครอบคลุมทั้งบ้านเลยทีเดียว ทั้งห้อง         
นัง่เล่น ห้องทานข้าว ห้องนอน แถมยงัออกไป

ภายนอกที ่สวนหย่อมเลก็ๆทีต่ดิตัง้เป็นล�าโพง
ก้อนหินของ Russound ตระกูล OutBack 
Rocks ที่กลมกลืนเข้ากับธรรมชาติสุดๆ

และอีกโซนที่ขาดไม่ได้คือ สระว่ายน�้าที่
เลือกเป็นล�าโพง Outdoor แท้ๆของทาง 
Russound รุ่นล่าสุดอยู่ในตระกลู Acclaim 
OutBack ที่ทนแดดทนฝนได้สบายมาก ผม   
ได้มโีอกาสสอบถามทมีงานตดิตัง้ทราบว่าบ้าน
หลังนี้ เจ้าของบ้านมองการณ์ไกล คือเริ่มวาง
โครงการพร้อมไปกับการสร้างบ้านเลยทีเดียว 
ท�าให้การปรับเปลี่ยน หรือเพิ่มเติมโซนทีหลัง
นั้นท�าได้ง่ายมาก และไม่ต้องมายุ่งยากในการ 
กรดีหรอืซ่อมแซมผนงั และฝ้าเพดาน ภายหลงั                  

และผมมีโอกาสพูดคุยกับเจ้าของบ้าน ซึ่ง
เป็นผู้ที่ชื่นชอบในระบบเสียงของทางโคไน้ซ์ฯ
ที่ท�าการติดตั้งให้ตั้งแต่เริ่มงานจนถึงเสร็จส้ิน
กระบวนการ ซึง่หลงัเสรจ็สิน้ภารกจิหน้าทีก่าร
งานในแต่ละวัน ก็มีโอกาสได้ฟังเพลงพักผ่อน
กับครอบครัว ในสนามหญ้านอกบ้าน นับว่า
เป็นครอบครัวที่อบอุ่นเป็นอย่างยิ่ง ในสภาวะ
แวดล้อมของคนเมืองกรุงอย่างในทุกวันนี้

ทั้งนั้นทั้งนี้ความสุขที่ได้จากการพักผ่อน
จากการฟังเพลงนั้น เป็นอะไรที่เรียบง่าย ท�า
กิจกรรมภายในครอบครัวไปพร้อมๆกันได้ จึง
เข้าคอนเส็พท์บ้านสวยเสียงดีอย่างลงตัวที่สุด

ทางทีมงาน Russound เอง ก็ฝาก
ประชาสัมพันธ์เล็กน้อย เกี่ยวกับเว็บไซท์ที่เพิ่ง
เปิดตัวไปไม่นานนี้ ซึ่งท่านที่สนใจในระบบ
เสียงมัลติ-รูม หรือก�าลังจะสร้างบ้าน เข้า
ศึกษา หารายละเอียดเกี่ยวกับตัวระบบ หรือ
เข้าไปชม Gallery ภาพบ้าน-คอนโดสวยๆ
ทีท่างทมีงานได้ไปตดิตัง้มา หรอืท่านทีม่ปัีญหา
เก่ียวกับระบบเสียง ไม่ว่าจะเป็น ระบบมลัต-ิรมู    
ตลอดจนไปถึงโฮม เธียเตอร์ ท่านที่สนใจ
ก็สามารถฝากค�าถามไว้ที่เว็บไซท์ได้เลยครับ                                            
http://multiroom.conice.co.th หรือโทร
สายตรงได้เช่นกันที่ คุณจีระศักด์ โทร.081-
8171714, คุณวีระพงศ์ โทร.087-6745888, 
คุณจิระภากร โทร.081-7228626 ยินดี                            
ให้ค�าปรึกษา หรือมีเวลาสะดวกอยากเจอตัว
เป็นๆ ท่านก็ถือแปลนบ้านเข้ามาพูดคุยกับ
ทีมวิศกรได้ที่โชว์รูมของทางโคไน้ซ์ฯเอง ซอย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถนนวิภาวดีรังสิต 
ได้เช่นกันครับ 

แล้วฉบับหน้าเราก็มีเรื่องราวเด็ดๆมาให้
ท่านได้ติดตามอ่านอีกครับ สวัสดีทุกท่าน
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(เต้ิง ลี่ จวิ้น) ในความเป็นบทเพลงที่มีกล่ิน
อายดนตรียุคโบราณอยู่เต็มขั้น มิใช่แนวเพลง
ยุคใหม่ท่วงท�านองฉับไว คึกคัก ที่มักใช้เครื่อง
ดนตรีสากลมาเล่นเป็นตัวหลัก

ปัจจุบันเธอผู้นี้อยู ่ในสังกัด Wonderful 
Music Ltd. ซ่ีงก็เป็นส�านักที่ออกแผ่นเสียง 
“รุ่นพิเศษ” ที่ผมก�าลังจะน�ามาแนะน�าสู่ท่าน
ทั้งหลายนี่แหละครับ บนตัวปกแผ่นเสียง
ชุดนี้ซึ่งได้รับการจัดท�าเป็นบรรจุภัณฑ์อัน
ปราณีตที่นับเป็นเอกลักษณ์ของต้นสังกัดจาก
ทางจีนแผ่นดินใหญ่ ซึ่งมักลงทุนท�ามาเป็นก
ล่องกระดาษหนาและหนักแข็งแรงราวกับ                 
บรรจุภัณฑ์ส�าหรับแผ่นเสียงที่เป็น Box Set 
กระน้ัน มีอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ประทับ
ก�ากับไว ้ว ่า “SUPERIOR AUDIOPHILE 
QUALITY” เพื่อบ่งบอกถึง “ความไม่ธรรมดา” 
ของการจัดท�าตัวแผ่นเสียงชุดนี้ ที่ปั้มบนเนื้อ
ไวนีลบริสุทธิ์หนัก 180 กรัม เฉกเช่นเดียวกับ
แผ่นเสียงระดับออดิโอไฟล์ทั้งหลายในปัจจุบัน 
พร้อมทั้งยังได้ระบุไว้ชัดเจนที่ตัวปกด้านหลัง
ว่า “Made in Germany” โดยมีหมายเลข
ก�ากับอัลบั้ม “WMLP-003” ดังนั้นสนนราคา
ส�าหรบัอลับัม้ชดุนีจ้งึแทบไม่ต่างจากแผ่นเสยีง                                              
Reissue คุณภาพสูงของค่าย Original Re-
cording Group (ORG), Analogue Production 
หรือว่า Stockfish ที่ระดับ 1,650.-บาท

ทว่าอัลบัมที่ผมหยิบจับมานี้ มิได้เป็น          
ผลงานชุดล่าสุดของเธอผู้นี้หรอกนะครับ หาก
แต่เป็นผลงานเพลงชุดสุดดังของเธอที่ได้รับ

ครั้งที่แล้วได้หยิบเอาผลงานแผ่นเสียง
ของชินจิ ทานิมูระ ชุด “SUBARU” มา

แนะน�ากัน ครั้งนี้ได้ใจเลยขอหยิบจับเอาแผ่น
เสียงน่าสนใจของศิลปินชาวเอเชียอีกคนมา       
แนะน�าให้ท่านทั้งหลายที่ชื่นชอบในการเล่น
แผ่นเสียงได้เสาะหามา “เปิดฟัง” ซ่ึงผู้อ่าน
หลายท่านอาจรูจ้กั หรอือาจถงึขัน้ได้เคยรบัฟัง
ผลงานของ “เธอ” ผู้นี้มาแล้ว 

...ใช่แล้วครับ ศิลปินที่ผมจะได้หยิบยกผล
งานมาแนะน�าใน “LE” ฉบับนี้เป็นสุภาพสตรี 
เธอเป็นชาวจีนครับ ขาว-หมวย สวยซะด้วย 
เรียกว่านอกจากจะมีน�้าเสียงอันไพเราะน่า
หลงใหลเป็นพรสวรรค์แล้ว ยังมีรูปเป็นทรัพย์
ตดิตวัมาอกีต่างหาก เธอเกดิในจงัหวดันานกงิ 
ชนะเลิศการประกวดร้องเพลงในจังหวัดตั้งแต่
เด็กๆ จึงได้รับการอุปถัมภ์ให้เข้าศึกษาศิลปะ
การร้องเพลงตั้งแต่ชั้นประถมกระทั่งเรียนจบ
ชัน้ไฮ-สคลู จากนัน้เธอจงึมุง่สูเ่ส้นทางการเป็น
นักร้องอาชีพโดยได้เข้าศึกษาวิทยาการด้านน้ี
เป็นพิเศษนับแต่นั้น

เธอได้มีผลงานออกอัลบัมในปีค.ศ.2005 
กับทาง Miao Yin Records แนวเพลงที่เธอ
ร้องนั้นมักจะออกไปในทาง Traditional Folk 
หรือเพลงพื้นเมือง-ท้องถิ่นของจีน และบ่อย
ครั้งที่เธอหยิบเอาบทกวีเก่าแก่สุดแสนซาบซึ้ง 
ต้ังแต่ครัง้ยคุสมยัถงัมาขบัขานออกเป็นผลงาน
เพลง ดังนั้นบทเพลงของเธอจึงแตกต่างจาก
ผลงานเพลงของศิลปินนักร้องสาวชาวจีนคน
อื่นๆที่เราท่านเคยรู้จัก อย่าง Teresa Teng 

เ ส น่ ห า อ ะ น า ล็ อ ก

ความนยิมมาก จนถงึขนาดได้มกีารน�าต้นฉบบั
มาสเตอร์เทปไปออกเป็นแผ่น XRCD ของค่าย 
JVC มาแล้วละขอรับ (รูปประกอบ 1) นักร้อง
สาวเจ้าของอัลบัมผลงานผู้นี้มีนามว่า “Tong 
Li” ครับ ซึ่งถ้าหากคุณลองเข้าไป “search” 
ใน Wikipedia จะพบชื่อนี้ในความหมายของ 
“เมืองโบราณ” (ancient city) ในประเทศจีน 
ที่เปรียบได้กับ “เวนิสตะวันออก” ซึ่งโดดเด่น
ในการเป็นเมืองที่สัญจรกันทางน�้าเป็นหลัก 
และยังคงยืนยงมาถึงปัจจุบัน อีกทั้งชื่อนี้ยัง
ไปพ้องกับศิลปินดาราสาวหน้าหวานโด่งดัง
ติดอันดับ Top Ten ของไต้หวัน ซึ่งชื่อเต็มๆ
ของเธอผู้นี้คือ “Tong Li Ya” ขอบอกตรงๆว่า 
ค้นหาประวัติของนักร้องสาวเสียงดี “Tong Li” 
นีย่ากจรงิๆครบั แต่จากการ “สบืค้น” ทางหน้า
เว็บไซท์พบว่า เธอเป็นที่นิยมมากจากน�้าเสียง
อันฉ�่า-เย็น และสดใส-ไพเราะของเธอ แม้แต่
คนยโุรปก็ยงัรูจั้กและชืน่ชอบเธอ มกีารแนะน�า-
บอกต่อให้ซื้อหาผลงานเพลงของเธอมารับฟัง 
แม้ว่าจะมอิาจเข้าในในภาษาจีนทีเ่ธอร้องก็ตาม 

ผมเองได้แผ่นเสียงชุดนี้มาจากการสั่งซื้อ
ผ่านทางเวบ็ไซท์ www.audiophile-cd.net ซึง่
ที่หน้าหลักบังเอิญว่ามี “มุมแผ่นเสียง Vinyl 
Records” ปรากฏอยู ่จงึสนใจและได้แวะเข้าไป
เยี่ยมเยือน ซึ่งก็ได้พบว่ามีการน�าเข้าอัลบัมนี้
มาจ�าหน่ายด้วย ก็เลยได้แผ่นเสียงชุดนี้มาฟัง
สมใจอยาก (แต่กต้็องรอเวลาอยูน่านนบัเดอืน
กว่าของจะเข้ามา) และไม่ผิดหวังเลยจริงๆกับ
คุณภาพเสียงที่ได้รับครับ รับรองว่า เมื่อได้ฟัง

L P ที่ ค ว ร ห า ม า เ ปิ ด ฟั ง 
[2]
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เพลงในอลับมัชดุนีแ้ล้ว เรือ่งสตุง้-สตงัค์ทีจ่่าย
ออกไป เป็นไม่นึกเสียดายเลยก็แล้วกัน 

บทเพลงแทบทั้ งหมดในอัล บัมชุด น้ี          
ให้อารมณ์เพลงอันเปลี่ยว-เหงา-เศร้า-เดียว
ดาย สะท้อนถึงความรู้สึกเบ้ืองลึกที่ผิดหวัง 
เวิ้งว้าง เหม่อมองทอดสายตาไปข้างหน้า 
ปล่อยใจลอยล่องไปสุดสายตา เสียงของ “เธอ” 
ผู้นีเ้ข้าได้ดยีิง่นกักบัลกัษณะบทเพลงแนวนี ้ฟัง
แล้วเยน็สบาย ชุม่ฉ�า่ใจ แม้จะเป็นเพลงเศร้าๆ
แต่ก็หวานซึ้ง ฟังได้ไม่เบื่อกันง่ายๆ ผมเองยัง
ฟังซ�้าซะ 2-3 เที่ยวหลังจากได้แผ่นนี้มา จน
นึกขึ้นได้ว่า สมควรน�ามาแนะน�า-บอกต่อกัน 

ผมเองก็มิได้เข้าใจในภาษาจีนที่เธอร้อง
หรอกนะครับ แต่ชื่นชอบในน�้าเสียงของเธอที่
ให้ความรู้สึกอ้อนอ้อน อ่อนช้อย ละมุนละไม 
(...เป็นธรรมดาของสว.ครับที่มักชอบกินของ
ขม ดมของหอม ชมของสวย และฟังเสียง
นุ่มๆใสๆของสาวๆ ฟังแล้วกระชุ่มกระชวย
ช่วยลดสภาพความเป็นชาย ”สงูวยั” ลงไปบ้าง...
อะไรประมาณนั้น) บวกกับความที่ตัวเองชอบ
อะไรๆที่ติดจะโบราณๆอย่างเครื่องดนตรียุค
เก่าๆของทั้งไทย-จีน-ญี่ปุ่น-อาหรับ ซ่ึงแฝง
กลิ่นอายตะวันออกอันมีมนต์เสน่ห์อย่างเป็น 
Oriental พอได้ยินผลงานเพลงของ “Tong Li” 
ที่มีปรากฏอยู่ตาม You Tube ก็เลยไปเสาะ
หาแผ่นซีดีมาเปิดฟังแล้วถูกใจ (รูปประกอบ 
2) กระทั่งถึงขั้นจ�าต้องดันด้นไปแสวงหาแผ่น
เสียงมาเปิดฟังกันนี่แหละครับ

อย่างที่บอกไว้ตอนต้นว่า บทเพลงของ 
“เธอ” ผู้นี้เป็นแนวเพลงจีนพื้นเมือง-โบราณ 
ดังนั้นเครื่องดนตรีที่ใช้จึงเป็นเคร่ืองดนตรี
ส�าเนียงจีนเป็นหลัก มีบ้างที่น�าเอาเคร่ือง
ดนตรสีากลมาผสม อย่างฉาบ, กลอง, ไวโอลนิ 
และเชลโล่ แต่ก็เป็นตัวรองเพื่อช่วยเสริม
ความอลังการในบทเพลง โดยจะเล่นคลอเป็น        
แบ็คกราวน์ดอยู่ด้านหลังลึกเข้าไปในเวทีเสียง 
ฉะนัน้ใครทีช่ืน่ชอบเสยีงของกูเ่จงิ, เอ้อร์หแูละ 
ขลุ่ยจีนรับรองไม่เป็นที่ผิดหวังด้วยประการทั้ง
ปวงครับ ซึ่งขอบอกว่า เขาบันทึกเสียงเคร่ือง
ดนตรีโบราณเหล่านี้มาดีมาก แจ่มชัด สด
สะอาด กระจ่างแจ้ง ทว่าให้ความพละพลิว้ และ
กังวานปลายหางเสียงสูงทอดยาวไกล โดยไม่
ปรากฏอาการเดินหน้าพุ่งเข้าหาคนฟัง อย่าง
ที่เรียกกันว่า forward แต่อย่างใด

อัลบัมชุดนี้ที่ผมน�ามาแนะน�ามีชื่อว ่า 
“March” วัน-เดือน-ปีที่ออกผลงานต้องขอ 
บอกตามตรงว่าไม่ทราบครับ เนื่องเพราะมิ         

ได้ระบไุว้ โดยมผีลงานบรรจไุว้ทัง้สิน้ 11 เพลง
ด้วยกนั แต่กจ็นด้วยปัญญาทีจ่ะอธบิายถงึความ
หมายในแต่ละเพลง จากความไม่รู้ (อะไรเลย
จริงๆ) ในด้านภาษาจีน จึงท�าได้แค่เพียงน�า
เอาช่ือเพลงที่ได้มีการระบุไว้เป็นภาษาอังกฤษ
มาบอกกล่าวกันดังนี้ครับ A1: The Beauti-
ful Tai Lake (3:12), A2: Beautiful spring 
scenery (5:10), A3: The song of burying 
flower (4:59), A4: See the army off (5:37), 
A5: Watching at spring wind (5:39), B1: 
March (4:44), B2: The songs recall my 
love (3:29), B3: Princess (4:01), B4: From 
the first day to the fifteenth (4:36), B5: 
Rely on each other forever (4:07) และ B6: 
Lost in love (3:51)

“A4” (มิใช่ขนาดกระดาษนะครับ) นี่ผม
ชอบมากๆ ย้อนกลบัมาฟังอยูห่ลายเทีย่ว เป็น
เพลงทีไ่พเราะจรงิๆ ท่วงท�านอง ไม่ช้า-ไม่เรว็ มี
เสียงคอรัสใสๆร้องคลอด้วยในช่วงกลางเพลง 
เสียงคอรัสน่ีสามารถแยกแยะเป็นคนๆไปใน
กลุ่มที่ร้องได้เลย เพลงนี้นอกจากจะมีเครื่อง

ดนตรจีีนโบราณเป็นพระเอก-นางเอกแล้ว เขา
ยังได้น�าเอาเปียนโน และไวโอลินมาเล่นคลอ
ช่วยเสรมิบรรยากาศความโรแมนตคิยิง่นกั ขอ
ย�้าว่า “ไพเราะมากๆ” 

“A5” มาในท่วงท�านองหวาน-เศร้า โดย    
ใช้เชลโล่ (Cello) มาเล่นเป็นตวัน�า พร้อมกบัน�า
กู่เจิงมาเล่นเป็นตัวล้อกัน ให้บรรยากาศเยือก
เย็นจับใจ ไพเราะมากเช่นกันขอบอก... มาต่อ
กันที่หน้า B ซึ่งครานี้ท่วงท�านองดูจะเข้มข้น
ขึ้นมาหน่อย แต่ก็ยังคงไว้ในห้วงอารมณ์เพลง
อนัหวานซึง้ ทว่ารูส้กึได้ถงึความเบกิบาน แช่ม
ชื่นใจ เครื่องดนตรีที่บรรเลงก็ฟังดูจะมีความ
ซบัซ้อนขึน้ หลายชิน้ หลากประเภทกว่าทีใ่ช้ใน
หน้า A อย่างเช่นหมู่เครื่องสายไวโอลิน และ
กลองชดุทีเ่ล่นคลอเป็นพืน้เสยีง ฟังดลูกึเข้าไป
ในซาวน์ดสเตจ ให้บรรยากาศซึง้ๆ แต่พระเอก
ตัวจริงยังคงเป็นเครื่องดนตรีจีนโบราณ 

“B1” เป็นเพลงชื่อเดียวกับอัลบัม “March” 
ที่ขออนุญาตข้ามไป ถือเป็นการบ้านให้หาฟัง
กันก็แล้วกัน “B2” ท่วงท�านองรุกเร่งขึ้นมา
นิด เหมือนเปลี่ยนจากอารมณ์เดินทอดน่อง 
ชมนก-ชมไม้รายทางไปเรื่อยๆ มาเป็นเดิน
เร่งๆ ให้ถึงที่หมายเร็วๆ เพลงนี้เขาใช้ทั้ง
ไวโอลินและเครื่องดนตรีสากลหลายชิ้นมา
เล่นประกอบร่วมกันอย่างน่าฟัง “B3” ย้อน
กลับมาสู่ความหวานซึ้ง เป็นเพลงที่มีค�าร้อง
คุ ้นหู ส�าหรับใครที่ชื่นชอบบทเพลงจีนพื้น
บ้านน่าจะเคยคุ้นอยู่บ้าง และนับเป็นอีกเพลง
ที่ผู้ชื่นชอบในดนตรีจีนพื้นบ้านจะต้องชื่นชอบ 
เพราะใช้กู ่เจิงและเอ้อร์หูมาเล่นล้อกันเป็น
พระเอก-นางเอกประมาณนั้น ซึ่งสะท้อนถึง
บรรยากาศท้องทุ่งโล่งกว้าง มองทอดสายตา
ไปไกล ปล่อยใจลอยล่องไปเรื่อยๆ สายลมพัด
เอื้อยๆ ท่ามกลางแสงแดดอ่อนๆยามเช้าอัน
สดชื่น ....สบายอารมณ์

“B4” นี่เป็นเพลงที่ผมชื่นชอบมากๆ แต่ก็
ขออนุญาตข้ามไปไม่สาธยาย ถือเป็นการบ้าน
ให้หาฟังกันเช่นเดียวกับ “B1” ละกันครับ ต่อ
ที่ “B5” ซึ่งต้องบอกว่า เสียงซอเอ้อร์หูไพเราะ
จับใจจริงๆ ให้บรรยากาศอันตัดพ้อ-ร�าพัน
กระนัน้ “B6” ใช้ไวโอลินเล่นเป็นตวัเดนิท�านอง
หลัก พร้อมๆกับใช้กีตาร์เล่นคลอเป็นตัวรอง      
ภายใต้บรรยากาศอันหวาน-เศร้า ซึ้งตรึงใจ 

...ตัดฉับ ไว้พบกันใหม่ฉบับหน้า ขอให้สุขีๆ
ไปตลอดปีโดยถ้วนทั่วกันนะขอรับทุกๆท่าน 
เป็นการทิ้งท้ายไว้ส�าหรับฉบับนี้ครับ • มงคล
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‘หมง มัลติแทร็ค’

NAD T 557
B l u - r a y  D i s c  P l a y e r

เทคโนโลยด้ีานโฮม เธยีเตอร์ ได้รบัการพฒันาให้ก้าวหน้า
ขึ้นไปอีกระดับขั้น ด้วยระบบ Blu-ray Disc จนสามารถ 
ได้มาซึ่งระบบภาพและเสียงในระดับไฮ-เดฟ (HD) ที่                                                          
ผู้ชม/ผู้ฟังจักรับรู้ได้ถึงรายละเอียดต่างๆ รวมถึงความ

สมจริงมากยิ่งข้ึนกว่าเม่ือคร้ังที่เรา-ท่านรับชม/รับฟังจาก 
DVD 

ซึ่งนี่เสมือนเป็น “วงวัฏจักร” ที่หมุนเคล่ือนมาซ�้ารอย
ประวัติศาสตร์เฉกเช่นเมื่อครั้งที่ดีวีดีมีคุณภาพเฉือนห่าง 
LD อย่างไม่เห็นฝุ่น จนแอลดีตายไปจากตลาด มิหน�าซ�้า
บลู-เรย์ ดิสค์ ยังมีสมรรถนะสามารถรองรับกับนวัตกรรม
แปลกๆใหม่ๆได้อย่างแทบจะไร้ขีดจ�ากัด ความนิยมในการ
เล่นบลู-เรย์ ดิสค์ จึงเพิ่มทวีมากขึ้นทุกวัน ซึ่งนับเป็นข่าวดี
ที่จะมีส่วนท�าให้ราคาของบลู-เรย์ ดิสค์ นั้นย่อมเยาลงมา     
ได้กว่าที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ ในขณะที่ตัวเครื่องเล่น หรือ
บลู-เรย์ ดิสค์ เพลเยอร์นั้นได้ปรับราคาลดลงมากว่าเมื่อ
ครั้งเพิ่งออกตลาดใหม่หลายเท่านัก ณ ปัจจุบัน ในขณะที่
สมรรถนะนั้นนับว่า “เหนือชั้น” อย่างน่าทึ่ง 

T 557 นับเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ดี นี่คือเครื่องเล่น
บลู-เรย์รุ่นที่ 3 ของ NAD ที่ออกสู่ตลาดมาในระดับราคา
ย่อมเยา ทว่ารับรองว่าสมรรถนะนั้นย่อมสูงเกินราคา
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของ NAD ที่ยึดมั่นในหลักการ
นี้เสมอมา ดูได้จากการเลือกใช้ DAC ขนาดรายละเอียด 
148MHz/12-bit ส�าหรับการถอดรหัสข้อมูลดิจิทัลทางด้าน
ระบบภาพ (video digital-to-analog converter) และดเีอซี        
ขนาดรายละเอียด 192kHz/24-bit ส�าหรับการถอดรหัส
ข้อมูลดิจิทัลทางด้านระบบเสียง (audio digital-to-analog 
converter) 

ทั้งนี้ทั้งนั้นภายใต้มิติตัวเครื่อง (กว้าง) 17-1/8 x (สูง) 
2-3/8 x (ลึก) 11-1/16 นิ้วของ T 557 นั้น ได้รับการบรรจุ 
features ใหม่ๆทันสมัยไว้มากมาย นับตั้งแต่สามารถรอง
รับฟอร์แม็ทแผ่นดิสค์อันหลากหลายทั้ง BD, DVD, CD 
audio, AVCHD, Divx, MP3, WMA, กระทั่ง JPEG ทั้ง
ยังพร้อมส�าหรับการถอดรหัสข้อมูลเสียงแบบ HD Audio 
อย่าง Dolby TrueHD และ DTS-HD Master ได้ในตัว 
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นี่ยังไม่นับรวมถึงการถอดรหัสข้อมูลดิจิทัลทั้งหลายอย่าง 
DivX Video, MP3 and WMA Music และ JPEG Photo 
Files เป็นการแถมพก

NAD มิได้มุ่งเน้นให้ T 557 มีระดับราคาที่ต�า่โดยตัด
ฟังค์ชันต่างๆออกไป ตรงข้าม NAD กลับประเคนใส่ฟีเจอร์
ต่างๆอนัทนัสมยัเข้าไปใน T 557 อย่างเตม็ขัน้ ไม่ว่าจะเป็น 
BD-Live (Profile 2.0) ฟังค์ชนัทีพ่ร้อมส�าหรบัการเล่นแผ่น 
บลู-เรย์ที่มีฟังค์ชันนี้อยู่ ท�าให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อ T 557 
เข้ากบัอนิเตอร์เนท็ผ่านทาง Ethernet Port (LAN) ทีอ่ยูบ่น
แผงหลังเครื่อง เพื่อรองรับการใช้ส่วนต่อขยาย Contents 
ของ BD-Live Web หรือเพื่อการรับชม BonusView/
Picture-in-picture ก็สามารถกระท�าได้สะดวกสบาย 

กระนั้น T 557 ก็มิได้มีหน่วยเก็บความจ�าในตัว หรือ 
Internal Memory ไว้ส�าหรับการจัดเก็บข้อมูลในส่วนนี้ แต่
ก็ได้ติดตั้งช่องเสียบ USB (มีฝาเลื่อนเปิด/ปิดป้องกันฝุ่นซะ
ด้วย) มาให้เพื่อความสะดวกในการใช้งานร่วมกับ External 
Storage Device รวมทั้งยังสามารถท�าการถอดรหัส      

ไฟล์ข้อมูลภาพและเสียงผ่านทางช่องเสียบ USB นี้ได้อีก
ด้วย ...แน่นอนว่า T 557 ย่อมต้องมีช่องเสียบต่อ HDMI 
ติดต้ังมาด้วย ท�าให้การรับชมภาพนั้นกระท�าได้ถึงระดับ 
1080p Resolutions อย่างสมบูรณ์ ทั้งระบบ 1080p/60 
และ 1080p/24 อีกทั้งการเสียบต่อ HDMI นี้ ยังช่วยให้การ
เล่นแผ่นดีวีดีธรรมดาสามารถได้รับการ Upscaling ราย
ละเอียดภาพขึ้นไปจนถึงระดับที่ใกล้เคียงกับการรับชมจาก
แผ่นบลู-เรย์ การรับชมภาพยนตร์จากแผ่นดีวีดีที่ได้สะสม
ไว้จึงได้อรรถรสที่ถูก “ยกระดับ” ขึ้นด้วย

อย่างไรกต็าม T 557 กม็ไิด้ถกูออกแบบให้รองรบักบัการ
ถอดรหสัส�าหรบัการรบัชมในแบบ video-on-demand หรอื
ว่าการดาวน์โหลดต่างๆจาก service provider ทัง้หลายมา
ไว้ในเครื่อง (อย่างเช่น Netflix, Amazon, CinemaNow 
เป็นต้น) อกีทัง้แม้จะเป็นเครือ่งเล่นบลู-เรย์สมรรถนะสูง แต่ 
T 557 กม็ไิด้มช่ีองเสียบจ่ายสัญญาณเสียงขาออกของระบบ
มัลติ-แชนแนล มาให้ด้วย ดังนั้นการรับชม/รับฟังในระบบ 
7.1 Channel จึงจ�าเป็นต้องท�าการเสียบต่อ T 557 ไปยัง 
A/V Receiver หรือ A/V Processor/Decoder ผ่านทาง
สาย HDMI เพื่อให้ท�าการถอดรหัสข้อมูลเสียงเซอร์ราวน์ด                                                        
นัน่ เพราะทีแ่ผงหลงัเครือ่งของ T 557 มช่ีองจ่ายสญัญาณ
เสียงอะนาล็อกขาออกเฉพาะระบบสเตรีโอ Left/Right 
เท่านั้นติดตั้งอยู่

ซึ่งนี้เป็นประเด็นที่อยู่ในใจของผมว่า ฤา NAD จะมุ่ง
เน้นให้ T 557 มคีณุภาพเสยีงในระดบัออดโิอไฟล์อย่างเตม็
ขัน้ เพือ่ให้การ “รบัฟัง” เพลงทัง้จากแผ่นซดี,ี ดวีดี,ี บล-ูเรย์ 
และกระทั่งไฟล์ดิจิทัลมีความสมบูรณ์แบบกว่าการเล่นผ่าน
เคร่ืองเล่นบลู-เรย์ธรรมดา ซึ่งก็พบว่า ความคิดของผมไม่
พลาด หลงัจากทีไ่ด้รบัฟัง T 557 ผ่านชดุเครือ่งเสยีงประจ�า
การของผม ซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง

อ้อ...ที่แผงหลังเครื่องของ T 557 ยังมีช่องเสียบ
จ่ายสัญญาณภาพขาออกแบบ Component Video และ 
Composite Video ติดตั้งมาให้ด้วย (ไม่มี S-Video) รวม
ท้ังช่องเสียบจ่ายข้อมูลเสียงดิจิทัลทั้งแบบ Coaxial และ 
Optical ครบครัน นอกเหนือจากช่องเสียบ HDMI Output 
และ LAN Input ดงัทีไ่ด้กล่าวแล้ว อนึง่ในหน้าเมนกูารปรบั
ตัง้ระบบภาพของ T 557 นัน้สามารถเลอืกท�าการปรบัตัง้ค่า
ต่างๆได้อย่างหลายหลาก ไม่ว่าจะเป็น contrast, dynamic 
contrast, brightness, sharpness, saturation, black 
level, block และกระทั่ง mosquito noise reduction ท�า 
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ให้ผูใ้ช้สามารถปรบัแต่งคณุภาพของภาพทีร่บัชมร่วมกบัทวีี
ได้อย่างละเอียดราวกับโพรเฟสชันแนล

ผลลัพธ์การใช้งาน

ผมได้เสียบต่อ T 557 เข้ากับ LCD TV ขนาดจอภาพ 
42 น้ิวผ่านทางสาย HDMI พบว่า คุณภาพที่ได้ดีเกิน
บรรยายจรงิๆครบั ไม่รูว่้าจะบอกหรอือธบิายอย่างไรด ีเมือ่
ผ่านการปรบัตัง้ระบบภาพตามมาตรฐานประสบการณ์ของ
ผม ...สสีนันัน้อิม่เอมมาก สด-เข้มเตม็ตา สามารถไล่ระดบั
ความชัดลึกได้แม้ในฉากภาพที่ค่อนข้างทึบ-มืด ส่วนความ
คมชัดของภาพน้ันดีมากๆ การรับชมด้วยแผ่นดีวีดี ดูจะมี      
รายละเอียดแยกแยะได้มากขึ้น เส้นขนอ่อนนุ่มของตัว                                                       
มอนสเตอร์ใน Monster Inc. พลิว้ๆเป็นเส้นๆชดัเจนทเีดยีว 
ฉากใต้ทะเลอันงดงามจากเรื่อง Nemo ก็ละลาน-ตระการ
ตาจริงๆ สมจริงมากๆ บ่งบอกได้ถึงประสิทธิภาพใน                                         
การอัพสเกลของ T 557

ส�าหรับการรับชมจากแผ่นบลู-เรย์ให้มิติภาพที่ไล่ระดับ

ความตื้น-ลึกได้น่าตื่นตา-ตื่นใจ ฉากภาพในขณะเคลื่อน
ไหวเร็วๆ “ราบเรียบระรื่น” (smooth) ดีมากๆ ไร้การฟุ้ง    
เบลอร์อย่างที่พบในการรับชมจากแผ่นดีวีดี อาการเป็น
ปื้นๆของสีสันบริเวณฉากหลัง (background) ก็ไม่ปรากฏ 
ความคมชัดของภาพก็ดีมากๆเช่นกัน รับชมแล้วต้องขอ 
บอกว่า อิ่มเอมตาและกระหยิ่มใจจริงๆครับ

โดยส่วนตวันัน้ ผมเองดหูนงัน้อยยิง่กว่าน้อย เมือ่เทยีบ
กับการรับฟังเพลง ส่วนใหญ่แล้วแม่บ้านผมจะนิยมรับชม
มากกว่ารับฟัง ซึ่งก็เห็นเค้าชื่นชอบ T 557 อย่างออกนอก
หน้า ดูเรื่องนี้เสร็จ ก็ต่อด้วยแผ่นนั้น ...แผ่นโน้น ...3-4 
เรื่องรวดเดียวต่อกัน แล้วก็เดินมาถามเรื่องราคา พอบอก
ไปก็ตอบกลับมาว่า ซื้อนะ...ถูกมาก คุ้มค่าจริงๆ  

ทีนี้ก็มาว่ากันด้านคุณภาพเสียงบ้างละ ซึ่งเป็นการรับ
ฟังผ่านชุดหลักที่ผมใช้งานอยู่ประจ�าในการทดสอบเครื่อง
เสียงจากแผ่นซีดีที่คุ้นเคยพบว่า T 557 ให้สุ้มเสียงที่ออก
ไปทางสดใส โปร่งกระจ่าง และราบเรียบ (แฟล็ท) มาก 
ไม่มีความโฉงฉ่างก้าวร้าวใดๆมาปรากฏ ฟังแล้วได้ความ
ปลอดโปร่ง สบายใจ สามารถรับรู้รายละเอียดเสียงในช่วง
ย่านเสยีงกลาง-สงูชนดิทีต้่องยอมรบัว่า ดเียีย่ม สรรพเสยีง
ในช่วงย่านความถี่กลาง-สูงมีความละเมียด ละเอียดอ่อน 
พร้อมด้วยหางเสียงที่พละพลิ้ว และกังวานทอดยาวไกล                   
ให้ความมชีวีติชวีาอย่างสมจรงิ เฉพาะอย่างยิง่กบัชิน้ดนตรี
ที่เป็นอะคูสติค และเสียงนักร้อง 

“ความนวลเนียน-ละมุนละไม” ในช่วงย่านเสียงกลาง 
และ “คุณลักษณ์ทางเสียงที่เปี่ยมด้วยกล่ินอายของความ
เป็นดนตรีที่แท้จริง” นี่เป็นจุดเด่นที่ทุกท่านสามารถสัมผัส
รบัรูไ้ด้ตัง้แต่เมือ่แรกฟัง ด้วยลักษณะเสียงทีเ่ป็นละอองโปร่ง
ลอย ไม่ได้เป็นก้อนเมฆหนาทึบ สามารถถ่ายทอดลักษณะ 
“น�า้เสียงจ�าเพาะ” เฉพาะตัว (timbre) ของสรรพเสียงนั้นๆ    
ได้อย่างถูกต้องสมจริง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดนตรีดีด-สี-ตี-
เป่า อย่างเสียงไวโอลิน เสียงกีตาร์ เสียงสะล้อซอซึง เสียง
แซก็โซโฟน เสยีงขลุย่ เสยีงโอโบ เสยีงเปียนโน เสยีงระนาด 
เสยีงฉิง่ฉาบ เสยีงเหลก็สามเหลีย่ม ฯลฯ ล้วนบ่งบอกบคุลกิ
เสียงของเครื่องดนตรีชิ้นนั้นได้อย่างแม่นย�า การรับฟังจึง
เปี่ยมด้วยความแช่มชื่น ระรื่นจิตใจ

T 557 ให้ความน่าฟังยิ่งนักจากคุณลักษณ์ทางเสียงที่
มีความกลมกลืนกันของเสียงทุ้ม-กลาง-แหลมอย่างสมดุล 
จนท�าให้เรารู้สึกเคลิบเคลิ้มเพลิดเพลินเจริญใจตลอดเวลา
ของการรับฟัง หยิบจับแผ่นนี้แผ่นนั้นแผ่นโน้น... มาเปิด
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ฟังติดต่อกันไปได้เรื่อยๆ ช่วงย่านเสียงต�่ามิใช่ประเภท
ตูมตาม กระแทกกระทั้น แต่ก็มี “มัดกล้าม” ที่ให้แรง
ปะทะอันเด็ดขาดและแม่นย�าในจังหวะจะโคน น�้าหนักของ                                                           
เบสส์ที่อิ่มใหญ่ หนักแน่น พร้อมด้วยจังหวะจะโคน ฉับไว 
และไหลลื่น ไม่รุ ่มร่าม-ยานคราง ทั้งยังทอดตัวลงไป
ได้ลึกมาก สามารถจับจังหวะการเดินเบสได้ไม่พลาดหรือ
ขาดตอน (มิได้จางหายหรือถูกกลบไปกับเสียงดนตรีอ่ืนท่ี
ประชันกันขึ้นมา)

ช่วงย่านเสยีงสงูกป็ลอดโปร่ง สดใส ไม่โฉ่งฉ่าง ล�้าหน้า 
ให้ความกังวานของหางเสียงที่ยาวไกล สามารถจ�าแนก
แยกแยะลักษณะเสียงได้แม่นย�า ท้ังยังสามารถถ่ายทอด
ความก้องสะท้อนแผ่วเบาของลักษณะอะคูสติค รวมถึง
สภาพมวลบรรยากาศภายในคอนเสอร์ท ฮอลล์ ได้อย่าง
สมจรงิมาก เสยีงก้องสะท้อนเลก็ๆน้อยๆถกูบ่งบอกออกมา
หมดจด เสียงขยับปรับเลื่อนเก้าอี้ เสียงพลิกกระดาษ เสียง
สูดลมหายใจ-ถอนใจก็รับฟังได้ถนัดชัดเจน ซ่ึงมิใช่เป็นแค่
เสยีงแต่มนัเหมอืนเป็นละอองลมพ่นออกมากระนัน้ทเีดยีว

ช่วงการตอบสนองความถีเ่สยีงอนักว้างขวาง ไร้อาการ
บีบรัดการแผ่ขยายของเสียงตลอดทั้งช่วงย่าน ท�าให้รับ-      
รู้ได้ถึงอิเมจและซาวน์ดสเตจในลักษณะที่แผ่กว้าง-โอฬาร 
พร้อมกับการไล่ระดับความตื้น-ลึกท่ีสามารถส�าแดงได้ใน
ระดับที่น่าทึ่ง (เมื่อเทียบกับระดับราคา) เสียงช้ินดนตรีท่ี 
ประโคม ประชันกันขึ้นมาในช่วงเวลาเดียวกัน ยังสามารถ
จ�าแนกแยกแยะได้ชดัเจน (ไม่มัว่หรอืสบัสนปนเปกนั) ไร้ซึง่
การซ้อนทับ บดบังต�าแหน่งแห่งที่ของแต่ละเสียง

เราสามารถแยกแยะเสียงดนตรีแต่ละช้ินน้ันได้อย่าง
แจ่มชัด และนิ่งสนิท ไม่มั่วฟุ้งหรือเบลอร์ ทั้งเสียงร้องและ

ชิน้ดนตรทีกุชิน้จะไม่มอีาการเด่นล�า้ น�าหน้า แนวต�าแหน่ง
ตั้งวางระบบล�าโพงออกมา (laid-back) โดยจะไปแผ่กว้าง
อยู่ด้านหลังต�าแหน่งตั้งวางระบบล�าโพง พร้อมทั้งความ
ลึกที่ราวกับผนังด้านหลังระบบล�าโพงนั้นเขยิบถอยออกไป 
สิ่งส�าคัญที่ท�าเอาผมถึงกับทึ่งก็คือ ต�าแหน่งความสูงที่ไล่
ระดับสูง-ต�่า มิได้จ�ากัดอยู่เพียงแค่ลอยเหนือความสูงของ 
ตู้ล�าโพงขึ้นไปเท่านั้น 

T 557 สามารถให้ต�าแหน่งชิ้นดนตรีที่ชี้ชัด พร้อม
ท้ังอาณาบริเวณเสียง และมวลบรรยากาศอันอบอวล ไม่
แห้งผาก ซึ่งนี่เองที่ท�าให้เรา-ท่านรับฟังได้อย่างซาบซึ้ง 
เพลิดเพลินใจ อยากจะฟังไปเรื่อยๆนานเท่านาน ไม่เบื่อ
หรอืล้าหู .....และแล้วผมก็ต้องตกอยูใ่นอาการ “ตะลึง” เมือ่
น�าเอาแผ่นซีดีชุด ROSSY Islannd of Ghosts มาเปิดฟัง... 
ทั้งๆที่เป็นแผ่นธรรมดาสามัญ ผลิตแผ่นในเยอรมัน แต่ก็
สามารถรับรู้รายละเอียดหลายต่อหลายประการซึ่งบันทึก
อยู่ในแผ่นนี้ ที่เคยได้ยินไม่ค่อยจะชัดเจนนัก

เสียงร้องประสานหมู่ชายในเพลง KILA ให้ความเป็น
ตัวตนอย่างอิสระ ไม่เบียดเสียดกันเป็นปึก เสียงที่เปล่ง
ออกมาจากแต่ละคนนั้นมีอาณาบริเวณเสียง มีมวลอากาศ       
โอบรอบ มลีมหายใจ พอถงึช่วงกลางเพลงจะมเีสยีงนกัร้อง
หญิงแทรกตัวขึ้นมาเบาๆ ก็ยังสามารถรับฟังได้ไม่เบลอร์
หรอืถกูกลบกลนืไปกบัเสยีงโดยรวม ช่วงเสยีงตวัลเีมอร์ทีอ่ยู่
ในป่า ร้องโต้ตอบกลบัมาไกลๆกบัตวัลเีมอร์ทีอ่ยูใ่นกรง บอก
ตรงๆฟังแล้วขนลกุครบั ไม่คดิว่าจะได้รบัคณุภาพเสยีงระดบั
นี้จากเครื่องราคาเพียงแค่นี้ครับ เกินคาดจริงๆ ...ขอบอก
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I n - H o u s e Test ■

   
อธิวัฒน์

NAD Masters Series M51
D i r e c t  D i g i t a l  D A C

เมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา มีสินค้าใหม่จาก NAD 
เข้ามาอยู่สอง-สามรุ่น แต่ละตัวล้วนเป็นทีเด็ด ชนิดที่
ว่าเป็นแนวรบใหม่ล่าสุดจาก NAD ท้ังส้ิน เล่นเอาผม
เกิดอาการมึนงง รักพี่เสียดายน้อง อยากจะเก็บเธอ

ไว้ทั้งสามคนก็ดูจะโลภมากไปหน่อย ซ่ึงหลังจากที่คิดอยู่
หลายตลบ ก็เลยเอา NAD Masters Series M51 ใหม่นี่
แหละ มาลองกัน

NAD M51 (ขอเรียกสั้นๆนะครับ) เป็นเครื่องในกลุ่ม 
DAC แบบแยกชิ้น กลุ่มแรกของ NAD ก็ว่าได้ครับ ที่เรียก
ว่ากลุม่แรกกเ็พราะว่าพร้อมๆกนั กม็รีุน่ประหยดัออกมาคอื 
DAC 1 ซึง่เน้นไปทางความสะดวก เรยีบง่าย และคุม้ค่า ใน
ขณะที่ Masters Series M51 นั้นก็ต้องแน่นอนว่า เน้น
ความเป็น “ที่สุด” ในทุกด้าน ให้สมกับการที่อยู่ใน Series 
ไฮ-เอ็นด์ สูงสุด 

M51 นั้น จะว่าไปแล้วก็คือ การดึงเอาภาค DAC ของ 
M2 ซึ่งเป็น Direct Digital Amplifier ระดับสุดยอดของ 
NAD แยกออกมาในตวัถงัใหม่ โดยตดัส่วนทีเ่ป็นภาคขยาย
ออก ส�าหรบัการใช้งานกบัผูท้ีม่ซีสิเตม็อยูแ่ล้ว และต้องการ
อัพเกรด หรือเพิ่มระบบและคุณภาพให้กับต้นทางระบบ 
Digital ที่ก�าลังมาแรงทั้งหลายนั่นเอง

หลักการท�างานของ Direct Digital นั้น เกิดจากการ
คิดค้นร่วมกันระหว่าง NAD และ Zetex ซึ่งเป็นองค์กร
คิดค้นทางดิจิทัลของทางอังกฤษ โดยการท�างานนั้นจะ

ให้ระบบการถอดรหัสที่ทรงพลังและท�างานที่ความเร็วสูง
กว่า DAC ทั่วๆไปมาก โดย Processing Engine (CPU) 
นั้นท�างานที่ความเร็วสูงถึง 108MHz เพื่อท�าการแปลง
สัญญาณ Pulse Code Modulation (PCM) จากแหล่ง                                                         
โพรแกรมต้นทางเช่น CD หรอืไฟล์ HD ให้มาเป็นสัญญาณ 
Pulse Wide Modulation (PWM) ด้วยอัตราการสุ ่ม
สญัญาณสงูถงึ 844KHz ซึง่การท�างานแบบนีค้อืการท�างาน
แบบ Differential Mode ที่ให้ความแม่นย�าในการท�างาน
มากขึ้นเป็นสองเท่า ท�าให้ M51 เป็น DAC ที่มีสเปคสูง
อย่างน่าทึง่ ความเพีย้นรวมหรอื THD รวมถงึเสยีงรบกวน 
ต�า่ในระดบัทีว่ดัไม่ได้ นอกจากนัน้แล้ว ในตวั M51 นีย้งัรวม
เอาไว้ด้วย โวลูมแบบดิจิทัล แบบ DSP (ไม่ได้ท�างานแบบ 
อะนาลอ็กโวลมูทัว่ๆไป) ซึง่การท�างานนัน้ปราศจากซึง่ความ
เพี้ยน และสามารถปรับได้ถึง 66 ดีบีเลยทีเดียว 

การท�างานของระบบถอดรหัสสัญญาณของ M51 นั้น 
ต้องเรียกว่าสุดยอดมากๆ มันจะให้ความเป็นดนตรีที่สูง
อย่างน่าทึ่ง ตอบสนองความฉับไวของสัญญาณได้เป็นเลิศ 
เพราะระบบการแปลงสญัญาณ PCM เป็น PWM ทีใ่ช้อยูน่ัน้ 
ท�าให้การคลาดเคลื่อนของสัญญาณหรือ Jitter นั้น ถูกขจัด
ออกไปจนหมดสิน้ หรอืจะเรยีกว่าไม่ม ีJitter กไ็ม่ผดิ เพราะ
การท�างานนัน้ ใช้ระบบสญัญาณนาฬิกาทีม่คีวามเรว็สงูมาก 
ระบบคัดกรองที่แม่นย�าเที่ยงตรงสูงสุด ท�าให้สัญญาณที่               
ได้นั้น ปราศจากเสียงรบกวนทางดิจิทัลในทุกรูปแบบ 
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ซึ่ ง เมื่ อ สัญญาณถูกถอดรหัสกันแบบสุดๆแห ่ง
ความเที่ยงตรงแล้ว ภาคสุดท้ายก่อนส่งไปท่ีแอมป์หรือ               
ปรีแอมป์ของคุณ ก็จะเป็นภาคอะนาล็อกแบบ Class-A 
ท่ีมาพร้อมกับค่าความต้านทานสัญญาณขาออกท่ีต�่า
มากๆ ท�าให้สามารถเข้ากันได้ดีกับแอมป์ทุกประเภทและ           
ทุกรูปแบบ 

หรือจะว่ากันง่ายๆแบบไม่ต้องลีลามากก็ต้องบอกว่า 
“สุดยอดในทุกขั้นตอนทั้งแต่สัญญาณเข้า ยันสัญญาณออก” 
นั่นแหละครับ

ภายนอก

รปูโฉมภายนอกของ M51 นัน้เรยีบง่ายมากๆครบั ด้าน
หน้าเป็นสเตนเลสส์สเีงนิกดัลายเสีย้นทีส่วยงาม ตรงกลาง
เป็นดสิเพลย์ขนาดใหญ่ แบบฟลอูอเรสเซนท์ทีส่ามารถเร่ง/
หรี่ความสว่างได้ จากนั้นก็มีปุ่มเพียงสองปุ่ม คือเปิด/ปิด 
ทางซ้าย และเลือก Input แค่นั้นครับ

พลิกกลับไปดูด้านหลังนั้นเป็นหนังคนละม้วนครับ 
เพราะมันแพรวพราวมากๆ เร่ิมจากด้านขวาสุดเป็นข้ัว 
IEC ต่อสายไฟแบบถอดได้ตามสมัยนิยม รุ่นน้ีมีช่องเสียง
ฟิวส์ด้านล่างเลย นักเล่นฟิวส์ชอบกันละครับเพราะไม่ต้อง
เปิดฝามาเครือ่งกนั ถดัมากเ็ป็นสวทิช์เปิด/ปิด เมนเพาเวอร์
ครับ แล้วไล่มาก็เป็นกลุ่มทางด้าน Custom ทั้งหลาย เช่น 
12V Trigger รวมถึง RS 232 เพื่อการเชื่อมต่อกับระบบ 

Control ต่างๆครับ
ทางด้านดิจิทัล Input นั้น มีมาให้ครบ ตั้งแต่ AES  

EBU, Coaxial, Optical และที่ขาดไม่ได้คือ USB ซึ่งจุด
เด่นก็คือ เป็น USB Input แบบใหม่สุดที่เรียกว่า USB 
Audio Class II ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ช่อง USB นั้นสามารถ
รับสัญญาณ 24/192KHz ได้ (ปกติจะจ�ากัดไว้ที่ 96KHz) 

อีกสิ่งหนึ่งที่มีใน M51 และถือว่าเป็นของใหม่สุดก็คือ 
ช่อง HDMI ซึ่งจะท�าหน้าที่เฉพาะการถอดรหัสเสียง PCM 
จากแผ่น DVD หรือ Blu-ray เท่านั้น โดยสัญญาณที่เหลือ
จะส่งผ่านต่อไปยังเครื่อง A/V Receiver หรือ LCD TV 
ของคณุ โดย M51 จะไม่ไปยุง่กบัสญัญาณเหล่านัน้แต่อย่าง
ใด ซึ่งจุดเด่นตรงนี้คือ มันจะถอดรหัสเสียง 2-แชนเนล 
ที่มากับ Blu-ray คอนเสอร์ทดีๆที่จะให้เสียง 2-แชนเนล 
PCM (สัญญาณดิจิทัลแบบCD) ที่ใช้ฟังเพลงเป็นเลิศจาก
แผ่นนั้นๆได้ดีกว่า DAC ทั่วๆไปในเอ/วี รีซีฟเวอร์ นั่นเอง 
นอกจากนัน้ช่องนีก้ท็�าให้คณุแปลงเครือ่งเล่น Blu-ray ของ
คุณให้กลายเป็น CD Transport ชั้นดีไปได้เลย ไม่ต้องไป
หาสาย Coaxial หรือ Optical มาเพิ่ม ลดความสิ้นเปลือง 
เลือกสายเอชดีเอ็มไอดีๆเส้นเดียวพอเลยครับ 

เอาล่ะครับ แค่เล่าถึง Features ต่างๆก็ปาไปสามหน้า
แล้ว ทีนี้ก็มา “ลองเล่น” กันดีกว่า อิอิ

เตรียมตัว

การทดสอบคราวนี้ออกจะแปลกๆออกไปหน่อยครับ 
เพราะทุกครั้งจะเทสท์กันที่โชว์รูมซอยหอการค้านี่แหละ 
แต่มาคราวนี้ผมเห็นว่า M51 นั้นเป็นสุดยอด DAC แล้ว 
จะมีอะไรที่ท้าทายสุดยอด DAC ได้เท่ากับการปะทะกับ      
“แชมป์ตลอดกาล” อย่างแผ่นไวนีล อะนาล็อก ได้เล่า ผม
จึงหอบหิ้ว M51 กลับไปที่ชุดฟังเพลงส่วนตัวที่บ้านผม ซึ่ง
เกือบท้ังหมดเป็นเครื่อง Vintage ระดับโบราณการ แบบ        
อายุอานามมากกว่า M51 อยู่ก็เฉลี่ย 30-45 ปีทั้งนั้น 

ชุดที่ ใช ้ทดลองก็ประกอบไปด ้วย อินติเกรตเตด       
แอมป์ หลอด HH Scott 299 (อายุ 50 ปี) ล�าโพง AR 94 
SX (อายุ 25 ปี) เป็นหลัก โดยผมอาศัยฟังไฟล์ Hi-Def 
ผ่านทางคอมพิวเตอร์ที่ต่อสาย USB ของ Kimber Kable 
(ก็ Supra ยังไม่มี USB นี่นา) ลากตรงไปที่ M51 โดยสาย
ดิจิทัลก็ใช้คนกันเองอย่าง Supra Trico นี่แหละครับ สาย
เอซีที่เข้าไปที่ M51 ก็ Supra LoRad กันนี่เอง

แรกเริ่มก่อนการใช้งาน สิ่งที่ต ้องท�าก่อนคือการ 
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Download Software ครับ โดยให้ไปดาวน์โหลดที่ หน้า
สินค้าของ NAD M 51 ในเว็บไซท์ www.nadelectronics.
com หรือ Direct Link ที่ http://nadelectronics.com/
products/masters-series/M51-Direct-Digital-DAC  
จากนั้นเลื่อนมาดูส่วน Manual และ Dowload แล้วเลือก 
Software ครับ Direct Link คือ http://nadelectronics.
com/download-agree/111220152931-NADUSBAudio.
zip|USB%20Audio%20Driver จากนัน้กท็�างาน Downoad 
และ Install ตามขั้นตอนจนเสร็จ Restart เครื่อง ซึ่งพอถึง
คราวนี้ พอเสียบสายยูเอสบีเข้าไปแล้ว เครื่องคอมพิวเตอร์
ของคุณก็จะรู้จักกับ M51 ล่ะครับ มันจะท�าการ Install 
Driver อยูพ่กัหนึง่แล้วกจ็ะบอกว่า Ready To Use ซึง่ M51 
กพ็ร้อมจะรบัสญัญาณเสยีงจากคอมพวิเตอร์ของคณุในทนัที

อย่างไรกต็าม แม้ตอนนี ้M51 จะรบัสญัญาณเสยีงผ่าน
ทางช่อง USB จากคอมพิวเตอร์ของคุณได้ แต่หากสังเกต
ดีๆก็อาจจะพบว่า Sampling Rate ท่ีแสดงที่หน้าปัดนั้น 
จะยังคงแสดงค่าสูงสุดแค่ 44.1KHz เท่านั้นครับ หากเป็น
เช่นนี้ ไม่ต้องตกใจครับ 

ให้คุณไปเข้าหน้า Control Panel ของ Windows ครับ 
จากนั้นก็เข้าไปในส่วนของ Sound and Audio Devices 
(อิงจาก Vista และ Seven นะครับ XP กับ Mac ไม่ได้
ลองจริงๆครับ) จากนั้นก็เลือก NAD USB DAC นะครับ 
Double Click ไปเลย ก็จะมีหน้าต่างเพิ่มขึ้นมา ให้ไปที่ 
Advance อันขวาสุด คลิกแล้วก็จะเห็นหน้าต่างขึ้นมาเป็น 
Drop Down Window ก็ท�าการเลือกเปลี่ยนค่าจากเดิม 
16 bit 44.1 ให้มาเป็น 24/192KHz แทนครับจากนั้นก็กด 
Apply/OK ปิดหน้าต่างลงซะ เพียงเท่านี้ หน้าจอ Display 
ที่ M51 ก็จะเปลี่ยนเป็น 192KHz ซึ่งบอกถึงความพร้อมใน
การรับไฟล์ 24/192 แล้วล่ะครับ

เสียง

แรกเร่ิมเดิมทีแกะกล่อง เสียบสาย เปิดขึ้นมาเลย ก็
ต้องบอกกนัตรงๆว่า M51 ใหม่ๆเสยีงจะแห้งๆจมๆแบนๆ 
สากๆครับ ต้องผ่านการใช้งานไปพักใหญ่เสียงจะดีวันดีคืน
ข้ึนไปเรือ่ยๆ ทีส่�าคญัในการใช้งานปกต ิเหน็เป็นดจิิทลัแบบ
นี้ แต่แกใฝ่ฝันอยากเป็นหลอดกับเขาด้วยนะครับ เพราะ
สังเกตว่าเสียงจะลงตัวดีเต็มท่ีน้ัน ต้อง”อุ่น”แกนิดหน่อย
ครับ สัก 30 นาที ถึง 1 ช่ัวโมง ทีน้ีเคร่ืองร้อนแล้วก็ลุย
เก็บแต้มล่ะครับ

จุดเด่นแรกสัมผัสได้ในทันที่คือ “ความสงัด” ของ M51 
นั้นอยู ่ในขั้นสุดยอดครับ ผลพวงของการที่ท�างานโดย
มีความเพี้ยนต�่ามาก-ไม่ใช่สิ--โดยไม่มีความเพี้ยนเลย ท�า                
ให้พืน้เสยีงนัน้สงดัเงยีบ แบบทีฝ่รัง่เรยีกว่า Dead Silence 
อธิบายให้เห็นภาพก็เหมือนกับการที่เราเห็นนักดนตรีเล่น
กันอยู่บนเวที โดยมีสป็อทไลท์ฉายลงไปที่ความสว่างพอ
ดีๆ โดยแบ็คกราวน์ดหลังคือฉากหลังสีเข้มที่เงียบสงัด
ประมาณนั้นครับ ความสงัดเงียบของแบ็คกราวน์ด ท�า                                                      
ให้ M51 “ขุด” รายละเอียดแผ่วเบาที่เคยโดนกลบจากแผ่น
หรือเพลงต่างๆออกมาอย่างชนิดที่เรียกว่า “ขอดเกล็ด” ก็
ว่าได้ ซึ่งจุดนื้ท�าให้ความชัดเจนของอิเมจ การขึ้นรูปของชิ้น
ดนตรี รายละเอียดโดยรอบ หางเสียงต่างๆ ถูกถ่ายทอด
ออกมาอย่างน่าทึ่งมากๆ เรียกว่าบางแผ่นฟังแล้วฟังอีก
มานบัไม่ถ้วน กม็าเจอเสยีงใหม่ๆออกมากนัเยอะเลยจรงิๆ

ความสงัดนิ่งของแบ็คกราวน์ดนี้ ยังมีข้อดีอีกอย่างคือ 
ทรานเชียนส์ครับ ความฉับไวต่อการตอบสนองสัญญาณ 
เช่นเสยีงกระหน�า่กลอง แล้ว “หยดุ” ป้ับ หยดุเลย นิง่ เงยีบ 
สงดั ไว เหล่านีเ้สรมิความสมจรงิของความเป็นดนตรอีย่าง
ยิ่งยวด ยิ่งพอเสริมเข้ากับรายละเอียดยิบย่อย หางเสียงที่
ทอดยาวขึ้นมา มิติ อิเมจที่เป็นตัวเป็นตนแล้ว ก็ท�าให้เสียง
จาก M51 นั้นมีความเป็นดนตรีที่สมจริงอย่างสูงยิ่งอย่าง
น่าทึ่งทีเดียว

จุดเด่นต่อมา คือ ความเป็นกลางทางน�้าเสียง M51  
ให้ความเป็นกลางในการถ่ายทอดเสียงในระดับที่จะเรียก
ว่า Monitor ก็คงไม่ผิด ดีมาดีออก แย่มาแย่ออก (แต่จับ
แต่งเนื้อแต่งตัวให้ดูดีขึ้นหน่อย) เสียง MP3 ก็ยังเป็น             
เอม็พ ี3 ฟังแล้วขาดๆเกนิๆไม่สมบรูณ์ เสยีงจาก CD กค็อื
ซดีดีไีด้เท่าทีซ่ดีจีะท�าได้ เสยีงจาก ไฟล์ 24/96 ทีม่าจากแผ่น
ดีๆก็ดี ที่มาจากแผ่นธรรมดาๆก็ออกมาเฉยๆ

ดังนั้นหากฟัง M51 แล้วรู ้สึกว่ามัน-เฉยๆ--ก็ลอง
เปล่ียนเพลง เปล่ียนแผ่น เปล่ียนไฟล์ดูครับ แล้วจะพบ
ว่า หากคุณเอาของดีให้เขา ก็พร้อมที่จะปล่อยของดีออก       
มาให้คุณฟังได้ไม่ยากจริงๆ ยกตัวอย่างแทร็ค When I 
Dream ของ Carol Kidd แบบ 24/96 ที่ซื้อมาจาก Linn 
ดเูถอะครบั โอว์ มนัเยีย่มจรงิๆ เสยีงป้าร้องเหมอืนมายนือยู่
ในห้องกว่็าได้ “ยนื” นีค่อืยนืจรงิๆนะครบั เสยีงร้องลอยอยู่
เหนอืล�าโพงขึน้ไปสกัฟตุกว่านัน่ แทบจะเท่าความสงูของคน
จรงิๆเลย เสยีงกตีาร์โปร่งทีเ่กาอยูด้่านขวานัน้ แทบจะเรยีก
ว่าหลดุลอยออกมาจากล�าโพงกนัเลยทเีดยีว บรรยากาศเสยีง
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ก้องสะท้อนทีต่ดิตามออกมานัน้ เป็นธรรมชาตมิากๆ เรยีก
ว่าฟังเพลนิมากๆ ฟังแล้วฟังอกีได้หลายสบิเท่ียว หรอือย่าง
เพลงเอกในใจของใครหลายๆคนอย่าง The Moon is the 
harsh Mistress ของ Radka Tonoff นัน้กใ็ช่ย่อยครบั เสยีง
ร้องจองเธอนัน้ หวานใสกระจ่างจรงิๆ เสยีงห่อปาก กระดก
ลิ้น กลืนน�้าลาย ริมฝีปาก ออกมาแบบสุดๆ

และใช้ว่ากับแผ่นสมัยใหม่จะแจ๋วกันอย่างเดียวนะ
ครับ กับต้นทางเสียง “โมโน” นั้น M51 ก็ท�าตัวกลายเป็น 
Vintage ได้อย่างล�า้เลิศ แจสส์โมโนเก่าๆอย่างแทร็ค The 
Prestige Year ของ Thelonius Monk, หรือ My Funny 
Valentine ของ Chet Baker (เหล่านีเ้ป็นไฟล์ 24/96) เสยีง
โมโนออกมาได้บรรยากาศที่เรียกได้ว่า ไม่แพ้การฟังผ่าน
แผ่นโมโนกบัหวัโมโนดีๆ เลย เสยีงหนา ใหญ่ อิม่ เสยีงร้อง
สเกลใหญ่ เสยีงเปียนโนชดัเจนอบอุน่ ได้บรรยากาศดเียีย่ม
จรงิๆ เรยีกว่าตรงนีเ้ป็นความสามารถทีช่ีช้ดัว่า M51 นัน้มี
ความเป็นกลางสูงมากๆ

จึงเป็นการยากเหลือเกินท่ีผมจะบอกว่าสไตล์เสียงของ 
M51 เป็นเช่นไร เพราะมันเปลี่ยนตัวเองไปเรื่อยๆตาม
แหล่งโพรแกรมที่เล่น เอาเพลงนุ่มหวานมาเล่นก็หวาน 
เอาเพลงเบสส์หนักก็ลงหนักลงลึกสุดๆ เอาเพลงโปร่งๆ
ก็โปร่งสุดๆ กังวานใสกระจ่าง เพลงเสียงร้องดีๆก็ร้องกัน
จนขนลกุ เอาเป็นว่าต้องถามว่า อปุกรณ์อืน่ๆในชดุของคณุ
พร้อมแค่ไหน M51 กพ็ร้อมทีจ่ะจดัให้และจดัเตม็ แต่ทีแ่น่ๆ
คือสิ่งที่คุณจะไม่พบคือ ความแห้ง กร้าน จัด หยาบ ความ
เป็นดิจิทัลนั้น-ไม่มี--

เวทีกว้าง ลึก เท่าที่แผ่นหรือต้นทาง หรือล�าโพงคุณจะ
ท�าได้ครับ เหมือนไร้ขีดจ�ากัดก็ว่าได้

ช่วงท้ายของการทดลองคือ การฟังเทียบระหว่างไฟล์ 
96 กับ 192KHz ก็ต้องยอมรับว่า เสียง 192 น่าฟังกว่า 96 
ครบั นีเ้ป็นการฟังไฟล์ Studio Master 192 ทีผ่มซือ้มาจาก
เว็บ Linn Records ฟังออกชัดว่า 192Hz ให้บรรยากาศ
ที่เหนือกว่า วงกว้าง โอ่โถง สเกลของชิ้นดนตรีใหญ่กว่า    

รายละเอียดมากกว่า และมีความเป็นดนตรีสูงกว่า 
ท้ายสุด ผมอยากจะบอกว่า ซิสเต็มร ่วมทดสอบ

ของผมนั้น ปกติเป็นซิสเต็มอะนาล็อกล้วนๆ 100%                    
ใช้เครื่องเล่นแผ่นเสียงเป็นต้นทางมาโดยตลอดซึ่งตาม
ปกติ ผมจะมี DAC USB ราคาหมื่นบาท (USB รับ
ได้แค่ 48KHz)เอาไว้แค่ฟังเพลงจากคอมฯแบบผ่านๆ
เพลินๆหรือเปิดแผ่นเบอร์น-อิน ไล่สนามแม่เหล็กอะไร
แบบนั้นเท่านั้น เพราะต้องยอมรับว่า ผมยังอินกับความ                                                                               
เป็นอะนาล็อกจากแผ่นเสียงอยู่ และยังมองว่าเสียงจาก
คอมพิวเตอร์นั้น คงไม่สามารถเอาเป็นจริงเป็นจังอะไร
ได้นัก เพราะทุกครั้งที่เปิดขึ้นมา ก็จะเจอเสียงสังเคราะห์ 
แห้งๆ จัดๆ จมๆ แบนๆ ซึ่งความรู้สึกที่ว่านั้น เปล่ียน
ไปทั้งหมดเมื่อได้ยินเสียงจาก M51 เครื่องนี้ อย่างเรียกว่า 
หน้ามือเป็นหลังมือครับ เพราะตอนนี้ ความรู้สึกดังกล่าว
ไม่มีอีกแล้ว ช่องว่างของดิจิทัลกับอะนาล็อก ถูกดึงเข้ามา   
ให้ใกล้ชิดกันอย่างน่าทึ่งด้วย M51 นี่ละครับ!

สรุป

M51 DAC นบัเป็นงาน Masterpiece อกีชิน้จาก NAD 
ครบั พดูไปมนักค็อื M2 เราดีๆ นีเ่อง เพยีงแต่ไม่มภีาคขยาย
แบบดิจิทัลมาให้ ดังนั้นความดีทั้งหลายที่มีอยู่ใน M2 ก็จะ
มีใน M51 ในแทบทุกประการ ที่เหลือคือซิสเต็มของคุณ                                                          
(โดยเฉพาะแอมป์) จะมีขีดความสามารถในการถ่ายทอด
หรือไม่

แต่เชือ่ผมเถอะ ในฐานะ DAC เครือ่งหนึง่ นีเ่ป็นเครือ่ง
ทีเ่สยีงไฮ-เอน็ด์อย่างเตม็พกิดัจะเปิดประสบการณ์ใหม่ของ
การฟังเพลงผ่านไฟล์ Digital จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของ
คุณ ยิ่งฟังไปเรื่อยๆ คุณจะไม่อยากจะมีวันเชื่อตัวเองเลย
ว่า เสียงที่ได้ยินนั้น มันมาจากคอมพิวเตอร์! 

อ้อ ลองเช็คราคากันดูนะครับ ราคาเท่านี้ผมว่าคุ้มจน
ยากจะบรรยาย!
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วิวัฒน์ ก้องกำ�ธร

ล�ำโพงสุดฮ็อท ที่หลำยๆคนกล่ำวถึงมำกที่สุด

NHT SuperZero 2.0
T r u e  H i - E n d  M i n i - M o n i t o r  S p e a k e r 
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นั
บจากวันแรกที่กลายเป็นต�านานสะท้านฟ้าในเวลา
ต่อมา ด้วยประโยคอนัเป็นอมตะวาจาของนกัวจิารณ์
ระดับต�านานเช่นกันอย่าง Corey Greenberg ที่    
ได้พูดถึงล�าโพงคู่เล็กๆคู่หนึ่งว่า “…..not just great 

for the money, but great period.” และ “…..a $250 
speaker that compares with hi-end speakers costing 
$3000….” ก็ท�าให้ใครต่อใครที่เล่นเครื่องเสียง และได้อ่าน
ค�าวพิากษ์ล�าโพงคูน่ีใ้นนติยสาร Stereophile ฉบบัมกราคม 
ค.ศ.1994 ต้องรีบไปหาล�าโพงคู่ที่ว่านั้นมาฟังกันถ้วนหน้า

และนับแต่นั้นเป็นต้นมา ล�าโพงคู่เล็กๆอย่าง NHT 
SuperZero ก็ได้เขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการ
เครื่องเสียง ด้วยการสร้างมาตรฐานใหม่ของวลี High-
Value, High-Performance Audio ทีว่่าของดรีาคาไม่จ�าเป็น
ต้องแพงเสมอไป

ท�าให้ชือ่ NHT เป็นทีรู่จ้กักนัในฐานะผูผ้ลติล�าโพง High 
End ที่มิได้ High Price มาจนวันนี้

NHT SuperZero เป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นล�าโพงเล็กที่
เล็กกว่าค�าว่า ‘ล�าโพงเล็ก’ ส่วนใหญ่ แต่สามารถให้น�า้เสียง
ออกมาได้อย่างน่าทึ่งมาก ทั้งในแง่ของความโปร่งใส ถึง
พร้อมในรายละเอยีด รวมทัง้โฟคสัทีแ่ม่นย�า และทีโ่ดดเด่น
มากก็คือเวทีเสียง ที่ให้ออกมาได้อย่างสมจริงทั้งด้านกว้าง
ทีโ่อ่อ่า ยิง่ใหญ่ และด้านลกึทีใ่ห้มติิเสยีงเป็นระดบัชั้นอย่าง
เป็นแถว เป็นแนว แบบเป็นรูปวงอย่างเสมือนจริง

แม้จะมีหลายเสียงพยายามหาข้อมาต�าหนิล�าโพงนี้ แต่
ที่พอจะกล่าวหาได้ก็มีเพียงประการเดียวเท่าน้ันเอง น่ัน
คือเบสส์หรือเสียงในย่านความถี่ต�่า ที่บ้างก็บอกว่าขาด
หาย บ้างก็บอกว่ามีน้อยไป แต่เมื่อพิจารณาถึงขนาดตู้ที่
สูงประมาณคืบ หน้ากว้างพอๆกับฝ่ามือผู้ใหญ่ ลึกกว่า
ฝ่ามือนิดนึง กอปรกับความโดดเด่นอื่นที่กล่าวถึงข้างต้น
แล้ว NHT SuperZero ยังคงเป็นท่ีช่ืนชมของนักเล่นและ
นักวิจารณ์เครื่องเสียงโดยรวมอยู่ดี

หยิบล�าโพงในต�านานคู่นี้มาพูดถึง ก็เน่ืองเพราะวันน้ี
ล�าโพงที่ว่านี้ได้หวนคืนสู่วงการอีกครั้งแล้ว ใน Version 2 
ที่มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า NHT SuperZero 2.0 ดัง
ที่จ่าหัวไว้ข้างต้นนั่นเอง

SuperZero 2.0
กับความใหม่ในภาพเก่า

หลงัดงึล�าโพงออกมาจากกล่อง-บรรจกุล่องละตวั เพราะ

แยกขายเป็นตัวๆได้ ส�าหรบัผูท้ีต้่องการน�าไปใช้งานในแบบ 
Satellite/Sub-Woofer 5.1--ดูหน้าตาแล้ว แทบไม่มีอะไร 
ผิดเพี้ยนไปจากต้นแบบเลย

เพราะภาพลักษณ์โดยรวมไม่ว่าจะเป็นขนาด รูปทรง 
สัดส่วน หน้าตา ทั้งแผงหน้ากาก และตัวตู้ที่เป็น Glossy 
Black ต่างก็เป็นแบบเดิมๆทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม, แม้จะดูว่าเป็นแบบเดิมๆทั้งหมด แต่ 
NHT ได้บอกว่ามีการปรับปรุงใหม่หมดนับแต่โครงสร้าง
หรือตัวตู้นั่นเทียว จนสามารถเรียกได้ว่าเป็น Magic Box 
ที่ช่วยรังสรรค์คุณภาพเสียงออกมาได้อย่างน่าทึ่ง โดยตัว        
ตู้ที่เป็น MDF ขนาดความหนา 12 มิลลิเมตร นั้นภายในมี
การคาดดามเอาไว้อย่างมัน่คงแบบเป็นธรรมชาต ิทีม่คีวาม                       
แข็งแรงกว่าตู้ล�าโพงที่มีขนาดใหญ่กว่าหลายๆตู้ ท�าให้ใน
การท�างานนั้นปลอดอาการสั่นค้างของตู้ที่มักก่อให้เกิด
ปัญหากับเสียงในย่านความถ่ีกลางของล�าโพงทั่วๆไป
อย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้นแล้ว การค�านวณแผงหน้าของ                             
ตู้ให้เหมาะสมพอดีกับ Mid/Bass Driver ท�าให้ไม่มีปัญหา
จากเสยีงตกกระทบแผงหน้าตูอ้ย่างเดด็ขาด เสยีงทีพุ่ง่ออก
มาจึงมีความเป็นธรรมชาติ ถูกต้อง และเที่ยงตรง โดย
ปราศจากเสียงแทรกซ้อนไม่พึงประสงค์แต่อย่างใด

และไม่เพียงแต่เป็นเพียงแค่การท�าขึ้นมาใหม่เท่านั้น 
หาก SuperZero 2.0 นี้ยังได้มีการปรับปรุงใหม่ๆให้ดีขึ้น
ไปอีก อาทิ การเพิ่มขดลวดเข้าไปในส่วนของครอสส์โอเวอร์                                                 
ณ บางต�าแหน่งที่มีความเหมาะสม ซึ่งให้ช่วยทวีทเตอร์
สามารถท�างานในขั้นตอนของการลาดลง (Roll-Off)                  
ได้ดยีิง่ขึน้ ขณะเดยีวกันก็มส่ีวนส�าคญัในการช่วยไม่ให้เสียง
ของย่านความถ่ีต�่าแทรกเข้าไปในย่านความถ่ีสูงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การตอบสนองความถ่ีเสียงโดยรวมจึง
มีความถูกต้อง และเที่ยงตรง มีความเป็นดนตรีอย่างเป็น
ธรรมชาติที่สมจริงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นต้นแบบ อีก
ทั้งยังสามารถรองรับก�าลังขับได้สูงกว่าเดิมด้วย

ในส่วนของไดรเวอร์นั้น ใช้ตัวขับเสียงกลาง/ต�่าขนาด 
4-1/2 นิ้ว ขึ้นรูปกรวยแบบ Cone ด้วยเยื่อกระดาษ เป็น
แบบ Long-Throw ทีม่ช่ีวงชกัของการท�างานเป็นช่วงกว้าง
กว่าการขยบัตวัปกต ิส่วนตวัขบัเสยีงสงูหรอืทวทีเตอร์นัน้ มี
ขนาด 1 นิ้ว แบบ Dome ผ้าไหม ครอสส์โอเวอร์เป็นแบบ               
ออร์เดอร์ที่ 2 (2nd Order Crossover) โดยมีอัตราการ
ท�างานลาดลงที่ 12dB/Octave ทั้งในย่านความถี่กลาง 
และย่านความถี่สูง

37L  i  f  e    E  n  t  e  r  t  a  i  n  m  e  n  t



5 ตัว ท�างานร่วมกับสับ-วูฟเฟอร์) โดยวางข้างใต้หรือบน
จอภาพได้ 

เป็นล�าโพงที่มีอิมพีแดนซ์ปกติ 8 โอห์ม และลดลง
ต�่าที่  5.5 โอห์ม ให้การท�างานตอบสนองความถี่ 85Hz-
20kHz (-3dB) ก�าหนดจุดตัดความถี่ที่ 2kHz วัดค่าความ
ไว (Sensitivity) ได้ 86 ดีบี สามารถทานก�าลังขับได้สูง
ถึง 75 วัตต์

SuperZero 2.0
กับหลายๆเสียงที่กล่าวถึง

ระหว่างที่ก�าลังรอให้ล�าโพงผ่านพ้นช่วง Burn-In ด้วย
การ ‘เปิดทิ้งเปิดขว้าง’ คือ เปิดอยู่ในห้องฟังด้วยเพลงจาก
แผ่นซีดีแล้วกด Repeat All ที่เครื่องเล่นเอาไว้ จากนั้นก็
ออกมานัง่ท�างาน ผ่านสองสามชัว่โมง กเ็ข้าไปเปลีย่นแผ่น
ใหม่ แล้วกดเล่นซ�า้ทัง้แผ่นแบบเดมิทิง้เอาไว้อกี ท�าอยูอ่ย่าง
นี้กว่าสัปดาห์ร่วมสองอาทิตย์จึงค่อยเข้าไปลองฟัง

แต่ระหว่างนั้น ว่างๆผมก็เข้าไปในเว็บไซท์เครื่องเสียง
ของต่างประเทศ เป็นเวบ็คนเล่นบ้าง เวบ็นติยสารบ้าง เพือ่
หาดูว่ามีใครพูดถึงล�าโพงคู่นี้เอาไว้ว่าอย่างไรบ้าง

ปรากฏว่าเสยีงส่วนใหญ่ออกมาในแนวน่าทึง่ทัง้สิน้ ทัง้
จากนักเล่นและนักวิจารณ์

อาท ิMark Fleischmann วจิารณ์ไว้ในนติยสาร Home 
Theater ฉบับเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ว่ามันเป็นล�าโพง
เล็กๆที่น่ารัก ที่ส�าคัญคือราคาเหมือนได้เปล่าเมื่อเทียบกับ
คุณภาพ เพราะมันมาจากผู้ออกแบบ ผู้ผลิต ที่มีประการณ์
ทางด้านเสียงอย่างเจนจบ อีกทั้งยังรู้ว่าจะสามารถท�ามัน
ออกมาได้อย่างไร แม้ว่ามันไม่ถึงกับสามารถใช้ค�าว่าดีเลิศ
ประเสริฐศรี หรือยอดเยี่ยม สุดเจ๋ง แจ่มแจ๋ว อะไรแถวๆ
นีไ้ด้ แต่มนักเ็ป็นล�าโพงทีบ่อกได้ว่าให้น�้าเสยีงออกมาอย่าง
อบอุ่น อ่อนโยน เป็นน�้าเสียงที่ฟังแล้วผ่อนคลายดีจริงๆ 
หาคู่เหมาะๆให้มันกับเอวี รีซีฟเวอร์ ขนาดกลางๆพร้อม
สับ-วูฟเฟอร์ คุณภาพอีกตัว แล้วคุณจะได้บรรยากาศเสียง
แบบโฮม เธียเตอร์ ในระดับเริ่มต้นที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ
อย่างแท้จริง

และกล่าวย�า้ว่า เมื่อเทียบกับราคาแล้วมันน่ามหัศจรรย์
จริงๆ

ในขณะที่ Ian White เขียนไว้ใน BigPictureBigSound.
com ว่า แม้จะดวู่าหน้าตาเวอร์ชนัใหม่นีจ้ะเหมอืนกับรุน่เก่า 
แต่ในความเป็นจริงแล้วเวอร์ชันใหม่นี้สามารถรับก�าลังขับ 

ภาพลกัษณ์ภายนอกตวัตูเ้คลอืบด�าแวววาวแบบเปียนโน 
แผงหน้ากากสามารถดึงออกได้อย่างสะดวก มีร่องเกลียว
ที่ด้านหลังตู้เพื่อให้ติดตั้งเข้าผนัง หรือฝ้าเพดานก็ได้ โดยมี
อุปกรณ์เสริม (แยกขายต่างหาก) ส�าหรับติดฝ้าเพดาน คือ 
Omnimount 10.0 ขั้วต่อล�าโพงเป็นชุดเดียวแบบ Binding 
Post รองรับได้ทั้งสายเปลือยและ   หัวเสียบมาตรฐาน
แบบ Banana Plug 

NHT SuperZero 2.0 ท�างานในระบบตู้ปิด หรือ 
Acoustic Suspension แบบสอง-ทาง ปริมาตรภายใน     
ตู้ 2.4 ลิตร โดยมีมิติตู้ กว้าง 5-1/2 นิ้ว สูง 9 นิ้ว และลึก 
5 นิ้ว น�า้หนัก 2.6 กิโลกรัม/ตู้

ชุดไดรเวอร์ทั้งหมดได้รับการชีลด์แม่เหล็กเพื่อป้องกัน
การแพร่สนามแม่เหล็กไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว สามารถน�าไป
วางข้างๆจอภาพ หรือให้ท�างานเป็นล�าโพงเซ็นเตอร์ (ใน
กรณีใช้เป็น Sat/Sub System 5.1 คือ ล�าโพงรุ่นเดียวกัน 
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ได้ดีกว่าเดิม ด้านความเพี้ยนก็ต�่ากว่า อีกทั้งยังปรับปรุง 
รายละเอียดเสียงได้ดีขึ้น รวมไปถึงยังให้การตอบสนองที่
ดีกว่าเดิม วูฟเฟอร์แบบ Long-Throw นั้นให้การท�างาน
ลาดลงที ่100Hz ซึง่สามารถได้ยนิความแตกต่างท่ีดขีึน้กว่า
เดมิ ซึง่กเ็นือ่งมาจากการปรบัปรงุครอสส์โอเวอร์ขึน้มาใหม่
นั่นเอง และเมื่อพิจารณาถึงราคาที่ต�า่มากแล้ว นี้, เสมือน
การเผชญิหน้ากนัระหว่างล�าโพงคณุภาพระดบั Entry Level 
กบัล�าโพง Hi-End เลยทเีดยีว กล่าวส�าหรบัน�า้เสยีงแล้ว มนั
ให้ออกมาได้อย่างนุม่นวลและราบรืน่มาก อกีทัง้ยงัให้ความ
โปร่งใสออกมาได้อย่างน่ามหัศจรรย์

แล้วกล่าวสรปุว่า น�า้เสยีงที ่SuperZero 2.0 ให้ออกมา
นัน้ เป่ียมไปด้วยความเป็นดนตรมีากกว่าล�าโพงหลายๆคู ่ที่
มีราคาแพงกว่ามันถึงสามสี่เท่าเลยทีเดียว

มาดูทางด้านนักเล่นกันบ้าง ส่วนใหญ่มีความเห็นออก
ไปทางเดยีวกนั ท�านองเหลอืเชือ่บ้าง ช่างน่ามหศัจรรย์บ้าง 
อะไรอย่างนี้เมื่อกล่าวถึงคุณภาพเสียงเทียบกับราคาค่าตัว 
โดยบางรายนั้นถึงกับออกปากว่าเป็นการลงทุนที่คุ ้มค่า
ระดับ Multi-Kilo-Bucks นั่นเทียว

บางรายบอกสั้นๆว่า หาขาตั้งดีๆให้มัน หาสายล�าโพง
ดีๆกับจับแอมป์ดีๆมาเข้าคู่ ตั้งวางในต�าแหน่งที่เหมาะสม 
Toe-In เลก็น้อย จากนัน้ทีเ่หลอืกเ็ป็นความสขุทีไ่ด้จากเสยีง
ดนตรีชั้นเลิศ บ้างก็บอกว่าให้น�า้เสียงออกมานุ่มนวลเหลือ
หลาย และให้ความโปร่งใสอย่างน่าอัศจรรย์ กับบางเสียง
บอกว่าเมือ่มนัถกูพฒันาขึน้มาจากล�าโพงทีม่พีืน้ฐานดเียีย่ม
อยู่แล้ว ก็ย่อมแน่นอนว่ามันต้องให้ความยอดเยี่ยมกว่า 
SuperZero รุ่นเดิมที่เป็นผู้มาก่อนอย่างแน่นอน

และบ้างก็บอกว่าทั้งความโปร่งใส รายละเอียดของ
เสยีง ตลอดจนความสมจรงิของเวทเีสยีง ทัง้หมดนัน้ได้รวม          
ไว้แล้วในล�าโพงคู่นี้ แล้วก็มีบ้างที่บอกว่าล�าโพงเล็กแต่                                                   
สุ้มเสียงช่างก�าย�ายิ่งใหญ่เหลือเกิน

ครับ, ก็ว่ากันไป
และถัดจากนี้ไป เรามาว่าของเรากันบ้างนะครับ

SuperZero 2.0
กับคุณภาพเสียง

ก ่อนอ่ืนขอบอกตรงๆว ่ามันเป ็นช ่วงที่ ผมร ้าง           
แอมป์ขนาดก�าลังขับสี่ซ้าห้าสิบวัตต์ในห้องฟัง และท่ีมีอยู่
ใกล้มือสุดสองเครื่องในเวลาที่มีโอกาสอยู่กับล�าโพงนี้ ตัว
หนึ่ง 80 วัตต์ (NAD C 356BEE) กับอีกตัวที่ใหญ่ ยักษ์ ขึ้น

ไปอีกร่วมเท่าตัว คือ NAD C 375BEE
ในขณะทีเ่ครือ่งเล่นซดีรีุน่เล็กๆของค่ายเดยีวกันทีร่าคา

ไม่ถึงหมื่น  คือ Model C 515BEE นั้น พร้อมให้ใช้งาน
ก็เลยไม่มีอะไรให้ต้องคิดมาก หยิบแอมป์ตัวเล็กสุดที่มี

ในเวลานั้นมาต่อกันเป็น 2-แชนเนล ซิสเต็ม กับเจ้าล�าโพง
ตัวจ้อยพร้อมเครื่องเล่นซีดีที่ว่า

ผมเริ่มต้นกับแทร็คแรกของ Fourplay 4 ที่ชื่อ Bali 
Run ท้ังเสียงกลองชุด เสียงกีตาร์ เสียงเบสส์ และเสียง
คีย์บอร์ด สอดประสานกันออกมาเรียกความเคยคุ้นได้เป็น
อย่างดี ชั่วเพียงแค่กลางๆแทร็ค ไอ้เจ้าตัวจ้อยคู่นี้ก็สร้าง
ความทึ่งให้แก่ผมได้แล้ว โดยเฉพาะกับเบสส์ที่กระชับ เก็บ
ตวัเรว็ และมนี�า้หนกัอย่างทีคุ่น้หูจากซสิเตม็อืน่ๆ ซึง่เมือ่ฟัง
ผ่านไปยังแทร็คอื่น แทร็คแล้วแทร็คเล่า ก็ให้รู้สึกยอมรับที่
จะต้องบอกว่ามันไม่ได้ให้ความเป็นดนตรีออกมาได้อย่าง   
ลืน่ไหลพอตวั แต่ต้องบอกว่าเกนิตวัโดยเฉพาะความกระจ่าง
ของเสยีงนัน้ มนัให้ออกมาได้อย่างเปิดโปร่งโล่งแจ้ง และที่
ส�าคัญคือหลุดออกมาจากตู้ชนิดที่มองไม่เห็นว่ามีล�าโพงตัว
กะเปี๊ยกคู่จ้อยอยู่เบื้องกันเอาเลย

ให้รูสึ้กว่าจะเริม่ต้นไปได้สวยกับแจสส์วงส่ีซ้าห้าชิน้ ก็เลย
หยิบเอาอัลบัมชุด Time Out ของ The Dave Brubeck 
Quartet มาลองอีกแผ่น ดูว่ามันจะตอกย�้าความรู้สึกที่ว่า
นั้นจริงไหม และเพียงแค่ผ่านแทร็คที่สาม Take Five ไป
ไม่กี่ตัวโน้ต ก็สามารถยืนยันที่ว่านั้นได้เลย มันเยี่ยมจริงๆ 
โดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงกลางๆแทร็คเป็นต้นไป ที่กว่าสอง
นาทีเสียงหวดกลอง เคาะฉาบ กับการเดินเบสส์ผ่านทาง
ดบัเบลิ เบสส์ ประชนักนัอย่างสนกุ และมเีปียนโนคลอตาม
นั้น ต่างคุมจังหวะจะโคนของตนเอาไว้ได้เป็นอย่างดี และ          
สอดประสานเสริม ล้อ ไล่ กันออกมาได้อย่างลงตัว ก่อนที่
เสียงอัลโต แซ็กซ์ จากฝีปากของ Paul Desmond แทรก
ขึน้มาอย่างโอ่อ่าและโดดเด่นในตอนท้ายๆ แล้วพากนัทอด
หายไปได้อย่างลงตัว ซึ่งจริงๆแล้ว เสียงเป่า แซ็กซ์ของ   
เดสมอนด์นั้นโดดเด่นมาตั้งแต่เริ่มแทร็คโน่นแล้ว แผ่นนี้ 
เพลงนี้ ฟังได้ไม่รู้เบื่อจริงๆครับ

จากนั้นก็มาหักดิบทางอารมณ์โดยเสียงจากกลุ ่ม   
เครื่องสายในบรรยากาศคลาสสิคทันที, เอากะผมซี

เพราะแผ่นที่หยิบมาเปิดต่อก็คือ Denon: Hi-Fi String 
ครับ แผ่นนี้จับเอางานคลาสสิคคุ ้นๆหู จากวงเครื่อง
สาย รวมไปถึงโซโลอิสต์ทางด้านไวโอลินบ้าง เปียนโนบ้าง 
ส่วนใหญ่หลายๆแทร็คเป็นการบรรเลงของวง I Solisti 
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Italiani ซึ่งเป็นวงเชมเบอร์ มิวสิค ของอิตาลีที่เวลานี้ก�าลัง
มีชื่อเสียงอย่างมาก บางแทร็คก็เป็นการเดี่ยวประชันกัน
ระหว่างไวโอลินกับเปียนโน บางแทร็คก็เป็นไวโอลินกับ                                                           
ออร์เคสตรา ใครท่ีชอบฟังเสียงเคร่ืองสายแบบเชมเบอร์ 
มิวสิค น่าหาแผ่นน้ีมาฟังกันนะครับ เพราะฟังได้สบายๆ
เรื่อยๆ ให้เสียงเครื่องสายออกมาได้หวานพล้ิวมาก โดย
เฉพาะผมชอบแทร็คท่ีสองมากเป็นพิเศษ เพราะรูปแบบ
การบรรเลงนั้นแทบไม่ค่อยจะหาฟังได้ง่ายสักเท่าไร เป็น
งานของ Johann Strauss II/ Josef Strauss: Pizzicato 
Polka ซ่ึงเป็นการบรรเลงของวง I Solisti Italiani โดย          
ใช้เทคนิคการบรรเลงแบบ Pizzicato คือใช ้การดีด
สายแทนการสีสายไวโอลินด้วยคันชักตามปกติ ฟังแล้ว                     
ได้อารมณ์เครื่องสายไปอีกแบบครับ

แผ่นน้ีมีท้ังหมด 15 แทร็คด้วยกัน เวลาบรรเลงรวม 
72.30 นาที เพราะฉะน้ันส่วนใหญ่จะเป็นแทร็คส้ันๆที่

ตัดช่วงคุ้นๆมาให้ฟังกัน รวมทั้งมี Four Seasons ของ 
Vivaldi ครบทั้งสี่ฤดูกาล โดยแต่ละฤดูกาลนั้นตัดมาช่วงละ
สองนาทีกว่าบ้าง สามนาทีกว่าบ้าง คืออาจจะฟังคล้ายว่า
ฟังแทร็ค ‘ตัดตอน รวมฮิท คลาสสิคสั้นๆ’ แต่ก็เป็การฟังที่
ได้อรรถรสอันสุนทรีย์ดีทีเดียว โดยเฉพาะกับใครที่ต้องการ
เริ่มฟังคลาสสิคบ้าง แผ่นนี้น่าจะเป็นแผ่นแรกๆส�าหรับ
การเริ่มต้นได้ครับ

และไอ้เจ้าตัวกะเปี ๊ยกคู ่จ้อย ก็ไม่ท�าให้ผิดหวังครับ 
เพราะจากแผ่นนี้ฟังได้ว ่ามันสามารถให้รูปวงออกมา                  
ได้อย่างโอ่อ่า ให้เวทีเสียงใช้การได้เลย โฟคัสนั้นต้องบอก
ว่าโดดเด่นกว่าอืน่ใดในตวัจรงิๆ นบัเป็นล�าโพงทีใ่ห้มติเิสียง
ออกมาได้ดีคู่หนึ่ง เสียงเครื่องสายก็พลิ้วไหว ทั้งหวานคม
และหวานเนยีนอยูใ่นท ีหาได้รูส้กึถงึความสากเสีย้นกระด้าง
หูแต่อย่างใดเลย

จากนั้นก็เป็นสารพัด สารพันแผ่น ที่เป็น ‘แผ่นสามัญ
ประจ�าห้อง’ กถ็กูจบัมาเข้าควิร่ายมนต์เสยีงอนัสนุทรย์ีทีค่อื
ความเคยคุ้นออกมาให้สัมผัส ไม่ว่าจะเป็น Pink Martini 
Sympathique, Eagles: Hell Freezes Over, Natalie 
Cole: Still Unforgettable, Best Audiophile Voices, 
Audiophile Reference II: Popular Music และ Telarc 
Sampler 4 เป็นอาท ิซึง่ทัง้หมดนัน้ ล�าโพงคูน่ีส้ามารถเรยีก
ความคุน้เคยของน�า้เสยีงทีม่ใีนสารพดัแผ่นทีว่่านัน้ ออกมา
ให้สมัผสัถงึกลิน่อายของความเคยคุน้แบบเดมิๆได้อย่างไม่มี
ใดให้น่าผิดหวังเลย

สุดท้ายมาลงเอยกับแผ่น ‘จับฉ่ายใช้เฉพาะกิจ’ อย่าง 
Test CD 5 ของ Opus 3 ก็ทราบๆกันนะครับ ว่าค่ายเพลง
จากกลุ่มสแกนดิเนเวีย ซึ่งอยู่ในสวีเดน เจ้านี้เขาประณีต
และพิถีพิถันในการบันทึกเสียงขนาดไหน ซึ่งฤกษ์ดียามดีที 
ก็ตดัแทรค็จากอลับมัต่างๆมารวมไว้เป็นอลับมัพเิศษท ีเพือ่ 
ให้เอาไปใช้ในการทดสอบชุดเครื่องเสียงได้ในตัว

ซึ่งกับชุดที่ 5 นี้ ท�าออกมาในรูปแบบของ HDCD ที่
บอกว่าเป็น Acoustic Music in Authentic Environments 
ที่มีบรรยากาศเสียงแตกต่างกันไปตามสถานที่ๆใช้ในการ
บนัทกึเสยีง ซึง่มทีัง้ในโบสถ์หนิเก่าเพดานสงู โถงแสดงดนตรี
แบบต่างๆ รวมไปถึงบันทึกสดในแจสส์ คลับ แห่งหนึ่งที่                                                        
นักเล่นเครื่องเสียงทั่วโลกรู ้จักกันเป็นอย่างดี แม้จะไม่
เคยไปกันเลยก็ตาม แต่กับชื่อนั้นพอได้ยินเชื่อว่านักเล่น                  
เครื่องเสียงต่างร้อง-อ๋อ, กันถ้วนหน้า นั่นก็คือ The 
Pawnshop Jazz Club ที่อยู่ในกรุงสต็อคโฮล์มไงครับ คุ้น
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หมายเหตุ: ตีพิมพ์
ครั้งแรกใน Sight & 
Sound c/o What             
Audio-Video? 
กันยายน 2554

กันไหมกับอัลบัมคู่ชุด Jazz at the Pawnshop อัลบัมที่     
ได้รบัการยกย่องให้เป็นแผ่นบนัทึกเสยีงดนตรแีจสส์ทีด่ท่ีีสดุ
ในศตวรรษนั่นไงครับ

ทั้งหมดในอัลบัม Test CD 5 นี้ มี 14 แทร็ค เวลารวม 
77.48 นาที แต่ละแทร็คให้บรรยากาศเสียงออกมาได้อย่าง
ยอดเยี่มจริงๆ ซึ่งเริ่มกันตั้งแต่แทร็คแรกที่เป็นการบันทึก
การบรรเลงสด ที่ฟังแล้วนึกถึงบรรยากาศที่อบอวลอยู่ใน
อัลบัมของย่อหน้าก่อนขึ้นมาติดหมัด เพราะให้บรรยากาศ
และกลิ่นอายเดียวกันออกมาแบบไม่มีผิดพิมพ์แม้แต่น้อย 
กับ I Can’t Get Started ท่ีตัดมาจากอัลบัม Benny 
Walters Live at the Pawnshop ที่ทุกเส้นเสียงผสานกัน
อย่างลงตวั ไม่ว่าจะเป็นเสยีงดนตร ีเสยีงผูค้น เสยีงกระทบ
กันของแก้วเครื่องดื่ม ตลอดจนสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของ
แอลกอฮอล์ที่คลุกเคล้ากับควันบุหรี่ รวมไปถึงเสียงพูดคุย
ที่ให้รับรู้ได้อย่างแผ่วเบา

แทร็คอื่นๆก็ให้เสียงออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมครับ 
อย่างแทรค็ทีส่องทีเ่ป็นเสยีงร้องเดีย่วทีใ่ห้รบัรูไ้ด้ว่าอยูด้่าน
หลังพุ่งออกมาเบื้องหน้า โดยมีกลุ่มเคร่ืองเคาะอย่างพวก
เพอร์คัสชัน และเสียงร้องประสานเป็นแบ็คกราวน์ด กับมี
เสียงกีตาร์คุมอยู่อีกชั้นเป็นมิติเสียงท่ีสามารถสร้างให้เห็น
เป็นภาพลักษณ์ของเวทีเสียงได้อย่างชัดเจน ที่เหลือแต่
ละแทร็คต่างก็มีความโดดเด่นในระดับที่สามารถบ่งบอก
ความบกพร่องของบางสิ่งบางอย่างในซิสเต็ม หรือความ
ไม่ถูกต้องของต�าแหน่งวางล�าโพง ตลอดจนต�าแหน่งน่ัง
ฟังที่ผิดไปได้เลย

ต้องยอมรับครับ ว่าไอ้เจ้าเปี๊ยกตัวจ้อยคู่น้ีท�างานออก
มาได้อย่างเด็ดขาดมากจริงๆ

สรุป

ขอยืนยันค�ากล่าวบรรทัดก่อนหน้านั้นอีกครั้งครับ
เพราะหลังจากที่ผมอิ่มเอมไปกับมันผ ่านการขับ

ของ Model C 356BEE ไปเรียบร้อยในระดับที่พอจะน�า
มาบอกกล่าวพูดคุยไว้ที่ตรงนี้ได้แล้ว ก่อนจะเก็บลงจาก                
ชั้นวางเพื่อบรรจุกล่อง เกิดนึกอะไรขึ้นมาไม่ทราบได้ บอก
ตัวเองว่าถ้าเอาแอมป์ตัวใหญ่ขับ มันจะสามารถให้สุ้มเสียง
ที่ดีขึ้นไปได้อีกไหมหนอ

ว่าแล้วไม่รีรอที่จะน�า NAD C 375BEE ที่หลายๆคน 
เรียก ‘โคตรแอมป์’ มาต่อเข้าทันที

จากนัน้ทกุๆแผ่น จากทีก่ล่าวถงึข้างต้นได้ถกูน�ากลบัมา

เวียนเทียนในเครื่องเล่นซีดีอีกครั้ง
แต่หนนีไ้ม่ได้ลองทกุแทรค็แบบข้างต้นดอกนะครบั ด้วย

ใช้แค่บางแทรค็ในแต่ละแผ่นทีม่กัจะบอกความแตกต่างเวลา
เปลี่ยนอะไรบางสิ่งบางอย่างในชุดได้ชัดเจนหน่อย

ได้ฟัง NHT SuperZero 2.0 คู่นี้เล่นกับแอมป์ 150W+ 
แล้ว ผมลืมเรื่องราคาของมันไปเลยครับว่าแปดพันมีทอน

เพราะเสียงของมันเมื่อเล่นกับแอมป์ตัวนี้แล้ว ความ
รู้สึกบอกตัวเองว่านี่มันเสียงล�าโพงราคาสองหมื่นห้าขึ้น
เป็นอย่างต�่านี่หว่า

อะไรมันจะให้ออกมาแตกต่างกันได้เหลือเชื่ออย่างนั้น
นี้, มันเป็นเรื่องของล�าโพงดี หรือแอมป์วิเศษกันแน่
คุณๆช่วยลองไปฟังกันแล้วบอกผมทีเถอะครับ, เอา

บุญนะคุณนะ

41L  i  f  e    E  n  t  e  r  t  a  i  n  m  e  n  t



ก้อนเลยต่างหาก เพียงเพื่อจะ
ให้เจอธนูให้ได้ ก็หามาเรื่อยๆ
อ่ะนะคะ จนมาถึงหมู่บ้านที่
พระเอก Theseus อยู่ ความซวย
บังเกิดค่ะ แม่พระเอกโดนฆ่าทิ้ง 
พระเอกก็แค้นสิคะแต่ท�าอะไรได้ 
เทพซุสที่อยู่ข้างๆมาตลอดก็ช่วย
อะไรไม่ได้ เพราะมันเป็นเรื่อง
ของมนุษย์ (แต่แอบงงอยู่ในใจ
ว่า Zeus ห้ามเทพองค์อื่นว่าอย่า
ไปยุ่งเรื่องมนุษย์ แต่ตัวเองกลับ
แปลงร่างไปฝึกดาบให้พระเอก
เองซะอย่างนั้น) แต่พระเอกก็คือ
พระเอก นึกออกมั๊ยคะ ก็ใช้ความ
กล้าหาญที่ตัวเองมีบวกกับความ
ใจอ่อนของเหล่าทวยเทพที่ลงมา
ช่วย แล้วหนังก็เดินเรื่องเหมือน
กับหนังสู้รบทั่วๆไปไม่มีอะไร
มากกว่านี้ค่ะ

เอาเป็นว่าแค่ครึ่งแรกของ
หนังก็น่าเบื่อแล้วค่ะ เล่าเรื่อง
ได้เอื่อยมาก ดูแล้วไม่มีอารมณ์
ร่วมไปกับหนังเลย (ไม่อินเหมือน 
300 ที่ดูแล้วฮึกเหิมมาก ดูจบปุ๊บ
อยากไปท�าสงครามแถวชายแดน
ภาคใต้ทันที ฮ่าฮ่า) นอกจาก
นี้ความสมเหตุสมผลของหนัง
เป็น 0 ค่ะ สะเปะสะปะ ดูแล้ว
หงุดหงิดมาก เช่น ไททันควรตัว
ใหญ่กว่ามนุษย์และมีพลังเทียบ
เท่าเทพเจ้า แต่ในหนังนี่ ไททัน
กระโดดแว้บไป....แว่บมา อย่าง
กะหนุมาน หรือเทพซุสควร
ใช้สายฟ้าเป็นอาวุธประจ�ากาย
ใช้ฟาดศัตรู ไม่ใช่ใช้แซ่สายไฟที่ดู

IMMORTALS
ผู้ก�ำกับ: Tarsem Singh
นักแสดงน�ำ: Henry Cavill, Freida 
Pinto, Mickey Rourke

จริงๆแล้วต้องบอกว่า    
Immortals เป็นหนังที่อยากดู
มากที่สุดของปีอีกเรื่องหนึ่งเลย
นะคะ เพราะนอกจากจะเห็นชื่อ
หนัง 300 ที่แปะอยู่บนโพสเตอร์                            
แล้ว ยังมีตัวอย่างหนังที่ปล่อย
ออกมาโชว์เทคนิคพิเศษด้านภาพ                          
แบบสวยๆ งามๆ ฉากแอ็คชัน
แบบสโลว์ๆ คล้ายๆ 300 ก็ยิ่ง
อยากดูเข้าไปอีก ยั้งงงง...ยัง
ไม่หมดแค่นี้นะคะ จุดขาย
เค้าบอกเลยว่า From the            
Producers of 300 โห...บิวท์
ซะขนาดนี้ แน่นอนค่ะว่าไป
ดูพร้อมความคาดหวังอย่างสูง
แน่นอน แต่พอเอาเข้าจริงๆแล้ว 
Immortals ถือว่าเป็นหนังที่น่า
ผิดหวังที่สุดแห่งปีเลยก็ว่าได้ค่ะ 
มาทราบทีหลังว่า Zack Snyder 
(ผู้ก�ากับ 300) ไม่ได้เป็นคน
ก�ากับเรื่องนี้หรอกนะคะ แต่เป็น
ผู้สร้างเดิมนั่นแหละค่ะ

ผิดหวังยังไงน่ะเหรอคะ มา
เข้าเรื่องเลยดีกว่าค่ะ หนังหยิบ
เอาต�านานเทพเจ้ากรีกมาเล่า 
พูดถึงการรุกรานของกษัตริย์แห่ง
ไฮพีเรียน ที่ค้นหาคันศรแห่ง
เอพิรุส เพื่อจะเอาไปท�าอะไรซัก
อย่าง มีแล้วครองโลกได้ พี่แก
เลยตามหา เรียกว่าไม่ใช่แค่พลิก
แผ่นดินนะคะ แต่พลิกหินทุก

กระจอกซะเหลือเกิน แล้วแทนที่
จะฟาดฝั่งตรงข้าม ดั๊น....ฟัน
ลูกตัวเองตาย เพราะลูกมาช่วย
มนุษย์ แล้วตัวเองก็มานั่งร้องไห้
เพื่อ? เป็นหนังแนวเทพเจ้าที่บท
ของเทพเจ้าเรียกว่า “อ่อนได้อีก”  
 ส่วนพระเอกนะคะ นอกจาก
จะไม่ประทับใจในหน้าตา บุคลิก
ไม่โดดเด่นแล้ว ความเก่งเทียบ
กับกษัตริย์เลโอนิดัส จาก 300 
ไม่ได้เลย (ไฮไลท์ค�าว่า “ไม่ได้
เลย”) ตัวเองเป็นที่ไว้วางใจของ
เทพให้ดูแลธนูวิเศษ ซึ่งก็ไม่เคย
ดูแลได้นานเกิน 3 นาที โดน
แย่งตลอด แล้วก็แอบเซ็งตรงที่
พระเอกสู้ศัตรูแบบ 1 ต่อ 5 ไม่
เคยได้ เรียกว่า “อ่อนได้โล่” ค่ะ 

แต่สิ่งที่ไม่ปลื้มเลยของหนัง
เรื่องนี้คือ “คอสตูม” ค่ะ ชุดของ
เทพเจ้าออกมาแต่ละชุด เรียกว่า
ตลกมาก เสื้อผ้า หน้า ผม อย่าง
กับจะไปประกวดงานแฟนซีย์ 
บางชุดเหลืองอร่าม ทะลุหน้าจอ
ออกมาเลยทีเดียว ถามว่าสวย 
มั๊ย.....ขอตอบว่า ดูอลังการดีค่ะ 
แต่ไม่สวย (จบ)

ส่วนดีๆของหนังก็มีอยู่บ้าง

M o v i e  R e v i e w  ■   ‘แก้มบุ๋ม

นะคะ เดี๋ยวท่านผู้อ่านจะสงสัย
ว่า เก็บกดมาจากไหนเนี่ย ด่า
ซะเละเลย มีค่ะ....หนังก็มีภาพ
สวยๆ CG เนียนๆ มาให้ชม
ตลอดเรื่องตามสไตล์หนังกรีก
แหละค่ะ นอกจากนั้นความโหด
ประเภท คอหลุด ขาขาด เลือด
สาด ก็มีมาเอาใจคอซาดิสซ์มาก
พอสมควร แต่เป็นความดิบ
เถื่อนที่รู้สึกว่ามันไม่จ�าเป็นซัก
เท่าไหร่เลยค่ะ ฮ่าฮ่าฮ่า นอก
นั้นก็อารมณ์เหมือนดูฉากต่อสู้
แบบสโลโมชันของ 300 กับฉาก
มนุษย์รบกับเทพอย่าง Crash of 
the Titan อ่ะค่ะ ต่างกันเพียงแค่
สองเรื่องนั้นท�าได้ดีกว่าในระดับ 
“เทพ” แค่นั้นเอ๊ง!!!

■

REAL STEEL 
ผู้ก�ำกับ: Shawn Levy
นักแสดงน�ำ: Hugh Jackman, 
Evangeline Lilly, Kevin Durand

แม้จะเห็นว่าเป็นหนัง
ที่มีหุ่นยนต์มาเป็นตัวด�าเนิน
เรื่อง แต่อย่าเพิ่งคิดว่าจะออก
แนว Transformer นะคะ เพราะ
หุ่นยนต์ในเรื่องนี้ไม่ได้เก่งกาจ 
อัจฉริยะขนาดนั้นค่ะ Real Steel 
เป็นหนังแอ็คชัน ไซ-ไฟ ประเภท
เทคโนโลยี ที่บอกได้ว่าไม่ได้
แปลกใหม่ในตลาด และบู๊ระห�่า
ถล่มปฐพีเหมือนชื่อหนังหรอก
นะคะ แต่กลับเป็นหนังที่ใส่ความ
เป็นดราม่าเกี่ยวกับครอบครัว
เข้าไปเกือบ 80 เปอร์เซ็นต์เลย
ทีเดียว 

หนังเริ่มเรื่องจาก Charlie 
อดีตยอดนักมวยเลือดร้อน ต้อง
หันมาหากินกับสังเวียนหุ่นยนต์
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แทน เพราะต่อยมวยเป็นกีฬา
ที่ตกยุคไปแล้ว ชาลีใช้ชีวิตแบบ
ฉาบฉวย ล่องลอย ไม่มีจุดหมาย
ปลายทาง จนกระทั่งวันหนึ่ง                          
ชาลีได้กลับมาพบกับ Max 
ลูกชายที่เขาทิ้งไปเมื่อ 11 ปีก่อน 
ท�าให้ชาลีกลับมารับหน้าที่พ่อ
ไปโดยปริยาย แม็กซ์ผู้เป็นลูก
หลงใหลการแข่งขันหุ่นยนต์เป็น
ชีวิตจิตใจ จึงอยากให้หุ่นยนต์
ของตัวเองได้ลงแข่ง ชาลีจึงอาสา
เป็นพีเ่ลีย้งนกัมวย (หุน่ยนต์) 
ให้ ช่วงเวลาเพียงแค่ 2-3 เดือน
ที่สองพ่อลูกกลับมาอยู่ด้วยกัน 
ท�าให้ทั้งสองรู้จัก เรียนรู้กันและ
กัน และเข้าใจกันมากขึ้นค่ะ   
เนื้อหาของหนังเรื่องนี้ค่อนข้าง
เบาค่ะ อย่างที่บอกคือไม่บู๊แหลก 
ระเบิดตูมตาม อย่างหนังหุ่นยนต์
เรื่องอื่นๆ แต่โดยรวมแล้วก็เป็น
หนังที่ดูได้เพลินๆค่ะ ตั้งแต่หนัง
เปิดตัวจนถึงครึ่งเรื่องเรียกว่า
ท�าได้ลื่นไหลดีมาก เพียงแต่ตอน
ท้ายจุดหักของเรื่อง เหมือนหนัง
พยายามเร่งแล้วก็ยัดเยียดให้ตัว
ละครเป็นไปตามสูตรจนเกินไป 
อย่างเช่น คาแร็คเตอร์ของชาลีที่
จู่ๆก็เปลี่ยนมาเป็นคุณพ่อที่แสน
ดีขึ้นมาซะดื้อๆ หรือการจับพลัด
จับผลูของเจ้าหุ่นยนต์อะตอม 
(หุ่นยนต์ของแม็กซ์) ที่เข้ามา
แข่งชิงแชมป์ได้อย่างง่ายๆ 
เป็นต้น การยัดเยียดตรงนี้เอง
ค่ะ ที่ท�าให้เราดูแล้วมันรู้สึกไม่
สุดไปซะทุกด้าน คือ ไม่ซึ้งสุดๆ 
ไม่มันส์สุดๆ แล้วก็ไม่ลุ้นสุดๆ
นั่นเองค่ะ 

แต่ยอมรับนะคะว่าฉลาด
มากที่เลือกนักแสดงมากความ
สามารถอย่าง Huge Jackman 
มารับบทหลักอย่างชาลี เพราะ
นอกจากผลงานจะโดดเด่น เป็น
ที่ยอมรับของคนในวงการแล้ว 
หน่วยก้านก็เหมาะมากที่จะเป็น
นักมวยค่ะ โดยส่วนตัวจะติดภาพ
พี่ฮิวจ์เป็น Wolverine จากหนัง
เรื่อง X-Men มากกว่า แต่พอพี่

ฮิวจ์มาเล่นเป็นคนธรรมดา ก็ดูเท่
ไปอีกแบบนึงเหมือนกัน อีกคน
หนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือ Dakota 
Goyo ที่รับบทเป็นแม็กซ์ ตอน
แรกสงสัยว่า เอ๊ะ!! ท�าไมหน้า
คุ้นๆ มานึกออกทีหลังว่าเค้า
รับบท Thor ตอนเด็กนั่นเอง
ค่ะ ดาโกตาพัฒนาฝีมือขึ้นมาอีก
ระดับนึง ในเรื่องนี้เขารับ ส่งบท
ได้ค่อนข้างดีทีเดียว บอกได้เลย
ว่าอนาคตเจิดแน่นอนค่ะ 

มาถึงส่วนที่น่าเสียดาย
ที่สุดของหนัง คิดว่าคงเป็นเจ้า    
หุ่นยนต์อะตอมนี่แหละค่ะ แอบ
หงุดหงิดเล็กๆที่เจ้าหุ่นยนต์ตัว
นี้ไม่เด่นเอาซะเลย โดนแย่งซีน
ตลอด อย่างตอนที่ชาลีฝึกซ้อม
ให้อะตอม แทนที่เราจะโฟคัส
ไปที่พัฒนาการของอะตอม แต่
เปล่าเลยค่ะ พี่ฮิวจ์น่าจะเป็น
จุดรวมความสนใจมากกว่า ฮ่า
ฮ่า (ก็แหม...หุ่นเฟิร์มซะขนาด
นั้น) อาจเป็นเพราะหนังไม่ได้
ให้ความส�าคัญกับการออกแบบ            
หุ่นยนต์ให้ดูใหม่ก็ได้ค่ะ อย่างที่
บอกจุดเดินเรื่องคือความสัมพันธ์
พ่อลูกมากกว่า แต่ไม่ใช่ว่าหนังจะ
เอื่อย เนิบๆนะคะ เพราะดนตรี
ประกอบของหนังก็ช่วยส่งอารมณ์
ได้มากในหลายๆฉากอยู่เหมือน
กันค่ะ ถึงแม้ Real Steel จะ
ไม่ใช่หนังที่ “โดน!!” ขนาดนั้นแต่
ถ้าจะดูเอาสนุก คลายเครียด ก็
ไม่น่าเสียดายเงินหรอกค่ะ

■

ฝนตกขึ้นฟ้า (Headshot)
ผู้ก�ำกับ: เป็นเอก รัตนเรือง
นักแสดงน�ำ: นพชัย ชัยนำม,      
คริส หอวัง, โจอี้ บอย และอัครินทร์  
อัครนิธิเมธรัฐ

“ฝนตกขึ้นฟ้า” เป็นหนัง
ที่สร้างจากนวนิยายของคุณ
วินทร์ เลียววาริณ ค่ะ นิยาย
เรื่องนี้คือการรวมด้านมือของ
มนุษย์ทั้งหมดเท่าที่จะนึกออก
มารวมกัน ทั้งมือปืน, ต�ารวจ
เลว, นักการเมือง, ฆาตกรรม, 

โสเภณี, เซ็กส์, ยาเสพย์ติด, 
มาเฟีย และการหักหลัง ตอน
แรกที่ดูตัวอย่างก็รู้สึกว่า เออ....
น่าสนใจ น่าดู แฮะ แต่พอตัว
อย่างจบขึ้นชื่อว่า คุณเป็นเอก 
รัตนเรือง เป็นผู้ก�ากับ!!!! เอิ่ม....
เริ่มไม่มั่นใจว่าจะดีเหรอ จะ
ดูรู้เรื่องเหรอ เพราะเคยตามดู             
ผลงานของคุณเป็นเอกมาแล้ว
หลายเรื่องเหมือนกันค่ะ เรียก
ว่าหนังเรื่องไหนที่คนบอกดูไม่รู้
เรื่อง เราไปดูหมด แล้วก็ไม่รู้
เรื่องจริงๆค่ะ ฮ่าฮ่า อย่างเรื่อง 
พลอย, นางไม้ เป็นต้น

หนังเรื่องนี้เป็นฟิล์มนัวร์ซะ
ส่วนใหญ่ค่ะ (ฟิล์มนัวร์คือ หนัง
ที่ถ่ายท�าโดยใช้แสงสีมืดๆ เน้น
สีโทนขาวด�า) โดยส่วนตัวเป็น
คนที่ชอบดูอะไรง่ายๆ ไม่ซับซ้อน 
ไม่ต้องให้คิดเยอะ ขอให้หนัง
ท�าให้เราสามารถ “เข้าถึง” และ 
“เข้าใจ” ในแก่นสารเรื่องราว
ของหนังก็พอแล้วค่ะ ส่วนสาเหตุ
ที่ตัดสินใจเลือกหนังเรื่องนี้มา
เขียนรีวิว เพราะ “ฝนตกขึ้นฟ้า” 
โดยคุณเป็นเอก รัตนเรือง เป็น
หนังคุณภาพและดูรู้เรื่องจริงๆ
ค่ะ (เป็นหนังที่ดูรู้เรื่องที่สุดเท่า
ที่เคยดูมา) เป็นเรื่องราวของ
ต�ารวจมือดี ใจสะอาดอย่าง ตุล 
นายต�ารวจหนุ่มที่ฉายแววว่า
อนาคตรุ่งแน่นอน วันหนึ่งตุลได้
ไปท�าคดีจับแก๊งค์ค้ายาเสพย์ติด 
โดยที่หัวหน้าแก๊งค์ดั๊นเป็นลูก
ของคนมีอิทธิพล (เสียดสีสังคม 
ได้ดีแท้)  ตุลถูกบังคับให้ทิ้งคดี 
แต่พระเอกอ่ะนะคะ หาได้ยอมไม่ 
ท�าให้ตุลถูกบีบบังคับ และโดนยัด
ข้อหา ติดตารางในที่สุด วันนึงก็

มีนายแพทย์มาชวนเขาไปท�างาน
เป็นมือปืนให้กับองค์กรลับๆกลุ่ม
นึง ซึ่งองค์กรนี้เป้าหมายคือตาม
เก็บพวกนักการเมืองชั่วๆนั่นเอง
ค่ะ และเพราะจากการเป็นมือปืน
ศาลเตี้ยนี้เอง ท�าให้ตุลถูกยิงที่
ศีรษะ เมื่อตื่นขึ้นมาก็พบว่าเกิด
ความผิดปกติทางสายตาโดยเขา
มองเห็นทุกอย่างกลับหัวไปหมด

ขอปรบมือดังๆให้กับคุณ
ปีเตอร์ หรือคุณนพชัย ชัยนาม 
ผู้รับบทเป็นตุลนะคะ ที่สามารถ
ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของ
ตัวละครออกมาได้อย่างดีเยี่ยม 
ฉากดราม่าหนักๆก็สามารถเค้น
ออกมาได้ดี เข้าชิงรางวัลนัก
แสดงยอดเยี่ยมได้สบายเลยล่ะ
ค่ะ นอกจากนั้นก็มีคริส หอวัง ที่
บทอาจจะไม่มาก แต่ดูดีทุกครั้ง
ที่ปรากฏตัว ส่วนบทโสเภณีของ
คุณชนกพร สยังกูล ก็เล่นได้เย้า
ยวน สมบทบาท ควรได้สิทธิ์ขึ้น
ไปลุ้นในสาขานักแสดงสมทบ
หญิงเช่นกันค่ะ นี่ยังไม่นับเจ้า
พ่อแรพโย่ อย่างโจอี้ บอย นะ
คะ ที่มาพร้อมกับมาดกวนๆ
ของลูกนักการเมืองขาโหดที่น่า     
หมั่นไส้มาก เรียกว่าเข้มข้นทั้ง
บทและนักแสดงเลยทีเดียว

หนังพยายามจะสื่อให้คน
ดูเห็นว่า อย่ามองโลกเพียงด้าน
เดียว อย่าคิดบวกไปซะทุกเรื่อง 
เพราะถ้าเราลองมองโลกแบบ
จริงๆแล้ว เราจะเห็นอะไรชัด
มากขึ้นค่ะ นอกจากนี้หนังยังให้
ความส�าคัญกับค�าพูดเปิดเรื่อง
ว่า “มนุษย์ไม่ได้เกิดมาในพื้นฐาน
ของคุณธรรม” อีกด้วย
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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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แม้ว่าฟันจะเป็นอวยัวะทีแ่ขง็ทีส่ดุในร่างกาย 
แต่ก็มีสิทธิ์แตก หัก กะเทาะ หรือบิ่น                                                  

ได้เช ่นกัน ถ้าเราใช้ฟ ันผิดประเภท หรือ
มีพฤติกรรมแปลกที่มักจะสร้างความกระทบ     
ให้กบัฟันอยูเ่สมอๆ เช่น  ใช้ฟันไปมากกว่าการ
ใช้เคี้ยวอาหารตามปกติ เช่น ใช้ฟันในการเปิด
ฝาน�้าอัดลม, ฝาเบียร์ หรือบางท่านใช้ฟันกัด
เข็ม กัดด้ามดินสอ ปากกา ขาแว่นท�าบ่อยๆ
ฟันก็มีสิทธิ์สึกได้ และเรามักพบอยู่เสมอที่ฟัน
มีรอยแหว่งตามวัตถุที่กัด หรือบางคนใช้ฟัน
ในการกัดของแข็งที่เป็นเปลือก เช่น เปลือก                    
ผลไม้แข็งๆ เม็ดแตงโม เม็ดเกาลัก ถั่วบาง
จ�าพวก อาหารประเภท กระดูกไก่ ปู อร่อย
เพลินจนลืมระวัง อย่าเลี่ยงเอาฟันไปกัด
เปลือกปู ซึ่งมีคนจ�านวนมากที่สูญเสียฟันไป
อย่างน่าเสียดาย เพราะเคี้ยวเพลินอร่อยเกิน
ไป หรือบางทีก็เกิดโดยสาเหตุที่เราไม่ได้ต้ังใจ 
เช่น ขณะที่เคี้ยวข้าวเพลินเจอเม็ดกรวดผสม
อยู่กับข้าว ฟันก็อาจแตกบิ่นได้เช่นกัน เร่ือง
อย่างนี้ยากที่จะป้องกันบางครั้งค่าอาหารมื้อ
ละไม่เกินร้อยแต่เสียค่าซ่อมฟันหลายเท่า 

นอกจากพฤตกิรรมเสีย่งทีไ่ด้กล่าวไว้ข้างต้น                                                                                    
แล้วก็ยังมีสาเหตุอื่น เราอาจไม่คาดคิด เช่น 
ฟันได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ อาจหกล้ม ฟัน
ไปกระแทกของแข็ง การเล่นกีฬาผาดโผน ที่                                             

O r a l  C a r e  ■   ‘Nayvika’

ทางเลือกในการครอบฟัน หรือถ้าฟันบิ่น 
กะเทาะ ถงึโพรงประสาทฟันกต้็องท�าการรกัษา
รากฟันก่อน แล้วถึงจะครอบฟันเพิ่มความ  
แข็งแรงอีกที อย่างไรก็ตามท่านที่ประสบ
ปัญหาเหล่านี้ควรปรึกษาทันตแพทย์แต่เนิ่นๆ
อย่าทิ้งไว้ เพราะรอยบิ่นรอยร้าวเล็กๆอาจจะ
ขยายวงกว้างขึ้นซ่อมแซมยากขึ้น และส�าคัญ
ทีสุ่ดฟันทีบ่ิน่แตก มกัจะมคีวามคม ค่อยๆบาด
ลิน้หรอือวยัวะข้างเคยีงให้เป็นแผลและอาจตดิ
เชื้อในช่องปากได้

รู ้อย่างนี้แล้วก็ควรใส่ใจดูแลฟันอย่าง
พิถีพิถันมากขึ้นนะคะ ทั้งการท�าความสะอาด 
และเล่ียงพฤติกรรมการใช้ฟันอย่างผิดปกติ 
เพราะฟันเป็นเสมือนประตูบ้านที่เป็นส่วน
ที่สร้างเสริมบุคลิกกับเราและเป็นอวัยวะที่มี
บทบาทต่อการเคี้ยวอาหาร การพูดออกเสียง             
เช่นนี้แล้วเราจึงต้องเก็บให้นานที่สุด ควร
ถนอมระวังที่สุดในการใช ้ฟ ันอย ่างระวัง     
หลีกเล่ียงการใช้ผดิประเภท ก็จะช่วยให้ฟันของ
คุณแข็งแรงอยู่กับคุณตลอดไป และเคล็ดลับ                                                
ดีๆในการดูแลรักษาฟันให้อยู ่คู ่ กับคุณไป
นานๆวันนี้คงเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

วัยรุ ่นมักนิยมเล่นกัน หรือการถูกท�าร ้าย
ร่างกาย และโดนตี โดนชก ฟันมีสิทธิ์หลุดหัก                                                        
ได ้ หรือส ่วนมากที่มักจะเกิดอยู ่ เสมอคือ 
อุบัติเหตุจากรถยนต์ มอเตอร์ไซค์ มักจะ
มีอุบัติเหตุแถวใบหน้าร่วมอยู่ด้วย แล้วยิ่งถ้า
อบุตัเิหตแุรงๆแบบนีท้ีเ่กีย่วกบัความเรว็มกัจะ
รนุแรงหกัทลีะหลายๆซี ่น่าสยดสยองทเีดยีวค่ะ 

แต่อย่างไรก็ตามนอกจากสาเหตุหรือ
พฤติกรรมเสี่ยงที่กล่าวมาแล้วบางครั้งที่เรา
ละเลยการใส่ใจความสะอาดของสุขภาพฟันจน
ท�าให้เกิดปัญหาตามมาซึ่งก็มีผลกระทบกับฟัน
ของเราได้เช่นเดียวกันนะคะ เช่น ในบางราย
ที่ฟันผุมากๆถูกกรอเนื้อฟันจนบาง ถึงแม้ว่า
อดุแล้วกต็ามค่ะ แต่การเคีย้วอาหารแต่ละครัง้ก็
ต้องระวงัโดยเฉพาะฟันหน้า หรอืผูท้ีเ่คยรกัษา
รากเรียบร้อยแล้วก็ควรท�าการครอบฟัน เพื่อ
เสริมความแข็งแรง หากท่านไม่ครอบจะเป็น 
เพราะรอดอูาการหรอืยงัไม่พร้อมในด้านปัจจัย 
ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ไม่เช่นนั้นจะเกิด
การร้าวของฟันได้ค่ะ และในรายที่มีอายุมาก
เน้ือฟันจะเร่ิมกรอบเปราะมากขึ้น หรือหาก
ท่านใช้ฟันกดัของแขง็มากๆกม็โีอกาสร้าวแตก
ได้ง่ายเช่นกัน

หากฟันมีการสูญเสียเนื้อฟันมาก การอุด
ธรรมดาไม่แข็งแรงพอทันตแพทย์อาจเสนอ

ฟันพ ฤ ติ ก ร ร ม เ สี่ ย ง ท ำ ล า ย
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เ รื่ อ ง - ดี ดี - -  ที่ ผ่ า น ม า ท า ง  ( e )  เ ม ล  ■   ‘เพ็งแพว’

มีเรื่องดีๆมาแบ่งปันกันอีก เป็นเร่ืองดีๆ
ที่ร่วมสมัยในชีวิตประจ�าวันท่ีเน้นเร่ือง

สุขภาพกาย สุขภาพใจ เป็นส�าคัญ เพราะดู
เหมือนทุกวันนี้คนเราจะละเลยสุขภาพทั้งสอง
ทางนี้กันมาก โดยเฉพาะกับสุขภาพใจ ที่บาง
ครัง้การออกก�าลงักายสามารถเข้ามาช่วยเรือ่ง
สุขภาพใจได้ด้วยอย่างไม่น่าเชื่อ 

และบางเรือ่งทีม่าจาก Fwd Mail ซึง่น�ามา
ให้ทราบกันนี้บ่งชี้ให้เห็นเป็นเช่นที่ว่านั้นจริง

ตามอ่านกันครับ

สุดยอดคาถาศักดิ์สิทธิ์ 
แก้ได้ทุกปัญหาในชีวิต

ชายผู้หนึ่งมาหาหมอด้วยอาการอ่อนเพลีย
ต่อเนื่องมานานหลายเดือน รูปร่างผอม

ซีดเพราะน�้าหนักตัวลดลงอย่างฮวบฮาบ หมอ
ซักถามอาการได้สักพักก็สั่งเจาะเลือด

เมื่อผลตรวจเลือดมาถึง หมอก็แจ้งแก่ 
คนไข้ว่า เขาเป็นเบาหวาน

ทันทีที่รู ้ผล เขายิ้มหน้าบานจนเกือบจะ
ลิงโลดด้วยซ�้า หมอแปลกใจจึงถามเขาว่า 
“ท�าไมลุงถึงดีใจล่ะครับ เป็นเบาหวานต้องกิน
ยาตลอดชีวิตนะครับ”

“ทแีรกผมนกึว่าจะเป็นเอดส์ แต่พอรูว่้าเป็น
แค่เบาหวาน ก็เลยดีใจมาก” 

เบาหวานเป็นโรคร้าย ใครเป็นก็ถือว่า

โชคร้าย แต่ชายผู้นี้กลับดีใจที่เป็น เพราะเขา
คิดว่าจะต้องเจอหนักกว่านั้น สุขหรือทุกข์จึง

ไม่ได้อยู่ที่ว่าเราเจออะไร แต่ขึ้นอยู่กับความ             
คาดหวังของเรา ได้รางวัลเป็นเงินแสนแต่
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คาดหวังเงินล้าน ก็ย่อมเป็นทุกข์ ในทางตรง
ขา้ม แมเ้ปน็เบาหวานแตใ่จคาดวา่จะเป็นเอดส์ 
ก็กลับท�าให้ยิ้มได้

โรคร้ายกลายเป็นเบาเมื่อเทียบกับโรคที่
ร้ายกว่า เด็กหญิงผู้หนึ่งเป็นมะเร็งสมอง ผม
ร่วงทั้งศีรษะเพราะผ่านการฉายแสง แต่เธอ
มีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส จนคนมาเยี่ยมแปลก
ใจ คุยกันได้สักพักเธอก็บอกว่า เธอโชคดีที่ไม่     
ได้เป็นมะเร็งปากมดลูก ญาติของเธอคนหน่ึง
เป็นมะเร็งชนิดนั้น เจ็บปวดทุกข์ทรมานมาก 
เธอจึงรู้สึกว่าโชคดีที่เป็นแค่มะเร็งสมอง

คนเรา จะสุขหรือทุกข์อยู่ที่มุมมองเป็น
ส�าคัญ มมุมอง (รวมทัง้ความคาดหวงั) เป็นตวั
ส�าคัญทีบ่่งชีห้รอืตค่ีาว่าสิง่ทีเ่กดิขึน้กบัเรานัน้ ดี
หรือร้าย เบาหรือหนัก น้อยหรือมาก 

เมื่อปีที่แล้วหลังการล้อมปราบผู ้ชุมนุม
เสื้อแดง มีการเผาศูนย์การค้าหลายแห่ง ร้าน
สุกี้ชื่อดังพลอยฟ้าพลอยฝน ถูกเผาไป 4 สาขา 
เสียหายหลายสิบล้านบาท ผู้จัดการสาขาและ
พนักงานทั้งเสียใจและโกรธแค้น ตรงข้าม   
กับซีอีโอซึ่งมีหุ้นใหญ่ในกิจการดังกล่าว กลับ
ไม่รู้สึกทุกข์ร้อนกับข่าวคราวดังกล่าว ซ�้ายัง
ปลอบใจลูกน้องว่า “ไม่เป็นไรเรายังมีอีกตั้ง 

320 สาขา”
ซอีโีอผูน้ีย้ิม้ได้กบัเหตกุารณ์ดงักล่าว เพราะ

มองว่าร้านของเขาถกูเผาไปแค่ 4 สาขาเท่านัน้ 
นี้ก็ท�านองเดียวกับเด็กหญิงวัย 14 ที่มองว่า  
ตัวเองเป็นแค่มะเร็งสมอง หรือลุงที่ดีใจเมื่อ
รู้ว่าตัวเองเป็นแค่เบาหวาน แม้เจอเรื่องร้าย 
แต่ทั้งสามคนไม่เป็นทุกข์ เพราะมองว่าสิ่งที่
เกิดขึ้นนั้น ยังเบาอยู่ เขารับรู้เหตุการณ์ที่เกิด
ขึ้นโดยมีค�าว่า “แค่” ติดมาด้วย

เพียงค�าว่า “แค่”ค�าเดียวก็ท�าให้ปัญหา
ต่างๆดูเบาลงไป และบรรเทาความทุกข์ของ
เราไปได้เยอะ แต่บ่อยครั้งเรามักลืมค�าๆนี้ไป
ในยามที่ประสบเหตุร้าย หรือส่ิงที่ไม่สมหวัง 
แต่กลับนึกถึงค�าๆนี้เวลาประสบโชค หรือ       
ได้รับสิ่งที่น่าจะพอใจ เช่น “เขาชมฉันแค่นี้
เอง” “ฉันได้โบนัสแค่ 4 แสนเท่านั้น” “ฉัน
ได้เป็นแค่ผู้จัดการฝ่าย” ผลที่ตามมาคือความ
ทุกข์เกาะกินใจ

ชายผู้หน่ึงได้ทราบว่ามิตรอาวุโสขายหุ้น 
ได้ก�าไร 10 ล้านบาทเมื่อ 2-3 วันก่อน เขา
จึงแสดงความยินดีกับเธอด้วย แต่คุณป้าผู้นั้น
กลับตอบว่า “ยินดีอะไรกันล่ะ ถ้าฉันขายหุ้น
วันนี้ ฉันก็ได้ก�าไรแล้ว 20 ล้าน” วันรุ่งขึ้นคุณ

ป้าผู้นี้ไม่มาตลาดหุ้นเหมือนเคย ชายผู้นี้จึงไป
สอบถามโบรคเกอร์ซึง่คุน้เคยกบัเธอ กไ็ด้ความ
ว่าเธอเข้าโรงพยาบาลไปแล้วเมื่อเช้า สาเหตุก็
เพราะเธอเครียดมาก

คุณป้าเครียดก็เพราะเป็นทุกข์ที่ได้ก�าไร 
“แค่” 10 ล้านบาทเท่านั้น จะว่าไปเงินก้อนนี้
มใิช่จ�านวนน้อยๆ พอๆ กบัถกูลอ็ตเตอรีร่างวลั
ที่ 1 โชคลาภอย่างนี้ใครได้ไปก็น่าจะมีความสุข 
แต่พอมองไม่ถูก วางใจไม่เป็น เห็นว่ามันเป็น 
“แค่” 10 ล้านบาทเท่านั้น ก็เป็นทุกข์ทันที

ค�าว่า “แค่” ค�านี้มีอิทธิพลต่อจิตใจของเรา
มาก มันสามารถสร้างทุกข์ หรือปัดเป่าความ
กลัดกลุ้มไปจากจิตใจของเราได้ อยู่ที่ว่าเราจะ                                               
ใช้มันอย่างไร หากใช้ให้เป็น เราก็สามารถ
รับมือกับเหตุร้ายได้โดยใจไม่ทุกข์ ไม่ว่าจะ
เป็นการพลดัพราก สญูเสยีของรกั หรอืประสบ
กับสิ่งที่ไม่พึงประสงค์

เมื่อเจอเหตุร้ายคราวหน้า อย่าลืมนึกถึง
ค�านี้ เพียงเติมค�าว่า “แค่” ไว้ข้างหน้าเหตุร้าย
เหล่านั้น เรื่องร้ายก็จะกลายเป็นเบาไปได้ใน
ความรู้สึกของเรา

รังสียูวี:
ภัยร้ายใกล้ตัว

พบว่ามคีวามเข้าใจผดิเกีย่วกบัการป้องกนั
รังสียูวี และควรท�าความเข้าใจใหม่ใน

ประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับรังสียูวี
จากข้อมลูทีไ่ด้อ่านมา รวมทัง้ผลการส�ารวจ

ทัศนคติเก่ียวกับรังสียูวีของ Unilever พบว่า
มีความเข้าใจผิดเก่ียวกับการป้องกันรังสียูวี 
และควรท�าความเข้าใจใหม่ในประเด็นต่างๆ 
ดังต่อไปนี้

1. ผู ้หญิง 94% เชื่อว่าเสื้อยืด และร่ม 
สามารถปกป้องผิวจากรังสียูวีได้เทียบเท่า
กับโลชันที่มีค่า SPF 10 หรือมากกว่า ซึ่งใน
ความเป็นจรงิ ทัง้เส้ือยดืและร่มป้องกันรงัสียวีู
ได้เพียงประมาณ SPF 5 เท่านั้น

2. ผูห้ญิงมากถึง 71% ยงัเข้าใจผดิในเรือ่ง
ค่า SPF เช่น หากทาโลชันที่มีค่า SPF 5 แล้ว
ตามด้วยโลชันที่มีค่า SPF10 ส่วนใหญ่เข้าใจ
ว่าผิวจะได้รับการปกป้องที่ SPF 15 ในขณะที่
ผลลัพธ์ที่ถูกต้องคือ ผิวจะได้รับการปกป้องแค่ 
SPF 10 เท่านั้น

3. เมื่อต้องออกจากบ้าน ผู้เชี่ยวชาญด้าน
ผวิหนงัได้แนะน�าให้ใช้ผลติภณัฑ์ปกป้องผวิทีม่ี
ค่า SPF อย่างน้อย 15 ทัว่เรอืนร่าง เป็นประจ�า
ทุกวัน ไม่เฉพาะแค่ผิวหน้าเท่านั้น
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4. ค่า SPF เป็นการบอกระยะเวลาท่ีผิว
ของคุณจะสามารถอยู่กลางแดดได้โดยไม่ถูก
ท�าร้าย เช่น ถ้าผิวของคุณสามารถอยู่กลาง
แสงแดดได้นาน 10 นาที ก่อนถูกแผดเผา 
ดังนั้นเมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีค่า SPF 24 
แสดงว่าหลงัการใช้ผลติภณัฑ์นัน้ๆ ผวิของคณุ
สามารถทนต่อแสงแดดได้นานถึง 240 นาที 
(24 เท่า) ก่อนได้รับผลกระทบจากแสงแดด

5. ผวิสามารถคล�า้ลงได้แม้โดนแดดในช่วง
เวลาสั้นๆ แค่นาทีเดียว

6. ร่มทั่วไปที่ใช้อยู ่ทุกวันน้ีไม่สามารถ
ป้องกันรังสียูวีได้มากอย่างที่คิด โดยเฉลี่ย
จะป้องกันเพียง SPF 6.5 ขณะเดียวกันก็ไม่
สามารถป้องกันรังสียูวีที่สะท้อนจากพื้นผิวที่
แสงตกกระทบได้ เช่น แสงสะท้อนจากกระจก 
หรือคอนกรีต

7. ผิวเราสัมผัสกับรังสียูวีเกือบตลอดเวลา
โดยที่เราไม่รู้ตัว เพราะมีรังสียูวีที่ส่องมาจาก
ดวงอาทิตย์ แล้วสะท้อนมากระทบกับเราใน
ขณะที่เราท�ากิจกรรมหลายๆ อย่างในชีวิต
ประจ�าวัน เช่น ขณะขับรถยนต์ หรือขณะเดิน
ข้ามถนน ซึ่งช่วงกิจกรรมเหล่าน้ีกินเวลามาก
ถึง 80% ของช่วงชีวิตเราเลยทีเดียว

8. เสื้อยืดที่เราสวมใส่โดยทั่วไปจะให้การ
ปกป้องผิวเทียบเท่า SPF 5 เท่านั้น

9. รังสียูวีสามารถสะท้อนในผิวน�้า ทราย 
หิมะ หรือคอนกรีตได้ ดังนั้นร่มที่คุณกางอาจ
ไม่สามารถปกป้องผวิจากแสงแดด หรอืรงัสยีวูี
ได้มากอย่างทีค่ณุคดิ แม้จะเคลอืบสารป้องกนั
รังสียูวีก็ตาม

10. รังสียูวีสามารถทะลุผ่านเมฆ หมอก 
และควันได้ ฉะนั้นคุณควรทาโลชันที่มีค่า SPF 
ทั่วเรือนร่างเป็นประจ�าทุกๆวัน แม้ในวันท่ี
ท้องฟ้ามืดครึ้ม

11. ไม่ว่าจะอยู่ในที่ร่ม เช่น ในรถ ในที่
ท�างาน ในบ้าน หรือแม้แต่ในเครื่องบิน คุณก็
ต้องปกป้องผวิด้วยโลชนัทีม่สีารป้องกนัรงัสยีวูี 
เพราะรังสียูวีสามารถทะลุผ่านหน้าต่าง และ
กันสาดได้เช่นกัน

รู้อย่างนี้แล้ว สาวๆ ควรจะให้ความส�าคัญ
ในการปกป้องผิวกายจากรังสียูวี ด้วยการหา
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถปกป้องผิวได้ทั้ง UV-A 
และ UV-B อย่าง Vaseline Healthy White 
SPF 24 โลชนับ�ารงุผวิ ทีผ่สมสารป้องกนัแดด
ด้วยส่วนผสมทีใ่ห้ประสทิธภิาพเหนอืกว่าโลชนั
บ�ารงุผวิท่ัวไป ทัง้สารบ�ารงุและปกป้องผวิถงึ 3 
ชนิด ที่ท�างานร่วมกันอย่างครบขั้นตอน 

ตั้งแต่ SPF 24 ช่วยป้องกันรังสียูวี-บี 
PA++ ป้องกันรังสียูวี-เอ และวิตามิน-บี 3 
ให้ผิวขาวกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติ เนื้อ
โลชันซึมซาบเร็ว ไม่เหนียวเหนอะหนะ ท�า            
ให้ใช้ได้เป็นประจ�าทุกวันทุกเวลา

■ ■■ ที่มา: กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

ภัยเสี่ยง
จากแฮมเบอร์เกอร์

ผลการศึกษาวิจัยระหว่างประเทศ พบว่า
เด็กที่รับประทานแฮมเบอร์เกอร์ตั้งแต่ 

3 ชิ้น ขึ้นไปต่อสัปดาห์ อาจมีความเสี่ยงสูงใน
การเป็นโรคหอบหืด และหายใจล�าบาก

ในขณะท่ีอาหารที่ดีต่อสุขภาพซึ่งอุดมไป
ด้วยผัก ผลไม้ และปลา ช่วยขจัดความเสี่ยง
ดังกล่าวได้

นักวิจัยจากประเทศเยอรมนี สเปน และ
อังกฤษ ศึกษาข้อมูลจากเด็กจ�านวน 50,000 

คน จากทั่วโลก พบการเชื่อมโยงระหว่างการ 
รับประทานแฮมเบอร์เกอร์และโรคหอบหืด 
ซึ่งพบมากที่สุดในประเทศร�่ารวย ที่อัตราการ
บริโภคอาหารขยะประเภทนี้อยู่ในระดับสูง

ผลการวิจัยพบว่า อาหารที่เน้นเนื้อสัตว์
ปริมาณมาก ไม่เกี่ยวข้องกับการเป็นโรค
หอบหืดแต่อย่างใด ขณะที่การรับประทาน
แฮมเบอร์เกอร์บ่อยครัง้ อาจเป็นสญัญาณบ่งชี้
ถงึองค์ประกอบรปูแบบการใช้ชวีติอืน่ๆ ทีเ่พิม่
ความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหอบหืด เช่น ความ
อ้วน และการขาดการออกก�าลังกาย

ผลการวิจัยที่รายงานลงในวารสารการ
แพทย์ของอังกฤษระบุว่า การบริโภคผัก ผล
ไม้ และปลา บ่อยขึ้น มีส่วนช่วยลดความเสี่ยง
ต่อการเป็นโรคหอบหืด ขณะที่การบริโภค      
เบอร์เกอร์ในปริมาณสูง เชื่อมโยงกับการ
เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคหอบหืดได้เช่น
เดียวกัน 
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เนื่องจากผักและผลไม้มีสารต้านอนุมูล
อิสระและสารอาหารอื่นๆ ที่ช่วยลดอาการ
หอบหืดได้

ปัจจุบันเด็กประมาณ 1.1 ล้านคน ใน
องักฤษ เข้ารบัการรกัษาโรคหอบหดื ขณะทีใ่น
สหรัฐฯ โรคหอบหืดเป็นโรคเรื้อรังที่พบในเด็ก
มากที่สุด โดยมีเด็กเป็นโรคหอบหืดประมาณ 
10 ล้านคน

■ ■■ ที่มา: กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

เพียงแค่ขยับ
ก็เท่ากับอารมณ์ดี 

งานวิจัยชี้ว่า ผู้ที่ติดออกก�าลังกายแม้จะอยู่
เฉยไม่ได้ออกก�าลงั กย็งัมกีารเผาผลาญดี

อยู่ได้นานกว่าคนที่ไม่ค่อยออกก�าลัง
กับเรื่องนี้ นพ.กฤษดา ศิรามพุช, พบ.

(จฬุาฯ) ผู้อ�านวยการศนูย์เวชศาสตร์อายรุวฒัน์
นานาชาติ ได้แสดงไว้ในบทความ ดังนี้

หากเปรียบกราฟชีวิตเสมือนแผ่นดินไหว 
เรือ่งไม่คาดฝันทีเ่ข้ามากเ็สมอืนอาฟเตอร์ชอ็ค 
ที่รู้ว่าจะมาแน่ แต่ไม่รู้เมื่อไร

ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผมมีวิชา
ที่รับผิดชอบสอนอยู ่ 2 เรื่อง คือ “มรณะ
ศึกษา (Death Education)” กับ “การจัดการ
ความเครียด (Stress Management)” ซ่ึง

เป็นเร่ืองท่ีเห็นว่าจ�าเป็นส�าหรับทุกชีวิต ผม
เองก็ไม่ได้คิดว่าความเครียดต้องมีวิธีจ�าเพาะ
ตายตัวในการจัดการ เพราะบริบทชีวิตของ
แต่ละท่านคงไม่เหมือนกัน ท�าให้ไม่สามารถ 
ใช้สูตรเดียวกันได้

ชีวิตคนไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยว ที่เก่ียวเส้นเข้า    
มาแล้วปรุงเหมือนๆกัน แล้วจะอร่อยเหาะ
เสมอไป จริงๆแล้วคนที่จะแก้ไขได้ดีที่สุดก็คือ 
“เจ้าตัว” คนเดียว แต่อย่าเพิ่งทอดอาลัยไป
ครับ ว่าจะให้ท่านที่รักเผชิญเอาเองแบบไม่มี
ทางออก เพราะถ้าบอกก็จะเป็นเรื่องยาว จึง
ขอเอาหัวใจส�าคัญที่ไม่ว่าท่านจะเครียดเรื่อง
ใดอยู่ แต่ถ้ารู ้คาถานี้เสียแล้ว จะผ่อนหนัก                   
ให้เป็นเบาได้ จากเครยีดมาก กก็ลายเป็นน้อย 
จากไม่ค่อยเครียด ก็อาจหายไปได้เลย นั่นคือ
ขอให้คิดว่าไม่มีปัญหาใดที่อยู่คงกระพัน แล้ว
มันก็จะ “ผ่านไป”

ความเครยีดมตีวัตนอยูจ่รงิ รูสึ้กได้นะครบั 
ทดลองง่ายๆเวลาเครียดไม่ว่าจะจากงาน รถ
ติด ทะเลาะกัน อ่านข่าวเครียด สังเกตดูว่าตัว
จะไม่เบาสบาย ออกจะหนักๆด้วยซ�้า เพราะ
นัน่คอืน�า้หนกัของธาตเุครยีดทีไ่ปแทรกอยูต่าม
กล้ามเนือ้ให้เกดิอกัเสบ บวม แต่เมือ่ได้ออกไป
เดินนอกบ้าน สูดอากาศสักหน่อย จะค่อยๆ
ดขีึน้ ซึง่นัน่มาจากการได้ขยบักล้ามเนือ้ไล่ธาตุ

เครียดที่อาบอยู่ในกล้ามเนื้อ 
ดังนั้นการออกก�าลังจึงเป็นวิธีแก้อันดับ

ต้นๆของคนจติตกง่าย อย่างน้อยกท็�าให้ตัง้หลกั                                                                               
ได้บ้างครับ

1. เอก็เซอร์ไซส์บ�าบดั ขยบักาย เลอืกชนดิ
ออกก�าลังทีถู่กใจสุด จะได้ท�ากันได้นานๆอย่าง
น้อย 3 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยมีเทคนิคคือ อย่า
ออกก�าลังนานหลายชั่วโมงเกินไป และต้อง
ออกให้สม�า่เสมอครับ

2. วดัเครยีดจากอาการ เครยีดมากแค่ไหน 
ดูได้จากหน้าตา อาการปวดไหล่ ประจ�าเดือน
ผดิปกต ิและการนอนทีเ่ปลีย่นไป ถ้าระดบั So 
Much, To Much, Very Much แล้วล่ะก้อ จะ
มีพฤติกรรมเปล่ียนไปได้ถึงขั้นผอมลง ซี่โครง
คมกริบเลยทีเดียว

3. รับประทานดับทุกข์ เครียดจัดมักน็อต
หลุด กินอุตลุดเหมือนกัน บางท่านมีอาการ
ชอบชอ็ปปิงเพิม่ด้วย ชอบไปหาของอร่อยมาใส่
ปาก แล้วก็ทุกข์เพราะ “รู้สึกผิด” ตามมา ขอ   
ให้ดูว่าขณะนั้นเราหิวจริงหรือไม่ โดยถามตัว
เองว่าพอจะกินฝรั่งสุกลูกย่อมๆได้ไหม

4. สุขด้วยการนอน คิดทางแก้ยังไม่ออก
ให้นอนไว้ก่อน ความคิดดีๆ มักออกมาตอน
นอน เพราะสมองได้พักทบทวนเรื่องราวเต็ม
ที่ โดยไม่มีปัจจัยนอกมารบกวน แม้ปัญหา
ยังอยู่ แต่ถ้าได้นอนดีๆสักอิ่มหนึ่ง ก็จะช่วยให้          
ตั้งหลักได้มากครับ

อานิสงส ์ของการจัดการเครียดด ้วย      
เอ็กเซอร์ไซส์ยังมีอีกข้อหนึ่งที่มักมองข้ามกัน
ไป นั่นคือท�าให้ “ติดเป็นนิสัย” ครับ

ดีอย่างไรหรือ
ดีมากมายครับ เพราะเมื่อติดออกก�าลัง

เสียแล้ว มีงานวิจัยชี้ว่าแม้จะอยู่เฉย ไม่ได้ออก
ก�าลัง ก็ยังมีการเผาผลาญดี และอยู่ได้นาน
กว่าคนที่เครื่องเย็นมาตลอดโดยไม่ได้ขยับตัว
เลย และที่ส�าคัญ คือ หลับตาออกก�าลังก็ยัง
ได้ ใช้ “เทคนิคขยับกายเสมือนจริง (Exercise 
Visualization Technique)” นั่งนิ่งๆ หลับตา 
แล้วนึกท่าออกก�าลังกายที่คุ ้นเคย เช่น ว่ิง
ในสวนสาธารณะ หรืออย่างผมก็เป็นบนลู่ว่ิง
ที่บ้าน แล้วนึกให้เสมือนจริงเลยว่า ก�าลัง
ออกแรง มีเหงื่อออก หายใจหอบอยู่ แล้วมัน            
จะช่วยเผาผลาญพลังงานได้ครับ 

ถึงแม้จะไม่เท่าออกก�าลังสดก็ตาม แต่ใน
ยามไม่สะดวก มันช่วยได้เยอะครับ
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ไม่ทราบเจตนาเหมือนกันนะครับ ว่าที่เขา
ตั้งชื่ออย่างนี้เป็นเพราะอะไร หากจะบอก

เป็นนัยว่าราคาอาหารย่อมเยา เป็นมิตรกับ
กระเป๋า ก็ไม่น่าจะใช่ เพราะทุกรายการล้วน
แล้วแต่มีป้ายราคาก�ากับเป็นมาตรฐานอาหาร
ทะเล ทีเ่สมอกนักบัส่วนใหญ่ในละแวกอ่างศลิา 
บางแสน บางพระ พัทยา ไปยันนาจอมเทียน
แถวๆบ้านอ�าเภอ หรือหากจะบอกเป็นนัย ว่า
นัง่ปเูสือ่กนิตดิดนิ ทราย กไ็ม่ใช่อกี เพราะมโีต๊ะ 
เก้าอี้พร้อม แบบร้านอาหารทั่วๆไป

ฉะนั้นก็เลยบอกตัวเองว่าอย่าไปถามหา 
ความหมายอะไรก็แล้วกัน เอาเป็นว่าน่าจะต้ัง
ขึน้มาเพือ่ให้จ�ากนัได้ง่ายๆมากกว่า, เป็นอนัจบ

ผ่านทางมาถงึทีน่ีโ่ดยบงัเอญิแบบมเีจตนา
แฝงนิดๆ เนื่องเพราะจะไปท�าธุระแถบนั้นอยู่
แล้ว ก็เลยลงหมายเอาไว้ในการเดินทาง ว่า
เสร็จธุระจะต้องมาแต่งโต๊ะกับอาหารริมทะเล
ที่นี่ ด้วยมีเสียงเพื่อนพ้องกระซิบให้ฟังก่อน
หน้า ว่าหากผ่านทางมาให้ลองแวะด ูด้วยเสยีง
กระซิบบอกนั้นออกอาการชื่นชมอยู่ไม่น้อย

‘ติดดินซีฟู้ดส์’ อยู่ริมหาดละแวกบางพระ
ครับ หากเอาบางแสนเป็นจุดเร่ิม มุ่งไปยัง
ตลาดหนองมน เลยไปหน่อยเดยีวกถ็งึบางพระ                                                          
แล้ว และเมือ่บอกว่าอยูต่ดิหาด นัน่กห็มายความ                                                            

มุ ม ส บ า ย  ■   ‘ถมทอง’

ว่าต้องกลับรถมายังฝั ่งเข้าเมือง สัญลักษณ์
ที่จะให้สังเกตมีง่ายๆดังนี้ครับ เอาตลาด       
หนองมนเป็นท่ีตั้งมุ ่งหน้าต่อไปยังบางพระ 
พอจะพ้นตึกแถวสุดท้ายของตลาดก็จะมีไฟ
จราจรที่ชอบเรียกกันว่าไฟแดงนั่นแหละครับ 
ให้นับเป็นไฟแดงหนึ่ง ต่อไปอีกหน่อยก็จะเป็น      
ไฟแดงสอง พอถึงไฟแดงสามซึ่งห่างกันไม่
กี่มากน้อยให้สังเกตซ้ายมือ จะเห็นโรงผลิต
อาหารสัตว์ของซีพี เตรียมตัวชิดขวาเพื่อกลับ
รถ เลยโรงงานทีว่่าไปหน่อยกจ็ะเป็นป๊ัมน�า้มนั 
JET เก่า ท่ีเวลานี้กลายมาเป็น ปตท. ก็กลับ
รถซึ่งมีที่ให้ท�าได้ตรงกันข้ามกับปั๊มนั้นได้เลย

กลบัรถมาแล้วชดิซ้าย จะเหน็ป้าย ‘สายธาร                                                
รีสอร์ท’ ขนาดใหญ่ เลี้ยวเข้าไปทางเข้ารีสอร์ท
นั้นเลย ถนนสายนี้ชื่อ ‘ถนนเลียบชายหาด
กัปตันยุทธ’ ไปจนเกือบสุดถนนก็จะเห็น     
‘ติดดินซีฟู้ดส์’ อยู่ทางขวามือ แนบทะเลตาม
ภาพน้ันแหละครับ บรรยากาศสบายๆมีทั้ง
ส่วนในชายคา และเลียบหาดที่ตั้งโต๊ะได้ก็ต้อง
แดดร่มลมตกไปโน่นแล้ว

ก็อย่างที่พูดเสมอๆคือ อาหารทะเลนั้นจะ
อร่อยหรอืไม่อร่อยมเีพยีงสองอย่างเท่านัน้เอง 
คือ สดหรือไม่ หากสด เพียงแค่ท�าสุกให้เป็น 
ว่าอะไรพอสุกแค่ไหน นั่นก็อร่อยแล้ว เพราะ

ในความสดนั้นมีความอร่อยที่เป็นบุคลิกของ
อาหารทะเลแต่ละอย่างอยู่ในตัวครับ เพราะ
หมึกก็อร่อยอย่างนึง ปลาก็อร่อยอีกแบบ ใน
ขณะที่กุ ้ง หอย ปู ต่างก็มีความอร่อยอัน    
แตกต่างอยูใ่นท ีกบัทีอ่าหารทะเลจะอร่อยหรอื
ไม่อีกอย่างก็คือ น�้าจิ้มครับ

แต่น�้าจิ้มก็เป็นเรื่องความชอบ ความ
ถูกปากที่แตกต่างกันไปอีก เพราะในขณะที่
น�้าจ้ิมของบางหาบลงตัวดีกับล้ินบางคน อีก
บางคนอาจร้องขอน�้าปลาถ้วย น�้าตาลทราย
อีกถ้วย มาต่างหาก เพื่อปรุงแต่งตามใจปาก
ตามใจล้ินที่เป็นความชอบของตัวเอง ซึ่งก็มี   
ให้เห็นอยู่บ่อยๆ

แล้ว ‘ติดดินซีฟู้ดส์’ ล่ะ เป็นอย่างไร
ส�าหรับผมสอบผ่านทั้งสองอย่างครับ คือ 

หนึ่งอาหารสดทุกจานที่สั่งขึ้นโต๊ะ ไมว่าจะเป็น
กุ้ง หอย ปู ปลา กับสองน�้าจ้ิมอยู่ในระดับ      
ใช้การได้ทีเดียว

แต่ที่ชอบเป็นพิเศษคือหอยครับ ทั้งหอย
แมลงภู่อบหม้อดิน และหอยแครงลวก ที่เขา
คัดหอยตัวอวบขนาดก�าลังพอดีเท่าๆกัน ไม่มี
เล็กบ้าง ใหญ่บ้าง คละกันไปให้รู ้สึกถูกเอา
เปรียบ ทั้งอบด้วยเครื่องผักหญ้าสมุนไพร   
พื้นบ้าน ที่ให้กลิ่นทั้งหอมและฉุนอยู่ในที รวม
ถึงอีกจานที่ลวกก�าลังได้ที่ สองอย่างนี้ติดใจ
เป็นพิเศษครับ

ส่วนจานอื่นๆก็มาตรฐานอาหารทะเลดัง
ที่ว่าข้างต้นครับ

นั ่ง ช ิด ท ร า ย กิ น
ที่... ติดดินซีฟู้ดส์
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บริษัท โคไนซ อีเล็คโทรนิค จำกัด
4 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แยก 2 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02.276.9644 (อัตโนมัติ 5 คูสาย) โทรสาร 02.275.7023
ชั้น 4 เซ็นทรัลเวิลด พลาซา โทร. 02.255.6451 • ชั้น 3 ซีคอน สแควร โทร. 02.721.9223
เชียงใหม โทร. 053.222.154 • นครศรีธรรมราช โทร. 075.346.752
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Conice Hi-Style
18 มีน 2555 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก

Life Entertainment เป็นสื่อสัมพันธ์สรรสร้างวงการเครื่องเสียง จัดทำาขึ้นเป็นประจำาทุกสองเดือน เพื่อจ่าย แจก
ให้แก่สมาชิกและผู้สนใจโดยมิได้คิดมูลค่า บุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้โดยแจ้งความจำานง ไปยัง
บริษัท โคไน้ซ์ อีเล็คโทรนิค จำากัด เลขที่ 4 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แยก 2 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
หรือ E-mail: pornpinun@conice.co.th

4 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แยก 2 แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02.276.9644 (อัตโนมัติ 5 คู่สาย)

ชำาระค่าไปรษณียากรแล้ว

ใบอนุญาตเลขที่ ๓๓/๒๕๔๓

ปณฝ. สุทธิสาร
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