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25-28 ตุลาคม ที ่เซ็นทรัล ขอนแก่น 

แ ล ะ
2-5 พฤศจิกายน ที ่เซ็นทรัล แอร์พอร์ต เชียงใหม่
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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 MusicTM System in the World. Period.

เรียบงาย สงา สวยงาม และนี้คือเครื่อง Smart Music System ที่เสียงดีที่สุดในโลก! 
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ส า ร บั ญ

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

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

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

บ ท ค ว า ม

 13 แผ่น “หากิน” ของผม (ภาค 2)

 18 รักพี่ แต่เสียดายน้อง
  อีกสองสามคน...?

ท ด ส อ บ

 32 Equipment Review
  NAD PP-2i
  MM/MC Phono Preamplifier

 35 In-House Test
  Supra LoRad SW US
  Male Plug

 38 Test Talk
  PSB Image B6
  Stand-mount Speaker

ป ร ะ จ ำ ฉ บั บ

 3 หมายเหตุจาก บ้ า น ท ว า ท ศิ น

 4 ที่เห็นและเป็นไป

 6 จากโชว์รูม

 9 ประดิทินกรุงเทพฯ

 10 News & Review

 20 เสน่หาอะนาล็อก 

 22 Custom File

 24 Tips & Tricks

 42 Movie Review

 45 Oral Care

 46 เฮลธ์ แอนด์ แคร์

 44 ไลฟ์ แอนด์ สไตล์

 50 มุมสบาย

ดิ
ฉันเขียนหมายเหตุนี้ขณะก�าลังฝนตกหนักมาก น�า้ที่คลองขนานกับทางขนานถนน
วิภาวดีรังสิตล้นขึ้นมา น�้าท่วมกทม. รถจอดตายหลายคันเลยค่ะ ไม่สนุกเลยค่ะ ติดอยู่ใน
รถเป็นชั่วโมง ชั่วโมง เลยทีเดียว ฟังเพลงก็แล้ว คุยกันก็แล้ว facebook ก็แล้ว ยังไม่ถึง

สักที เมื่อยเลยทีเดียวค่ะ
ปีนี้เราจะเอาอยู่ หรือมันจะเกิดเอาอีก (ท่วมอีกแล้ว) กันนะคะ ถ้าเป็นแบบนี้เราจะต้อง

ไปซื้อที่ดินที่เขาค้ออย่างที่เขาคุยกันไหมคะ ช่วงสองเดือนที่ผ่านมานี้ ดิฉันออกต่างจังหวัดบ่อย 
เพราะมี Project ที่ต้องไปมอบห้องสุขาโรงเรียนแถวภาคกลางที่ท�าให้สูงเท่ากับชั้นที่ 2 ของ
อาคาร เพื่อถ้าฝนตกน�า้ท่วมจะได้สามารถใช้ห้องน�า้ได้ มอบให้ไม่ทันเท่าไร ฝนตกน�้าท่วมมาอีก
แล้วซีคะ

เอ! คุยเรื่องไม่ค่อยเครียดดีไหมคะ จะเล่าให้ฟังว่าเดือนนี้เรามี Sub-Woofer Velodyne 
CHT-8Q ลดราคาพิเศษมากๆคือจาก 17,600.-บาท เหลือเพียง 13,500.-บาท มีของจ�ากัดนะ
คะ มีแค่ 20 กว่าตัวเท่านั้น หมดแล้วหมดเลยค่ะ ใครก�าลังมองหาสับ-วูฟเฟอร์ดีๆ ราคาน่า
สนใจเหลือเกินก็เชิญแวะมาตามสาขา หรือบูทของเราที่ The Mall, Home Pro หรือ Dealer 
ของเราได้นะคะ แต่อย่างที่เรียนให้ทราบ เรามีไม่มากค่ะ ต้องรีบมาซื้อไปนะคะ

และข่าวดีอีกประการหนึ่งก็คือ เราก�าลังจะออกเดินสาย Road Show แล้วนะคะ เดือน
ที่แล้วเราไปพัทยา มีน้องๆ Apple Girls Band ไปร้องเพลงน่ารักมากๆ ใครๆที่ไม่ได้ไปฟังน่า
เสียดายนะคะ พวกน้องๆร้องดีและเล่นดีมากเลยค่ะ

เดือนตุลาคม วันที่ 25-28 เราจะยกขบวนกันไปขอนแก่นนะคะ ที่เซ็นทรัล ขอนแก่น 
ในวันอาทิตย์ที่ 28 เราจะมีคุณอ๋อม อรรคพันธ์ นะมาตร์ ไปร่วมพูดคุยถึงประสบการณ์การใช้ 
NAD ของเรา และร่วมร้องเพลงให้เราฟังด้วยนะคะ

ขณะเดียวกัน คุณอธิวัฒน์จะเดินทางไปจัด Work Shop Computer Audio ท�า
คอมพิวเตอร์เป็นต้นทางให้เปิดฟังกับเครื่องเสียงของเรา โดยจะได้เสียงที่สุดยอด เกือบจะถอด
ออกมาจากต้นฉบับเลยทีเดียวค่ะ ใครที่อยากรู้ว่า คอมพิวเตอร์ ออดิโอ เป็นอย่างไร หรือไม่รู้ว่า
อะไรดี จะต้องท�าอย่างไร ก็เชิญมาพบกับคุณอธิวัฒน์, คุณจีระศักดิ์ และคุณวีระพงศ์ วิศวกรคน
เก่งของเราได้นะคะ

ครั้นเดือนพฤศจิกายน วันที่ 2-5 เราก็จะยกพลของเราไปที่เชียงใหม่กันนะคะ เราจะอยู่
กันที่เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ค่ะ แน่นอนเรามีดนตรีที่จะมาให้ความสนุกสนาน 
ครึกครื้น และคุณอ๋อม อรรคพันธ์ ก็จะไปร่วมคุยกันสนุกๆ เล่นเกมส์ และร้องเพลงกับแฟนๆ
ด้วยนะคะ

และนอกจากนี้เรายังมีเวอร์ค ช็อพ อย่างเคยให้กับผู้สนใจเรื่องคอมพิวเตอร์ ออดิโอ 
ด้วย อย่าลืมนะคะ รายการให้ความรู้ ความบันเทิงจาก บ้ า น ท ว า ท ศิ น น�ามาส่งให้คุณที่
อยู่ต่างจังหวัดถึงที่เลยนะคะ ไม่มาพบกันไม่ได้แล้วค่ะ ต้องมาพบกัน มาเล่นเกมส์ มาหาความ
รู้ และมาพบปะพวกเรานะคะ

พวกเราชาว บ้ า น ท ว า ท ศิ น อยากน�าสิ่งดีๆไปฝากท่านสมาชิก ไม่ว่าท่านจะอยู่
ภาคใดนะคะ เราจะคิดถึงและติดต่อกันเสมอๆ ดีไหมคะ?

ถ้าดีก็มาพบกับเรานะคะ
ระลึกถึงเสมอค่ะ

ส วั ส ดี ค่ ะ
ท่านสมาชิก บ้ า น ท ว า ท ศิ น ทุกท่าน



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

หุ่นยนต์                         
ที่เข้าไปนั่งบังคับได้จริงๆ

วิศวกรญี่ปุ่นนี่ก็ช่างคิด
ประดิษฐ์หุ่นยนต์แปลกๆ

นะคะ ตั้งแต่หุ่นยนต์ที่เดินได้
เหมือนมนุษย์จนไปถึงหุ่นยนต์
ผู้ช่วยในห้องทดลอง ล่าสุดนี้ก็
คือหุ่นยนต์ mechs ที่เหมือน
หลุดออกมาจากการ์ตูนยังไง
อย่างงั้นเลยล่ะค่ะ หุ่นยนต์ตัว
นี้มีชื่อว่า Kuratas จากบริษัท 
Suidobashi Heavy Industry 
ที่มีขนาดสูง 13 ฟุต หนัก 4.4 
ตัน ใช้พลังงานจากเครื่องยนต์
ดีเซล มันได้รับการพัฒนาขึ้นมา
จากทีมงานสองคน คือ Kogoro 
Kurata ศิลปินนักออกแบบ และ 
Wataru Yoshizaki นักวิจัยด้าน
หุ่นยนต์ ตอนนี้ Kuratas ยัง
เป็นแค่ตัวต้นแบบอยู่ แต่พวก
เค้ายังไม่หยุดแค่เท่านี้หรอกนะ
คะ เพราะทั้งคู่วางแผนที่จะผลิต
หุ่นยนต์ตัวนี้ออกมาขายในระดับ 
mass ซึ่งราคาขายเริ่มต้นแค่ตัว
ละ 1,350,000.-ดอลลาร์เอง 

หลายคนคงเริ่มสงสัยแล้วว่า
จ่ายเงินขนาดนี้ แล้วมันท�าอะไร
ได้บ้างล่ะ? Kuratas ถูกผลิตมา
เพื่อใช้ในวงการอุตสาหกรรม 
มีข้อต่อไฮดรอลิค มากกว่า 
30 จุดทั่วร่างกาย จึงท�าให้มัน
เคลื่อนไหวแขนขาและล�าตัวได้
อย่างอิสระ ด้วยปืนกลที่ติดตั้ง
อยู่ที่แขนท�าให้สามารถยิงจรวด

ที่ เ ห็ น แ ล ะ เ ป็ น ไ ป

ที่ดัดแปลงเป็นจรวดส�าหรับ
ดับเพลิงหรือดอกไม้ไฟก็ได้ใน
ความเร็ว 6,000 รอบต่อนาที 
ถ้าคุณไม่ชอบปืนกลก็สามารถ
เปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ชนิดอื่นที่
ตรงกับความต้องการของคุณก็ได้ 

ถ้าใครเคยฝันที่อยากจะ
ขับหุ่นยนต์แบบเดียวกับที่เคย
เห็นในหนังเรื่องอวตาร คุณ
ก็สามารถกระโดดขึ้นไปควบคุม 
หุ่นยนต์ตัวนี้จากภายในได้เลยค่ะ 
ในส่วนของทีน่ัง่คนขบั Yoshizaki 
เป็นผู้ออกแบบระบบควบคุมที่
มีชื่อว่า V-Shido ( ออกเสียง
คล้ายๆค�าว่าบูชิโด ที่แปลว่าวิถี
แห่งซามูไร) ส่วนการเคลื่อนที่ไป

มา หุ่นตัวนี้จะใช้ขา mech ติด
ล้อ ซึ่งในอนาคตทางผู้พัฒนา
จะท�าให้มันสามารถเดินลุยไปใน
พื้นที่ต่างๆได้ด้วยล่ะค่ะ

  ■ ที่มา: theverge

เครื่องช่วยเดิน                 
ที่ได้ต้นแบบจาก Asimo

ในขณะที่หลายๆคนรอวันที่
เทคโนโลยีจะพัฒนาไปไกล จน

เราสามารถเปลี่ยนร่างกายครึ่ง
ล่างของเราด้วยขาหุ่นยนต์ ซึ่ง
ตอนนี้เราก็เข้าใกล้จุดนั้นไปอีก
นิดแล้วนะคะ ล่าสุดทาง Honda 
ได้เปิดตัวอุปกรณ์ช่วยเดิน 
(Stride Management Assist 
device) ที่ก�าลังจะเริ่มทดสอบ
ในเดือนหน้า มันมาพร้อมกับ
เทคโนโลยีที่ฮอนดาพัฒนามา
ตลอดหลายปี จากการสร้าง  
หุ่นยนต์ Asimo อุปกรณ์ช่วย
เดินตัวนี้มีรูปลักษณ์ภายนอก
ที่เรียบง่าย น�้าหนักเบาแค่         
6.2 ปอนด์ (รวมแบตเตอรีย์แล้ว         
นะเนี่ย) ออกแบบมาเพื่อช่วย
คนที่มีกล้ามเนื้อขาอ่อนแอ อาจ

จะเป็นเพราะอายุที่มากขึ้นหรือ  
สาเหตุอื่นๆ ให้สามารถเดินเหิน
ได้สะดวกขึ้น

วิธีใช้งานก็แค่สวมใส่ไว้ที่เอว 
และติดแหวนโลหะส�าหรับสวมไว้
ที่ขา ก็สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง 
2 ชั่วโมง เดินด้วยความเร็ว 4.5 
กม./ชั่วโมง ภายในประกอบ
ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ส�าหรับ
ควบคุมและมอเตอร์ DC สอง
ตัวที่อยู่ตรงข้างๆเอว ซึ่งมันจะ
วเิคราะห์การก้าวเดนิของผูส้วมใส่
และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ
เดินด้วยการสนับสนุนต้นขาเมื่อ
ก้าวไปข้างหน้าและส่งแรงจาก
ขาหลังนอกจากนี้มันยังสามารถ
สอดส่องอัตราการเต้นของหัวใจ
ของผู้สวมใส่ ปรับจังหวะและ
ความเร็วในการเดินให้สมดุลกัน
ซึ่งจะช่วยให้คนใส่ไม่เครียดจน
เกินไปถ้าหากใช้งานอุปกรณ์ตัว
นี้อย่างเหมาะสม ก็จะเป็นการ
ช่วยให้กล้ามเนื้อขาแข็งแรงขึ้น
ซึ่งนั่นหมายความว่าผู้ใส่มีโอกาส
ที่จะกลับไปเดินได้แบบปกติโดยไม่
ต้องใช้ตัวช่วยอีกนั่นเองค่ะ

  ■ ที่มา: Ubergizmo

จะร้อนจะหนาว                  
ก็ใส่ได้ทุกฤดู

บริษัทจากออสเตรียได้
พัฒนาการทอแบบ 3 ชั้น 

เพื่อช่วยให้ผู้ที่สวมใส่แจ็คเก็ทรู้สึก
เย็นหรืออุ่นได้แล้วแต่วิธีการสวม
ใส่ค่ะ ซึ่งจะช่วยให้คุณไม่ต้องพก
เสื้อผ้าไปเยอะๆเวลาที่ต้องเดิน
ทางไกลๆ เส้นใยที่ใช้ทอแจ็คเก็ท
ตัวนี้ก็คือ Polychromelab ที่มี
คุณสมบัติยืดได้, ระบายอากาศได้
ดี และกันน�้าได้ ซึ่งทางบริษัทได้
ท�าการทดสอบมาเป็นเวลาหลาย
ปีแล้วนะคะ ส่วนวิธีการก็ใช้หลัก
ง่ายๆที่ว่าสีด�าดูดความร้อน ส่วน
สีขาวสะท้อนความร้อนกลับไป

เสื้อตัวนี้จะใส่ได้สองด้านคือสี
ด�าและสีขาว เมื่อคุณสวมใส่ด้าน
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ที่เป็นสีด�าเอาไว้ด้านนอก ชั้นสิ่ง
ทอสีด�าก็จะท�าหน้าที่ดูดซับแสง
อาทิตย์และความร้อน ส่วนด้านสี
ขาวที่อยู่ด้านในก็จะสะท้อนความ
ร้อนที่ออกมาจากร่างกายกลับ
ไปท�าให้คุณอุ่นค่ะ ถ้าหากคุณ
เอาด้านสีขาวไว้ด้านนอก มัน
ก็จะคอยสะท้อนแสงอาทิตย์และ
ความร้อนกลับไป และชั้นสีด�าที่
อยู่ด้านในก็จะคอยดูดความร้อน
จากร่างกายของคุณท�าให้คุณ
รู้สึกเย็นขึ้นได้ เสื้อแจ็คเก็ทรุ่น
แรกที่จะผลิตจากเส้นใยแบบใหม่ 
จะเริ่มวางจ�าหน่ายในเดือนนี้แล้ว
นะคะ ส่วนเรื่องราคายังไม่มีการ
ประกาศออกมาค่ะ

  ■ ที่มา: Gizmodo

ถุงมือ “บูลทูธ”            
เซย์ฮัลโหลใส่มือตัวเอง?

จากไอเดียแฮคแก็ดเจ็ทที่ดู
ตลกๆ อย่าง Glove One 

ไม่น่าเชื่อว่า จะมีการพัฒนาออก
มาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใกล้เคียง
กันอีกนะคะ แม้จะไม่เห็นด้วย
ในไอเดียทั้งหมดก็ตาม บริษัท
ดังกล่าวชื่อว่า Hi-Fun เจ้าของ       
แก็ดเจ็ท Hi-Call ถุงมือหูฟัง
บลูทูธ ที่สามารถจับคู่กับสมาร์ท
โฟน เมื่อมีสายเรียกเข้า คุณก็
สามารถท�ามือที่ใส่ถุงมืออยู่เป็น
รูปโทรศัพท์ (คล้ายสัญลักษณ์ท�า
มือของคาราบาวแดง :P) แล้ว

แนบเข้ากับหูและปาก เพื่อพูด
ใส่มันให้ปลายสายได้ยินได้ทันที 
รับรองว่า หากคุณใช้ Hi-Call 
ทุกคนที่เห็นเป็นต้องมองคุณ
เป็นสายตาเดียวอย่างแน่นอน
ค่ะ Hi-Call Bluetooth Glove 
เป็นหูฟังบลูทูธที่ออกแบบเข้า
กับถุงมือดังรูปที่เห็นนี้ ซึ่ง
ภายในถุงมือจะมีไมค์บนนิ้วก้อย 
และล�าโพงอยู่ที่นิ้วโป้งเหมือน 
Glove One นอกจากนี้ มันยัง
มีแผงควบคุมการใช้งานขนาด
เล็กอยู่บริเวณส่วนที่หุ้มข้อมือ
ของถุงมือ สามารถจับคู่ (Pair)                  
สมาร์ทโฟนที่สนับสนุนการ 
เชื่อมต่อไร้สายบลูทูธได้ทุก
แบรนด์ หากท่านสมาชิกสนใจ
อยากโดดเด่น และแตกต่างด้วย                                 
หูฟังบลูทูธที่ไม่เหมือนใครทั้ง
ดีไซน์ และการใช้งาน สามารถ
เข้าไปติดตามรายละเอียดเพิ่ม
เติมได้ที่เว็บไซท์ Hi-Fun นะคะ            
สนนราคาของ Hi-Call ตกคู่ละ 
49.99 ยูโร หรือคิดเป็นเงินไทย
ก็ประมาณ 2,000.-บาท มีให้
เลือกทั้งส�าหรับผู้หญิง และผู้ชาย
เลยค่ะ

  ■ ที่มา: Hi-Fun

พวงกุญแจ “คีย์บอร์ดแสง” 
ส�าหรับมือถือและแท็บเล็ต

ก่
อนหน้านี้มีการน�าเสนอ
แก็ดเจ็ทประเภท Laser 

Virtual Keyboards ออกมาวาง
ตลาดกันพอสมควรเลยนะคะ 
โดยเป้าหมายคือ ความพยายาม
ท�าให้มันเล็กลง และตอบสนอง
การพิมพ์ได้ดียิ่งขึ้น ในขณะที่

ราคาถูกลงเรื่อยๆ จ�าได้ว่ารุ่น
แรกๆนี่ราคาเหยียบหมื่นเลยล่ะ
ค่ะ ขนาดก็ไม่ได้สะดวกในการ
พกพาเท่าไหร่ ล่าสุดค่ะ พวกมัน
กลับมาด้วยขนาดเล็กเท่าพวง
กุญแจ แถมยังเบาทั้งน�า้หนัก 
และราคาอีกด้วย (อ่ะเริ่ดดด)  
ส�าหรับพวงกุญแจคีย์บอร์ดแสง
เลเซอร์ที่น�ามาให้ท่านสมาชิก
อ่านในเล่มนี้ มันสามารถเปลี่ยน
พื้นผิวเรียบให้กลายเป็นคีย์บอร์ด
แสงส�าหรับสมาร์ทโฟน หรือ
แท็บเล็ตของคุณได้ค่ะ โดยมัน
จะจับคู่กับอุปกรณ์โมบายผ่าน
การเชื่อมต่อไร้สายบูลทูธ ดังนั้น
คุณจึงสามารถใช้งานกับแก็ดเจ็ท
ใดๆก็ได้ ที่สนับสนุนมาตรฐาน
ไร้สายนี้

พวงกุญแจคีย์บอร์ดแสง
เลเซอร์จะสามารถชาร์จแบตฯ 
Li-ion ที่อยู่ภายในผ่านทาง
พอร์ท USB ค่ะ เบื้องต้นไม่ได้
ระบุว่า เจ้าพวกกุญแจนี้สามารถ
ใช้กับไอแพด หรือไอโฟน ซึ่งเป็น
ตลาดใหญ่ได้รึปล่าว แต่จากใน
รูปดูเหมือนจะแสดงการใช้งาน
ร่วมกับสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต
ขนาดหน้าจอ 5-7 นิ้ว ได้แบบ
สบายๆ พวงกุญแจคีย์บอร์ด
แสงเลเซอร์จะเปิดให้สั่งจอง
บนเว็บไซต์ Brookstone ด้วย
สนนราคา 99.99 เหรียญฯ หรือ
ประมาณ 3,000 บาทค่ะ โดย
จะเริ่มส่งสินค้าให้กับผู้สั่งจอง
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม นี้เป็นต้น
ไปนะคะ

  ■ ที่มา: Brookstone 
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โชว์รูม
■   ‘หนึ่งเดียว คนเดิม’

สวัสดีคะ ขอต้อนรับเข้าสู่        
“จากโชว์รูม” ท่ามกลางพายุ                         

ฝนฟ้ากระหน�า่ในช่วงนี้นะคะ 
แหมฝนตกตอนนี้ไม่มีเกรงอก
เกรงใจกันเลย ก็เล่นตกแถวๆ
สี่ห้าโมงเย็น ให้รถรามันติดกัน
แบบแสนสาหัส สติแทบแตก 
กว่าจะถึงบ้านบางทีติดรถกันสอง
สามชั่วโมง โหดมากๆเลยค่ะ แต่
ยังดีนะคะ คนเล่นเครื่องเสียง
อย่างพวกเราๆ เจอรถติดหนักๆ 
มึนๆ กลับมาถึงบ้าน พักผ่อน 
ฟังเพลงเพราะๆ เสียงดีๆสัก
สามสี่เพลงแค่นั้น ความเครียด
ความเหนื่อยก็หายขาดกันไปเลย

เจอรถติดในกรุงฯอยู่สามสี่
วันนี้ “หนึ่งเดียว คนเดิม” ถึงกับ
อิจฉาคนต่างจังหวัดกันจริงๆเลย
ค่ะ ไปไหนมาไหน รถราไม่ติดขัด 
สบายใจเหลือเกิน ยิ่งมาเจอกับ
โพรแกรมทีเ่ราจดักนัเพือ่พีน้่อง
สมาชิกชาวต่างจังหวัดกันในปีนี้
แล้ว ก็ยิ่งอิจฉาเลยละค่ะ เพราะ
อยากจะบอกว่า โพรแกรมที่เหลือ
ในปีนี้ เพื่อท่านสมาชิกตจว.กัน
โดยเฉพาะเลยทีเดียว

เพราะในเดือนตุลาคม
ถึงพฤศจิกายนท่ีจะถึงน้ี เรามี                                
โพรแกรมพบปะเพื่อนๆสมาชิก

กันในสองภาคใหญ่ของเมืองไทย
เลย ส�าหรับพี่น้องภาคอีสาน 
และภาคเหนือ รับรองว่าสนุก
แน่ๆค่ะ 

มาดูกันเลยดีกว่านะคะ

Conice Road Show    
ภาคอีสาน @ ขอนแก่น

รายการแรก เรียกว่าจัด
ติดต่อกันเป็นครั้งที่ 2 

แล้วนะคะ ส�าหรับพี่น้องชาว

อีสาน ซึ่งทางเรานั้นจัดร่วมกับ
ร้าน STS Audio ซึ่งเป็นตัวแทน
จ�าหน่ายสินค้าชั้นเยี่ยมของเรา
ในจังหวัดขอนแก่นนั่นเองค่ะ

รายการนี้สืบเนื่องจากความ
ส�าเร็จในปีที่แล้ว ที่พวกเราไป
จัดกันที่ห้างเซ็นทรัล ขอนแก่น 
แล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีเยี่ยม
จากแฟนๆ ตลอดเวลาที่จัดงาน
กัน มาปีนี้เราก็เลยขอจัดกันแบบ
เต็มๆให้เต็มที่กันไปเลยทีเดียวค่ะ

ความพิเศษในปีนี้นั้น ก็คือ
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การที่เราเตรียม Activity มา
จัดกันเต็มๆกันไปเลย โดยงาน
นั้นจะมีในวันที่ 25-28 ตุลาคม 
2555 ณ บริเวณลานกิจกรรม 
ชั้น 3 หน้าทางเข้าห้างโรบินสัน 
ภายในห้าง Central Plaza 
ขอนแก่น ที่เก่าที่เราจัดกันในปีที่
แล้วนั่นเองค่ะ 

แต่ในปีนี้นั้น นอกจากจะ
มีสินค้าที่หลากหลายจาก NAD, 
PSB, NHT, Velodyne ฯลฯ อีก
มากมาย ในราคาที่ท่านต้อง
พอใจมากๆแล้ว เราเตรียม
กิจกรรมเอาไว้ให้มากกว่าเดิม
ขึ้นไปอีก โดยเฉพาะทีมงาน
ของเราที่จะเดินทางไปเพื่อจัด 
Workshop ให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ Computer Audiophile 
กันอย่างเต็มที่เลยทีเดียว โดย
สมาชิกท่านไหน มีข้อสงสัยใน
การเล่นกับแหล่งโพรแกรมใหม่
ที่ก�าลังได้รับความนิยมมากขึ้น
เรื่อยๆในวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
การเล่น DAC การใช้โพรแกรม 
JRiver การน�ามือถือมาใช้งาน
เป็นตัวควบคุมระบบเสียง การ
เซ็ทอัพปรับแต่งเพื่อการฟังเพลง
เสียงดีๆจากคอมพิวเตอร์ละก้อ 
ขอบอกว่าอย่าได้พลาดกันเลย
ทีเดียวค่ะ โดยทีมงานของเราจะ
ไป Stand By รอท่านอยู่บริเวณ
งาน สงสัยอะไร ไปหาเราพร้อม
ค�าถามกันได้เลยนะคะ

และนอกจากจะมีด้านวชิาการ
แล้ว ในด้านความบนัเทงิเราก็ไม่
ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน เรียกว่า
ปีนี้เราเตรียมความสนุกสนาน
บันเทิงในแบบ Conice ไว้เต็มๆ 
โดยในวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม
นั้น เราจะมีงานเปิดตัว NAD 
VISO1 Fun Party in Khon 
Kaen เปิดตัวเครื่อง iPhone / 
iPod Dock ระดับ World Class 
สุดยอดเสียงกันในภาคอีสาน
อย่างเป็นทางการที่งานนี่แหละ
ค่ะ โดยในงานนั้น เราจัดแบบ
เดียวกับที่เคยจัดที่กรุงเทพฯ 

เราได้เชิญคุณอ๋อม อรรคพันธ์    
นะมาตร์ ดาราหนุ่มหล่อสุดฮ็อท 
(ล่าสุดจากละคร ”ชิงนาง”) ซึ่ง
เป็นหนึง่ในเจ้าของ NAD VISO 1 
มาร่วมให้ความบันเทิง และแชร์
ประสบการณ์ดีๆให้พวกเราได้ฟัง
กัน ที่บริเวณบูธของเราด้วยนะ
คะ โดยคุณอ๋อมจะมาที่บูธเรา
เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป แก
จะมาร้องเพลงขับกล่อม พูดคุย 
เล่นเกมส์ แจกของ แจกรางวัล 
กันเป็นที่สนุกสนานเชียวค่ะ

อย่าลืมนะคะ วันที่ 25-28 
ตุลาคม 2555 นี้ เรามีนัดกัน
นะคะ พี่น้องสมาชิกในภาค
อีสาน ในขอนแก่น และจังหวัด
ใกล้เคียงทั้งหลาย ขอให้ได้แวะ
มาเยี่ยมเยียนพวกเราในงาน 
Conice Road Show ภาคอีสาน 
ที่ขอนแก่น กันได้ที่ห้างเซ็นทรัล 
ขอนแก่น ชั้น 3 หน้าทางเข้า
ห้างโรบินสิน งานนี้สนุกแน่ๆค่ะ  

NAD VISO 1 Fun Party 
in Chiang Mai 

ทีนี้ก็มาถึงอีกงาน ส�าหรับ
ท่านสมาชิกภาคเหนือ ชาว

จังหวัดเชียงใหม่ และใกล้เคียงค่ะ 
ซึ่งงานนี้ขอบอกว่า เราไม่เคย

จัดงานในเชียงใหม่ที่ใหญ่แบบนี้
มาก่อนเลย (แฮ่ม) เพราะเที่ยว
นี้ เรายกขบวนกันไปอย่างเต็มที่
แบบไม่เคยมีมาก่อนเลยค่ะ

แถมงานนี้ เราออกไป
จัดนอกสาขา แบบว่าเปลี่ยน
บรรยากาศไปด้วยในตัว และ
เป็นการจัดงานแบบ “จัดเต็ม” 
ยิ่งใหญ่ทั้งแสง สีเสียง กันเลย
ทีเดียว อิอิ เราจึงภูมิใจน�าเสนอ
และอยากให้สมาชิกของเราไป
เยี่ยมเรากันเยอะๆนะคะ งาน
แบบนี้ นานทีปีหน จะจัดกันค่ะ

โดยงานนีเ้ราท�าเป็นแคมเพญ
ที่เรียกว่า NAD VISO 1 Fun 
Party in Chiang Mai ซึ่งเป็น
แคมเพญเปิดตวั NAD VISO 1 
ที่ยอดเยี่ยมอย่างเป็นทางการ
ในเขตภาคเหนือนะคะ ซึ่งงาน
เราจะมีทั้ง Pre Event และตัว 
Event เองค่ะ มาดูรายละเอียด
กันนะคะ

เริม่จากงาน Pre Event เราจะ     
มกีารเปิดตวัแบบ Soft Opening 
กันแบบเก๋ๆ โดยทางเราจะ
ร่วมน�าเอา NAD VISO 1 ไป
ให้ท่านได้ลองกันแบบใกล้ชิด ใน
บรรยากาศสบายๆ ในร้านกาแฟ
เก๋ๆ ฮิพๆ ที่เราคัดสรรแล้ว   
ว่าได้บรรยากาศที่ดี สบายๆ มี

เจ้าหน้าที่ของเราไปคอยให้ความ
สะดวกในการทดลองเล่น แถม
ในบางช่วงก็อาจจะมีการเล่น
เกมส์แจกของรางวัลกันเล็กๆ
น้อยๆ หรือบางช่วงท่านอาจจะ
ได้เป็นดีเจเปิดเพลงให้กับลูกค้า
ท่านอื่นๆได้ฟังกันด้วย โดยร้าน
กาแฟที่ให้เราน�าเอา NAD VISO 
1 ไปเปิดร่วมภายในร้านนั้น ก็มี
ดังนี้ค่ะ

วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 20-21 
ตุลาคม 2555 ที่ร้านกาแฟวาวี               
(Wawee Coffee) สาขาปันนา 
(Punna)

จากนั้นก็เว้นไปอีกที ในวัน
เสาร์-อาทิตย์ที่ 27-28 ตุลาคม 
2555 ที่ร้านกาแฟ Marble 
Arch ถนนนิมมานฯ ซอย 9

สองร้านค่ะ ที่เราจะน�าเอา 
NAD VISO 1 ไปเปิดตัวกัน 
ท่านที่วันเสาร์-อาทิตย์พอมีเวลา
ว่าง อยากจะไปชิลล์ๆ จิบกาแฟ 
กินขนมเค้ก ในบรรยากาศ
สบายๆ พร้อมฟังเพลงจากมอืถอื
ของท่าน ในร้านกาแฟสุดฮิพของ
จังหวัดเชียงใหม่ ก็ขอให้ได้แวะไป
ลองฟังลองเล่นกันนะคะ

และหลังจาก Pre Event ที่
เราจัดกันสองที่แล้ว ก็จะมาถึง
งานใหญ่ของเราค่ะ โดยงาน
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ใหญ่ของเราจะจัดกันในวันที่ 2-5 
พฤศจิกายน 2555 ที่บริเวณ 
ชั้น 3 หน้าลิฟท์แก้ว หน้าร้าน 
iStudio ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 
พลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ค่ะ

เรียกว่า ตั้งแต่เปิดสาขาที่
เชียงใหม่มา เราไม่เคยออกนอก
สถานที่ และไม่เคยออกพื้นที่ใหญ่
ขนาดนี้เลยค่ะ

โดยในงานนี้ เราจะขน
เครื่องเสียงและล�าโพงของเรา
ไปให้ได้ครบๆทุกรุ่นเท่าที่จะท�า                          
ได้เลย ไม่ว่าจะเป็น NAD, PSB, 
NHT, Velodyne, Russound 
และที่พลาดไม่ได้ก็คือ NAD 
VISO 1 นี่แหละค่ะ และก็เช่น
เดียวกับงานที่ขอนแก่น คือ 
ทีมงานของเราก็จะเดินทาง
ไปให้ความรู้ ความเข้าใจ จัด 
Workshop เกี่ยวกับ Computer 
Audiophile ให้กับสมาชิกทุกท่าน
ที่มีความต้องการอยากรู้เกี่ยวกับ
การเล่นรูปแบบใหม่นี้ด้วย

โดยความบันเทิงนั้นก็เช่น
เดียวกันค่ะ ที่เราได้คุณอ๋อม 
อรรคพันธ์ นะมาตร์ พระเอก
หนุ่มสุดหล่อ สุดฮ็อท มาร่วม
งานเปิดตัว NAD VISO 1 อย่าง
เป็นทางการ ในวันเสาร์ที่ 3 
พฤศจิกายน 2555 ในเวลาตั้งแต่ 

16.00น. เป็นต้นไป ซึ่งคุณอ๋อม        
ก็จะมาเล่าประสบการณ์ดีๆที่มี
กับ NAD VISO 1 (แกเป็นคน
แรกๆที่ใช้งาน NAD VISO 1 
ในบ้านเราทีเดียว) นอกจากนั้น
ก็จะมาให้ความบันเทิงกับพวก
เรา ทั้งพูดคุย ร้องเพลง และ
เราก็จะมีทั้งการเล่นเกมส์แจก
ของรางวัล ฯลฯ อีกมากมาย
เลยค่ะ โดยงานวันเสาร์น้ี เรามี                               
โพรแกรมต่างๆมากมาย อยาก
จะให้มาเยี่ยมกันเยอะๆนะคะ 

เอาละค่ะ แฟนานุแฟนชาว                       
โคไน้ซ์ ภาคเหนือ และอีสาน 
โอกาสแบบนีเ้ราไม่ได้จดักนับ่อยๆ
นะคะ เรียนเชิญทุกท่าน ใน
ขอนแก่น เชียงใหม่ และจังหวัด

ใกล้เคียง ขอได้แวะไปเยี่ยมเยียน 
พูดคุย ซื้อหาเครื่องเสียงดีๆกัน
ในงานที่เราตั้งใจจัดเพื่อท่าน 
โดยเฉพาะเลยนะคะ

บ้านและสวนแฟร์ 2012              
3-11 พฤศจิกายน           
ณ M 113 Challenger Hall 
Impact เมืองทองธานี

อ่
ะ จะว่าชาวตจว.มีงานแล้ว 
ชาวกทม.ก็อย่าได้น้อยใจคะ                          

เพราะอีกงานหนึ่งที่เราจะไปออก
ร่วมกันเป็นการส่งท้ายปีนี้ ก็คือ
งาน “บ้านและสวนแฟร์” นีเ่องค่ะ 

งานนี้เป็นงานของทีม 
Custom Installation ชาว 

Russound ของพวกเรานี่แหละ
คะ โดยทีมงานจะน�าเอาสินค้า
เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของระบบ 
Multi-room ไปแสดงให้ท่าน
ที่มีความสนใจวางระบบเสียง 
Multi-room สุดเนี้ยบ จากทีม
งานมืออาชีพของพวกเรา งานนี้
ลองแวะไปพูดคุยกันค่ะ ทีมงาน
เรามีรายละเอียดสินค้า รูปแบบ 
และงานที่ได้รับการติดตั้งแล้วไป
น�าเสนอมากมาย ท่านที่อยากไป
พูดคุย ไปลองดู จัดชุด จัดงบ ให้
ได้ดั่งใจ ก็ขอให้ไปแวะกันนะคะ 
โดยเฉพาะทางฝ่าย Custom เรา
บอกว่า ในงานนี้อาจจะมีสินค้า
แบรนด์ใหม่ สมาชิกใหม่ ที่จะ
เรียกได้ว่า “เห็นแล้วต้องซื้อ” ไป
อวดกันที่งานเป็นครั้งแรกด้วย ก็
ยิ่งอยากให้ได้ไปเจอกันค่ะ

โดยงานมีในวันที่ 3-11 
พฤศจิกายน 2555 นี้ ที่       
ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ บูธ M 113 
อิมแพ็ค เมืองทองธานี ใครแวะ
ไปดูของแต่งบ้านแล้ว ก็แวะไป
เยี่ยมพวกเราได้ค่ะ

Conice in Pattaya

สุดท้ายท้ายสุด ก็เป็นเรื่อง
ของงาน Conice Road
Show in Pattaya ที่เรา

เพิ่งจัดไปเมื่อเดือนสิงหาคม ที่
ผ่านมาค่ะ งานประสบความ
ส�าเร็จด้วยดี โดยเฉพาะในวัน
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  ■ การแสดงแม่เบี้ย The Erotic Art Musical 
28 ก.ย. - 14 ต.ค. เวลา 14.00น. และ 
19.30น. ณ เอ็ม เธียเตอร์ ถนนเพชรบุรี
ตัดใหม่ บัตรราคา 2,500, 2,200, 1,800, 
1,500 และ 1,000 บาท

  ■ งาน Bangkok City of Jazz 2012 12 ต.ค. 
เวลา 20.00น. ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร บัตรราคา 2,000 บาท

  ■ คอนเสอร์ท NUVO (B-SIDE) Concert    
ครั้งนี้คงถูกใจ 13 ต.ค. เวลา 15.00น.    
ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี บัตร
ราคา 3,000, 2,500, 2,000, 1,500 และ 
1,000 บาท

  ■ คอนเสอร์ท Bangkok Music Marathon 3                              
20 ต.ค. เวลา 12.00น.เป็นต้นไป                 
ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี บัตร
ราคา 1,500, 1,200, 1,000, 800 และ 500 
บาท

  ■ คอนเสอร์ท Like & Share Concert ครั้งที่ 1 
The Wishing Men 21 ต.ค. เวลา 19.00น. 
บางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัล 
ลาดพร้าว บัตรราคา 1,000, 800 และ 
500 บาท

  ■ คอนเสอร์ท Tommy Emmanuel Live and 
Acoustic 2012 28 ต.ค. เวลา 18.00น.
เป็นต้นไป ณ โรงภาพยนตร์สกาล่า บัตร
ราคา 2,500, 2,000, 1,500, 1,250 และ 
1,000 บาท

ป ร ะ ดิ ทิ น ก รุ ง เ ท พ ฯ

ที่เรามีน้องๆสาวๆจาก Apple 
Girls Band มาร่วมเปิดมินิ 
คอนเสอร์ท เล็กๆ ที่บริเวณหน้า
บูธของเรา เรียกได้ว่าเพิ่มสีสัน 
ความสนุกสนาน ให้กับพวกเรา
และผู้ที่ไปที่งานได้ดีมากๆเลย
ทีเดียวค่ะ

ก็เลยอยากจะฝากภาพ
บรรยากาศงานในวันนั้นไว้สัก
หน่อยนะคะ ดูกันเพลินๆ 
น้องๆน่ารัก ฉลาด เก่ง กันทุก

คนเลยค่ะ

เนื้อที่หมดแล้ว พบกันให้ได้นะ
คะ ทัง้ชาวอสีานและภาคเหนอื 

แล้วจากนั้นเราค่อยเตรียมไป
พบงานใหญ่ปลายปีกันอีกทีใน
กรุงเทพฯ ซึ่งรายละเอียดก็รอพบ
ใน LE ฉบับหน้าค่ะ รับรองว่า 
“เล็กๆไม่ ใหญ่ๆท�าค่ะ” 

แล้วพบกันคะ 

  ■ คอนเสอร์ท Hit Man David Foster and 
Friends Live in Bangkok 2012 5 พ.ย. 
เวลา 20.30น. ณ อิมแพ็ค อารีน่า 
เมืองทองธานี บัตรราคา 4,000, 3,000, 
2,000 และ 1,000 บาท

  ■ คอนเสอร์ท Season of Love Song #3 
Music Festival 24 พ.ย. เวลา 15.00น.     
ณ สวนผึ้งรีสอร์ท บัตรราคา 1,200 บาท

  ■ ทุกรายการซื้อบัตรได้ที่ Thaiticketmajor ทุก
สาขา

  ■ บ้ า น ท ว า ท ศิ น มีวันหยุดพิเศษคือ  
23 ต.ค. ตรงกับวันปิยมหาราช
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NEWS  &
REV I EWS
■  ‘จอม จุ้นจ้าน’

R e v i e w :                        
Entry Level (High-End) 
NHT SuperZero 2.0                        
ตีพิมพ์ใน Stereophile  
ฉบับเดือนตุลาคม 2011                
โดย Stephen Mejias

ไม่ทราบว่าหลงลืมไปได้
อย่างไร กับบททดสอบ NHT 

SuperZero 2.0 ที่ตีพิมพ์ไว้ใน 
Stereophile ฉบับเดือนตุลาคม 
2011 นะครับ อาจจะเป็นเพราะ
ไม่ได้รับนิตยสารฉบับดังกล่าว 
ก็เลยหลงลืม ก็ไม่เป็นไรครับ 
NHT SuperZero 2.0 ก็กลาย
เป็นล�าโพง Hot Hit ติดลม
บนกันไปแล้ว และนี่ก็เป็นบท
วิพากษ์ จากทาง Stereophile 
ที่มีไว้กับ NHT รุ่นนี้ ซึ่งล่าสุด
ก็สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้
กับวงการในฐานะเป็นล�าโพง ที่
มีราคาประหยัดที่สุดเท่าที่เคย
ติด Class ของ Stereophile 
Recommended Components 
อีกด้วย

จึงขอน�ามาเรียบเรียงให้ได้

อ่านกันนะครับ 
ล�าโพง NHT SuperZero 

ตัวแรกนั้น ออกวางจ�าหน่าย
ในปี 1990 ซึ่งตอนนั้น Corey 
Greenberg ทดสอบไปใน 
Stereophile ฉบับเดือนมกราคม
ของปีนั้น ด้วยประสิทธิภาพ
ที่เหนือชั้นและดีกว่าล�าโพงรุ่น
อื่นๆที่เคยท�ามา SuperZero 
กลายเป็นล�าโพงระดบั “ไฮ-เอน็ด์”                                  
แท้ๆรุ่นแรก ซึ่งช่วยสร้างชื่อ
เสียงในวงการเครื่องเสียงให้กับ 
NHT เป็นอย่างมาก

ผ่านมา 15 ปี กับสารพัน
ปัญหาเศรษฐกิจ NHT นั้นก็เป็น
อีกหนึ่งที่เกือบโดนเศรษฐกิจเล่น
งาน ในปี 2009 Chirs Byrne                                 
ผู้ร่วมก่อตั้งให้สัมภาษณ์ว่า                             
แบรนด์ยังยืนยันจุดยืนของ NHT                              
คือ “NHT มีเป้าหมายหลักคือ                              
ผลติสนิค้าทีใ่ห้เสยีงระดบัไฮ-เอน็ด์                                
ส�าหรับทุกคน ที่ไม่ได้มี       
งบประมาณส�าหรับไฮ-เอ็นด์ เรา
สามารถท�าล�าโพงที่ให้คุณภาพ
เสียงในระดับ 95 เปอร์เซ็นต์
ของล�าโพงราคา 20,000.-
เหรียญสหรัฐฯ โดยที่ลูกค้าจะ

จ่ายต�่ากว่านั้นมากๆ ซึ่งต่อมา
เรากพ็บว่า เวลาผ่านไปท�าให้เรามี
สินค้าที่มากรุ่นเกินไป และสินค้า
ของเราก็มีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่ง
เป็นการย้อนแนวทางที่เราตั้งใจ
ไว้แต่ต้น ซึ่งเมื่อว่าถึงวันหนึ่ง 
เราก็ต้องคิดกันแล้วว่า เราควรที่
จะกลับไปตั้งต้นใหม่ เหมือนวัน
แรกๆที่เราเข้ามาสู่ธุรกิจนี้

จากนั้นนโยบายใหม่ของ 
NHT ก็เริ่มขึ้น NHT ตัดจ�านวน
สินค้าออกไปหลายรุ่น เหลือ
เฉพาะที่เน้นๆหลักๆที่ตรงตาม
ปรัชญาของบริษัท ปรับปรุง
ระบบดีลเลอร์ใหม่ เน้นจ�าหน่าย
เฉพาะดีลเลอร์ที่มีประสิทธิภาพ
และรักในแบรนด์จริงๆ กระจาย
สินค้าให้ตรงจุด ซึ่งผลการ
ปรับเปลี่ยนนี้ NHT ก็เริ่ม
กลับขึ้นมาผงาดใหม่อีกครั้ง 
“นโยบายหลักๆของเราที่ไม่มีวัน
เปลี่ยนแปลงก็คือ ไฮ-เอ็นด์ ใน
ราคาไม่ไฮ-เอ็นด์ ถ้าคุณมีตังค์ไม่
พอกับล�าโพงไฮ-เอ็นด์พวกนั้น 
มาฟังเรานี่ แล้วคุณจะจ่ายน้อย
ลงเยอะเลย”

และ NHT SuperZero 2.0 ก็
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ออกมาสู่ตลาด

V 2.0

Chris Byrne บอกว่า มัน
อาจจะดูเป็นเรื่องบ้า ที่สินค้าที่ดู
จะเหมือนกัน ออกมาขายในเวลา
ต่างกันหลายปี แต่รุ่นใหม่กลับมี
ราคาถูกลงกว่าเดิม! แต่มันก็เป็น
ไปได้ โมเดลธุรกิจใหม่ของ NHT 
เรื่องนี้เป็นไปได้ SuperZero 2.0 
จึงมีราคาขายที่ต�า่กว่ารุ่นดั้งเดิม 
Chris “นี่คือ รุ่นปรับปรุงจาก
ล�าโพง Mini Monitor ที่ดีที่สุด
ในโลก” 

แล้วมันมีอะไรที่ปรับปรุง
บ้าง? จุดแรกคือ ครอสส์โอเวอร์ 
เน็ทเวอร์ค ซึ่งของดั่งเดิมนั้น
ออกแบบไว้ แบบออร์เดอร์ที่ 1 
ตัดที่ 3.2 KHz ลงไปที่วูฟเฟอร์ 
4.5 นิ้ว ส่วนที่สูงกว่านั้นก็ส่ง
ไปที่ทวีทเตอร์ 1 นิ้ว ท�างาน
ต่อ ซึ่งในรุ่นใหม่นั้น วงจร             
ครอสส์โอเวอร์เปลี่ยนมาเป็น 
แบบออร์เดอร์ที่สอง โดยตัดที่ 
2.2 KHz (ทวีทเตอร์ตอบสนอง
ลงมาย่านเสียงกลางมากขึ้นกว่า
เดิม) Chris บอกว่า “จุดตัดที่
ลาดชันมากๆนั้น ท�างานได้ดีนะ 
แต่การที่จุดตัดชันมากๆก็จะท�า
ให้ทวีทเตอร์ ยิ่งเสียงเป็นล�าๆ 
(พุ่งตรง) มากเกินไป ซึ่งการ
เปลี่ยนมาใช้จุดตัดที่กว้างมาก
ขึ้น ท�าให้ทวีทเตอร์สามารถทน
ก�าลังขับได้มากขึ้น ความเพี้ยน
ลดลง รายละเอียดดีขึ้น และ
การกระจายเสียงนอกแกนกว้าง
ขึ้น” นอกจากนั้นแล้ว ตัวตู้ของ 
V 2.0 นี้ก็ได้รับการพัฒนามาก
ขึ้น มีการคาดโครงตู้เสริมความ
แข็งแรง ลดการกระพือ หลาย
คนบอกว่าตู้เล็กแค่นี้ไม่เห็นต้อง
ท�าเลย แต่ Chris ก็ยังยืนยันว่า 
“ก็เราจะท�าอ่ะ”

เล็กแค่ไหน
ถึงจะเรียกว่าเล็ก?

มันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณถามใคร

นะ หากถาม Michael Fremer 
(นักวิจารณ์ที่ชอบล�าโพงใหญ่ๆ) 
เขาอาจจะบอกว่า ล�าโพงหนัก 
387 ปอนด์ อย่าง Magico Q5 
นั้น “มีขนาดเล็กกะทัดรัด” ได้ 
ซึ่ง Michael ก็คงไม่ผิดที่จะเรียก
แบบนั้นหรอก เพราะตะแกนั้น
มีบ้านหลังเบ้อเริ่มอยู่ชานเมือง 
ไม่เหมือนอีกหลายๆคนที่อาศัย
ในเมืองใหญ่ ที่พื้นที่อยู่อาศัยนั้น
เป็นเงินเป็นทองทั้งนั้น อันนี้ใคร
อยู่ในสถานการณ์แบบนั้น ผม
ขอบอกว่า SuperZero 2.0 นั้น 
“เล็กได้ใจ” ส�าหรับพวกเราชาว
แฟลต ชาวคอนโดฯ ดีนักแล 

V 2.0 ใช้วูฟเฟอร์ขนาดเดียว
ของกับของดั่งเดิม คือ 4.5 นิ้ว 
ช่วงชักยาว กรวยกระดาษ และ
ทวีทเตอร์ ขนาด 1 นิ้ว โดม
ผ้าไหม ท�างานในแบบตู้ปิด ตัว
ตู้นั้นแข็งแรงมากๆ ท�าออกมา
ได้สวยงามด้วยลามิเนทเคลือบ
ผิวสีด�าเงาแบบเปียนโน ฟินนิช 
ขั้วต่อล�าโพงด้านหลังก็สวยงาม
ดี ตัวล�าโพงด้านหลังนั้นมีเกลียว
ท�ารอเอาไว้ให้สามารถยึดผนังติด
ได้ด้วย ขาจับยึดมาตรฐานของ 
Omnimount ได้ น�า้หนักโดยรวม
อยู่ที่ข้างละ 6 ปอนด์-อืมมันต่าง
กับ 387 ปอนด์ของ Magico อยู่
บ้างนะ--

การปรบัตัง้วางนัน้ง่ายมากๆ 
ผมพบว่าผมเอาเจ้าตัวน้อยนี้ไป
วางไว้ที่ไหนก็ได้ และมันก็ให้เสียง
ที่ดีมาก จุดแรกที่ผมเริ่มวาง
ก็คือ ต�าแหน่งที่เคยวางล�าโพง
เล็กระดับยอดเยี่ยมอีกคู่คือ PSB 
Alpha B1 นั่นเอง โดยระยะวาง
อยู่บนขาสูง 24 นิ้ว ห่างจาก
ผนังหลังราว 4 ฟุต ผนังข้าง 1 
ฟุต และห่างจากต�าแหน่งนั่งฟัง 
8 ฟุต ที่ต�าแหน่งนี้ ทวีทเตอร์
จะยิงเสียงตรงมาที่หูผมพอดีๆ 
ซึ่งที่ตรงนี้อิเมจที่ได้นั้นชัดเจน   
แจ่มแจ้งแบบสุดๆเลยทีเดียว 
จากนั้นผมก็ลองถ่างล�าโพงให้
ห่างกันออกมาอีกราวข้างละ 2 

นิ้ว ก็ยิ่งท�าให้เวทีเสียงนั้น กว้าง
ขวางขึ้นมาอีก-เยี่ยมจริง--

ผมต่อ SuperZero 2.0 เข้า
กับ Exposure 2010S จากการ
ฟังหลากหลายงานเพลง สิ่งที่
ต้องยอมรับในล�าโพงขนาดเล็กๆ
ขนาดนี้ก็คือ ปริมาณเสียงเบสส์     
ที่อาจจะมีน้อยอยู่ตามขนาด 
การน�าเอาล�าโพงเข้าไปวางใกล้
กับผนังหลังนั้น จะสามารถเพิ่ม
ขนาดและสัดส่วนของดนตรีได้
ดีมากขึ้นเป็นอย่างมาก อีกทั้ง
ยังท�าให้ได้เวทีเสียงที่กว้างขึ้น 
ลึกขึ้น และสูงขึ้น ได้เป็นอย่าง
ชัดเจนมากมาย โดยที่ไม่เสีย  
จุดเด่นทางด้านความชัดเจนของ 
อิเมจเลย อิเมจนี่มันเป็นเรื่อง
เด่นจริงๆส�าหรับล�าโพงคู่นี้ ที่ให้
ความรู้สึกถึงขนาด พลัง ความ
ใหญ่โตของเวทีเสียง ให้เสียงที่
เร็ว ฉับไว กระชับ การน�าเอา
หน้ากากออกจะช่วยเพิ่มความ
กระจ่างของปลายเสียงแหลมได้
อีกด้วย และด้วยว่าผมอยากจะ
ดูสิว่า SuperZero 2.0 สามารถ
เล่นกับเพลงที่มีความรุนแรง
ฉับไวได้ดีเพียงใด ผมจึงลองกับ
เพลงของ Zomby’s Dedication 
(LP, 4AD CAD3119) ในแทร็ค  
“Riding with Death,” “A Devil 
Lay Here,” และ “Things Fall 
Apart ซึ่งก็พบว่า NHT ชอบ
เพลงเหล่านี้จริง ทรานเชียนส์
สดุยอดมาก เรว็ กระแทกกระทัน้ 
ฉับไว เสริมไว้ด้วยรายละเอียด
เล็กๆน้อยๆ ดีจริงๆ 

ในขณะทีผ่มมคีวามประทบัใจ           
เป็นอย่างมากกับความยอดเยี่ยม     
ของ NHT ที่ผสมผสานความไว                            
ความกระจ่าง และอิเมจนั้น 
ผมก็ยังมีความประหลาดใจ
กับคุณภาพของเสียงเบสส์ที่ได้
จากล�าโพงคู่นี้ด้วย เสียง Kick 
Drum จากแทร็ค Things Fall 
Apart นั้น แม้จะไม้ได้กระหึ่ม
กระแทกลงพื้นแบบล�าโพงใหญ่ๆ 
แต่มันก็ให้ออกมาได้อย่างมีความ

ชัดเจน แจ่มแจ้ง ไม่ได้ท�าตัว 
หลบซ่อนหรือหายหัวไปไหน มัน
ยังคงออกมายืนและท�าหน้าที่
ของมันอย่างเต็มที่เท่าที่ขนาด
ของมันจะท�าได้ จังหวะจะโคน
ที่ท�าออกมานั้น บอกได้ว่า NHT 
นั้นท�าได้ดีมากๆ สิ่งนี้ท�าให้ผม
เพลินกับเพลงจนต้องออกมาเต้น
กันเลยทีเดียว 

จากนั้น ผมมาลองบทโหดสัก
หน่อย ด้วยการเร่งระดับความ
ดังไปจนถึง 96 ดีบี เปิดดังจน
อยู่ในระดับที่เลยขอบเขต ซึ่งผมก็
พบว่า NHT ยังคง “เอาอยู่” กับ
ระดับเสียงที่ดังมากๆได้อย่างไม่
เคร่งเครียดอะไร แต่นั้นก็เป็น
แค่การลองล่ะครับ ผมคงไม่ฟัง
อะไรดังอย่างนั้นตลอดแหละ อ้อ 
ในทางตรงข้ามกับการลองเปิด
เบาๆดู ผมก็พบอีกว่า ที่การฟัง
เบาๆ เสียงจาก NHT ก็ออกมา
ให้ได้ยินแบบครบๆ หวานและมี
รายละเอียดออกมาได้ดีมากๆเลย

สุดท้ายครับ ผมอยากจะ
บอกว่า NHT SuperZero 2.0 
เป็นล�าโพงที่ให้ความโดดเด่น
สุดๆ กับขนาดเล็กกะทัดรัด จัด
วางสะดวก สวยงาม ให้เสียงที่
มีความรวดเร็ว ฉับไว โปร่งใส 
รายละเอียดดี เล่นได้ดัง แรง  
เวทีเสียงกว้าง ลึก อิเมจชัดเจน
แจ่มแจ้งสุดๆอย่างบ้ากันไป
เลย เบสส์เล่นได้ดีพอตัว และ
เล่นได้ดังกว่าล�าโพง Mini รุ่นๆ
เดียวกันได้เยอะ และแน่นอนว่า 
กับขนาดเช่นนี้ หากคุณต้องการ
เบสส์ลึกๆแน่นๆเต็มที่นั้น ก็แค่
ลองหาสับ-วูฟเฟอร์ดีๆมาเสริม
สักตัว แล้วคุณจะได้แพ็คเกจ
ล�าโพงที่ยอดเยี่ยม ครบเครื่อง
สุดๆส�าหรับทุกสถานการณ์เลย
ก็เป็นไปได้ 

Stereophile Recommended 
Component!!!
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N e w   D i g i t a l   F r o n t i e r !
ขอตอนรับสูดินแดนใหมแหงดิจิทัล! กับผลิตภัณฑ ใหม 

แนวทางใหมของการเขาถึงเสียงดนตรีที่สมจริง
อยางที่คุณไมคาดคิดมากอน 

C 356BEE DAC
I n t eg r a t ed Ampl i f ie r

อินติเกรตเตด แอมป รุนดัง 
ระดับ Best Buy พรอม 
ติดตั้ง MDC DAC Module 
ในตัวใหรับสัญญาณ 
ดิจิทัลจาก USB/Optical 
ไดโดยตรง โดดเดนดวย 
ภาครับสัญญาณ USB 
รองรับรายละเอียดระดับ 
24/96 ผานชอง USB ใช 
ชิพ Burr-Brown ใหเสียง 
ยอดเยี่ยม บริสุทธิ์ และไม 
จำเปนตองสิ้นเปลืองกับ 
สายดิจิทัลอีกตอไป

DAC 1
Wir e les s  US B DAC

Wireless USB DAC ไรสาย 
แบบ Plug and Play ที่จะ 
ทำใหการเลน Computer 
Music สะดวก และงาย 
อยางไมเคยมีมากอน 
เสียงดีเยี่ยม ดวยชิพ 
Burr-Brown 24/96 ตอ 
เชื่อมงายไมตองใชระบบ 
Wi-Fi พรอมคุณภาพเสียง 
ดีเยี่ยมในราคาสบายๆ

M51 Masters Series
Di r ec t  D ig i t a l  DAC

ที่สุดแหง DAC ที่ยกภาค 
Digital มาจาก M2
อินติเกรตเตด แอมป  
ที่โดงดัง รองรับ Input 
หลากหลาย ครบครัน 
พรอมรับสัญญาณ USB 
ไดถึง 24/192 ยอดเยี่ยม 
ดวยหลักการทำงาน 
Direct Digital สุดยอด 
หนึ่งเดียวจาก NAD ที่ให 
เสียงดนตรีสมจริง พรอม 
Digital Volume 35Bit ไร 
ความเพ้ียนในตัว พรอมใช 
งานเปนปรีแอมปอีกดวย



       ■  อธิวัฒน์ เมื่อวันก่อนผมได้ลองซื้อแผ่นซีดีของค่ายทางเมืองจีน 
เมืองไต้หวัน ฮ่องกง มาลองฟัง บางแผ่นก็เป็น
แผ่นที่คัดเพลงเอามาแจกในงานเครื่องเสียงของ
ประเทศนั้นๆ มีทั้งเพลงแจสส์ เพลงคลาสสิค เพลง

ร้องคัพเวอร์โดยนักร้องจีนบ้าง ฟิลิปปินโนบ้าง ก็พบว่าฟัง
แล้วสนกุด ีเพราะอดัเสยีงกนัมาได้วริศิมาหรามาก เช้งๆๆ 
ชิ้งๆๆ เสียงแหลมทอดยาวกันแบบไม่รู้จักจบจักสิ้น เสียง
ร้องชัดเจนลอยเด่นออกมาให้ฟังกันแบบจะๆ เรียกว่าแทบ
น�้าลายกระเด็นมาโดนหน้า

ฟังๆไปก็เพลินดีกับเสียงแบบชิ้งๆเช้งๆ เป็นเม็ดๆ 
แต่ฟังไปนานๆก็งงๆอยู่ว่า ตรูข้าซื้อแผ่นมาฟังเสียงชิ้งๆ
วิ้งนี่หรือ เพราะเวลาจะเข้าเนื้อหาดนตรีและฝีมือการเล่น
กันแล้ว มีความรู้สึกเหมือนก�าลังฟังวงดุริยางค์ของเด็ก
นักเรียนชั้นประถมต้นเล่นกันไม่มีผิด 

ผมก็มานั่งมองว่า แผ่นพวกนี้มีไว้ขายของดี เพราะ
มันเตะหูดี เวลาไปงาน คนเรามักจะไม่ใช้เวลานานๆใน
การฟังเพลงในห้องทดลอง เพลงที่ใช้เดโมฯก็ควรที่จะต้อง
มีอะไรต่อมิอะไรให้เตะหูเชื้อชวนคนมานั่งฟัง ซึ่งแผ่นพวก
นี้นั้น เอาไว้ใช้เป็นกรณีนี้ได้ดีทีเดียว ซึ่งก็ต้องยอมรับว่า 
เทคนิคการบันทึก การใช้อุปกรณ์ต่างๆของชาวจีน ชาว
ไต้หวัน นี่ก็สามารถบันทึกเสียงให้ได้เสียงที่ออกมาได้ดี
และสนุกสนานในการฟังได้ดีทีเดียว 

ก็เลยมานั่งนึกถึงงานเพลงของคนไทยบ้าง หลังๆ
นี้ผมได้รับแผ่นตัวอย่างทั้งแผ่นซีดี และแอลพี จากค่าย
เพลงเน้นคุณภาพเสียงในเมืองไทยเรานี่แหละมาฟัง
สองสามชุด สุ้มเสียงดีเอาเรื่องเอาราวเลยทีเดียว แถม
ฝีไม้ลายมือของนักดนตรี นักร้องบ้านเราที่ท�าการบันทึก
ลงในงานเหล่านั้น เก่งฉกาจและมีฝีมือดีกว่าเยอะ การ
บันทึกเสียงก็ประณีต เสียงดีเคียงบ่าเคียงไหล่กับแผ่น 
Reference ดีๆของผมได้สบายๆ ก็เลยอยากจะเอามา
แนะน�ากัน (อาจจะออกกันมานานแล้ว ก็ขออภัยด้วย   
นะครับ)

แผ่น “ ห า กิ น ” ของผม 
[ ภ า ค  2 ]

วินัย โสตถิพันธุ์                                                
“TIME + กาล”                                                                                                    

1 2  B a r

แผ่นแรกเป็นงานแจสส์ครับ งานแจสส์ฝีมือคนไทย
ที่ต้องเรียกว่าเยี่ยมมากๆ ฝีมือการเล่นนั้นเยี่ยมมากๆ 
เปิดฟังโดยไม่เห็นปกนี่ ร้อยทั้งร้อยก็ต้องคิดว่าเป็นงาน
ฝีมือของนักดนตรีแจสส์ระดับโลกนั่นแหละครับ TIME 
เป็นงานเพลงเล่นแจสส์ สแตนดาร์ด Trio สามชิ้น ที่คัด                                 
เพลงแจสส์ สแตนดาร์ด ที่คุ้นหูมาเล่น โดยออกไปทาง                                                 
Ballad ที่นุ่มนวลอบอวลไปด้วยบรรยากาศที่ผ่อนคลาย
เป็นอย่างยิ่ง เสียงเปียนโนนั้น ออกไปทางนุ่มนวล 
ลื่นไหล แบ็คอัพเปี่ยมฝีมือจากนักเล่นชาวไทยที่มีฝีไม้
ลายมือระดับอาจารย์ คือ คุณวินัย โสตถิพันธุ์ (เปียนโน) 
คุณนพดล ถิรธารดล (เบสส์) และคุณคม วงศ์สวสดิ์ 
(กลอง) แม้นงานชิ้นนี้จะไม่ใช่งานแจสส์ที่เอาใจหูนักฟัง
มือใหม่นัก แต่ก็ไม่ได้ยากหรือซับซ้อนเกินจะเข้าถึง 

การบันทึกเสียงนั้นเลิศมาก เป็นการอัดแบบ 
Live เล่นสดๆ โน โอเวอร์ดับ ให้บรรยากาศโถงการ
บันทึกเสียงที่เยี่ยมมากๆ เวทีเสียงกว้างและ “ลึก” มากๆ 
ชิ้นดนตรีมีบรรกากาศห่อหุ้ม เรียกได้ว่าเป็น 3 มิติ เลย
ก็คงไม่ผิด เสียงเปียนโนดีเยี่ยมระดับแทบจะเห็นเป็น
รูปเป็นร่าง จนผมอยากจะเรียกว่า TIME เป็นงาน
บันทึกเสียงเพลงแจสส์คนไทยที่บันทึกเสียงดีที่สุดเท่าที่
เคยฟังมาก็ว่าได้ 

อาจจะช้าไปนิด แต่ใครที่ยังไม่มีแผ่นนี้ผมแนะน�าให้ไป
หาเก็บกันไว้เถิดครับ... ขอร้อง
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Various Artists                                         
“Inspiration By Impression” (LP)              

I m p r e s s i o n  S t u d i o 

ผมได้รับแผ่น LP ราคาเอาเรื่อง (1,800.-บาท) แผ่นนี้
มาจากผู้จัดท�าคือคุณโจ โปสเตอร์ มาได้สักระยะแล้ว เอา
มาฟังกับเครื่องที่บ้านแล้ว แล้วก็ประทับใจไปแล้ว อยาก
จะเอามาเล่าให้ฟังหลายรอบครับ แต่ว่าไม่มีโอกาสสักที

คราวนี้ก็เลยเอามาเล่าให้ฟังกัน
Inspiration By Impression นั้น แต่เดิมเป็นงาน                                        

เพลงแนวพ็อพนุ่มๆหวานๆใสๆจากค่ายอินดี้ ชื่อ 
Impression ครับ ดนตรีอะคูสติคพ็อพหวานๆ ฟังสบาย
มากๆ โดยชุด Inspiration นี่ออกมาได้นานแล้วละครับ 
แต่ช่วงแรกเป็นการออกในรูปแบบของซีดี และหลังจาก
นั้นก็มีการน�าเอามาจัดท�าเป็นรูปแบบของแผ่นเสียง 
คุณภาพสูงมากๆ คือสั่งท�ามาสเตอร์กันถึงเมืองเยอรมนี 
ตัดแผ่นกันก็เยอรมนี เป็นแผ่น LP 180 กรัม หนักอึ้ง                
ตรงเปรี้ยะ คุณภาพสูงตั้งแต่พลาสติคห่อยัน Sleeve                 
ข้างในนั่นแหละครับ

แผ่นเสียงที่ได้มามีความโดดเด่นมาก อย่างแรก
คือ หน้า A เป็นแผ่น Speed 45 จ�านวน 3 เพลง ซึ่ง
นักเล่นระดับ Audiophile หลายคนเชื่อว่าให้เสียงได้ดีกว่า
สปีด 33-1/3 ธรรมดา อีกหน้าหนึ่งเป็น Speed 33-1/3 
อีกสามเพลง ซึ่งเพลงที่อยู่ในอัลบัมนั้น น่าฟังมาก โดย
เฉพาะเพลงฟ้าๆฝนๆ  พ็อพ+บอซซาโนว่า นุ่มๆ เสียง
ร้องขอคุณชุติมา แก้วเนียม หวานใสมาก, เพลงราตรี 
ท�านองออกแบบเพลงไทยเดิมนิดๆ เสียงร้องคุณวารภรณ์ 
เหลืองพาณิช ก็หวานมากๆ หรือรอฝน รอเธอ กับโทน
ออกแจสส์นิดๆ ก็เพลิดเพลินมาก เนื้อร้องท�านอง เสียง
ร้องหวานน่ารักไปหมด เพลงคอย นั่นก็เก๋มาก เรียกได้ว่า 
หากต้องการพ็อพใสๆ อะคูสติค มีแจสส์นิดๆ เนื้อร้อง

ท�านองสละสวย เปิดวันอากาศสบายๆ ฝนปรอยๆ ฟัง
แล้วยิ้มหวาน ผ่อนคลาย หายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งแล้ว ผม
ว่างานชิ้นนี้นั้นตอบได้ทุกโจทย์ครับ

สุดท้ายคือเรื่องการบันทึกเสียงซึ่งการบันทึกเสียงนั้น
ผมก็ต้องบอกว่าเยี่ยม ชัด ใส ไพเราะ เสียงร้องชัดเจน 
ขึ้นรูปสวยงามมาก มีความกว้าง ความลึก บรรยากาศ 
เสียงเป็นธรรมชาติ เสียงผิวปากแซวๆท้ายเพลงเพ้อ นั้น 
ฟังทีไรก็เผลอนึกว่ามีคนมาผิวปากในห้องทุกทีสิน่า แผ่น 
180 G Vinyl คุณภาพสูงมากครับ แนะน�าได้เลยแผ่นนี้ไป
หามาเก็บกันเถิด และขออภัยที่แนะน�ากันช้าไปหน่อยครับ

อ้อ ค่ายนี้เร็วๆนี้จะมีผลงานชุด “ริมน�้าคืนหนึ่ง” ออก
มาเป็นแนวเพลงพ็อพหวานๆแบบเดียวกัน ทราบมาว่าไป
ตัดแผ่นท�ามาสเตอร์แบบ DMM (Direct Metal Master) 
กันเลยทีเดียว เป็นอีกแผ่นที่ห้ามพลาดกันเลยละครับ

Original Jazz Classic Label
แผ่นเสียงดี ราคาไม่แพง-ก็มีนะจ๊ะ--

ช่วงหลังๆนี่ หากใครได้ไปเดินงานเครื่องเสียง ก็คง
พบอยู่บ้างนะครับว่า ร้านขายแผ่นขายเพลงบ้านเราหลาย
ร้านเริ่มเอาแผ่นเสียงแอลพีกลับเข้ามาขายกันอย่างคึกคัก
กันดีทีเดียว ส่วนใหญ่เป็นแผ่น Reissue หรือแผ่นย้อน
ออกที่พิมพ์กันใหม่ๆ ไม่ใช่แผ่นดั้งเดิมแต่อย่างใด ซึ่งก็มี
หลายแนวเพลง หลายระดับราคา เพลงพ็อพใหม่ๆสดๆ ก็
มี เพลงร็อค คลาสสิค ก็มี แจสส์ก็มีหลากหลาย ซึ่งราคา
แผ่นที่ขายนี่ก็หลากหลายกันไป ตั้งแต่ห้าร้อยกว่าๆ ไป
จนถึงสองสามพันก็มี

ผมเองนั้นเป็นคนชอบฟังเพลงแจสส์เป็นหลัก
ครับ ยิ่งพักหลังหลงใหลกับแจสส์ยุค 60 เป็นอันมาก 
โดยเฉพาะการบันทึกเสียงในยุคนั้นซึ่งเป็นยุคต้นๆของ
การบันทึกแบบสเตรีโอ ซึ่งผมว่ามันแจ่มมาก เพราะ
ส่วนใหญ่เป็นการบันทึกกันแบบสดๆ ไม่มี overdubbed 
และการบันทึกก็เอาจริงเอาจัง เอาใจใส่ ที่ผมพบว่ามัน
เป็นการอัดเสียงที่ถ่ายทอดอารมณ์ความเป็นแจสส์ได้ดี
เหลือเกิน และที่ส�าคัญที่สุดคือ “ต�านานแจสส์” แต่ละคน
นั้น ก�าลังอยู่ในยุคที่เรียกว่าอยู่บนจุด Peak กันสุดขีด
ครับ ไม่ว่าจะเป็น Miles Davis, Bill Evans, Art Pepper, 
Art Farmer, Nat Cannonball Adderly, Oscar 
Peterson, Kenny Burrell, Wes Montgomery ฯลฯ 
มากมายบรรยายกันไม่หมด นี่ยังไม่รวมกลุ่ม Blue Note 
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อีกบานตะไทนะครับ ซึ่งในยุคนั้นเป็นยุคที่แจสส์ (ที่ตอน
นั้นเรียก Modern) ก�าลังรุ่งเรืองสุดขีดจริงๆ

โชคดีครับที่ผลงานดีๆเหล่านี้ ใน
ปัจจุบันก็ยังพอมีให้ได้หาซื้อกัน ทั้งแบบ
ซีดี และแผ่นเสียง หาไม่ยาก ราคาไม่
แพง โดยเฉพาะค่ายที่ผมอยากแนะน�า
เป็นพิเศษ ซึง่กค็อื Original Jazz Classic 

หรือที่คนในวงการเรียกค่าย OJC ครับ
ข้อดีของค่ายนี้ สิ่งแรกเลยก็ต้องบอกว่า “ไม่แพง” 

แผ่นเสียงราคาห้าร้อยบาทนิดๆ แผ่นซีดีก็ราคามาตรฐาน
ไม่เกินห้าร้อยเช่นกัน ท�าให้ราคาไม่ดุเดือดเหมือนพวก
แผ่นย้อนออกบางค่ายครับ นอกจากนั้นแล้ว ข้อดีที่ผม
พบอีกอย่างคือ ค่ายนี้ไม่ Remastered เว่อร์นัก ไอ้เรื่อง 
Remastered นี่ผมก็ไม่เข้าจะว่าจะท�ากันไปท�าไม ต้นฉบับ
เขาก็ดีของเขาอยู่แล้ว แค่เอาต้นฉบับมา แล้วท�ามาสเตอร์
ปั๊มแผ่นเสียง หรือตัดแผ่นซีดีใหม่ก็เหลือกินแล้ว แต่
ส่วนใหญ่ไม่ท�ากันครับ ส่วนใหญ่จะเอามาผ่านกรรมวิธี 
ผ่าน EQ บ้าง ผ่านระบบตัดเสียงรบกวน อะไรต่อมิอะไร
บ้าง ย�ากันไปย�ากันมา ฟังไม่ได้ครับ เสียงเลวร้ายเกินรับ
ก็มีหลายแผ่น 

ซึ่งกับ OJC นี่ โชคดีอย่างที่ แม้จะมีการระบุว่ามีการ 
Remastered แต่เท่าที่ผมฟังผ่านมาหลายๆแผ่น บาง
แผ่นก็เทียบกับแผ่นต้นฉบับ (อาจจะเป็น Press สอง 
หรือสาม) ก็พบว่า ไม่ได้ผ่านการย�าจนน่าเกลียดน่ากลัว
อะไรนัก ในทางกลับกันคือ หากไม่เทียบนี่ก็ถือได้ว่า
ฟังได้เลยทีเดียว หลายแผ่นนั้นเสียงดีในระดับอ้างอิง
ได้ไม่น่าเกลียดก็ว่าได้ เกรดแผ่นเองก็ไม่แย่ อาจจะไม่ได้
ถึง 180 G แต่ก็หนา หนักใช้ได้เจาะรูตรง ตัวแผ่นเรียบ
ตรง สะอาด เงียบกว่า แผ่นบางค่ายที่ขายกันเป็นพันด้วย
ซ�า้ไป (ซีดีก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับ) แผ่นเป็นพันบางแผ่นซื้อ
มา คดงอร่อนยังกะหอยมือเสือ เห็นแล้วเสียดายเงินสุดๆ 
อย่าคิดว่า 180 G มันจะคดไม่ได้นะครับ รุ่นใหม่ๆแผ่น   
ซีลด์ที่ผมเจอนี้ 100% ร่อนกันเข็มแทบหลุดแทร็คเลย

ส�าหรับศิลปินในค่ายนี้ ต้องบอกว่ามากมาย
บานตะเกียงครับ มือเจ๋งๆทั้งนั้น เพราะเป็นค่ายที่เอา
สังกัดแจสส์มากมายยิบย่อยมารวมกันเยอะมาก ไม่ว่า
จะเป็น Prestige, Fantasy, Contemporary ฯลฯ อีก
มากมายยิบย่อย ส่วนใหญ่เป็นแจสส์ สแตนดาร์ด บีบ็อพ                                                 
สี่ซ้าห้าชิ้น รวมยอดฝีมือแจสส์ ยุค 50-60 ทั้งในยุค

โมโน และสเตรีโอ แรกเริ่ม โดยทางค่ายเขาจะคัดงาน
ระดับ “ต�านาน” โดยเฉพาะมาย้อนออกกัน ศิลปินที่ดังๆ
ก็อาทิ เช่น Red garland, Gene Ammons, Bill Evans, 
Miles Davis, Oscar Peterson, Sonny Rollins, John 
Coletrane, Art pepper, Zoot Zims, Kenny Burrell, 
Wes Montgomery ฯลฯ อีกมากมายจริงๆครับ มือดีๆ
ทั้งนั้น

อย่างวันนี้ขอแนะน�าสักสี่ซ้าห้าแผ่นครับ (มีทั้ง CD 
และแผ่นเสียงครับ)

Red Garland                                                       
“Groovy”                                                 

P r e s t i g e  7 7 3 / O J C 

แผ่นนี้เป็นแผ่นที่บันทึกมาแบบ “โมโน”  ครับ ไม่ผิด
หรอกครับ โมโน แชนเนลเดียวนี่แหละ แต่โทษทีครับ ไม่
บอกไม่รู้ว่าเป็นโมโน เพราะเป็นแผ่นโมโนที่เจ๋งมากๆ ให้
เสียงที่ใหญ่ และกว้างมากๆ และที่ส�าคัญมันจะเป็นแผ่น
ที่สอนคุณเลยว่า “โมโนนั้นมีมิติ” ครับ ใช่แล้ว โมโนมี
เวทีเสียงที่ลึกถอยลงไปเป็นชั้นๆ เหมือนสเตรีโอ สิ่งเดียว
ที่มันให้ไม่ได้คือการแยกแยะซ้ายขวาเท่านั้นเอง นอกจาก
นั้นแล้ว โมโนดีๆเช่นแผ่นนี้นั้น ให้เสียงที่ใหญ่โตมาก 
เสียงเปียนโนฝีมือ Red Garland นั้น ใหญ่ ชัด และ
มีความสมจริงมากๆเลยทเดียว เสียงเครื่องดนตรีอื่นๆ
ก็แยกแยะ เป็นระนาบถอยลงไป เสียงกลองก็เยี่ยม 
บรรยากาศยอดครับ 

ส�าหรับดนตรีข้างในก็แป็นสแตนเดาร์ด แจสส์ ฟัง
สบายๆครบั ไม่ถงึกบัซบัซ้อนมากมายอะไร Red Garland 
นี้เป็นต�านานเปียนโนที่ยิ่งใหญ่อีกคนหนึ่งที่มีผลงานร่วม
กับต�านานแจสส์มากมายครับ
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Bill Evans                                           
“Everybody Digs Bill Evans”                              
R i v e r s i d e  1 1 2 1 / O J C 

งานเดี่ยวของยอดเปียนโนเอกขวัญใจผมอีกคนหนึ่ง 
แผ่นนี้บันทึกแบบสเตรีโอยุคแรกๆของสังกัด Prestige 
ซึ่งให้การบันทึกเสียงได้ดีมากๆ โดยเฉพาะเวทีเสียงตรง
กลาง ความลึกไล่ระดับชั้นของเวทีเสียงนั้น ผมว่าแผ่น
นี้ท�าได้ดีไม่แพ้แผ่นที่เรียกตัวเองกันว่าแผ่น Audiophile 
เลยครับ เวทีเสียง บรรยากาศ เสียงกลางแผ่นนี้เยี่ยม
มาก ให้ความเป็นการบันทึกเสียงเพลงแจสส์ชั้นดีมาก
ทีเดียว

ส�าหรับ Bill Evans นั้น ผมมีความชื่นชอบเป็นการ
ส่วนตัวมาก สไตล์การเล่นที่พลิ้ว หวาน เนียน ลื่นไหล 
ย�้าหนักเบาค่อย ผมถือว่าเขาคนนี้สุดยอดครับ เป็นต้น
แบบให้นักเปียนโนยุคหลังๆเลียนแบบสไตล์การเล่นอย่าง
มากมาย Trio อีกสองคนก็อยู่ในท็อพฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็น 
Philly Joe Jones (Drums) หรือ Sam Jones (Bass)

Miles Davis                                        
“Relaxing With Miles Davis Quintet”                              

P r e s t i g e  7 1 2 9 / O J C

หากพูดถึง Trumpet แล้ว Miles Davis คือชื่อต้นๆ
ที่คนมักนึกถึง และคนส่วนใหญ่ก็นึกถึงงาน Hard Bop 
ที่โด่งดังอย่าง Kind Of Blues หรืองาน Fusion หนักๆ
ฟังยากๆ ในยุค 70’s ซึ่งก็ท�าให้หลายๆคนเกิดอาการ
หวาดกลัวกับตาคนนี้กันไปเหมือนกัน เพราะงานหลายๆ
ชิ้น ฟังแล้วก็เกิดอาการแหยง ทั้งๆที่จริงๆแล้ว Miles 
นั้นเล่นเอาไว้หลากหลายแนวมากๆ ตั้งแต่ยุค 40’s โน่น 
และงานยุค 50-60 ต้นๆหลายๆชิ้นก็เป็นแจสส์ที่ฟังไม่

ซับซ้อนวุ่นวายหรือ Free มาก อย่างงานชิ้นนี้ครับ ใครได้
ฟังคงแปลกใจว่าตะแกมีมุมหนึ่งที่ไม่ยุ่งเหยิงกับเขาเหมือน
กัน เพราะ Relaxing With Miles Davis Quintet นี้ เป็น
มุมการเล่นแบบสบายๆ กับเพลง Ballad ไหลลื่นไพเราะ
ไปทั้งชุด Sideman แต่ละคนก็ระดับอ๋องๆทั้งนั้นไม่ว่า
จะเป็น John Coletrane (Tenor Sax), Red Garland 
(Piano), Paul Chamber (Bass) และ Philly Joe Jones 
(Drums) 

การบนัทกึเสยีงนัน้ ถอืว่าดมีาก บรรยากาศมล้ีนเหลอื 
แนวเสียงออกหนาๆ เข้มๆ ทึมๆหน่อย แต่เวลาทรัมเป็ท
ของ Miles ขึ้นมาจะเป็นประกายลอยออกมา การวางวง
บอกได้ว่าเยี่ยมกว่าการบันทึกเสียงรุ่นใหม่มากมายนัก

Sonny Rollins                                    
“Saxophone Collosus”                                         

P r e s t i g e  7 0 7 9 / O J C  -  2 9 1                                                 

“Way Out West”                                        
C o n t e m p o r a r y  R e c o r d s               

S 7 5 3 0 / O J C  -  3 3 7

เทเนอร์ แซ็กซ์ คนส�าคัญของวงการอีกคนกับงาน
จากยุค 50 ที่ที่อาจจะเรียกได้ว่าดีที่สุดชิ้นหนึ่งของยอด     
นักแซ็กซ์คนนี้ สองชุดนี้มีความยอดเยี่ยมเหลือคณาทั้ง
ทางด้านดนตรีและการบันทึก Saxophone Collosus นั้น 
ยอดเยี่ยมด้วยแนวทางการเล่นของ Sonny ที่ก�าลังท็อพ
ฟอร์ม วง Quartet 4 ชิ้นที่มี Tommy Flanagan เล่น
เปียนโนนั้นยอดเยี่ยมมาก การบันทึกเสียงเป็นโมโน (อีก
แล้ว) แต่ก็ต้องขอโทษที (อีกแล้ว) ว่า ฟังจบไปทั้งแผ่น
แล้วไม่บอกว่าเป็นโมโนคงไม่มีใครเชื่อ เป็นแผ่นที่ผมมัก
จะเปิดเวลามีใครขอฟังเสียงแซ็กซ์ใหญ่ แผ่นนี้จะได้ใจมาก 
เพราะแซ็กซ์บานใหญ่เต็มฝาห้องดี
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อีกแผ่นคือ Way Out West อันนี้คงไม่ต้องแนะน�า
กันมาก เพราะเห็นบ่อยจากความโด่งดังที่ค่าย Analogue 
Production เอามารีมาสเตอร์ แล้วขายราคาหลายพัน
บาท ซึ่งถ้าไม่อยากลงทุนมากมายขนาดนั้น แผ่น OJC ก็
มีขายในราคาถูกกว่ากันมากมาย เสียงก็ไม่ได้แย่กว่ากัน
มากมายอะไรนักหรอก ฟังได้ ฟังดีด้วย เพราะชุดนี้อัด
มาดีมากมาแต่ต้นแล้ว เสียงก็เป็นสเตรีโอแล้ว กับการ
เล่นที่บุกเบิกแนวทาง “Pianoless Trio” คือวงสามชิ้น 
(แซ็กซ์, กลอง, เบสส์) ที่ไม่มีเปียนโนอยู่ในวง ซาวน์ดจึง
แปลกๆ แต่ฟังสนุกได้อารมณ์ไปอีกแบบ สุ้มเสียงดีมากๆ 
แยกแยะชัด กลองสมจริง เบสส์ลึกสะอาด เสียงแซ็กซ์
แทบจะจับต้องได้เลย

Art Pepper                                       
“Meet The Rhythm Session”                                

C o n t e m p o r a r y / O J C  -  3 1 9 9 2 - 2 5

อีกชุดที่โด่งดังจากการที่มีค่าย Audiophile เอาไป
รมีาสเตอร์ แล้วกข็ายราคาหลายพันบาท แต่แผ่นธรรมดาๆ
ของ OJC ที่ผมฟังเนี่ยก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่อะไรเลย แถม
ออกจะดีมากด้วย แผ่นนี้ผมลองเอา NAD PP3i อัดลง
เป็นไฟล์ 24/96 มาหลอกชาวบ้านแถวๆนี้ให้ได้ทึ่งกันเป็น
แถว เพราะเสียงจริงจังมาก การบันทึกงานแจสส์ ยุค
นั้นผมว่ามัน สดและสมจริงมากกว่าทุกช่วง ทุกยุคสมัย 
ก็แปลกเหมือนกัน ไม่เชื่อลองไล่ฟังการบันทึกเพลงแจสส์ 

ยุคต่อๆมาสิครับ 60 ปลายๆถึง 70’s นั้นยังไหว พอ
มา 80’s ถึง 90’s นี่ เรียบร้อยเลย กลายเป็นอะไรไป
ไม่รู้ แพทเทอร์นเดิมๆ วางวงเดิมๆ ฟังแล้วน่าเบื่อ (หรือ
นั่นคือเหตุผลของความเสื่อมความนิยมในแจสส์ยุคหลังๆ 
เพราะการบันทึกที่ขาดบรรยากาศของความเป็นแจสส์?) 
ไม่เหมือนแจสส์ยุค 50-60 ที่แต่ละศิลปิน แต่ละวง แต่ละ
ค่าย จะมีจุดเด่นในการวางวง วางเครื่องดนตรี วางไมค์ที่
ไม่เหมือนกัน สร้างจุดเด่นให้แต่ละวง แต่ละศิลปิน ให้ไม่
เหมือนกัน ท�าให้เรารู้สึกถึงความต่างความเป็นเอกลักษณ์
ของแต่ละวง แต่ละแผ่นฟังแล้วสนุก เพลิน 

งานชิ้นนี้ถือเป็นงานที่อาจจะเรียกได้ว่าดีที่สุดของ Art 
Pepper ในวัยหนุ่มและก�าลังรุ่งสุดขีด เสียงอัลโต แซ็กซ์ 
ของเขามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นไม่แพ้ต�านานคน
อื่นๆ ไซด์แมนที่ร่วมในวงก็ระดับเยี่ยมยุด ชุดเดียวกับ 
Relaxing with Miles Davis ไม่มีผิด (Red Garland, 
Paul Chamers, Philly Joe Jones) สุดยอดในทุกด้าน 
ดนตรี Hard Bop คึกคักเร้าใจ 

ครับผม, ฉบับนี้ขอแนะน�าพอเซอร์ฟๆ สัก 5 ชุดกัน
ก่อนละกันนะครับ ความจริงค่ายนี้มีศิลปินกับงานดีๆ
มากมายเหลือคณานับ ไล่ตามเก็บกันไม่หมดหรอกครับ 
ส�าหรับผมเองนั้น ง่ายๆคือ เห็นเป็นแผ่นค่ายนี้ ราคา
มาตรฐานก็เก็บครับ ไม่เลือกศิลปินหรอก เพราะมั่นใจ
ว่าค่ายใหญ่ที่รวมเอาสุดยอดศิลปินแจสส์ในช่วงที่แจสส์ดี
ที่สุดนั้น หากเขาคัดออกมาท�าแผ่น Reissue แล้ว เขา
คงไม่เอาเพลงเฮงซวยมาหลอกขายกันดอกนะครับ เรื่อง
สุ้มเสียง รับได้ครับ ที่ดีก็มีเยอะ ที่ไม่ดีก็มีเยอะครับ 

แต่หัวใจหลักของผมคือเก็บงานแจสส์ชั้นดี ดังนั้น
เรื่องเสียงจึงเป็นเรื่องรอง เรื่องงานดีๆต้องมาก่อนอยู่
แล้วครับ
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ผมเป็นคนขี้หงุดหงิดบ่อยๆ หลังจากที่สุขภาพเริ่ม
ถดถอยลงไปตามวัย แถมโรคภัยมักจะแวะเวียน
มาเป็นเพื่อนค้างคืนค้างวันเป็นครั้งคราว งาน
ประจ�าหรือก็หนักหนา เพราะว่าไม่ใช่แค่เป็น

ลูกจ้างกินเงินเดือน ทว่าเป็นคนจ่ายเงินเดือนลูกน้องเอา
เสียด้วย มันก็เลยต้องหาวิธีผ่อนคลายมากขึ้น ไม่งั้นเดี๋ยว
คุณหมอโรงพยาบาลประสาทท่านจะได้เห็นหน้าผม สิ่งที่
หยุดยั้งอารมณ์และจิตไขว้เขวไปมาก็คือสองสิ่งครับ หนึ่ง 
เรื่องการถ่ายภาพ ที่ในช่วงหลังๆชักจะหนักข้อขึ้นทุกวัน 
ไม่ใช่อะไร หาซื้อเลนส์ อุปกรณ์เสริมต่างๆของกล้อง จน
กระทั่งคนข้างเคียงบ่นอู้ เล่นแต่ของแพงๆทั้งนั้น เดี๋ยว
แม่ไล่ออกจากบ้านไปอยู่คอนโดซะเลย

มันก็เลยต้องเพลาไม้เพลามือลงไปบ้าง แต่อีกเรื่อง

       ■  ‘ภูธร’ หนึ่งต้องบอกเค้าไปเลยว่า อันนี้ขอจริงๆ เรื่องเครื่องเสียง 
ไม่งั้นจะแกล้งบ้าจริงๆด้วย ฮา….

สิ่งที่ท�าให้คุณแม่บ้านต้องบ่นอยู่บ้าง ก็คือการหาซื้อ
ทั้งแผ่นเสียง แผ่นซีดี แถมโน่นไปซื้อไปโหลดเพลงจาก
เว็บไซท์ Hi-Res Audio ทั้งหลายมาเล่นกับคอมพิวเตอร์ 
ออดิโอ พอเธอถามว่านี่ตกลงจะเล่นอะไรก็ว่าไปสักอย่าง
ได้ไหม เปลืองเงินจัง บ่นมากๆผมก็แกล้งเป็นใบ้กินเอา
เสียเลย เพราะเถียงไม่ได้อยู่แล้ว นอกจากดื้อเงียบ ซึ่ง
มาในช่วงหลังก็คงระอากับพ่อบ้านอย่างผมไปแล้วละ ซึ่ง
ว่าที่จริงคุณนักเล่นเครื่องเสียงหลายๆคนก็คงเจอเคส
แบบเดียวกะผมนี่แหละ คือมันท�าใจล�าบากเสียจริงๆ การ
เล่นแผ่นเสียงอย่างเดียว มันก็ต้องใช้เวลา มันต้องรักษา
ความสะอาดแผ่น ต้องเก็บต้องรักษา ต้องบ�ารุงกันมาก

รักพี่
แ ต่ เ ส ีย ด า ย น้ อ ง
อ ี ก  ส  อ  ง  ส  า  ม  ค  น  … ?
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ทีเดียว แต่เสียงอันทรงเสน่ห์ในแบบของแผ่นเสียงก็ยัง
ติดหู เลิกไม่ได้

เสียงในแบบอบอุ่น คมชัด แต่ทรงพลังมีน�า้หนักใน       
แต่ละย่านความถี่ของแผ่นเสียง บางทีผสานด้วยเสียง
กรอบแกรบ เป็นแบ็คกราวน์ดในบางแผ่นก็ทนไหวน่ะ 
เพราะเสียงอันน่ารักแบบนี้จะหาอะไรมาแทนก็ยากเต็มที 
มันเป็นระบบอะนาล็อกเพียงหนึ่งเดียวที่รั้งหัวใจออดิโอ
ไฟล์แก่ๆอย่างผมเอาไว้อย่างมั่นคง แต่ผมก็ไม่ได้คิดว่า
เสียงจากแผ่นเสียง มันจะดีกว่าซีดี หรือระบบเพลงแบบ 
Hi-Res ในทกุกระบวนการหรอืทุกแง่มมุ ค่าไดนามคิ เรนจ์ 
ที่ค่อนข้างต�่าของแผ่นเสียง ท�าให้ซีดีฟังเพลงจ�าพวก 
คลาสสิคคอลได้ลึกกว่า หรือบางทีฟังจาก SACD นี่มันได้
มาทุกเมล็ดพันธุ์ของเสียงเลยนะจะบอกให้

ดังนั้นผมก็ยังหวงแหนเครื่องเล่นซีดีราคาโหดร้ายต่อ
ความรู้สึกของแม่บ้านอยู่ เสียงที่มีช่องไฟของดนตรีอย่าง
แม่นย�าและน่าทึ่ง ความเงียบสงัดในบางช่วงของดนตรี
แผ่นซีดี และเอสเอซีดีก็ยังให้ปลายเสียงที่ผมว่าละเอียด
มากนะ ซีดีแผ่นทอง Gold CD หลายแผ่นที่เดี๋ยวนี้ราคา
โหนไปถึงหลายพันบาทก็ยังมีคุณค่าของมันอยู่ แผ่น
ซีดีที่เข้าระดับคอลเล็คชันทั้งหลายก็เลยยังต้องเก็บเอา
ไว้สม�่าเสมอ สิ่งที่น่าแปลกคือแผ่นซีดีเพลงไทยต่างหาก 
กลับหายากขึ้นทุกวัน เพราะบริษัทผู้ผลิตเขาเลิกท�ากันไป
แล้ว ต้องไปเดินหาจากตลาดแผ่นเก่า ที่ผู้ขายเขาโขกสับ
ราคาได้ตามใจชอบ

คุณอาจจะไม่เชื่อว่าแผ่นเพลงไทยลูกทุ่งหายากๆ ทั้ง
แผ่นเสียง แผ่นซีดี นั้นออกวางตลาดครั้งแรกแค่ร้อยกว่า
บาท เขาขึ้นราคากันไปถึงสี่ซ้าห้าพันบาทแล้ว แผ่นเสียง
แผ่นซีดีเพลงคาราบาว “เมดอินไทยแลนด์” นี่อาการหนัก
เลยละครับ แผ่นที่ Made in Japan ราคาทะลุหลักหมื่น 
ฟังแล้วต้องหยิกแขนตัวเองละครับ คุณค่าของแผ่นเสียง
แผ่นซีดีในยุคนี้ ยังกับการเล่นพระเครื่อง ตอนท�าออกมา
ใหม่ๆ แจกฟรี ให้ฟรียังรู้สึกร�าคาญ ไม่อยากเก็บ เดี๋ยวนี้
ราคาพุ่งทะยานยิ่งกว่าทองค�า วันหยุดทีไร ผมเป็นต้องไป
เดินตามตลาดของเก่า มองหาแผ่นเสียงแผ่นซีดีเพลงไทย
มาเก็บสะสมเรื่อยๆ

บางทีฟลุค ได้มาในราคาที่คนอื่นฟังแล้วอิจฉาตาร้อน 
แต่บางแผ่นก็ถูกขูดซิบๆเหมือนกัน แผ่นเสียงแผ่นซีดีนับ
วันยิ่งทรงคุณค่า ด้วยความหายากนั่นเอง

ส่วนการเล่นเพลงระบบ Hi-Res Audio ได้ความ  

อิ่มเอิบเต็มเนื้อเต็มตัว เพราะเสียงต้นฉบับนั้นเขาท�าแบบ
ดิจิทัลมานานแล้ว เราได้ฟังเทียบเคียงสติวดิโอก็นับว่า
บุญหู แต่สิ่งส�าคัญที่เราจะมองข้ามไม่ได้คือ การเล่นระบบ
เพลง Hi-Res จ�าเป็นอย่างยิ่งที่คุณจักต้องมีชุดเครื่อง
เสียงที่ดีพอสมควร จึงจะเค้นเอาคุณภาพกันออกมาแบบ
ทุกหยดหยาด ดังนั้นหากจะเล่นคอมพิวเตอร์ไฮ-ไฟไปให้
ถึงเพลงรายละเอียดสูงก็ต้องท�าใจลงทุนกันสักหน่อย เพื่อ
ให้ได้สิ่งที่ดีมากๆที่เขาผลิตมาให้ฟัง หลายคนที่ไม่เคยเล่น
เพลงระดับนี้มักอ้างว่าเสียงดิจิทัลเกินไปบ้าง อะไรต่อมิ
อะไรที่จะยกมาอ้าง ผมว่าไม่จริงหรอกครับ

ระบบที่เขาท�ามานั้นดีแน่นอน เพียงแต่เราจะต้องเปิด
ใจให้กว้าง ตอบรับกับมันเสียก่อน อย่าไปตั้งป้อมรังเกียจ 
เพราะถ้าจิตใจไบแอสแล้วไซร้ ทุกอย่างก็จะพังตั้งแต่ยังไม่
ได้เล่นไม่ได้สัมผัส

ความคมเข้ม ความชัด รายละเอียด ความสมดุลค่า
ไดนามิคเสียงของเพลงจ�าพวก Hi-Res นี้ยอดเยี่ยมครับ 
แต่มันก็ไม่ได้มีบุคลิกเสียงแบบแผ่นเสียงอย่างที่คุณจะไป
ประเมินกันเช่นนั้น พยายามคิดให้ออกว่า เพลง ดนตรี 
รูปแบบการบันทึก เปลี่ยนไปตามยุคสมัยครับ เราจะไปคง
เอาไว้อย่างนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ หากท�าได้ ก็ฟังเพลงจาก
รูปแบบที่เราคิดว่าเหมาะสมที่สุด หรือหากสามารถท�าได้ก็
ฟังมันทั้งสามระบบนั่นละครับ

ระบบเพลงจากแผ่นเสียงอะนาล็อกแท้ๆ เพื่อจดจ�า
ยุคสมัยที่ผ่านมาและเป็นการใช้ช่วงนี้เทียบเคียงกับชีวิต
ทุกวันของเราในปัจจุบัน ฟังเพลงจากซีดี เอสเอซีดี ก็เพื่อ    
สมัผสับทเพลงแห่งยคุสมยัจากยีส่บิปีทีผ่่านมาจนถงึบดันี้ 
ด้วยความรู้สึกของดิจิทัลที่ทดแทนความเป็นอะนาล็อก
ที่เรียบง่ายมีเสน่ห์ในแบบของมัน ท�าให้เรารอดพ้นจาก
เสียงซ่า เสียงแสคร็ทช์จากแผ่นเสียง และเล่น Hi-Res 
Audio เพื่อรุ่งอรุณแห่งการเข้าถึงดนตรีจากห้องบันทึก
เสียงเต็มๆเนื้อๆ

ว่าแต่ว่า คุณจะต้องรักทั้งพี่ทั้งน้อง คือเล่นมันทั้งสาม
อย่าง ทั้งแผ่นเสียง แผ่นซีดี และคอมพิวเตอร์ ออดิโอ 
อย่างผมนี่ล�าบากใจแค่ว่า อาจจะต้องถึงคราวรักพี่เสียดาย
น้อง หรือไม่ก็ไม่ทราบ เพราะแผ่นมันเริ่มเปลืองที่เก็บ
ทะลกัทะลายออกมานอกขอบเขตทีก่�าหนดแล้ว จนแม่บ้าน
เขาเริ่มค้อนควักว่าจะทิ้งอันไหนไปซะบ้าง?….ผมยังยื้ออยู่
เลยครับผม
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Virgil Fox

The Fox Touch                                  
Volume One & Volume Two                                         

Limited Edition                          
Direct To Disc Recording

C r y s t a l  C l e a r  R e c o r d s

...คิดไป...คิดมา สรุปได้ว่า น่าจะ
หาแผ่นเสียงประเภทที่น�ามา         

ไว้ใช้ส�าหรบัการประเมนิคณุภาพชดุเครือ่งเสยีง

เ ส น่ ห า อ ะ น า ล็ อ ก

ที่ตัวศิลปินเจ้าของผลงานก่อนละกัน Virgil 
Fox หรือชื่อเต็มๆว่า Virgil Keel Fox เป็น
ศิลปินเลื่องชื่ออันเป็นที่ยอมรับอย่างมาก
ในแวดวงของ Organist ชาวอเมริกัน ท่าน
เกิดเมื่อวันที่ 3 มีนาคม คศ.1912 ณ เมือง 
Princeton มลรัฐ Illinois เป็นบุคคลที่มี                                           
“พรสวรรค์” หรือ child prodigy มาตั้งแต่วัย
เยาว์ อายุแค่เพียง 10 ขวบก็ท�าหน้าที่เล่น
ออร์แกนให้แก่โบสถ์ในท้องถ่ินอยู่เป็นประจ�า 
ครัน้อายไุด้ 14 ปีกข็ึน้เวทเีล่นประชนัออร์แกน
ต่อหน้าผู้คนกว่า 2,500 คนใน Cincinnati ต่อ
มาในวัยเพียง 17 ปี Virgil Fox ก็สามารถคว้า
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 อย่างเป็นเอกฉันท์
ชนิดที่ว ่าไม่เคยมีมาก่อน ในงานประกวด 
Biennial Contest ของ The National Federa-
tion of Music Clubs ในเมือง Boston 

ยัง...ยังไม่พอ ก่อนที่ Virgil Fox จะจบ    
การศึกษาชั้นไฮ-สคูล ในปีคศ.1930 นั้น ท่าน                     
ได้มโีอกาสศกึษากบั Wilhelm Middelschulte มอื
ออร์แกนประจ�าของวง Chicago Symphony 
Orchestra เป็นเวลา 3 ปี พอในปีค.ศ.1931, 
ท่านก็ได้กลายเป็นนักเรียนทุนของ Peabody 
Conservatory (สถาบนัการดนตรทีีเ่ก่าแก่ทีส่ดุ
ของอเมริกา) ใน Baltimore พอช่วงอายุได้ 20 
ปีท่านสอบผ่านการศึกษาด้วยคะแนนสูงที่สุด
เป็นอันดับ 1 ในชั้นเรียน และได้ชื่อจารึกว่า
เป็นนกัเรยีนคนแรกทีจ่บการศกึษาจากสถาบนั
แห่งนีไ้ด้อย่างเยีย่มยอด ด้วยระยะเวลาในการ
เข้าศึกษาแค่เพียงปีเดียวเท่านั้น...นี่คือความ
โดดเด่นเพียงเศษเสี้ยวส่วนหนึ่งของตัวศิลปิน
ท่านนี้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความไม่ธรรมดา
ในตัวท่านที่มีมาตั้งแต่วัยเยาว์

Virgil Fox ได้เดินทางไปร่วมบรรเลง
กับวงออร์เคสตราชั้นน�ามากมายแทบจะทั่ว
โลกรวมทั้งในญี่ปุ่น ผลงานอันสร้างชื่อเสียง
ให้ท่านได้เป็นที่รู ้จักอย่างสุดพิเศษยิ่งนักก็
คือ “Heavy Organ” งานแสดงคอนเสอร์ท                  
ผลงานทางดนตรี จากฝีมือการประพันธ์ของ
ท่านคีตกวีเอก J.S. Bach ที่ท�าเอาผู้คนที่                                     
รับฟังต่างพากันอึ้งและทึ่ง ในยุคสมัยที่ใคร
ต่อใครล้วนคลั่งไคล้ในแนวดนตรี rock ‘n’ 
roll กัน ทว่าน่าเสียดายยิ่งนักที่ Virgil Fox               
ได้อ�าลาโลกนี้ไปแล้วด้วยวัยเพียง 68 ปี เมื่อ
วันที่ 25 ตุลาคม คศ.1980 ณ เมือง Palm 
Beach มลรัฐ Florida หลังจากต่อสู้กับโรค
มะเร็งร้ายมากว่า 4 ปี Virgil Fox ได้มีผลงาน                                                      
ออกภายใต้สังกัดต่างๆมากมาย นับตั้งแต่         

lP 
ที่ ค ว ร ห า ม า เ ปิ ด ฟั ง 

[5]

กนับ้าง เป็นการสลบัฉากจากการแนะน�าแผ่น
ดีๆท่ีน่าเสาะหามาเพื่อการรับฟังกันตามวาระ
ปกติ ซึ่งแผ่นด�าชุดที่ผมหยิบจับมาแนะน�าแด่
ท่านท้ังหลายในครานีน้ัน้ ผ่านการคดัสรรกลัน่
กรองจากการลองฟังแผ่นเสยีงร่วมๆพนัแผ่นที่
ผมมสีะสมอยู ่จงึกล้าการนัตใีนความไม่ผดิหวงั
อย่างแน่นอนครับ...

ที่ส�าคัญทั้ง 2 อัลบัมล้วนติดอยู่ในรายการ
แผ่นแนะน�าของ The Absolute Sound ซะ
ด้วยนา ฉะนั้นแผ่นด�าชุดนี้จึงติดค�าว่า “VERY 
RARE” ไว้ให้น่าถวิลหาเสียยิ่งนัก...มาว่ากัน                                 
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Columbia, RCA Victor, Capitol, Command, 
Reader’s Digest, Helden, Decca รวมทั้ง 
Crystal Clear Records

ทนีีม้าว่ากนัต่อทีเ่ครือ่งดนตรทีีใ่ช้แสดงผล
งานกนับ้าง ซึง่กค็อื ออร์แกนโบสถ์ หรอื PIPE 
ORGAN นั่นเอง เครื่องดนตรีที่ไม่ค่อยจะเป็น
ที่คุ้นเคยกันนักส�าหรับนักฟังเพลงในบ้านเรา 
ทว่าออร์แกนโบสถ์นี่แหละครับที่ได้รับยกย่อง
ว่าเป็น “The King of Instruments” ราชา
แห่งเครื่องดนตรีทั้งปวง ด้วยว่าเป็นเคร่ือง
ดนตรีชิ้นเดียวที่สามารถให้ช่วงเสียงได้กว้าง
มาก ตั้งแต่ต�่าสุดยันสูงสุดเลยทีเดียว และนับ
เป็นเครือ่งดนตรทีีท้่าทายการบนัทกึเสยีงอย่าง
ที่สุดด้วยเช่นกัน เพราะการที่จะเก็บเสียงจาก
ช่วงความถี่ประมาณ 16 เฮิทซ์ ครอบคลุมขึ้น
ไปจนถงึเกนิกว่า 20,000 เฮทิซ์นัน้จ�าต้องอาศยั
ทักษะความช�านาญ-เชี่ยวชาญเป็นอย่างมาก

ยิ่งอ่านค�าพรรณนาบนหลังปกแผ่นเสียง
ชดุนี ้ทีไ่ด้บรรยายถงึความไม่ธรรมดาของ The 
Grand Pipe Organ ที่ใช้ในการบรรเลงด้วย
แล้ว บอกตรงๆว่า ยิ่งท�าให้เพิ่มพูนอารมณ์
อยากที่จะฟังให้มากขึ้นไปอีก...เขาสาธยาย
ไว้อย่างนี้ครับ “ออร์แกนที่ถูกเลือกสรรเพื่อ
ใช้ในการบันทึกเสียงผลงานครั้งน้ี นับว่าเป็น
ออร์แกนใหม่สุดมีชื่อว่า Ruffatti Organ เป็น
ออร์แกนมหึมาที่ติดตั้งอยู่ใน Garden Grove 
Community Church ของ California ซึ่งมีถึง 
116 rank ด้วยจ�านวนท่อมากถึง 6,791 ท่อ
เลยเชียวละ และจากความที่เป็น The Grand 
Pipe Organ ใหม่ล่าสุด จึงมีระบบคีย์บอร์ด
ที่เป็น new electro-magnetic keyboard 
system”...ในทันทีที่นิ้วสัมผัสแป้นคีย์บอร์ด...
เสยีงออร์แกนกจ็ะบงัเกดิขึน้ในทนัใด ไม่มชีกัช้า
เกิดช่องว่างของจังหวะเวลา อันท�าให้ได้มา
ซึ่งความโดดเด่นด้านไดนามิค-ความฉับพลัน
ทันใดของเสียง!! 

นี่จึงเป็นเหคุผลส�าคัญที่ท�าให้ Ed Woden-
jack โพรดวิเซอร์ของอลับมัชดุนีต้ดัสนิใจเลอืก 
Ruffatti Organ เพื่อการจัดท�าผลงานชุด
นี้ และเพื่อให้ได้มาซึ่งความสมบูรณ์แบบของ
การจัดท�าผลงานในระบบ D2D หรือ Direct 
To Disc Recording ทาง Ed Wodenjack 
จึงคิดว่า Virgil Fox น่าจะเหมาะสมและคู่ควร               
กับ Ruffatti Organ เขาจึงเจาะจงเช้ือเชิญ
ให้ Virgil Fox มาเป็นศิลปินผู้ออกผลงานชุดนี้
ภายใต้สังกัด Crystal Clear Records บริษัท
ช้ันน�าทีข่ึน้ชือ่ลอืเลือ่งในประสบการณ์การออก

ผลงานในระบบ D2D ของอเมริกา
อันว่า “D2D” นั้น เรา-ท่านต่างทราบดี

ว่า ให้คุณภาพการรับฟังที่เลิศล�้ายิ่งกว่าระบบ
การตัดแผ่นทั้งปวง เพราะไม่ผ่านขั้นตอนการ
บันทึกลงสู่มาสเตอร์เทป ท�าให้การสวิงของ
เสียงเป็นไปอย่างไร้การจ�ากัด (no-limiting) 
และตรงกับช่วงจังหวะเวลาของเสียงดนตรี
แบบ real-time เป๊ะๆ ระบบ D2D จึงได้ชื่อว่า 
สามารถส่งมอบไดนามิคเสียงได้อย่างโดดเด่น
ยิ่งกว่าระบบตัดแผ่นใดๆไม่ว่าจะเป็น DMM 
(Direct Metal Master) หรือว่า Half-Speed 
Mastered ก็ตามที

ทว่าระบบ D2D ก็มีข้อด้อยอยู่บ้าง ตรงที่
ระยะเวลาของการบนัทกึในแต่ละหน้านัน้จะลด
น้อยลง เนือ่งจาก“ร่องเสยีง”บนแผ่นเสยีงนัน้
จ�าเป็นต้อง“กว้าง”กว่าระบบตัดแผ่นโดยทั่วไป 
เพราะช่วงไดนามิคที่กว้างขวางกว่าธรรมดา
นั่นเอง ท�าให้ร่องเสียงนั้นมิอาจเบียดชิดกัน
มากได้อย่างระบบตัดแผ่นแบบอื่นๆ แต่ละ
หน้าของแผ่นเสียงแบบ D2D จึงบรรจุเพลงที่
รบัฟังได้ไม่เกนิ 10 นาทเีท่านัน้ ผลงานเพลงที่
รบัฟังจากแผ่นเสยีงระบบอืน่ 1 แผ่นจงึเท่ากบั
จ�าต้องใช้แผ่นเสียงระบบ D2D ถึง 2 แผ่นใน
การรับฟัง

Virgil Fox - The Fox Touch ของ Crystal 
Clear Records นีจ้งึต้องออกมาเป็น Volume 
One และ Volume Two แม้ว่าจะเป็นการบัน
ทีกในครั้งเดียวกัน เมื่อวันที่ 28-31 สิงหาคม 
ปีค.ศ.1977 กต็าม ซึง่ Virgil Fox ก็ได้คดัสรร
แนวเพลงที่ถนัดและสามารถโชว์ไดนามิค
เสียงได้ดีมากส�าหรับจัดท�าอัลบัมผลงานชุด
น้ี มาดูรายช่ือเพลงทั้งหมดกันนะครับ เริ่ม
จาก:- Toccata, Adagio and Fugue (J.S. 
Bach), Toccata and Fugue in D Minor 
(J.S. Bach) และ Toccata from the Sym-
phonie Concertante (J. Jongen) บรรจไุว้ใน 
Virgil Fox - The Fox Touch “Volume One” 
(Crystal Clear Records CCS-7001) และ 

Piece Heroique (Cesar Franck), Litanies 
(Jehan Alain), Toccata from the Fifth 
Symphony (Charles Marie Widor), Prelude 
and Fugue in G Minor (Marcel Dupre), 
Toccata (Eugene Gigout) และ Finale from 
the Sixth symphony (Louis Vierne) บรรจุ
ไว้ใน Virgil Fox– The Fox Touch “Volume 
Two” (Crystal Clear Records CCS-7002) 

ทั้งนี้บนด้านหลังปกแผ่นเสียง Virgil 
Fox - The Fox Touch ทั้ง Volume One 
และ Volume Two ได้ระบุชื่อ “Bert Whyte” 
เป็นผู้บันทึกเสียง และ “Stan Ricker” เป็น
ชื่อ Mastering Engineers ร่วมกับ “Richard 
Simpson” ส�าหรับ Bert Whyte นี่แกโด่งดัง                                                
ด้านฝีไม ้ลายมือการบันทึกเสียงมาตั้งแต่       
สเตรีโอโฟนิคยุคแรกๆเลยทีเดียว ซึ่งนับเป็น
คนแรกที่หันเหมาพัฒนาเทคนิคการบันทึก
เสียงลงสู่แมกเนติคฟิล์ม 35 มม.แทนที่จะ 
บันทึกลงสู ่เส้นเทปขนาดครึ่งนิ้วเช่นทั่วไป 
เพื่อให้ได้คุณภาพเสียงที่ดียิ่งขึ้นไปอีก ซึ่งทาง 
Westrex ก็ได้ออกแบบสร้างอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อ
การนี้ตามสเปคที่ Bert Whyte เป็นผู้ก�าหนด 
โดยมีราคากว่าสองหมื่นดอลลาร์ในยุคนั้น...
ลองคดิดลูะกันว่าแพงขนาดไหน!! (โดยใช้ควบคู่
กับไมโครโฟน Neumann U 47)

ส่วนด้านคณุภาพเสยีงนัน้ ฟังแล้วดจูะเน้น
โชว์ไดนามิค เรนจ์ โดยเฉพาะครับ...! เหมาะ
เจาะกับการใช้ประเมนิสมรรถนะของชดุเครือ่ง
เสียงที่ใช้ได้เป็นอย่างดี จากฝีมือของ Virgil 
Fox ที่แฝงลูกเล่นต่างๆไว้สารพัด พร้อมทั้ง
น�้าหนักเสียง และความไหวพลิ้วของเสียง
ออร์แกนท่อ ซึ่งฟังแล้วไหลลื่นจริงๆ สุ้มเสียง
ก็สด-สะอาด กระจ่างชัด ระยิบระยับ สมแล้ว
กับชื่อชั้นของ Stan Ricker ที่ส�าแดงฝีมือออก
มาอย่างเต็มที่ภายใต้ความเป็นระบบ D2D ซึ่ง
ให้ “พลังและไดนามคิ” ได้เหนอืกว่าระบบ Half-
Speed Mastering ที่ตัวเขาเองเป็นผู้ริเริ่ม
และพัฒนาขึ้นมา ผู้ที่มีแผ่น MO-FI (Mobile 
Fidelity Sound Labs) อยู ่ในครอบครอง                                         
น่าจะคุ้นเคยดีกับชื่อของ Stan Ricker เพราะ
เขาผู้นี้แหละที่เป็นมือมาสเตอริงให้กับสังกัดนี้ 
(ที่แม้แต่ Steve Holfman แห่งสังกัด Analog 
Productions ยังยอมรับในฝีมือของ Stan 
Ricker)...การันตีครับ ■ ม ง ค ล
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C u s t o m   F i l e  ■   ‘จอม Project’

เรามาว่ากันต่อจากคราวที่แล ้วนะขอรับ 
ระบบมัลติ-รูมแบบต่อไปที่จะเรียนชี้แจง     

ให้ท่านได้สดับกับระบบมัลติ-รูมล�าดับถัดไป 
โดยเราจะมาว่าถึงรูปแบบอื่นๆกันต่อเลยนะ
ครับ

ระบบถัดไปคือ 6 แหล่งสัญญาณเข้า 6 
พื้นที่ล�าโพงกระจายเสียง ภาษา English ว่า 
6 Source 6 Zone ขอรับ ระบบนี้ชื่อก็บอกอยู่
แล้วครบัว่ารบั Input เข้า 6 ช่องเสยีงซ้าย-ขวา 
ชนิด RCA เท่านั้นนะครับ เอาเป็นว่าแหล่ง
สัญญาณเข้าจะเป็นเครื่องเล่นชนิดใดก็ไม่สน
ล่ะ ขอให้จัดมาเป็น RCA ก็แล้วกัน ส่วนความ
สามารถของระบบนั้น ในแต่ละพื้นที่รับฟังนั้น
สามารถเลือกแหล่งสัญญาณได้ทั้ง 6 Input 
โดยแยกกันฟังอิสระทั้ง 6 Zone จะเลือกฟัง
เหมือนกันก็ได้ ต่างกันก็ได้ แล้วแต่ผู้รับฟัง
ในโซนนั้นๆจะเลือกแหล่งสัญญาณใดจาก 
Keypad  ซึ่ง Set นี้เค้ามีชื่อว่า Russound, 
CAA66 K-Kit ตัวคีย์แพดมีลักษณะคล้ายกับ
ชุด CA4 K-Kit ที่ได้เคยแนะน�าไปแล้ว และ
อีกหนึ่ง Set คือ CAA66 L-Kit ความแตกต่าง
คือ Set หลังนี้มีหน้าจอ LCD บนคีย์แพดด้วย
คร๊าบบบ นอกนั้นลูกเล่น การท�างานเหมือน
กันทุกประการครับผม ระบบน้ีเวลาจะสั่งงาน
แหล่งสัญญาณก็สามารถเอารีโมทของแหล่ง
สัญญาณนั้นๆมาสั่งงานผ่านคีย์แพดได้เลย 
ท่านไม่ต้องเดินไปกดปุ่มใดๆท่ี Center หรือ
หากมคีวามต้องการทีจ่ะใช้งาน Local Source 
เรยีกว่าแหล่งสญัญาณเฉพาะพืน้ที ่เช่น ขอเอา 
CD Player ซักเครื่องมาไว้ในห้องท�างานแบบ
ส่วนตวัๆจะได้ไหม กจ็ดัให้เลยครบั เพยีงแต่ขอ                  
ให้บอกกันให้รู้สักนิด 

กเ็สรจ็จากการแนะน�าระบบมลัต-ิรมูแท้ๆ
แบบพื้นฐานกันแล้วสองระบบนะครับ ที่นี้ผม
จะพาท่านเข้าสู่ระบบที่มีความทันสมัย สะดวก
สบายในการใช้งานมากยิ่งขึ้นไปอีกระดับ เริ่ม

ก  ว่  า  จ  ะ  ม  า  เ  ป็  น  ร  ะ  บ  บ

Multi-room
[ 2 ]

จากที่เป็น 6 Source 6 Zone กันก่อน ระบบ
นี้การต่อเชื่อมระบบและติดตั้งเหมือนกันกับ 
CAA66 เกือบจะทั้งหมดครับ เรียกได้ว่าท่าน

ที่ใช้ CAA66 เป็น Controller อยู่แล้ว หาก
ต้องการยกระดับ Up Grade การใช้งานของ
ระบบก็สามารถจัดระบบที่ผมก�าลังจะแนะน�า
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เป็นล�าดับต่อไปนี้เข้าไปแทนท่ีได้ทันที โดย
ระบบล่าสุดนี้จะเป็นเครื่อง Controller ใน
ตระกูล Russound, C Series นั้นเอง

ระบบที่สาม MCA C-3 ครับผม ความ
พิเศษจะอยู่ตรงที่ระบบนี้สามารถท่ีจะสั่งงาน
แหล่งสัญญาณได้โดยไม่ต้องเอารีโมทพกไป
พกมา แต่จะสามารถเรียนรู้ค�าสั่งต่างๆของ
แหล่งสัญญาณทุกแหล่งไว้ใน Controller เพื่อ        
ให้ iPhone, iPod Touch หรือ iPad สามารถ
สั่งงาน Function ต่างๆของระบบได้เลยแถม
ยังมี App ที่ชื่อว่า My Russound ให้ Down-
load มาใช้งานได้อีกด้วย เรียกว่าสะดวกมั่กๆ 
คร้า-ขอบอก--ว่าระบบนีน่้ะอย่าเพิง่คดิว่าแพง
เพิงอะไรกันมากมาย เพราะระบบน้ีต้องการ  

คีย์แพดเพียงอันเดียวต่อหนึ่ง Controller 
เท่านั้น ส่วน Zone อื่นนั้นไม่จ�าเป็น เพราะ
เราสามารถที่จะใช้เครื่องในตระกลู Apple 
ทั้งหลายที่กล่าวมาแล้วนั้นสั่งงานระบบแทน     
คีย์แพดได้อย่างง่ายดาย ซึ่งก็จะท�าให้เราไม่
ต้องมาจ่ายค่าคีย์แพดอีก 5 ตัวที่เหลืออยู่ของ
ระบบ จงึท�าให้ราคาของระบบนีไ้ม่ได้เว่อร์อย่าง
ทีก่ลวักนั และถ้าหากท่านเลอืกแหล่งสญัญาณที่
เป็น Russound DMS 3.1 Media Server แล้ว                                                 
ด้วยละก้อ....บอกได้เลยว่า Perfect พะยะคะ 
เพราะท่านจะสามารถเก็บเพลงโปรดสุดโปรด 
หรือที่โปรดบ้างไม่โปรดบ้างมาเก็บไว้ใน Hard 
Disk ของ Server แล้วเลือกเพลงตามที่คุณ
ต้องการได้จาก My Russound เลือกเพลงที่ใช่

ในพืน้ทีท่ีท่่านชอบได้เลย และไม่ใช่ส�าหรบัท่าน
เท่านั้นนะครับที่เลือกเพลงที่ใช่นี้ได้ สมาชิก
ท่านอื่นๆก็เช่นกัน เพราะ MDS 3.1 นี้มีมาก
ถึง 3 Output ที่เล่นเพลงต่างกันได้ในเวลา
เดียวกัน พร้อมด้วยระบบ Internet Radio ฟัง
เพลงใน Style ที่คุณชื่นชอบทั้งวันทั้งคืนแบบ
ไม่มีโฆษณาจากสถานีวิทยุทั่วทุกมุมโลก ไม่ว่า
จะเป็นแนว Jazz, Classical, Rock, Pop, 
New Age, Folk และอื่นๆอีกมากมายกว่า
หมื่นๆสถานี!    

ระบบทีส่ี ่Russound, MCA-C5 8 Source 
8 Zone Multi-room Controller โอ้ว...พระเจ้า
มันยอดมากเลยนะจอร์จ มันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้
เลยทีเดียว 8 แหล่งสัญญาณเข้า และกระจาย
เสียงไปได้ 8 พื้นที่ที่ท่านต้องการ และถ้ายัง
ไม่เพียงพอกับจ�านวนของห้องหรือพื้นที่อื่นๆ 
ของบ้าน เราก็สามารถเพิ่มเติมระบบได้มาก
ถึง 40 Zone! โดยเครื่อง Controller ใน
ตระกูล C Series นี้ยังแถม Tuner มาให้ใน
เครื่องทุกรุ่นอีกด้วย ครับน่าคบจริง  จัดใหญ่ 
จัดหนัก จัดเต็ม 

นั้นคือระบบมัลติ-รูมพื้นฐานทั้ง 4 แบบ
ที่ผมน�ามาเกริ่นไว้เป็นตัวอย่าง ให้ท่านได้รับ
ทราบถึงคุณสมบัติอันชาญฉลาดของระบบ
มัลติ-รูม ซึ่งในการออกแบบจริงนั้นก็สามารถ
ที่จะประยุกต์ปรับเปลี่ยนระบบพื้นฐานนี้ เพื่อ    
ให้เหมาะสมสอดคล้องกับการใช้งานจริงของ
ท่านเจ้าของบ้านมากที่สุด ตรงตามความ
ต้องการของท่านมากที่สุด และแน่นอน      
คุ้มค่าที่สุด

จริงๆแล้วในโลกของเครื่องเสียงมัลติ-รูม 
นั้นมีสิ่งที่รอท่านมาค้นหา เหมือนเพื่อนที่
ท่านจะต้อนรับเค้าเข้ามาในบ้านเพื่อร้องเพลง                                               
เบาๆให้ท่านฟังเมื่อยามที่ท่านอยากจะได้รับ
ความผ่อนคลาย สบายใจ หรือเพื่อนสักคน
ที่ท่านอยากให้เค้าร้องเพลงโปรดให้ท่านฟัง 
เมื่อประสบความส�าเร็จและโอกาสพิเศษมาถึง 
เพื่อนสักคนที่มาบอกเล่าเรื่องราวข่าวคราว 
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของบ้านเมืองในตอนเช้า
ขณะที่ท่านอยู่ในห้องน�้า แม้กระทั่งจะกล่อม
ท่านด้วยเพลงหวานตอนที่ท่านจะเข้านอน 
แล้วในทุกช่วงเวลาของท่านจะมีเพื่อนเสมอ....

อย่าลืมนะครับ พบกันที่งานบ้านและ
สวนแฟร์ วันที่ 3-11 พฤศจิกายน 2555 นี้ ที่ 
Challenger Hall เมืองทองธานี บูธ M113
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สําหรับนัก Computer Hi-Fi แล้ว ตอน
น้ีหลายๆคนก็ติดอกติดใจโพรแกรม

ฟังเพลงอย่าง JRiver กันเป็นแถวนะครับ 
สอบถามดหูลายคนกช็อบมาก ท่ีเป็นโพรแกรม
ทีใ่ช้งานง่ายอนิเตอร์เฟซสวย และทีส่�าคญัเสยีง
ดีมาก จนหลายคนยอมที่จะเสียเงินซื้อตัวเต็ม
มาใช้งาน (ราคาประมาณ 1,500.-บาท) ก็ยัง
ยอมรบัว่า คุม้ค่ามากๆอยูด่ ีเพราะมลีกูเล่นดีๆ
มากมาย อย่างเมือ่ฉบบัก่อนกไ็ด้แนะน�าการท�า
ท�ามือถือให้กลายเป็น Media Streamer กัน   
ได้แบบง่ายๆไปแล้ว มาคราวนี้มาดูกันต่อนะ
ครับว่า JRiver มีอะไรเด็ดๆอีก

อย่าคิดว่าแพง

โพรแกรม JRiver นัน้ เป็นโพรแกรมทีม่ตีวั
ฟรใีห้โหลดใช้นะครบั แต่ตวัฟรนีัน้เป็นเวอร์ชนั
เก่าพอดู คือเวอร์ชัน 14 (http://www.JRiver.
com/mj/) ซ่ึงสามารถใช้งานได้ดีตามความฟรี
ของเขา คือลูกเล่นต่างๆยังน้อย แต่หากใคร
เน้นๆอยากฟังเพลงอย่างเดียว ก็โอเคครับ 
แต่คณุภาพเสยีงกย็งัเป็นรองเวอร์ชนัใหม่อยูด่ี 
หลายคนก็เลยเลือกที่จะยอมจ่ายค่าซอฟท์แวร์
ตัวเต็มที่ 49.98 เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 
1,500.-บาท (ตามแต่อัตราแลกเปล่ียน) ซึ่ง
หลายคนอาจจะบอกว่าแพง เพราะเราชาวไทย

ม า ใ ช้ JRiver
ใ ห้ คุ ้ม ค่ า ก ัน ด ีก ว่ า

T i p s  &  T r i c k s  ■   อธิวัฒน์

นั้น นิยมซื้อซอฟท์แวร์เถื่อนราคา 100-200.-
บาทกันมานาน เจอแบบนี้อาจจะรู้สึกว่ามัน
แพง ซึ่งเราก็อยากจะขอให้ตัดความรู้สึกส่วนนี้
ไปก็จะดมีากครบั เพราะในมาตรฐานสากลโลก
นั้น ซอฟท์แวร์ราคา 1,500.-บาท นี่ไม่ถือว่า
แพงหรอกครับ และนอกจากราคานี้แล้ว เรา
ยังพบข้อดีๆที่ท�าให้มันคุ้มไปอีกคือ

■ ■■ เวอร์ชันปัจจุบันของ JRiver Media 
Center นั้นคือ 17 ซึ่งทราบข่าวมาว่าเวอร์ชัน
ใหม่คือ 18 นั้นก�าลังจะออกมา ซึ่งทาง JRiver 
บอกว่า ซื้อเวอร์ชัน 17 ตอนนี้ จะสามารถ
อพัเกรดเป็นเวอร์ชนั 18 ได้เลยไม่ต้องเสยีเงนิ
ซื้อใหม่ครับ ถือว่าเป็นเรื่องดี

■ ■■ หากคุณท�าการจ่ายเงินซื้อตัวเต็มมา   
ใช้แล้ว ทราบหรือไม่ว่า JRiver ปล่อยเวลา                                                
ให้คณุเอา License ไปลงกบัคอมเครือ่งไหนๆ
ก็ได้ จะกี่เครื่องก็ได้ อย่างอิสระเป็นเวลา 14 
วัน หรือสองสัปดาห์ โดยไม่มีการห้ามใดๆ
ทั้งส้ิน ซึ่งก็หมายความว่า คุณสามารถแชร์
กับเพื่อนๆได้เลย ยิ่งเยอะ คุณก็ยิ่งเหลือค่า
ซอฟท์แวร์ไม่กีต่ังค์เอง แคห่ารสองเหลอื 700.-
กว่าบาท กค็ุม้เหลอืกนิล่ะครบั (แต่เขาห้ามเอา 
License ไป Post นะครับ)

ปรับแต่งเพิ่มประสิทธิภาพ 
Upsampling 

ท่านทราบหรือไม่ว่า JRiver 
Media Center 17 นั้น สามารถ
ท� าการ Upsamp l ing เพิ่ ม      
รายละเอียดของเสียงได้ด้วย คุณ
สามารถอัพไฟล์รายละเอียด 16 
บิท/44.1 ให้ขึ้นไปเป็น 24 บิท/
192 kHz ได้เลย หรือหาก DAC 
คณุแรงพอ คณุจะอพัให้ขึน้ไปเป็น 
64 บิท/384 kHz ก็ยังไหว

■ ■■ วิธีการก็ง่ายๆครับ ดูตาม
ภาพ จะเห็นว่าตรงมุมบนข้างๆ
ลูกศร Repeat กับ Random 
นั้น จะมีกล่องค�าสั่งรูปทรงคล้าย 
Equalizer อยู ่กใ็ห้กดตรงนัน้ กจ็ะ
มีกล่อง Tools โผล่ขึ้นมา ที่กล่อง
นี้จะเห็นปุ่ม DSP Studio ก็ให้กด
ตรงนั้นครับ
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■ ■■ ที่มุมบนซ้าย มีช่อง Out-
put Format หากคณุต้องการทีจ่ะ
ท�าการ Upsampling สัญญาณ ก็
ให้ไปคลิกตรงนั้นครับ

■ ■■ มาถึงจุดนี้คุณก็เลือกเลย
ครับว่า อยากให้ค่า Oversam-
pling สูงสุดอยู ่ที่เท่าไหร่ คุณ
จะเห็นกล่อง Sample Rate ที่
มีค่า Sampling ต่างๆเรียงราย
กันลงมา ที่ช่องทางขวาจะเป็นค่า
สัญญาณขาเข้า (Input) ที่มีแสดง
ไว้ตั้งแต่ Less Than (ต�่ากว่า) 
44,100 Hz ไล่ลงมาถึง Greater 
Than 192,000 Hz ส่วนทาง
ด้านขวานั้นเป็นช่อง Output ซึ่ง
หมายความถงึค่า Sampling Rate 
ที่จะปล่อยออกไป (ค่ามาตรฐาน
ตั้งไว้ที่ 48,000 Hz)

■ ■■ ที่ช ่องด้านขวา Output           
นีเ่องทีเ่ราจะเปลีย่น หากต้องการ 
Upsampling สัญญาณด้วยการ                                      
Click ซ้าย ลงไปตรงๆที่ตัวเลข                      
เดิมแล ้ว ตัว เลขค ่า ใหม ่ก็ จะ
เด้งออกมาให้เราเลือกค่าที่เรา
ต ้ องการ ก็ เ ลื อกตามความ
ต้องการครับ มีให้เลือกไปจนถึง 
384,000 Hz นั่นเทียว วิธีนี้เป็น
วิธีเลือก Upsampling เฉพาะไฟล์ 
เช่นเราจะเลือกให้ Upsampling 
เป็น 192 kHz เฉพาะกับไฟล์ที่มี
ค่าต�่ากว่า 192 เป็นต้น ส่วนค่าที่
สูงกว่านั้นก็ปล่อยไปตามปกติ
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■ ■■ หรือถ้าขี้เกียจเปล่ียนทีละ
ค่า เราสามารถเปล่ียนทีเดียว
ทั้งหมดได้ ด้วยการ Click ขวา 
แล้วจะมตีวัเด้งออกมาบอกว่า Set 
all to…. ซึ่งเราก็เลือกค่าที่เรา
ต้องการครับ โดยวิธีนี้จะเป็นการ 
Upsampling สัญญาณให้ออก
มาในค่าที่เท่ากันทั้งหมดตามที่
เราเลือก 

■ ■■ จากนั้นเราก็มาเปลี่ยน 
Bit Depth ครับ คือการเลือก       
รายละเอียดของไฟล์ ซึ่งสามารถ
เลือกได้ตามต้องการ โดยการกด
ลูกศรลง ซึ่งก็มีให้เลือกตั้งแต่ 8 
บิท ไล่ไปจนถึง 64 บิทครับ ก็
เลือกให้เหมาะสมกับ DAC ของ
ท่านนะครับ เลือกค่าสูงมากไป 
ก็อาจจะท�าให้ไม่มีเสียงได้เพราะ
รายละเอียดสูงเกินที่ DAC จะรับ
ได้ครับ ในหน้าเดียวกัน เยื้องไป
ทางขวา มีช่องเลือกจ�านวนช่อง
สัญญาณ อันนั้นเป็นตัวส�าหรับ
สร้างเสียงรอบทิศครับ หากใคร
ต้องการท�าเสียงรอบทิศสนุกๆ
ไปใช้ในระบบเสียงรอบทิศในบ้าน 
คุณก็สามารถที่จะเลือกไปได้ถึง 
32 Channel! ซึ่งคุณจะเลือก Up-
mixing (ท�าสองแชนเนลให้ออก
เป็นหลายแชนเนล) หรือ Down-
mixing (ท�าหลายแชนเนลให้ออก
มาเหลือ 2 หรือ 1 แชนเนล) ก็ 
ได้ อย่าลืมนะครับว่า JRiver นั้น
เป็น Media Center ซึ่งใช้ส�าหรับ
ดูหนังได้ด้วย
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■ ■■ สุดท้ายด้านล่างจะเห็น
ช่อง Sub-Woofer ครับ นั่น
คือช่องที่เลือกจุดตัดสับ-วูฟเฟอร์
ครบั (แต่อนันีน่้าจะเป็นการเลอืก
เพื่อ ใช้ผู้ที่ต่อล�าโพงตรงกับคอม 
มากกว่า) 

■ ■■ การปรับแต่งใดๆนั้น จะ
ต้องปรับแต่งตอนที่เราก�าลังเล่น
อยู่นะครับ และค่าใหม่ที่ตั้งขึ้นมา
นั้น จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อคุณหยุดเล่น 
Stop และเล่นใหม่นะครับ

■ ■■ ส ่ วนเ สียงจะดี ขึ้ นมาก
น้อยหรอืไม่นัน้ กต้็องเรยีนตรงๆ
ว่าไม่ได้มากมายแบบหน้ามือเป็น
หลังมือหรอกนะครับ แต่มันจะ
ท�าให้ DAC ของท่าน เท่ขึ้นไป
อีกหลายเปอร์เซ็นต์ เวลาตัวเลข 
Bit / Oversampling มันขึ้นมา
แสดงๆสวยๆครับ 24/192 ต้อง
ดดูกีว่า 16/44.1 อยูแ่ล้วนคิรบั ออิิ

DSP Studio
กับอีกหลายลูกเล่น

ในช่อง DSP Studio นี้ มีลูก
เล่นให้คุณได้ปรับแต่งให้สนุกอีก
หลายลูกครับ แต่จะเวอร์คหรือ
ไม่ ก็ต้องลองกันเองครับ แต่ลอง      
ได้ ปรับได้สนุกเพลินดีๆครับ

■ ■■ Volume Leveling คือ
การตั้งค่าให้โพรแกรมปรับแต่ง
เสียงจากแต่ละไฟล์ให้เท่ากันครับ 
เพราะบางทีบางไฟล์อัดมาเสียง
แรงไม่เท่ากัน แรงบ้าง เบาบ้าง 
ดังนั้น กดเลือกตรงนี้แล้วระดับ
เสียงจะพอๆกัน ไม่สะดุ ้งเวลา
เปลี่ยนอัลบัมที่ระดับเสียงต่าง
กันมากๆ
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■ ■■ Equalizer อันนี้ก็เหมือน 
โพรแกรมแนวนี้ทั่วไปครับ คือ
มีไว้ปรับแต่งเสียงในย่านความถ่ี
ต่างๆ รวมถึงมีค่าที่ตั้งมาให้จาก
โรงงานอยู่แล้ว EQ นี่ใช้ให้เป็น
ประโยชน์ได้นะครับ หากรู ้จัก      
ใช้งานมัน เพียงแต่ต้องใช้เวลา
ฟังมากหน่อยเท่านั้นเอง

■ ■■ Parametric Equalizer 
เป็นอีกรูปแบบของ EQ ที่ต้อง
อาศัยความช�านาญในการปรับ
ครับ เป็น EQ แบบที่เราจะมา
เลือก จุดตดั เลือกอตัราการขยาย/
ลด เลอืกค่าความกว้างในการปรบั
แต่ง (Q) ต่างๆที่บอกว่า “อย่าไป
ยุ่งกับเขาเลยครับ” อิอิ
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■ ■■ Effect ก็เช่นระบบเซอร์-
ราวน์ดเทียม เสียงประหลาดๆ
ทั้งหลายพวก Hall, Jazz Club 
อะไรพวกนัน้ครบั ใส่เข้าไปกห็ลอน
เปล่าๆครับ 

■ ■■ Headphone ก็เอาไว้ปรับ
เสียงให้เหมาะกับการฟังผ่านหฟัูง
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■ ■■ Tempo + Pitch เอาไว้เร่ง
จงัหวะและสปีดของเพลงครบั เอา
ไว้เร่งสปีด ปรับโทนให้กับนักร้อง
นักเล่นคาราโอเกะกระมังครับ

■ ■■ Room Correction ลกูเล่น                  
ที่ไม่คิดว่าจะมีในโพรแกรมพัน
กว่าบาทครับ คือการตั้งค่าเพื่อ
ชดเชยการมาถึงของเสียง จาก
ล�าโพงต่างๆในระบบครับ กล่าว
คือการเดินทางมาถึงหูเราที่ไม่
พร ้อมกันของเสียงจากล�าโพง
ต่างๆนั้น ท�าให้เกิดปัญหาการ
หน่วงเวลาของเสียง ซึง่ระบบตรง
นี้จะท�าการหน่วงหรือเร่งเสียง                                       
ให้เสียงจากล�าโพงต่างๆมาถึง
หูเราในเวลาที่เท่าเทียมกัน วิธี
ง ่ายๆก็แค่วัดระยะของล�าโพง
ต่างๆในระบบแล้วก็เอามาใส ่
ค่าที่เขามีไว้ให้ครับ ทีเด็ดอีกอัน
หนึ่งที่ผมชอบมากๆในช่องนี้คือ       
Porality ครับ กดเพื่อเช็คได้เลย
ว่าเราต่อล�าโพงกลับเฟส หรือ
เปล่า-เยี่ยมจริงๆ--
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■ ■■ Convolution เป็นอะไร 
บอกตรงๆยังงงๆครับ เพราะว่า
มันต้องมี Plug In มาด้วย (อาจ
จะต้องไปหาซื้อเพิ่ม) แต่เท่าที่
อ่านดู มันจะเหมือนกับการตั้งค่า                
ให้ความถ่ีแต่ละความถ่ี เดินทาง
มาถงึหเูราในระยะเวลาทีท่ดัเทยีม
กันครับ (คล้ายๆ Time Align-
ment) ซึ่งจะส่งผลดีในเรื่องอิเมจ
ของเสียงครับ

■ ■■ Parametric Equalizer 2 ก็
เหมือนแบบแรกครับ น่าจะมีเผื่อ
ไว้ให้มือโพรฯปรับแต่งเพิ่มอีก ซึ่ง
ส�าหรับผม ผมว่าพอแล้วครับ

………………………
ครับ ทั้งหมดก็เป็นลูกเล่น ที่

หามาได้จากช่องเพียงช่องเดียว
ครับ จะเห็นว่า JRiver นี่เป็น 
โพรแกรมที่ไม่ธรรมดาเลยจริงๆ 
ลูกเล่นมีเยอะกว่าที่เราคาดครับ 
ซึง่จรงิๆแล้วยงัมอีกีครบั แต่วนันี้
เนื้อที่หมดซะแล้ว เอาไว้ Tips & 
Tricks คราวหน้า จะขอน�ามาบอก
กันต่อๆครับ 
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E q u i p m e n t Review ■

   
‘หมง มัลติแทร็ค’

NAD PP-2i
M M / M C  P h o n o  A m p l i f i e r
คุ ณ ภ า พ ร ะ ดั บ จ้ า ว ยุ ท ธ จั ก ร ! !  . . . ร า ค า ร ะ ดั บ ป ร ะ ถ ม

NAD บริษัทท่ีได้ช่ือว่า เป็นจ้าวยุทธจักรส�าหรับ
เครื่องเสียงราคาสุดคุ้ม ได้เคยออกแบบวงจรภาค
ขยายสัญญาณหัวเข็มช้ันดี (ส�าหรับหัวเข็ม MM 
โดยเฉพาะ) เอาไว้ตั้งแต่ครั้งเริ่มมีผลิตภัณฑ์ออก

จ�าหน่ายใหม่ๆ เรยีกว่าสร้างชือ่ไว้ดน่ีาประทบัใจกนัมาตัง้แต่
ปรีแอมป์รุ่น 1020 และอินติเกรตเตด แอมป์ รุ่น 3020 ที่
ถกูต่อยอดสบืทอดความส�าเรจ็ยาวนานมาจนกระทัง่ปัจจบุนั 
(แม้ว่าชื่อรุ่นจะเปลี่ยนแปลงไปก็ตามที)

ทว่าเป็นท่ีน่าเสียดายมากว่า NAD ได้ยุติการผนวก 
ภาคขยายสัญญาณหัวเข็มช้ันดีเข้าไว้ในอินติเกรตเตด        
แอมป์ มานานปีดดีกัแล้ว แต่กย็งัเป็นทีน่่าชืน่ใจที ่NAD ยงั
คงได้ผนวกภาคขยายสญัญาณหัวเขม็ชัน้ดอีย่างทีว่่าไว้นีเ้ข้า
ไว้ในปรีแอมป์ทุกรุ่นที่ออกจ�าหน่าย เป็นที่แตกต่างจากชาว
บ้านชาวช่องเขาที่พากันเลิกสนใจใส่วงจรภาค Phono นี้มา
ในผลิตภัณฑ์ปรีแอมป์เนิ่นนานแล้ว ทว่านั่นก็นับเป็นที่น่า
ยินดีเฉพาะกับผู้ท่ีใช้งานปรีแอมป์ของ NAD ที่ยังรัก-ยัง
ผูกพันอยู่กับการเล่นแผ่นเสียงเท่านั้น

ส่วนผู้ที่รักท่ีจะเล่นแผ่นเสียง และสนใจในความมีชื่อ
มีเสียงจากภาคโฟโนของ NAD แต่ว่ามีปรีแอมป์หรือ        
อินติเกรตเตด แอมป์ คู ่ใจใช้งานอยู่แล้วก็เป็นอันต้อง
อกหกั....ไม่ถงึขนาดนัน้หรอกครบั เพราะ NAD เขาได้แยก

ภาคโฟโนชั้นดีที่ว่านี้มาจัดท�าในลักษณะที่เป็นชิ้นเป็นอัน                 
โดยเฉพาะเลยละครับ อย่างที่เรียกเป็นภาษาปะกิตได้ว่า 
Out-board Phono Preamplifier

ก่อนจะมาเป็น PP-2i

NAD ได้ออกจ�าหน่าย Out-Board Phono Preamplifier 
มาเป็นรุ่นแรกในปีคศ.1997 ด้วยชื่อรุ่นว่า PP-1 ทว่าเป็น
ภาคโฟโนที่รองรับเฉพาะกับหัวเข็มแบบ MM เท่านั้น และ
ที่ส�าคัญอันเป็นที่ไม่ไคร่น่าพอใจส�าหรับนักเล่นแผ่นเสียงก็
คือการที่ NAD ได้ติดตั้ง “สายสัญญาณ” ขาออก (Output) 
แบบ Fixed ตายตวั ถอดเปล่ียนไม่ได้มาซะงัน้ ขาโจ๋-ขาเจ๋งที่
ต้องการเปล่ียนสายสัญญาณไปใช้อย่างอืน่ทีม่คีณุภาพดขีึน้
จึงเป็นอันหมดสิทธิ์ 

อีก 3-4 ถัดมา NAD จึงได้ออกจ�าหน่ายโฟโน ปรี- 
แอมปลิไฟเออร์ รุ่นใหม่ที่มีสมรรถนะสูงขึ้นให้รองรับได้กับ
ทัง้หวัเขม็แบบเอม็เอม็และเอม็ซเีลยทเีดยีว ทัง้ยงัได้เลกิตดิ
ตั้ง “สายสัญญาณ” ขาออก (Output) แบบ Fixed ตายตัว 
แล้วหันมาติดตั้งแจ็คเสียบต่อแบบ RCA ชุบเคลือบทอง
อย่างดีมาแทนที่ เป็นที่ถูกใจทั้งขาใหญ่-ขาเล็ก เพราะ
สามารถเลอืกใช้สายสญัญาณทีช่ืน่ชอบได้ตามใจปรารถนา...
แน่นอนครบัว่าโฟโน ปรแีอมปลไิฟเออร์ รุน่ใหม่นีต้้องมชีือ่
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รุ่นว่า PP-2 เพื่อบ่งบอกถึงพัฒนาการในล�าดับถัดมา
กระนั้นทาง NAD ก็ได้ระบุว่า PP-2 ยังคงยึดโยง

แนวคิดการออกแบบ (Concept) เหมือนกับเจ้า PP-1 
ไว้ไม่เปลี่ยนแปลง หากแต่ได้ปรับเปลี่ยนและปรับปรุง
ทั้งสมรรถนะ (Performance) และฟังค์ชันการใช้งาน 
(Functionality) ให้โดดเด่นย่ิงข้ึนไปอีกหลายข้ัน ซ่ึงการ
พัฒนานี้ท�าให้ PP-2 ทวีความคุ้มค่าต่อราคาเป็นอย่างมาก 
ลมืบอกไปครบัว่า PP-1 และ PP-2 นัน้มีพืน้ฐานการท�างาน
แบบ solid-state ล้วนครับ และใช้อุปกรณ์วงจรรวม (IC) 
เป็นหัวใจหลักของการท�างาน โดยได้แยกเอาภาคจ่ายไฟ 
(power supply) ไปไว้ภายนอกตัวเคร่ือง เพ่ือให้เกิดการ
รบกวนทางคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าต�า่ที่สุด โดยยังคงไว้เพียงแค่
ภาคเร็คกูเรด (regulated) เอาไว้ภายในตัวเครื่องเท่านั้น

ความเป็น PP-2i

ส่วน PP-2i ที่จะกล่าวถึงน้ีเป็นเอ็มเอ็ม/เอ็มซี โฟโน   
ปรีแอมปลิไฟเออร์ ของ NAD ที่ต่อยอดความส�าเร็จมาจาก 
PP-2 ที่ได้มีการผลิตจ�าหน่ายมาก่อนหน้านี้หลายปี โดย
มีประสิทธิภาพในการรองรับและตอบสนองต่อช่วงความถี่
สญัญาณเสยีงได้อย่างกว้างขวางมากขึน้ พร้อมด้วยค่าความ
ผิดเพี้ยนที่ลดต�่าลง (low noise, wide band) โดยยังคง
มีขนาดตัวเครื่องอันกะทัดรัด-น�้าหนักเบา (วางบนฝ่ามือ    
ได้สบาย) ภายใต้ขนาดมิติตัวเครื่องเพียง 135x35x70 ม.ม. 
(กว้างxสูงxลึก) น�้าหนัก 0.45 กก. (ไม่รวมน�้าหนักภาค
จ่ายไฟภายนอก) และใช้แรงดันไฟฟ้าแบบกระแสตรง หรือ 
DC - 24 โวลท์จากภาคจ่ายไฟที่แยกไว้ภายนอก ซึ่งท�ามา
เป็นแบบตวัเสยีบอะแดพ็เตอร์ (Adaptor) ขนาดเลก็สะดวก
สบายครับเวลาใช้งาน 

PP-2i ได้รบัการตดิตัง้ช่องเสยีบรบัสญัญาณขาเข้าแบบ 
RCA Socket ที่ผ่านการชุบเคลือบทองอย่างดีมาให้ถึง 2 
ชุดแยกส�าหรับการใช้งานกับหัวเข็มแบบเอ็มเอ็มและเอ็มซี
แยกต่างหากจากกนั เท่ากบัว่าจะสามารถเสยีบต่อกบัเครือ่ง
เล่นแผ่นเสยีงได้ถงึ 2 เครือ่ง-เครือ่งหนึง่ตดิตัง้หวัเขม็แบบ  
เอ็มเอ็ม อีกเครื่องหนึ่งหัวเข็มแบบเอ็มซี โดยจะมีสวิทช์
เลื่อนเล็กๆติดตั้งอยู่ที่แผงหลังเครื่อง เพื่อเลือกว่าจะรับฟัง
จากหัวเข็มแบบเอ็มเอ็มหรือเอ็มซี (ในขณะที่แบรนด์อื่นมัก
จะเสยีบต่อกบัเครือ่งเล่นแผ่นเสยีงได้เพยีงเครือ่งเดยีว แล้ว
เลอืกเอาว่าจะให้ขยายสญัญาณจากหวัเขม็แบบเอม็เอม็ หรอื
ว่าเอ็มซีโดยเฉพาะเจาะจง) โดยจะมีเอาท์พุทมาให้ชุดเดียว

เป็นแบบ Gold-Plated RCA Socket เช่นกัน
การมีอักษร “i” ต่อท้ายชื่อรุ่นย่อมสื่อถึงการมีที่มาจาก

ค�าว่า “improved” ซึ่งบ่งบอกถึงการที่ PP-2i ได้รับการ
ปรับปรุงสมรรถนะขึ้นจาก PP-2 (โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาค
จ่ายไฟที่ช่วยประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้น) ด้วยการใช้ชิ้น
ส่วนอุปกรณ์การท�างานที่มีคุณภาพสูงขึ้นกว่าเดิม (ทว่า
รูปโฉมภายนอกนั้นยังคงเหมือนกับ PP-2) PP-2i ใช้แหล่ง
พลงังาน 24 โวลท์ทีถู่กแยกภาคจ่ายไฟไว้ภายนอกตวัเครือ่ง 
(external 24 volt power supply) ผ่านทางช่องเสยีบเลก็ๆ
บนมุมล่างด้านขวาของแผงหลังเครื่อง ซึ่งจะมีคลิกล็อคกัน
สายไฟที่เสียบหลุดออกโดยบังเอิญ 

เมือ่ผูใ้ช้เสยีบตวัอะแดพ็เตอร์ของเครือ่งเข้ากบัเต้าเสยีบ
ไฟบ้าน PP-2i ก็จะอยู่ในสถานะใช้งานได้ทันที โดยจะมีดวง
ไฟ LED สีฟ้าเข้มติดสว่างขึ้น (NAD ระบุว่า สามารถเสียบ                                     
อะแด็พเตอร์ไว้ได้ตลอดเวลา แม้ว่าจะมิได้ใช้งาน PP-2i 
ก็ตาม ยกเว้นเวลาที่ท่านคาดว่าจะมิได้ใช้งาน เป็นช่วง
ยาวนาน อย่างนีก้ส็มควรต้องถอดปลัก๊ตวัเสยีบอะแดพ็เตอร์
ออกจากเต้าเสียบไฟบ้านครับ)

สเปคของ PP-2i ระบุค่าความไวในการรับสัญญาณ   
หัวเข็มเอ็มซีไว้ที่ 0.3 มิลลิโวลท์ และ 2.5 มิลลิโวลท์ส�าหรับ
หัวเขม็เอม็เอม็, ค่าความต้านทานขาเข้าและค่าคาปาซแิตนซ์ 
100 โอห์ม + 180 พิโคฟารัดส�าหรับหัวเข็มเอ็มซี และ 47 
กิโลโอห์ม + 200 พิโคฟารัดส�าหรับหัวเข็มเอ็มเอ็ม, เกน
การขยาย 56 ดีบีส�าหรับหัวเข็มเอ็มซี และ 34 ดีบีส�าหรับ
หวัเขม็เอม็เอม็, ค่าสดัส่วนสญัญาณต่อเสยีงรบกวน 78 ดบีี
ส�าหรบัหัวเขม็เอม็ซ ีและ 80 ดบีสี�าหรบัหัวเขม็เอม็เอม็ โดยมี
ค่าความผดิเพีย้นทางเสยีงและค่าความแม่นย�าในมาตรฐาน 
RIAA อยู่ที่ 0.03 % และ ± 0.3 ดีบีเท่ากันตามล�าดับ

ผลการรับฟัง...เกินคาด

เดิมทีรุ่นพี่ “PP-2” ก็ได้ท�าเกียรติประวัติ-จารึกไว้ใน
วงการ กับการได้รับโหวตให้เป็น Product of The Year 
2003/04 ของนิตยสาร Hi-Fi Choice มาครอง ทั้งยังติด
อันดับ Top 5 Bargain Phono Preamplifier ในระดับที่
เทียบเคียงกับ Phono Preamplifier ราคาแพงกว่า 4 เท่า
ตัว อันเป็นการโหวตโดยผู้ใช้งานจริงจากทั่วโลกอีกด้วย

ซึ่งเจ้า PP-2i ก็ได้เจริญรอยตาม โดยน่าจะเรียกได้ว่า
เป็น “The Giant-killer” อย่างเต็มภาคภูมิครับ ส�าหรับ 
PP-2i ด้วยราคาค่าตัวที่ย่อมเยาที่สุดในกระบวนอุปกรณ์
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ภาคขยายสญัญาณหวัเขม็ทีม่จี�าหน่ายในท้องตลาดปัจจบุนั 
แต่ก็ต้องขอบอกไว้เลยส�าหรับผู้ที่สนใจใน PP-2i ว่า จะต้อง      
ให้เวลาในการรัน-อินยาวนานกว่า 48 ชั่วโมงนะครับ 
(มากกว่านี้ยิ่งดี) ห้ามน้อยกว่านี้เป็นอันขาด เพราะสภาพ
เสียงที่ได้รับทุกด้านจะแตกต่างอย่างไม่น่าเชื่อจากชั่วโมง
แรกของการใช้งานกับเมื่อผ่านพ้นระยะเวลารัน-อินไปแล้ว 

ผมขอยนื (เดนิ ,นัง่และนอน) ยนัว่า PP-2i มสีมรรถนะ
ที่เกินกว่าราคาค่าตัวของมันอย่างมากทีเดียว ด้วยความ
สัตย์จริง และแผ่นเสียงที่ใช้รับฟังในครั้งนี้ ผมหยิบจับมา
ทั้งแผ่นประเภท commercial ธรรมดาสามัญ และแผ่น
ประเภท Super Cut / Super Disk (อย่างเช่น Direct-cut 
และ Half-Speed Mastered) มาเล่น เพราะต้องการทราบ
ถึง “เนื้อแท้” แห่งสมรรถนะและคุณภาพเสียงของ PP-2i 
ทั้งยังขอการันตี ณ บรรทัดน้ีได้เลยว่า จะพบกับความ           
แตกต่างในความรู้สึกที่ไม่เคยได้รับมาก่อนจากแผ่นเสียง
ทุกแผ่นที่น�ามารับฟังร่วมกับเจ้า PP-2i ขอรับ

เพียงแต่ขอแนะน�าให้ท่านใช้ PP-2i ส�าหรับขยาย
สัญญาณหัวเข็มแบบเอ็มซีเท่านั้นละครับ (แต่ก็ใช่ว่าจะ
ห้ามมิให้ท่านรับฟังจากหัวเข็มแบบเอ็มเอ็มหรอกนะ เพียง
แค่ว่าสมรรถนะและคุณภาพเสียงท่ีได้รับมัน “เหนือชั้น” 
กว่ากันมาก จนต้องขอเน้นและบอกต่อตั้งแต่ต้น) ...เมื่อ
ใช้ภาคขยายสัญญาณหัวเข็มแบบเอ็มซี เจ้า “PP-2i” จะให้
ลักษณะซาวน์ดสเตจที่กว้างขวาง มีสภาพการโอบล้อมทาง
เสยีงทีด่ ีให้การผดุโผล่ของเสยีงในลกัษณะที ่“ลอยล่อง” แผ่
ออกมาอย่างมีอาณาบริเวณของเสียงน้ันๆชัดเจน (เทียบ
เคียงได้กับการรับฟังจากเครื่องหลอดฯกระนั้นเลยทีเดียว) 
มิใช่เกิดขึ้นเป็นจุด...เป็นจุด...เฉพาะตรงโน่นตรงนี้แล้วก็         
จางหายไปในฉบัพลนั เสยีงทกุเสยีงทีร่บัฟังให้ความอิม่อดุม
มีตัวตนของเสียงในทุกช่วงย่านความถี่

โดยจะยังคงรับฟังช่วงปลายสุดของเสียงแหลมที่ทอด
ยาวไกลได้อย่างพละพลิ้วและมีพลังกังวาน (ไร้การกักก้ัน) 
จนกระท่ังค่อยๆแผ่วจางไปอย่างเป็นธรรมชาติ ช่วงย่าน
ความถีต่�า่นัน้กใ็ห้พลงัความหนกัแน่น พร้อมด้วยแรงปะทะ
กระแทกกระทั้น ควบคู่ความฉับพลันของจังหวะจะโคน ทั้ง
ยงัทิง้ตวัลงไปได้ลกึมากๆด้วย จะฟังเบสส์...ฟังกลองกล้็วน
มันส์ในอารมณ์ท่วงท�านองเพลง

น�้าหนักของเสียง เฉพาะอย่างยิ่งในช่วงความถ่ีเสียง
กลาง จะสร้างความประทบัใจให้แกค่ณุตัง้แต่เมือ่แรกได้รบั
ฟัง ท�าให้ไม่ว่าจะเป็นเสียงนก เสียงปรบมือ เสียงนักร้อง 

เสียงพลิกกระดาษโน้ต เสียงขยับเก้าอี้ เสียงเครื่องดนตรี
ต่างๆ มไิด้เป็นเพยีงแค่เสยีงนัน้ๆเท่านัน้ หากจะยงัมคีวาม
อิ่มเอิบอย่างสมจริงจากอณูเสียงของมวลอากาศรายรอบ 
(เป็นอีกความรู้สึกที่เทียบเคียงได้กับการรับฟังจากเครื่อง
หลอดฯกระนั้นเลยเชียว)

ความนวลเนียนของเสียงนั้นดีมากๆ มีความไหลล่ืน
กลมกลืนกัน มิได้เน้นความโดดเด่นที่ช่วงย่านความถ่ีใด
อย่างจ�าเพาะ รับฟังแล้วเพลิดเพลินใจให้ความมีชีวิตชีวาใน
ทุกสรรพเสียง ฟังได้นานติดต่อกันอย่างอิ่มเอมใจไม่รู้เบื่อ 
เสมือนถูกจูงเข้าไปอยู่ในท่ามกลางอารมณ์ดนตรีที่ก�าลัง
รับฟัง โดยที่สภาพบรรยากาศรายรอบของสถานที่แสดง
ดนตรีจะถูกถ่ายทอดออกมาอย่างอบอวลเป็นระลอกคล่ืน
อากาศ (เป็นอีกความรู้สึกที่เทียบเคียงได้กับการรับฟังจาก
เครื่องหลอดจริงๆครับ)

บอกตรงๆว่า ยิ่งได ้ฟ ังคุณก็จะยิ่งติดใจในสภาพ
บรรยากาศของความเป็นอะนาล็อกที่ PP-2i บ่งบอกออก
มาจากแผ่นเสียงแผ่นแล้วแผ่นเล่าที่ได้หยิบจับน�ามาเปิด
ฟัง โอ้ว...ช่างอิ่มเอิบใจแตกต่างจากการรับฟังจากแผ่น
ซีดีเสียนี่กระไร เต็มเปี่ยมในความเป็นธรรมชาติของทุก
สรรพเสียง รับรู้-สัมผัสได้ถึงความมีตัวตนของเสียงต่างๆ
ได้ฟังแล้วชื่นมื่นหัวใจ เพราะ PP-2i มิได้ถูกเน้นที่ความชัด
แจ้ง เปิดโล่ง อย่างทะลุปรุโปร่ง จนเสียงแห้งผากเพราะ
ขาดมวลอากาศรายรอบ เสียงทุกเสียงมีอาณาบริเวณ ไม่
ซ้อนทับบดบังกัน แม้ในช่วงดนตรีโหมประโคมสนั่น ทั้ง
ยังแยกแยะเสียงสะท้อนที่ก้องกังวานย้อนกลับมาแผ่วๆ
ของสภาพอะคูสติคภายในสถานที่แสดงดนตรีได้แจ่มชัด
มาก ราวน�า-พาตัวเราเข้าไปนั่งอยู่ในสถานที่การแสดง
นั้นๆเทียวล่ะ

PP-2i อาจมิได้ถึงกับส่งมอบความลึกของลักษณะ     
เวทีเสียงที่ผนังหลังล�าโพงล่องหนหายไป แต่คุณก็สามารถ
จ�าแนกแยกแยะ “แนวแถวชัน้” และ “แห่งหน” ของต�าแหน่ง                                                              
ชิ้นดนตรีที่รับฟังอยู่ลดหลั่นเหลื่อมกันลึกเข้าไปได้ชัดเจน                        
สภาพชนิดที่ไม่น่าเชื่อว่า ด้วยราคาเพียงไม่กี่พันบาทของ 
PP-2i จะสามารถส�าแดงสมรรถนะให้ประจกัษ์ได้ในระดบันี้ 
PP-2i จงึมไิด้มศีกัดิศ์รเีป็นเพยีงแค่โฟโน ปรแีอมปลไิฟเออร์ 
ส�าหรับผู้ที่คิดจะลองเล่นลองฟังแผ่นเสียงอย่างคุ้มค่า หรือ
ว่า ระดบัเริม่ต้นเท่านัน้ แต่ยงัพสูิจน์ให้ประจักษ์ในฐานนัดร-
ศักดิ์ระดับจ้าวยุทธจักรได้เชียวนะครับ...!!
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I n - H o u s e Test ■

   
อธิวัฒน์

Supra LoRad SW US
หั ว ป ลั๊ ก ไ ฟ  A C  ที่ ไ ม่ ค ว ร ม อ ง ข้ า ม

หลายปีมาแล้ว ที่วงการนักเล่นเครื่องเสียงทั่วโลก
รวมถึงบ้านเรานั้น หันมาให้ความสนใจในการ
ปรับปรุง คุณภาพเสียงของระบบ โดยการให้ความ
ส�าคัญต่อระบบไฟฟ้าของระบบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง                  

ของสายไฟ AC ระดับ Audio Grade, หัวปลั๊ก AC เต้ารับ
ติดผนัง หรือกระทั่งฟิวส์ตัวเล็กๆ ราคาแพงๆ ซึ่งนักเล่น
ส่วนใหญ่ที่ได้ยินได้ฟังกันนั้น ก็ยอมรับว่าสิ่งเหล่านี้มีผลต่อ
เสียงที่ได้ยินในระบบ เพียงแต่จะให้ความแตกต่างในทาง
ดีขึ้น แย่ลง หรือคุ้มค่าหรือไม่คุ้มนั้น ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่  
ผู้ที่ใช้งานจะเป็นผู้ตัดสินใจ

Supra นัน้เองกใ็ห้ความส�าคญักบัเรือ่งนีไ้ม่น้อย เพราะ
เป็นเจ้าแรกๆเลยทีม่สีายไฟเอซโีดยเฉพาะออกมาขาย โดย
เมือ่หลายปีก่อนกอ็อกสายไฟ AC รุน่ LoRad (มาจาก Low 
Radiation หมายถึงเป็นสายเอซีที่มีการปล่อยสัญญาณ
รบกวนทางสนามแม่เหล็กออกมาน้อยมาก) ซึ่งในยุคนั้น
นี่ เรียกได้ว่าเป็นสุดยอดสายเอซีในระดับราคาไม่แพงที่นัก
เล่นไว้วางใจกนัมาก ขายดสีดุๆ เรยีกว่านกัเล่นสายไฟเอซนีี่ 
แทบไม่มีใครไม่เคยผ่าน LoRad กันมาก่อน ซึ่งแม้จะออก
วางขายหลายปีแล้ว แต่ LoRad ก็ยังคงรักษาต�าแหน่งสาย
เอซีสุดคุ้มอยู่ในปัจจุบัน บางคนถึงกับแซวข�าๆกันว่า “นึก
อะไรไม่ออกบอก LoRad” กันนั่นเทียว

ส�าหรับสินค้าอีกกลุ่มที่ได้รับค�าเรียกร้องจากแฟนๆกัน

มาก ก็คือสินค้าทางด้านหัวปลั๊กเอซี ซึ่งทาง Supra เองก็
ทราบดีครับ เพียงแต่แรกๆนั้นจะท�าออกมาแต่หัวที่ใช้กับ
ปลั๊กไฟทาง Europe ซึ่งใช้กับบ้านเราไม่ค่อยคล่องตัวนัก 
เพราะทางบ้านเรานิยมหัวปลั๊กทรงมาตรฐาน US. ครับ 
คือปลั๊กแบบสามขา หัวแบน แบบที่เรานิยมใช้กันนี่แหละ 
ก็รอกันนานทีเดียว กว่าที่ Supra จะท�าออกมา ซึ่งตอนนี้
ก็มีออกมาแล้วล่ะครับ ในชื่อรุ่นว่า LoRad SW US นี่เอง

รูปลักษณ์

LoRad SW US นี้ เป็นปล๊ักมาตรฐาน US. ระดับ 
Hospital Grade ครบั ซึง่หมายถงึว่า จะต้องผ่านมาตรฐาน
ในเรื่องความแน่นหนา ปลอดภัย ที่สูงกว่าปลั๊กแบบ    
ธรรมดาทัว่ๆไปนัน่เอง รปูร่างภายนอกเท่าทีเ่หน็ตอนแรก
นั้น ต้องบอกกันว่า “แปลก” ครับ เพราะหากเราคุ้นตากับ
ปลั๊กทรง US. หรือ Hospital Grade ทั่วๆไปแล้ว เห็น    
รูปร่างของ SW US นี่ ความรู้สึกตรงๆก็คงต้องบอกละ
ครับว่า มันดูแปลกๆ ตลกๆยังไงชอบกล แต่ขอบอกครับ 
รูปร่างหน้าตาเขาอาจจะไม่ขึงขัง แต่ใช้งานสะดวกดีจริงๆ 
เพราะมีขนาดที่กระชับเหมาะมือมาก ไม่เชื่อไปลองจับลอง
ถือดูครับแล้วจะพบว่า SW US นี่ จับกระชับถนัดถือ เสียบ
เข้าออก ง่ายและสะดวกกว่าปล๊ักพิมพ์นิยมแพงๆทั้งหลาย    
เอาเรื่องทีเดียว โดยเฉพาะที่ท้ายที่ท�าเป็นรูปทรงโค้งงอน
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นั่น รับนิ้วมือดีมาก จับกระชับ ถอดกระชับดีมากๆครับ
บอดีย์ด้านนอกเป็นพลาสติค ABS สีเทา ที่มีความ

เหนียวมาก มาตรฐานการ NEMA, UL, CE ผ่านมาหมด
ครับ จึงปลอดภัยใช้ได้ ตัว Pin หรือตัวปล๊ักนั้นเป็นโลหะ 
(น่าจะเป็นเหล็ก เพราะแม่เหล็กดูดติด) ชุบทอง 24K เงา
สวยเทยีบเท่าปลัก๊ทีแ่พงกว่าสองสามเท่าตวัได้สบายๆ การ
ชุบทองน้ัน ชุบไปทุกส่วน รวมถึงพวกตัวล็อคและน็อตยึด
ต่างๆภายในด้วย

การล็อคตัวของบอดีย์ข้างนอกนั้น ต้องบอกว่า Supra 
ออกแบบมาชาญฉลาดมากครบั SW US นีต้่องเรยีกว่าเป็น
หัวปลั๊กเอซีที่ถอดประกอบ ใส่สาย ง่ายที่สุดเท่าที่ผมเคยท�า
มาเลยทีเดียว ตัวบอดีย์จะเป็นสองช้ินครับ ฝาบนกับฐาน
ล่างที่สอดล็อคกันเข้าร่องแบบง่ายๆ แล้วใช้น็อตพลาสติค
ขนาดใหญ่ขนัอดัแน่นกนัอกีที เป็นตวัยดึแบบง่ายๆ แต่โทษ
ทีครับ แน่นหนาแข็งแกร่งแบบเกินคาดจริงๆ การยึดสาย
แต่ละเส้นนั้น จะท�าเป็นรู เสียบสายครับ ขันน็อตยึดออก 
สอดสายเข้ารู แล้วเอาน็อตขันอัดลงไปก็เสร็จ แน่นหนา                                
สุดๆ (ตามแรงท่ีเราบิดละครับ) จากน้ันก็สอดฝาปิด ขัน
น็อตยึดอีกที ก็เสร็จแล้ว 

ส�าหรับขนาดสายทีจ่ะใช้ด้วยอย่างเหมาะสมนัน้ Supra 
แนะน�าสายที่มีขนาดหน้าตัด 5-11 ม.ม. หรือเฉพาะตัวน�า
มีขนาด 1.0-2.5 ม.ม.ครับ (จริงๆใหญ่กว่านั้นก็น่าจะได้)

เสียง

ผมทดสอบ SW US กันแบบง่ายๆครับ ด้วยความที่
อยากจะรู้บุคลิกเสียงของตัวหัวปลั๊กเองล้วนๆ ผมก็ตั้งใจ
ฟังกับสายไฟติดเคร่ืองแบบธรรมดาๆน่ีแหละครับ เหลียว
ซ้ายแลขวาเมียงมองไปมา เจอเหยือ่เป็นแอมป์หลอดวนิเทจ
เก่าๆอยู่ตัวหนึ่ง หัวปลั๊กเดิมมันโกโรโกโสโยกเยกซะเหลือ
เกิน ผมก็เลยไปตัดหัวมันทิ้งซะ จับเอา Supra SW US ใส่
เข้าไปแทน แถมสายเดิมไม่มีกราวน์ด คนโบราณออกแบบ  
ไม่ค่อยค�านึงเรื่องความปลอดภัยนัก ไฟมันจึงชอบรั่วมา   

ดูดให้สะดุ้งเสมอๆเวลาเปล่ียนสายหรือท�าอะไรหลังเครื่อง 
ผมก็เลยจัดแจงไปรื้อๆค้นๆเจอสาย Supra Ply 2.0 ที่
เหลือข้างเดียวอยู่เส้นหนึ่ง ขนาดยาวพอดีๆก็เลยจัดแจง
เอามาปอก ใช้เส้นเดียวเป็นกราวน์ดนี่แหละ ด้านหนึ่งพัน
นอ็ตยดึตวัถงัแอมป์ซะ อกีด้านกเ็อามาเข้าทีข่ากราวน์ดของ            
SW US ซะ เท่านี่ก็เรียบร้อย ไฟไม่ดูด ไม่รั่วอีกต่อไป จับ
เครื่องสบายใจไม่ต้องกลัวสะดุ้ง

ไม่พูดพร�่าท�าเพลง จัดแจงต่อ NAD DAC 1 สุดที่รัก 
เปิด JRiver V.17 เสียบปลั๊กเปิดเครื่อง รอพอวอร์มๆก็
เริ่มจับสไตล์ฟังกันล่ะ ซึ่ง SW US นี่ ได้ฟังแวบแรกก็บอก
ได้เลยว่า

 “ปลั๊กแพงๆมีหนาวนะเนี่ย”
ข้อแรก นี่เป็นหัวปลั๊กที่เสียบได้ดีมาก จับถือถนัดกว่า

ปลั๊กเอซีแพงๆทั้งหลายทุกแบบที่ผมเคยเล่นมา แม้รูปร่าง
ภายนอกมนัจะดเูชย และไม่หรหูราเท่าคนอืน่ๆ แต่ขอบอก
ว่าอย่าได้มองข้ามมันไปเพราะรูปร่างเด็ดขาด

ข้อสอง ความแน่นหนาของปลั๊กนั้น ท�ามาได้ดีมาก ไม่
แน่นเกินไป ไม่หลวมเกินไป ก�าลังดีมากๆ ปลั๊กแพงๆบาง
ยี่ห้อ กว่าจะยัดเสียบเข้าไปได้ เล่นเอากัดกรามกันโป่ง ถอด
ก็ยาก ใส่ก็ยาก แต่กับ SW US นี่ ขอบอกว่าพอดีๆมากๆ 
เสียบแล้วแน่นก�าลังดีจริงๆ

ข้อสาม เสียงมนั “ด”ี เอาเรือ่งทเีดยีวละครบั ข้อนีแ้หละ
ส�าคญั เสยีเงนิแล้ว เสยีงไม่ด ีกเ็สยีตงัค์เปล่า กบั SW US นี่ 
ต้องขอบอกว่าเสยีงดจีรงิ แค่เล่นกนัตอนใหม่ๆนีแ่หละครบั 

แนวเสียงของ SW US นั้น จะมามาแนว Supra ก็ไม่
เชงิครบั เพราะคราวนีม้คีวามอิม่นุม่เนยีนหนาของเสยีงทุม้
มาให้แปลกใจกนัได้ดทีเีดยีว คนทีค่ร�า่หวอดกบัการฟังเสยีง
จากวสัดตุ่างๆคงจะพอบอกว่านีค่อืเสยีงแบบ “ชบุทอง” ครบั 
คอืเสยีงแนว ทุม้อิม่หนกัแน่นหนา กลางเนยีนหนา แหลม
ใสเป็นประกาย ประมาณนั้นครับ ความเปล่ียนแปลงแรก
ที่สังเกตได้เมื่อเทียบกับหัวติดเครื่องเดิมๆคือ เสียงแหลม
ใสพลิ้วขึ้นเห็นๆ แต่ไม่ได้ใสแล้วแห้งหยาบกร้านไปนะครับ 
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เป็นความใสที่มีประกาย มีความสว่าง กระจ่างอยู่ในระดับ
ที่พอดีๆทีเดียว 

เสียงกลางออกแนวเปิดโล่ง มีมวลมีน�้ามีเน้ือขนาด
ใหญ่ดี มีบรรยากาศรายล้อม เสียงร้องมีความเปิดกว้าง มี
ความกังวานหางเสียงดี มีรายละเอียดดีทีเดียว แต่ตอนที่
ฟังใหม่ๆนีจ่ะมอีาการเหมอืนขึน้จมกูนดิๆ ต้องรอให้เบอร์น
ผ่านไปอีกสักหน่อย จะมีความอ่อนโยนขึ้น ฟังสบาย ไล่ไป
ถึงเสียงในย่านนี้หลายๆแบบ ไม่ว่าจะเป็นเปียนโน แซ็กซ์ 
หรือกลุ่มเครื่องสาย เรียกว่าใช้ได้เลยทีเดียว 

เบสส์มีน�้าหนัก อิ่มนุ่มแน่นดีครับ ไม่แห้ง ไม่เร็ว ไม่
บาง และก็ไม่ได้มาแนวกระชับไวๆแบบ Supra นะครับ 
แปลกใจตรงนี้หน่อยๆ เพราะ Supra น้ีเขาจะแนวเบสส์
ไวๆกระชับๆเร็วๆ แต่เบสส์ของ SW US นี้ มีเนื้อดีทีเดียว    
น�า้หนกัเสยีงทุม้ดมีาก เสยีง Kick Drum นีม่าแนวนุม่แน่น
ดี เบสส์ก็มีความลื่นไหลน่าฟัง ฟังเบสส์ อะคูสติค เพลง
แจสส์นี่โอเคเลยครับ

เวทเีสยีงเป็นอกีเรือ่งทีเ่หน็การเปลีย่นแปลงเป็นสิง่แรก
ก็ว่าได้ครับ SW US ให้เวทีเสียงที่กว้างและ “ลึก” เอาเรื่อง
จริงๆ เพราะเมื่อแวบแรกที่เปิดเพลงขึ้นมา จุดที่สังเกต     
ได้เลยคือ วงที่กว้าง โอ่โอง และถอยหลังลงไปมากกว่า                                                                
หัวปลั๊กเดิมอย่างเห็นได้ชัดเลย การแยกแยะช้ินดนตรี        
อิเมจจิงนี่ ดีมากทีเดียว ชิ้นดนตรีแยกกันออกมาเป็น
อิสระ มีอาณาบริเวณของตัวเองได้ดีมาก วงกว้าง ใหญ่
และลึกดีทีเดียว

สรุป

Supra LoRad SW US ถือเป็นปลั๊กเอซีที่ให้ความ
แปลกใจต่อผมได้หลายๆอย่าง อย่างแรกคือราคาที่ไม่สูง
มากนกั เรยีกว่าส�าหรบัหวัปลัก๊แบบชบุทอง ในตลาดนี ่SW 
US น่าจะเป็นปลั๊กที่มีราคาประหยัดที่สุดแล้ว แต่คุณภาพ
การผลิตและออกแบบที่ได้เห็นได้สัมผัสนั้น ผมว่ามันดีนะ 
ดีกว่าราคาขายเยอะเลยทีเดียว การใช้งานประกอบก็ง่าย

และสะดวกดีความแข็งแรงทนทานแม้จะไม่พิสูจน์ เพราะ
เพิ่งใช้งาน ก็คาดว่าน่าจะดี อย่างระบบล็อคสายนั้น เท่า
ที่ใช้ดูก็พบว่าแข็งแรงดีมาก แข็งแรงดีกว่าพวกหัวแพงๆ
สามสี่พันอีก พวกนั้นเห็นราคาแพงๆแต่งานผลิตแย่ๆก็มี
ครับ บางทีถอดสายมาเปลี่ยน ขันพลาดไปทีเดียวพังก็เจอ
มาแล้ว (เสียดายเงินแทบร้องไห้)

ส�าหรับแนวเสียงนั้น ผมคงแนะน�า ให้ผู ้ที่จะเลือก
ใช้ SW US ลองแม็ทช์หัวปลั๊กนี้กับซิสเต็ม หรือสายที่            
ต้องการเพิ่มความใสกระจ่าง เพิ่มประกายเสียงแหลม และ
ความอิ่มของเสียงทุ้มครับ ซิสเต็มที่เสียงกลางมามากไป
นิด แหลมห้วนหรือทู่ไปหน่อย ลองเปลี่ยนหัวปลั๊กรุ่นนี้ดู 
จะเป็นที่แอมป์หรือที่เครื่องเล่นซีดีต้นทางก็ได้ ลองดูครับ 
เห็นผลความต่างได้ไม่ยากหรอกครับ หลังๆผมฟังสาย                  
เอซีอะไรพวกนี้ ผมว่าผลการเปลี่ยนแปลงนั้นมีมากกว่า      
สายสัญญาณสายล�าโพงด้วยซ�้า

ลองดูครับ ปลั๊กเอซีมีมากมายในตลาด ราคาก็ขายกัน
ได้แพงอย่างไม่น่าเชื่อ เสียงดีบ้าง ไม่ดีบ้าง คุ้มบ้างไม่คุ้ม
บ้าง ก็คละกันไปครับ ซึ่งกับ Supra SW US นี่ ผมต้อง
เรียนตรงๆว่า ที่ราคาขายขนาดนี้ คือแค่พันกว่าบาท ผม
ว่ามนัเป็นหัวปล๊ักเอซทีีใ่ห้ความคุม้ค่าเกินราคาเป็นอย่างยิง่
ครับ เอาไปลองซักตัวแล้วอนาคตคุณอาจจะประหยัดค่าหัว
ปลั๊กเอซีไปได้อีกเยอะเลย

ท่ีส�าคัญ อย่าให้รูปร่างของเขาท�าให้คุณพลาดของดีๆ
ไปครับ!

หมายเหตุ: การเปลี่ยนหัวปลั๊กไฟนั้น มีเรื่องของความ
ปลอดภัยมาเกี่ยวข้องด้วย ความผิดพลาดจากการประกอบ 
อาจจะก่อให้เกิดอันตรายจากการช็อต ซึ่งน�าพามาซึ่ง       
อคัคภียัหรอืท�าให้เครือ่งของคณุเสยีหายได้ ดงันัน้จงึแนะน�า
ว่า การเปลี่ยนหัวปลั๊กนั้น ควรท�าโดยช่างผู้ช�านาญงาน
เท่านั้นนะครับ
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PSB Image B6
S t a n d - m o u n t  S p e a k e r

กล่าวส�าหรับ Image Series ท่ีเป็นหนึ่งในตระกูล
ล�าโพงของ PSB ซ่ึงอยู่ในระดับราคากลางๆนั้น       
ได้ชือ่ว่าเป็นล�าโพงยอดนยิมตระกลูหนึง่ ซึง่มนีกัเล่น
ให้ความชื่นชอบอย่างมาก ด้วยมิเพียงเป็นล�าโพงที่                                                            

ให้คุณภาพเสียงที่คุ้มค่า เกินราคา เท่าน้ัน หากยังเป็น
ล�าโพงที่ออกจะเป็นมิตรกับแอมป์ส่วนใหญ่ เอาแอมป์อะไร
มาขับก็ดูเหมือนพลอยจะท�าให้แอมป์นั้นๆดูดีขึ้นมาด้วย
นั่นเทียว

ความชอบท่ีหลายๆคนมีให้กับล�าโพงซีรีส์นี้ แม้จะว่า
กันไปตามก�าลังทรัพย์ ตั้งแต่แบบวางหิ้งรุ ่นเล็กสุด ไป
จนถงึแบบวางพืน้รุน่ใหญ่สดุ แต่สิง่หนึง่ทีล่�าโพงตระกลูนีม้ี         
ให้เหมอืนๆกนัในน�า้เสยีง นัน้กค็อืความเป็นดนตรทีีม่คีวาม
เป็นธรรมชาตสิงู ใกล้เคยีงนยิามความหมายของ Hi-Fi หรอื 

High Fidelity อย่างแท้จริงนั่นเอง
PSB Image Series ที่อยู่ในตลาดเวลานี้ นับเป็น

พัฒนาการเจเนอเรชันที่สาม จากฝีมือการออกแบบของ 
Paul Barton คนเดิม ที่น�าวิวัฒน์ทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ
เข้ามาปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ได้ล�าโพงที่มีคุณภาพ
เพิม่มากขึน้อยูเ่นอืงๆ ซึง่เป็นทีท่ราบกนัดใีนวงการ ว่าเมือ่ 
Paul Barton ท�าล�าโพงใหม่ออกมาเมื่อไร นั้นก็หมายความ
ว่าจะต้องมสีิง่ทีแ่ตกต่างไปจากเดมิเพิม่เข้ามาในความหมาย
ที่ว่า ‘ดีขึ้น’ อย่างแน่นอน

แม้ว่าหลายๆครั้ง จะมีหลายๆเสียงแสดงความกังขา 
ว่าด้วยงบประมาณที่แทบไม่แตกต่างไปจากเดิมนั้น Paul 
Barton ยังสามารถท�าอะไรออกมาได้ดีกว่าที่ท�าออกมาแล้ว
หรอื และค�าตอบสุดท้ายทีไ่ด้แบบเดมิๆเช่นกันก็คอื มนัดขีึน้
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ได้ไกล และสามารถทานก�าลังขับได้ดียิ่งขึ้น ด้วยการใช้สาร        
แม่เหล็กเหลว หรือ Ferro-Fluid เป็นตัวระบายความร้อน 
ส่วนแม่เหล็กทีใ่ช้นัน้เป็นแบบ Neodymium และทีแ่ตกต่าง
ไปจากซีรีส์ก่อนหน้าอย่างเห็นได้ชัดก็คือ Acoustic Lens 
ซึ่งท�าหน้าที่ปกป้องการกระทบกระทั่งโดม ทวีทเตอร์ ไปใน
ตัวนั้น ได้เปล่ียนจากแบบสามแฉกมาเป็นแบบเส้นคู่คาด
ลงในแนวตั้งแทน

ครับ, ทั้งหมดนั้นเป็นภาพรวมของความเปล่ียนแปลง
จากซีรีส์เก่า มาเป็น PSB ‘New’ Image Series

ต่อไปจะขอพูดถึงเฉพาะรุ่น ที่เป็นพัฒนาการต่อมา
ของรุ่นที่มีความชื่นชอบเป็นพิเศษในซีรีส์ก่อนหน้า นั้นคือ 
Image Model B25 ที่พัฒนามาเป็น Model B6 ในวันนี้

PSB Image B25
ความหลังอันชื่นชอบ

ความชื่นชอบ และความประทับใจ ที่มีต่อ PSB Image 
B25 นั้น ก็เนื่องเพราะเห็นว่าเป็นล�าโพงในระดับเปล่ียน
ผ่านที่ให้ความคุ้มค่า และมีความครบเครื่อง สูงมากเมื่อ
เทียบกับล�าโพงในระนาบเดียวกัน และเป็นล�าโพงที่จะช่วย
ให้คนเล่นเครือ่งเสยีงทีต้่องการก้าวข้าม Entry Level ขึน้ไป
อกีระดบันัน้ ได้เพิม่ทกัษะการฟังจากล�าโพงคูน่ีม้ากกว่ามาก

เพราะด้วยพื้นฐานของความเป็นธรรมชาติในน�้าเสียง 
ที่มีความเป็นดนตรีอย่างสมบูรณ์นั้น มันมิได้เลือกการ
ท�างานร่วมกับแอมป์ใดๆทั้งสิ้น ซึ่งนั้นเป็นข้อดีประการ
หนึ่งของล�าโพง ที่จะช่วยให้ผู้ฟังรับรู้ถึงความแตกต่างจาก
การน�าแอมป์แต่ละตวัมาขบัด้วยได้ไม่ยาก รวมไปถงึสามารถ
หาภาพรวมของบุคลิกเสียงจากแอมป์กับล�าโพงแต่ละชุด       
ได้ง่าย ว่าให้ออกมาเป็นอย่างไร รวมถงึบอกตวัเองได้ไม่ยาก
เช่นกนั ว่าบคุลกิเสยีงแบบไหนถกูกบัจรติการฟังของตวัเอง 
ซึ่งสามารถน�าไปสู่การจัดชุดที่เข้าคู่กันกับความชอบของตัว
เองได้อย่างเหมาะสม

และแม้ภาพรวมของเสียงที่ Image B25 ให้ออกมาจะ
มีพ้ืนฐานของความเป็นธรรมชาติ และให้ความเป็นดนตรี
ออกมาได้สูงมากก็ตาม ยังมีอีกส่ิงที่ดูจะโดดเด่นเป็นพิเศษ
ของล�าโพงรุ่นนี้ นั้นก็คือเสียงร้อง ที่ให้เนื้อเสียงออกมา
อวบอิ่มและเปิดโปร่งมากนั่นเอง

จึงไม่ใช่เรื่องแปลก (ส�าหรับผม) ที่เมื่อไม่ก่ีวันก่อน     
ได้แผ่นซีดีใหม่จากเสียงร้อง ประกอบเสียงดนตรี ของคุณ
สุภัทรา โกราษฎร์ กับวงไหมไทย ภายใต้การก�ากับทุกเส้น

กว่าเดิมจริงๆทุกครั้งไป
กบั PSB Image Series ใหม่นี ้สมัผสัความแตกต่างกบั

ซีรีส์ที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัดนับตั้งแต่โครงสร้างตู้ ที่ได้ลบ
เหลีย่มมมุโดยใช้ความโค้งมนเข้ามาแทนที ่รวมทัง้แผงหน้า
ตู้ที่มีความโค้งเว้าไปทางด้านหลังเล็กน้อย ท�าให้แม้จะแลดู
เรียบแต่ก็ติดหรูดูดีอยู่ในที นอกจากน้ันยังใช้เคร่ืองมือทัน
สมัยอย่าง Vibrometer เข้ามาช่วยในการค�านวณออกแบบ 
เพื่อให้โครงสร้างผนังตู้มีความเสถียร มั่นคง และปลอด
ความกระเพือ่มตลอดจนอาการสัน่ค้างอย่างสิน้เชงิ โดยแผง
หน้าตูน้ัน้ได้รบัการออกแบบให้มคีวามแคบทีส่ดุเท่าทีจ่ะเป็น
ไปได้ ซึง่นอกจากช่วยลดทอนลดการตกกระทบของเสยีงแล้ว 
ยังช่วยให้การกระจายเสียงดีขึ้นด้วย นอกจากน้ีโครงสร้าง
ตู้ยังได้คัดสรรแผง MDF เกรดพิเศษ ที่มีขนาดความหนา
มากถึง 1-1/8 นิ้ว มาขึ้นรูป ท�าให้ได้โครงสร้าง ตู้ที่มีความ
มั่นคงแข็งแรงมากยิ่งขึ้น

ทางด้านชุดขับเสียง หรือ Driver นั้น ที่แตกต่างไป
จากซีรีส์ก่อนหน้าอย่างเห็นได้ชัดก็คือ การข้ึนรูปกรวย            
วูฟเฟอร์/มิดเรนจ์ ที่เปลี่ยนจากรูปกรวยโลหะมาเป็นวัสดุ
ผสมแบบสังเคราะห์แทน โดยการน�าเทคโนโลยีที่ใช้ในรุ่น
พี่ๆ คือ Synchrony Series และ Imagine Series มา
ใช้ ด้วยการใช้วัสดุดินเหนียวที่ใช้ในการท�าเซรามิค มาผสม
ผสานกับโพลีย์โพรไพย์ลีน แล้วประกอบเข้ากับขอบยาง 
(Clay/Ceramic filled Polypropylene, Rubber Surround) 
ท�าให้ได้วัสดุสังเคราะห์ที่มีความแกร่ง แต่เบา จากนั้นน�า
มาฉีดขึ้นรูปกรวยไดรเวอร์ที่สามารถกระจายมวลของวัสดุ                       
ได้อย่างสม�่าเสมอทั่วทั้งพื้นผิว ซึ่งเมื่อต้องขยับตัวตาม
สญัญาณทีป้่อนเข้ามา จะท�าให้ได้การตอบสนองทีร่าบเรยีบ 
เที่ยงตรง และมีความพร่าเพี้ยนต�่า

นอกจากนีก้รวยไดรเวอร์ยงัถกูบรรจอุยูใ่นโครงสร้างทีม่ี
ช่วงชักลึกแบบ Long Throw จึงท�าให้การขยับตัวเข้า ออก 
นั้นท�าได้เป็นช่วงชักที่ยาวกว่าไดรเวอร์ท่ัวๆไป จึงสามารถ
สร้างมวลเสียงหรือพลังเสียงในย่านความถี่ต�่าๆได้ดียิ่งข้ึน 
เมื่อประกอบเข้ากับการใช้ขนาดแม่เหล็กที่มีความเหมาะ
สม น�้าเสียงที่ให้ออกมาจึงนอกจากเปี่ยมไปด้วยพลังแล้ว 
ยังมีความเที่ยงตรงและมีความเป็นธรรมชาติในน�้าเสียง
สูงมากด้วย

ส�าหรับทวีทเตอร์แบบโดม ไททาเนียม ก็ได้รับการ
ปรับปรุงขึ้นมาใหม่ ให้การตอบสนองความถี่ได ้ดียิ่ง
ขึ้น สามารถทอดปลายเสียงในย่านความถี่สูงๆออกไป            
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เสยีงก่อนจะท�าออกมาเป็นแผ่นโดยคณุดน ูฮนัตระกลู แล้ว 
ผมบอกกับตัวเองว่าน่าจะลองฟังกับ PSB Image B6 นะ

PSB Image B6
ภาพลักษณ์และภาพรวม

หากจะเทยีบกนัทางด้านภาพลกัษณ์แล้ว Model B25 มี
โครงสร้างที่แลดูมีความเป็นตู้ล�าโพงมากกว่า และมีขนาด
ใหญ่กว่า ในขณะที่ Model B6 แลดูพลิ้วไหวกว่าด้วยเส้น
สายของโครงสร้างตูท้ีม่คีวามโค้ง มน หน้าแคบแบบกระชบั
พืน้ที ่อกีทัง้ยงัออกแบบให้เอา Port ไปไว้ด้านหลงั ท�าให้แล
ดูกะทัดรัดขึ้น

ขณะเดียวกันภาพรวมก็แลดูลงตัวกับไลฟ์สไตล์ของยุค
สมัยเป็นอย่างยิ่ง ในขณะที่งานฝีมือนั้นเนี้ยบ เฉียบ เป็น
ที่วางใจได้อยู่แล้ว

PSB Image B6 ล�าโพงที่มีชื่อว่าเป็นแบบวางหิ้ง ใน
ความหมายของ Bookshelf Speaker ที่รับรู้กันว่าควรตั้ง
วางบนขาตั้งในลักษณะ Stand-Mount ที่มีขนาดความสูง
อันพอเหมาะ ซึ่งสัมพันธ์กับต�าแหน่งนั่งฟัง เป็นล�าโพง                                                        
แบบ 2-ทาง ท�างานในระบบ Bass Reflex โดยมท่ีออากาศ
อยู่ทางด้านหลัง ใช้ไดรเวอร์ชุดเดียวกับที่ใช้ในแบบตั้งพื้น
รุ่นใหญ่สุด  Image T6 คือ วูฟเฟอร์ขนาด 6-1/2 นิ้ว และ
ทวีทเตอร์ขนาด 1 นิ้ว ระบุคุณสมบัติด้านเทคนิคว่าให้การ
ท�างานตอบสนองความถีบ่นแนวแกนในช่วง 45-23,000Hz 
(±3dB) ย่านความถี่ต�า่ตัดลง -10dB ที่ 40Hz วัดค่าความ
ไวที่ระยะห่างหน้าล�าโพง 1 เมตร เมื่อป้อนแรงดันไฟฟ้า 
2.83V ในห้องไร้เสียงสะท้อน (Anechoic Chamber)     
ได้ 89dB ในขณะที่วัดในห้องฟังปกติ (Listening Room)                                                               
ได้ 90dB อิมพีแดนซ์ปกติ 8 โอห์ม ลงต�่าสุดที่ 4 โอห์ม 
ก�าหนดให้ใช ้กับแอมป์ขนาดก�าลังขับ 20-150Wrms 
ออกแบบให้มีจุดตัดความถ่ีที่ 1,800Hz ปริมาตรภายใน     
ตู้ 13.6 ลิตร มิติตู้กว้าง 7-7/8 นิ้ว สูง 14-1/8 นิ้ว และลึก 
10-5/8 นิ้ว น�้าหนัก 6.5 กิโลกรัม/ตู้

PSB Image B6 ให้ต่อใช้งานได้ทั้งแบบ Bi-Amp หรือ 
Bi-Wiring ได้ หากใช้งานในแบบใช้สายล�าโพงชุดเดียว ก็มี 
Clamp หรือแถบโหละเชื่อมระหว่างขั้วล�าโพงแบบคุณภาพ
สูงให้มาด้วย

คุณภาพเสียง

ก็อย่างที่บอกไปแต่แรกนั้นแหละครับ คือคิดถึงล�าโพง
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คู่นี้ก็เป็นช่วงที่ได้อัลบัมล่าสุดของคุณสุภัทรา โกราษฎร์ มา 
เพราะฉะนัน้-นี,้ จงึเป็นแผ่นแรกทีผ่มน�ามาฟังกบัล�าโพงคูน่ี้

อัลบัมล่าสุดที่ว่าคือชุด ‘เพลงโปรด’ ซึ่งคุณสุภัทรา เธอ
คัดสรรมาจากช่วงเวลา 23 ปี ที่ได้ท�างานร่วมกับคุณดนูฯ 
และวงไหมไทย ตั้งแต่สมัยยังใช้นามสกุล ‘อินทรภักดี’ ครั้ง
ยังเป็นนสิติจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัโน่น ครัง้นัน้เพลงแรก
ที่เธอร้องคือ ‘เงาไม้’ ในอัลบัมชุด ‘ไหมไทย 4’ 

อัลบัมชุด ‘เพลงโปรด’ นี้ มีทั้งสิ้น 12 เพลง หากใครมี
ผลงานชุดเก่าๆของคุณสุภัทรา ลองน�ามาเปิดเทียบเคียง
กันซีครับ จะสัมผัสได้ถึงพัฒนาการในด้านการร้อง และ
อารมณ์ในแต่ละเส้นเสียง ที่มีความแพรวพราวขึ้นได้อย่าง
ชัดเจน อย่าง ‘เงาไม้’ ในอัลบัมนี้ กับ ‘เงาไม้’ ในอัลบัมแรก 
สัมผัสได้ถึงอรรถรสของความสุนทรีย์ที่แตกต่างกันอย่าง
ชัดเจน จากเสียงร้องใสๆ น่ารักๆ มาเป็นน�า้เสียงที่ล้อ ไล่ 
และเล่นกับตัวโน้ตได้อย่างมีชั้นมีเชิง อีกทั้งยังแวววาวด้วย
ประกายแห่งท่วงท�านองของเสียงดนตรี ที่ท�าขึ้นมาใหม่
อันน่าฟังและกลมกลืนเข้าด้วยกันอย่างพอเหมาะ พอควร 

PSB Image B6 สามารถสื่อเสียงร้อง และเสียงดนตรี
ออกมาได้อย่างน่าฟังยิ่ง หากเทียบกับ Image B25 ที่เคย
หลงใหลประทับใจมาก่อนแล้ว ทางด้านเน้ือเสียงซีรีส์ใหม่
นี้อาจจะฟังดูว่ามีน้อยกว่า (ไม่ใช่ว่า ‘บาง’ นะครับ อย่า
เข้าใจผิด) แต่ในความน้อยกว่านิดนั้น กลับให้ความพลิ้ว
ไหวที่ชวนฟังในลักษณะที่มีเสน่ห์กว่าอยู่พอประมาณ ขณะ
เดียวกันรายละเอียดทางด้านเสียงแหลมน้ัน Image B6 
ให้ออกมาได้ชัดเจนกว่า ดีกว่า และสามารถทอดปลายเสียง
ไปได้ไกลกว่า รวมทั้งเปิดโปร่งกว่าด้วย ส่วนเสียงเบสส์นั้น
ให้ออกมาได้อย่างน่าฟัง ทั้งกระชับ ลงได้ลึกและเป็นเบสส์
ที่สะอาดสะอ้านดีมาก

ล�าโพงคู่นี้เปิดเผยเสียงร้องของคุณสุภัทราฯ ออกมา 
ได้อย่างน่าฟังมาก ขณะเดียวกันก็ให้เสียงดนตรีที่กอปร
กันออกมาในรูปของ Live Music หรือ Live Concert 
อย่างได้อรรถรส เพราะผลงานชุดนี้เป็นอีกชิ้นหนึ่งที่คุณ
สุภัทราฯ บอกว่าเป็น ‘งานแบบดนู’ คือ บันทึกเสียงแบบ
เล่นสด ร้องสด ในโถงแสดงดนตรี ท่ีมิใช่การบันทึกเสียง
ในสติวดิโอแต่อย่างใด เพราะหลายๆเพลงเมื่อจบลงนั้น มี
เสียงปรบมือตามมาด้วยเกรียวกราว ยิ่งกับเพลงสุดท้ายที่
ได้น�าเพลงพ็อพอันโด่งดัง ในภาษาสเปนที่ชื่อ Te Quiero 
Dijiste มาแปลงเนื้อเป็นไทย แล้วได้เสียงร้องชายของคุณ
ณัฐพร ธรรมาธิ เจ้าของรางวัลชนะเลิศ จากการประกวด

ขับร้องโอเพรา รายการ Grandi Voci 2012 ที่ประเทศ
ออสเตรีย มาร่วมร้องตอนช่วงต้นกับเนื้อต้นฉบับภาษา
สเปน ตามมาด้วยเสียงคุณสุภัทราฯ ในภาคไทย แล้วร้อง
คู่สลับกันแบบต้นฉบับกับเนื้อแปลง มีเสียงปรบมือตาม                   
เป็นระยะๆ ก่อนจะจบลงด้วยบรรยากาศจบคอนเสอร์ทด้วย
เสียงเป่าปาก ปรบมือ แสดงความชื่นชอบและชิ่นชมยิ่ง, 
อย่างไรก็อย่างนั้น

ฟังแผ่นนี้กับชุดเครื่องเสียงดีๆ ล�าโพงดีๆ อย่าง PSB 
Image B6 คู่นี้แล้ว รับรู ้ได้จริงๆครับ ว่าอรรถรสอัน              
สุนทรีย์ของดนตรีดีๆนั้นเป็นอย่างไร

ล�าโพงคู่นี้พาผมเพลินไปกับเสียงดนตรีและเสียงร้อง
ของคุณสุภัทรา อย่างชวนให้เสน่หาและน่าลุ่มหลงยิ่งนัก 
เพราะแต่ละเส้นเสียงที่ส่ือผ่านตัวโน้ตออกมาเปี่ยมไปด้วย
เสน่ห์ของเสียงที่แม้เป็นการท�าซ�้าแบบ Reproduction แต่
ก็พาให้เข้าถึงดนตรีในความหมายของ Musicality ได้เป็น
อย่างดี ซึ่งส�าหรับผมแล้วเห็นว่าเป็นเรื่องส�าคัญที่สุดของ
การเล่นเครื่องเสียง เพราะก่อนที่จะไปถึงเรื่องรายละเอียด 
ความคมชดั ความหนกัแน่น ความเปิดโปร่ง ตลอดจนอเิมจ 
หรือซาวน์ดสเตจนั้น ผมว่าภาพรวมของเสียงที่ฟังจากชุด
เครื่องเสียงนั้น ต้องมีความเป็นดนตรีก่อนเป็นอันดับแรก

ส่วนใครจะให้ความส�าคัญกับอะไรเป็นหลัก, ก็สุดแท้แต่
ครับ เรื่องพรรค์นี้ทางใครก็ทางมัน

สรุป

PSB Image B6 เป็นล�าโพงที่ได ้รับความชื่นชม
อย่างมากจากสื่อในต่างประเทศ อาทิ นักวิจารณ์ส�านัก 
Stereophile/USA ยกย่องให้เทียบเคียงได้กับ Honda 
Accord ของล�าโพงในกลุ่ม Bookshelf Speakers ได้รับ
การคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน The Best Speakers Unser 
US$2,000 ของ Gizmodo ร่วมอยู่ในกลุ่มชุดล�าโพงโฮม 
เธียเตอร์ ที่นิตยสาร Home Theater Review ยกให้เป็น
ล�าโพง 5-Star รวมไปถึงนิตยสาร T3 ของอังกฤษยก         
ให้เป็นล�าโพงระดับ Best Buy

อย่างไรก็ตาม, ไม่ว่าส่ือหรอืใครจะยกย่องอย่างไรก็ตาม 
ผมว่าคุณควรได้ไปสัมผัสด้วยหูของคุณเอง แล้วคุณจะรู้สึก
อย่างผม ที่เหลือเชื่อจริงๆ ว่าล�าโพงคู่นี้จะมีราคาเพียงแค่
หมื่นห้าเท่านั้นเอง

ลองไปฟังดูเถอะครับ
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อยากให้ครูในเมืองไทยมีรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบนี้เลย
ค่ะ คือไม่ใช่แค่ให้นักเรียนท่องจ�า
แบบนกแก้วนกขุนทองแล้วไม่รู้
ถึงที่มา ไม่ทราบถึงความหมาย 
แล้วก็ไม่รู้อีกว่าวัตถุประสงค์ที่ให้
ท่องคืออะไร น�าไปใช้ยังไง คิด
ว่าท่านสมาชิกก็ผ่านเหตุการณ์ที่
เลวร้ายนั่นมาแล้วเหมือนกันใช่  
มั้ยล่ะคะ (ว่าไปนั่น) 

แดนเป็นครูที่มีความตั้งใจ
ที่อยากให้นักเรียนของเขาเข้าใจ
ถึงการเรียนประวัติศาสตร์แบบ
ลึกซึ้ง ไม่ใช่แค่ท่องจ�าไปวันๆ 
การสอนของแดนคือให้เด็กคิด             
และวเิคราะห์เหตกุารณ์ภาพรวม 
ทั้งเรื่องการเมืองที่เกิดขึ้นจาก
อดีตแล้วส่งผลถึงปัจจุบัน สอน
ความเป็นเหตุเป็นผล โดยความ  
ต้องการที่แท้จริงคืออยาก
เปลี่ยนแปลงสังคมรอบๆข้างตัว
เองให้ดขีึน้ เรยีกว่าแดนท�าหน้าที่
ครูได้อย่างไร้ที่ติเลยล่ะค่ะ 

แต่อย่างที่เคยรีวิวไปในเล่ม
ก่อนๆนะคะ ขึ้นชื่อว่า “มนุษย์” 
แล้วยังไงก็ยังมีด้านมืดซ่อนอยู่
ในตัวแทบทุกคน แดนในคราบ
ครูหนุ่มผู้มีอุดมการณ์อยากเห็น
สังคมที่ดี กลับเป็นคนเดียวกัน
กับ “ไอ้ขี้ยา” ซึ่งบังเอิ๊ญญญว่า
วันหนึ่งระหว่างที่เสพย์โคเคนใน
ห้องน�า้ของโรงเรียน Drey หนึ่ง

สวสัดค่ีะท่านสมาชกิ แป๊บๆก็
เดือนกนัยาแล้วนะคะ ช่วงนี้

ฝนตกหนักเกือบทุกวันเลย แล้ว
เจ้ากรรมชอบมาตกช่วงเลิกงาน
ด้วยส ิบางท่านมรีถยนต์ส่วนตวัก็
โชคดีไป แต่ลองนึกถึงหัวอกคนที่
ต้องโดยสารรถ  ประจ�าทางสิคะ 
ว่ามันเจ็บปวดดดแค่ไหน เฮ้อ...
คิดแล้วก็อารมณ์เสีย มาอ่าน
รีวิวหนังเพลินๆดีกว่าค่ะ ก่อน
อื่นขอออกตัวแรงๆก่อนเลยนะ
คะ ว่าเล่มนี้เป็นเล่มแรกที่ขอรีวิว
หนังโดยใช้ความชอบตัวเองเป็น
หลัก มีทั้งหนังนอกกระแสและ
หนังในกระแส ที่พออ่านชื่อเรื่อง
ปุ๊บ ท่านอาจรู้จักหรือไม่รู้จักก็ได้ 
แต่เชื่อเถอะค่ะว่าเป็นหนังดี มี
คุณภาพ ที่อยากให้ท่านมีโอกาส
ได้ดูจริงๆ

ในเด็กนักเรียนหญิงของแดนก็ไป
เจอแดนเข้าในสภาพกึ่งไม่ได้สติ 
ลุกเดินไม่ไหว เดรย์สาวน้อยอายุ                        
13 ที่อาศัยอยู่กับแม่ที่ท�างาน
หนักหามรุ่งหามค�า่ มีพี่ชาย   
ติดคุก แถมยังมีคนรู้จักเป็น                
นายหน้าค้ายาอีก เมื่อภาพที่เห็น
คือครูที่เป็นเหมือนฮีโร่ติดโคเคน 
มันท�าให้ความรู้สึกอึ้งปนผิดหวัง
ของเดรย์ถูกถ่ายทอดออกมาทาง
สีหน้าและแววตา แม้เดรย์จะไม่
ได้พูดอะไรเลยในฉากนั้นก็ตาม 
และนั่นคือจุดเปลี่ยนที่ท�าให้เดรย์
ตัดสินใจไปเป็นเด็กส่งยาในที่สุด 
แม้ว่าแดนจะพยายามห้าม และ

M o v i e  R e v i e w  ■   ‘แก้มบุ๋ม

ดึงให้เดรย์ออกมาจากความ
เสื่อมโทรมนั้น แต่หาได้เป็นผล
ไม่ ในเมื่อแดนเองก็ยังตกอยู่ใน
วังวนของมันเหมือนกัน 

Half Nelson เป็นหนังที่ดู
แล้วรู้สึกหนักตลอดทั้งเรื่อง ไม่
ถึงกับหดหู่แต่ก็ไม่ได้เป็นหนัง
แนวโลกสวยที่มีตอนจบแบบ 
แฮ็พพีย์ ฟอร์เอฟเวอร์ เป็น
หนังที่ต้องตั้งใจดูจริงๆ แล้วจะได้                 
มุมมองชีวิตอีกรูปแบบหนึ่งเลย
ค่ะ นอกจากเนื้อเรื่องจะเข้มข้น
แล้ว อีกอย่างหนึ่งที่ท�าให้หนัง 
น่าสนใจคือ Soundtrack ที่ได้วง
อินดีย์ชาวแคเนเดียนมาเป็น
เพลงประกอบอย่าง Broken 
Social Scene ที่ช่วยส่งให้หนัง
พีคแบบสุดๆไปเลยค่ะ

จันดารา (ปฐมบท)

ผู้ก�ำกับ: ม.ล.พันธุ์เทวนพ เทวกุล                          
นักแสดงน�ำ: มำริโอ้ เมำเร่อ, ชัยพล             
จูเลี่ยน พูพำร์ต, ศักรำช                             
ฤกษ์ธ�ำรงค์, บงกช คงมำลัย, 
สำวิกำ ไชยเดช และรฐำ โพธิ์งำม

แค่เห็นตัวอย่างหนังครั้ง
แรกก็คิดไว้ในใจว่าต้องมาดูให้ได้
ค่ะ เพราะส่วนตัวติดตามผลงาน
ของหม่อมน้อยมาตั้งแต่เรื่อง     HALF NELSON

ผู้ก�ำกับ: Ryan Fleck            
นักแสดงน�ำ: Ryan Gasling,   
Anthony Mackie และ Shareeka 
Epps

เริ่มกันที่เรื่องแรกกับ Half 
Nelson (อย่าค่ะ...อย่าเพิ่งขมวด
คิ้วว่าเอาอะไรมาให้อ่านเนี่ย) 
หนังดราม่าเชื้อสายอเมริกันที่ได้
รับรางวัลมาการันตีคุณภาพเมื่อ 
6 ปีก่อน ได้ตีแผ่เรื่องราวของ
ครูหนุ่มผิวขาว (หล่อมากด้วย
ค่ะ 555) Dan Dunne ผู้สอน
วิชาประวัติศาสตร์ให้กับนักเรียน
เกรด 8 แห่งหนึ่งย่านบรูคลิน 
ในนิวยอร์ค แถมยังเป็นโค้ช                              
บาสเกต็บอลล์อกีด้วย โดยส่วนตวั
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“ชั่วฟ้าดินสลาย” ต่อด้วย                      
“อุโมงค์ผาเมือง” ซึ่งทั้งสองเรื่อง
ก็ไม่ได้ท�าให้ผิดหวังเลยค่ะ ชอบ
ที่หม่อมน้อยใส่รายละเอียดลงไป
ในหนังครบทุกจุด ท�าให้ทั้งภาพ
และเสียงที่ได้ออกมาดูประณีต
มากๆ ไม่เว้นแม้แต่ “นวนิยาย  
อีโรติค” อย่าง “จันดารา” ที่ถูก
น�ามาสร้างใหม่หลังจากที่คุณอุ๋ย  
นนทรีย์ นิมิบุตร เคยสร้างและ
เรียกเสียงฮือฮาเมื่อ 10 ปีก่อน 

“จันดารา” ของหม่อมน้อย
ถูกแบ่งออกเป็น 2 ภาคค่ะ ซึ่ง
ภาคปฐมบทนี้เป็นเรื่องของจัน 
เด็กน้อยที่ลืมตาดูโลกในวันเดียว
กับที่แม่ตาย นั่นเป็นผลให้คุณ
หลวงวิสนันท์เดชา ผู้เป็นพ่อ                              
จงเกลียดจงชังจันมาตั้งแต่นั้น                             
และตัง้ชือ่ให้สมกบัความเคยีดแค้น
ว่า “จัญไร” 

จนัเตบิโตมาในรัว้บ้านวสินนัท์
ด้วยความล�าบาก ความล�าบาก
ที่ว่าหาได้มาจากการท�างาน
ตรากตร�าไม่ แต่หากล�าบากใจ
จากการที่ต้องทนถูกผู้ที่ตัวเอง
เรียกว่าพ่อเฆี่ยนตี และด่ากราด
ไม่เว้นแต่ละวัน โชคดีอยู่บ้างตรง
ที่มีน้าวาด น้องสาวของแม่ที่เดิน
ทางมาจากพิจิตรและขอเลี้ยง
ดูจัน ประหนึ่งจันเป็นลูกแท้ๆ 
แลกกับการที่น้าวาดต้องตกเป็น
เมียของคุณหลวงอีกคน ซึ่งต่อ
มาน้าวาดก็มีลูกสาวกับคุณหลวง
และตั้งชื่อว่าคุณแก้ว จันเติบโต
มาในสภาพแวดล้อมที่เลวร้าย 
เพราะคุณหลวงเป็นคนมักมาก 
ข้าบริวารผู้หญิงในบ้านวิสนันท์
จึงตกเป็นนางบ�าเรอกามตัณหา
ของคุณหลวงทุกคน จันมีเพื่อน
สนิทที่เติบโตมาด้วยกันอย่าง 
เคน กระทิงทอง ผู้ที่รักและ
เทิดทูนจันเหมือนเจ้านายมาก 
กว่าเพื่อนสนิท เคนก็เป็นอีกคน
ที่เปลี่ยนคู่นอนไม่ซ�้าหน้า ซึ่ง
กิจกรรมในร่มที่เคนกระท�าล้วน
แล้วแต่อยู่ในสายตาจันมาโดย
ตลอด ท�าให้จันเกิดความอยาก

รู้อยากเห็นอยากลองขึ้นมาบ้าง                   
แม้จันจะหลงอยู่ในวังวนนี้
เหมือนกัน แต่จันกลับมีความรัก
อันบริสุทธิ์ให้กับไฮซินธ์ หญิงสาว
ที่เป็นพื่อนนักเรียนโรงเรียนสอน
ภาษาอังกฤษ ชอบประโยคหนึ่ง
ในหนังที่จันพูดกับเคนว่า “เรา
จะมีผู้หญิงที่ดีไว้ให้คิดถึงบ้างไม่ได้
เชียวหรือ” 

จนกระทั่งการมาถึงของคุณ
บุญเลื่องคนรักเก่าของคุณหลวง 
ซึ่งจันรู้สึกประทับใจในความ
สวย สง่างาม ของคุณบุญเลื่อง
ตั้งแต่แรกเห็น ประกอบกับการ
ปฏิบัติของคุณบุญเลื่องที่มีต่อ
จันอย่างอ่อนโยน เอ็นดู ท�าให้
จันลืมตัวจนเป็นที่มาของฉาก                
น�า้แข็งถูหลังนั่นเองค่ะ (เขิน 
ฮ่า..ฮ่า) ภาคปฐมบทจบเพียง
แค่ฉากที่จันกับเคนขึ้นรถไฟไป
อยู่กับญาติที่พิจิตรเพราะเกิด
เรื่องวุ่นวาย  เลวร้ายในบ้าน ซึ่ง
เราคงต้องหาค�าตอบว่าจะเป็น
อย่างไรในภาค 2 ที่ก�าลังจะเข้า
ฉายอีกไม่นานเกินรอนี้ค่ะ 

พูดถึงฉากวาบหวิวในหนัง 
เรียกว่าจัดเต็มกันทุกนางค่ะ (ฮ่า
ฮ่า) ยิ่งคุณตั๊กนี่เปลือยหมดทั้ง
เรือนร่าง แล้วไม่โดนเซ็นเซอร์
ด้วยนะคะ ทุกๆ 15 นาทีของ
หนังจะมีฉากแบบนี้อยู่ตลอด
ทั้งเรื่อง จนบางทีคิดในใจว่าจะ
เยอะไปไหน เยอะแบบไม่จ�าเป็น 
เข้าใจว่าอยากให้อารมณ์คนดูเข้า
ถึงแบบสุดๆ แต่มันน่าจะมีวิธีอื่น
ที่ดึงอารมณ์คนดูได้แทนที่จะแก้
ผ้าสื่อออกมาโจ้งๆมั้งคะ

50 First Date

ผู้ก�ำกับ: Peter Segal           
นักแสดงน�ำ: Adam Sandler, 
Drew Barrymore และ Rob 
Schneider 

มาถึงเรื่องสุดท้ายของเล่ม
นี้แล้วนะคะ ปรับอารมณ์หนักๆ
มาที่หนังรักเบาสมองกันบ้างดี

กว่าค่ะ 50 First Date จัดเป็น 1 
ใน 10 หนังรักเรื่องโปรดเลยล่ะ
ค่ะ ท�าไมน่ะเหรอคะ เพราะหนัง
เรื่องนี้เป็นความรักของ Henry 
Roth สัตวแพทย์ของสัตว์น�้า   
ขั้วโลกเหนือ เฮนรีย์เป็นหนุ่ม
เจ้าส�าราญที่ไม่ชอบมีภาระผูกพัน 
รักที่จะมีความสัมพันธ์เพียงชั่ว
ข้ามคืน และตั้งกฎขึ้นมาว่าจะไม่
ผูกสัมพันธ์กับสาวคนไหนเป็นอัน
ขาด และอาจด้วยพรหมลิขิตหรือ
อะไรก็แล้วแต่ ที่ท�าให้เขาได้มา
พบกับ Lucy Whitmore นางเอก
ผู้น่ารักและสดใสของเรื่องที่ป่วย
เป็นโรคความจ�าสั้นจากอุบัติเหตุ
ทางรถยนต์ ท�าให้ลูซีย์สามารถจ�า
แค่เหตุการณ์แบบวันต่อวัน ไป
เดทกับพระเอกวันนี้ พรุ่งนี้ตื่น
มาก็จ�ากันไม่ได้เสียแล้ว 

ครั้งแรกที่พบกัน เฮนรีย์ปิ๊ง 
ลูซีย์ที่นั่งกินอาหารเช้าอยู่เพียง
ล�าพังทันที เขารู้สึกทึ่งในวิธีที่เธอ
หั่นวาฟเฟิล และเปลี่ยนมันให้
กลายเป็นกระโจม และด้วยความ
ประทับใจแรกพบนั่นเอง ที่ท�าให้
เฮนรีย์ตัดสินใจเดินเข้าไปทักทาย 
จากแรกเริ่มที่เฮนรีย์อาจแค่
ต้องการเอาชนะผู้หญิงคนหนึ่ง 

แต่เมื่อเวลาผ่านไป เฮนรีย์รู้สึก
ถึงความอบอุ่นในหัวใจและรู้สึก
ดีๆเกี่ยวกับลูซีย์ทั้งที่ไม่เคยเป็น
เช่นนี้มาก่อน เฮนรีย์ตกหลุมรัก                          
และจีบลูซีย์ทุกวันเพื่อให้เธอรู้สึก
ประทับใจในรูปแบบการจีบที่ 
แตกต่างกัน  

นอกจากหนังจะน่ารักแล้ว 
เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ Soundtrack 
เพราะแล้วก็น่ารักมากค่ะ โดย
เฉพาะเพลง Somewhere Over 
the Rainbow ที่ได้ชายร่างยักษ์           
จากหมู่เกาะฮาวายกับอูคู่เลเล่
ตัวจิ๋ว มาขับกล่อมดนตรีใน
บรรยากาศแบบทะเล้...ทะเล 
ให้เรารู้สึกเคลิ้มตามไปกับหนัง
ค่ะ แม้ว่าปัจจุบันเขาจะเสียชีวิต
ไปแล้วด้วยโรคอ้วน แต่บทเพลง
ที่เขาฝากไว้ยังคงก้องกังวานในหู
ไปอีกนานแสนนานเลยทีเดียว

 หนังเรื่องนี้โรแมนติคมาก
ค่ะ เป็นหนังที่เปิดดูบ่อยมากและ
ทุกครั้งที่ดูก็รู้สึกอิ่มเอมใจทุกครั้ง
ค่ะ บางคนอาจคิดว่าเป็นหนังรัก 
นิ้งหน่อง ปัญญาอ่อน แต่จริงๆ
แล้วมนัเป็นหนงัรกัทีส่อนเกีย่วกบั
การใช้ชีวิตคู่นะคะ 

อยากให้ท่านสมาชิกลองหา
มาดูค่ะ แล้วจะรู้ว่าจริงๆแล้ว
ความรักเป็นสิ่งสวยงาม อยากให้
เรารกัคูข่องเราเหมอืนกบัวนัแรก
ทีเ่จอกนั แสดงออกถงึความรกัใน
ทุกๆวัน ให้เขาสัมผัสได้ เพื่อให้
ในทุกวันของชีวิตคู่เปรียบเหมือน
เดทครั้งแรกของกันและกันค่ะ 
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ผ ลิ ต ภั ณ ฑ
เ พื่ อ สุ ข ภ า พ ที่ ดี

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

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

เ ข า ถึ ง ไ ด ย า ก

Waterpik Dental Water Jets
และ Water Flosser
เปนการผสมผสานระหวาง
แรงดันน้ำกับการฉีดน้ำเปนจังหวะ
ที่ชวยขจัดคราบแบคทีเรีย
ระหวางซอกฟน

อุปกรณขัดฟน
ทำงานโดยการสั่นเปนจังหวะ

ถึง 10,000 ครั้งตอนาที
สามารถพกพาและใชทำความสะอาด

หลังอาหารทุกมื้อ

Waterpik
Water
Flosser
Model:
WP-100E2

Waterpik
Dental
Water Jets
Model:
WP-70E2

Waterpik
Water
Flosser
Model:
WP-360E2

Waterpik
Water
Flosser
Model:
WP-450E2

Waterpik
Flosser
Model:

FLW-220 UK

“อานคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทยกอนใช”

ส น ใ จ เ ป น ตั ว แ ท น จ ำ ห น า ย   ติ ด ต อ
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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
e-mail: waterpik@conice.co.th
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O r a l  C a r e  ■   ‘Tooth Fairy’

ทางจมูก 
กลิ่นปากที่เกิดจากฟันผ ุ เกิดเนื่องจากมีเศษ

อาหารตกค้างอยูบ่รเิวณรผูขุองฟัน จนเกดิการ
บูดเน่า หรือฟันผุที่ปล่อยไว้จนลุกลาม เป็น
ฝีหนองที่ปลายรากฟัน ก็ท�าให้เกิดกลิ่นได้เช่น
กนั คนทีเ่ป็นโรคปรทินต์ จะมช่ีองห่างระหว่าง
เหงือกและฟัน ที่กักเก็บเศษอาหาร และเชื้อ
จลุนิทรย์ี เมือ่มกีารบดูเน่า กจ็ะส่งกลิน่ออกมา 

กลิ่นปากจากแผลในช่องปาก ภายหลังจาก
การถอนฟัน หรือเป็นแผลในช่องปากชนิดอื่น 
เช่น แผลกัดกระพุ้งแก้ม ล้ิน หรือริมฝีปาก 
ตลอดจนแผลจากฟันปลอมกดทับ ผู้ที่มีแผล
ในช่องปากมักจะละเลย ไม่ท�าความสะอาด
ปากและฟัน ท�าให้คราบจุลินทรีย์ หรือเชื้อโรค
ที่ตกค้างอยู่บริเวณโคนฟัน ซอกฟัน บนลิ้น                               
ใต้ฟันปลอม เกดิการบดูเน่า มกีลิน่เหมน็ได้ ใน
ขณะทีม่แีผลในปาก ไม่ควรละเลยการท�าความ
สะอาดในช่องปาก เพราะนอกจากจะไม่เกิด
กลิ่นน่ารังเกียจแล้ว ยังท�าให้แผลในปากหาย
เร็วขึ้นอีกด้วย

การป้องกันกลิ่นปาก 

- หมั่นดูแลรักษาความสะอาดอย ่าง
สม�่าเสมอ ด้วยการแปรงฟัน และใช้ไหมขัด
ฟัน ไม่ควรใช้ยาบ้วนปาก หรอืยาอมเป็นประจ�า 
เพราะยาเหล่านี้ จะระงับกลิ่นปากได้เพียง                                         
ชั่วคราว และยังมีผลเสียต่อเนื้อเยื่อในช่อง
ปากด้วย ฝ้าขาวบนลิ้น ควรแก้ไขได้โดย              
ใช้แปรงสีฟัน แปรงฝ้าขาวบนลิ้นออกด้วย ใน
ขณะที่แปรงฟันโดยแปรงเบาๆ จากโคนล้ิน
ออกมาทางด้านปลายลิ้น 2-3 ครั้ง 

- กรณีที่ใส่ฟันปลอม ควรท�าความสะอาด
ฟันทุกครั้ง หลังจากการรับประทานอาหาร 
และควรถอดฟันปลอมทีล้่างสะอาดแล้ว แช่น�า้
ในตอนกลางคืน 

- การใช้น�้ายาบ้วนปาก เพื่อระงับกล่ิน
ปาก ใช้ได้ผลเฉพาะกลิ่นปากที่เกิดจากเชื้อโรค
ในช่องปากเท่านั้น น�้ายาบ้วนปากมักประกอบ
ด้วย น�้ายาแต่งกลิ่น แต่งสี ยาฆ่าเชื้อโรคบาง
ชนิด อาจผสมสารป้องกันฟันผุ และสารช่วย
ขจัดแผ่นคราบจุลินทรีย์ น�้ายาบ้วนปากช่วย
ระงับกลิ่นปากได้เพียงชั่วคราว ถ้าใช้ไม่ถูกต้อง 
อาจเกิดอันตรายต่อช่องปากได้ เช่น ระคาย
เคืองต่อเนื้อเยื่อในช่องปาก การใช้ลูกอม ยา
อม น�้ายาบ้วนปากเป็นนิสัย โดยที่ไม่เป็นโรค
อะไรเลย จะเป็นการสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุค่ะ 

สุขภาพในช่องปากเป็นเรือ่งส�าคัญทีจ่ะต้อง
ดูแลรักษาอย่างถูกต้องสม�่าเสมอนะคะ 

เป็นปัญหามากในวัยรุ่น เนื่องจากเป็นระยะ
ที่ก�าลังสนใจเพศตรงข้าม รักสวยรักงาม จึงมี
ความกังวลในเรื่องนี้เป็นพิเศษ

สาเหตุของกลิ่นปาก มี 2 สาเหตุ คือ 
1. สาเหตุท่ีไม่ได้เกิดจากภายในช่องปาก

กลิน่ปาก อาจเกดิจากโรคระบบทางเดนิอาหาร 
โรคระบบทางเดินหายใจ หรือเกิดจากอาหาร
บางชนิด ที่ท�าให้เกิดกลิ่นปากได้ เช่น หอม 
กระเทียม ฯลฯ 

2. สาเหตุที่เกิดจากภายในช่องปากอาจ
เกิดเพราะโรคฟันผุ โรคเหงือก ฝ้าขาวบนลิ้น 
และแผลในช่องปาก เราสามารถตรวจได้ด้วย
ตนเองว่า มีกลิ่นปากหรือไม่ โดยใช้มือป้องกัน
ปากเอาไว้ แล้วเป่าลมออกจากปาก สูดลมเข้า

กลิ่นปาก...
ไ ม่ ใ ช่ เ รื่ อ ง ต ล ก

เพราะฟันเป็นอวัยวะที่มีประโยชน์มาก 
มีหน้าที่ในการบดเคี้ยวอาหารช่วยในการ        
ออกเสียง และยังช่วยในการเสริมใบหน้า
ให้สวยงาม เสริมบุคลิกภาพ เป็นเสน่ห์แก่                                                            
ผู ้พบเห็น การไม่เอาใจใส่ในการแปรงฟัน                                                           
ให้สะอาดอย่างถูกวิธี เป็นสาเหตุส�าคัญท�า      
ให้เป็นโรคฟันผุ เหงือกอักเสบ และโรคระบบ
ทางเดินอาหารรวมทั้งก่อให้เกิดกลิ่นปากอีก
ด้วยล่ะค่ะ

ปัญหาสุขภาพในช่องปาก ที่พบมากในวัยรุ่น 
คือ กลิ่นปาก ฟันผุ และเหงือกอักเสบ

กลิ่นปาก กลิ่นปากเป็นได้กับทุกวัย แต่จะ

45L  i  f  e    E  n  t  e  r  t  a  i  n  m  e  n  t



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

ผมมีลูกชายสองคน ลูกสะใภ้สองคน 
ลูกชายคนเล็กมาหาซื้อล�าโพงและ

เครื่องเสียง NAD, PSB, NHT ท่ี บ้ า น 
ท ว า ท ศิ น เพราะปลูกบ้านใหม่ที่เชียงใหม่ 
เนื่องจากเพิ่งได้ลูกสาวอายุ 1 เดือน หลังจาก
แต่งงาน 1 ปี

แต่ลูกชายคนโตแต่งงานมา 10 ปีแล้ว
ยังไม่มีลูก เพราะว่าเป็นภาวะมีบุตรยาก ลูก
สะใภ้คนโตต้องเดินทางไปท�างาน Kumon ที่
พิษณุโลก เป็นเถ้าแก่เอง ได้ไปรักษาหาหมอ
สูติที่โรงพยาบาลนนทเวช ใกล้บ้าน มาหลาย
ปีแล้วแต่ยังไม่ได้ลูก จนทุกวันนี้

คนทั่วไปอัตราเฉลี่ยของภาวะมีบุตรยาก
พบ 10-20 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั่วไป อีก 
90 เปอร์เซ็นต์มีบุตรง่าย คนไข้จากคลองเตย
อายุ 13 ปี ก็มาฝากครรภ์ คลอดลูกคนที่ 3 
กันแล้วเยอะแยะ

คนทีจ่บปรญิญาตร ีโท กแ็ต่งงานช้าลง มวั
เรียนและท�างานสิ่งแวดล้อม และการท�างาน
ท�าให้มีลูกช้าและมีลูกยากขึ้น

วงการแพทย์เองมีความรู้ ความสามารถ 
ผู้เชี่ยวชาญการรักษาการมีบุตรยากมากขึ้น มี
เทคโนโลยีใหม่ๆช่วยแก้ปัญหาคู่สมรสได้

การมีบุตรยากคืออะไร?

ปกติแล้วจะดูฝ่ายหญิงเป็นหลัก ผู้หญิงท่ี

มีอายุต�า่กว่า 35 ปีแล้ว แต่งงานมีเพศสัมพันธ์
กับสามีอย่างสม�่าเสมอทุกวัน มา 1 ปีแล้ว
ไม่มีลูก ก็ควรจะมาพบแพทย์ได้ ส�าหรับหญิง
อายุเกิน 35 ปีแต่งงานนาน 6 เดือน ยังไม่
ลูกก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงมีบุตรยากแล้ว ควร
มาพบแพทย์

ท�าไมจึงมุ่งประเด็นไปที่
หญิงมากกว่าชาย

เพราะว่าฝ่ายชายนั้นสามารถผลิตอสุจิ
ออกมาทุกวัน แต่ฝ่ายหญิงจะมีไข่ตกออกมา
เพียงเดือนละ 1 ใบเท่านั้น จนกระทั่งอายุ 48         
ปี ระหว่างเดอืนผูห้ญงิต้องผจญภยั ฝ่าสารเคมี 
รังสีจากการเอ็กซ-เรย์ การกระทบกระเทือน
ร่างกายจิตใจที่ท�าให้ไม่ตกไข่มีโอกาสเกิดกว่า
ทางฝ่ายชาย ยิ่งอายุหญิงมากขึ้น รังไข่เสื่อม 
โอกาสที่จะตกไข่ก็ลดน้อยลงเรื่อยๆ

ปัจจัยภายใน
และภายนอก

ปัจจยัภายในของหญงิคอื เรือ่งรงัไข่ โพรง
มดลูก ท่อน�าไข่ ผู้ชายคือ เรื่องของตัวอสุจิไม่
แข็งแรง ปัจจัยภายนอกคือ สิ่งแวดล้อม การ
ท�างานหนักของคู่สมรส การด�าเนินชีวิต

ทางฝ่ายหญิงจะเกี่ยวกับการตกไข่ ยิ่งอายุ
มาก รังไข่จะยิ่งเสื่อมลง และอาจจะเก่ียวกับ

เรือ่งยาคมุก�าเนดิ อาจจะไปกดการท�างานของ
รังไข่ ท�าให้เมื่อหยุดยาคุมก�าเนิดแล้ว บางครั้ง
การมีบุตรอาจจะช้ากว่าปกติ

อีกโรคหนึ่งคือ การติดเชื้อกามโรค เช่น 
โรคหนองใน อาจจะท�าให้โพรงมดลูกอักเสบ 
และท่อรังไข่ตีบตันก็จะมีบุตรยาก

ส่วนปัญหาตัวอสุจิของฝ่ายชายบกพร่อง
มีหลายสาเหตุ เรื่องของการสูบบุหรี่ การดื่ม
เหล้า ความเครยีด กเ็ป็นปัญหาท�าให้ตวัอสจุไิม่
แข็งแรงเป็นหมันได้

นอกจากนี้ การท�างานหนัก พักผ่อนน้อย 
และความเครยีด มผีลท�าให้การสร้างฮอร์โมนส์                                           
ฝ่ายชายคือ เทสโตสเตอโรน และฮอร์โมนส์                                       
ฝ่ายหญิงคือ เอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรน                   
ลดน้อยลง กม็ปัีญหาต่อการเจรญิพนัธุไ์ด้ บาง  
รายการตกไข่ไม่สมบูรณ์ บางรายไข่มีการ
ปฏิสนธิแล้วไม่สามารถมาฝังตัวในผนังชั้นใน
ของโพรงมดลูกได้ ก็ไม่ตั้งครรภ์

โอกาสที่ผู้หญิงไม่มีไข่ตก
มีบ้างหรือไม่

มีบ ้ างครับ จากการวิ จั ยพบถึ ง 30 
เปอร์เซน็ต์ ทีผู่ห้ญงิไม่ตกไข่ และระดบัฮอร์โมนส์                                                           
ไม่สม�า่เสมอ สงัเกตได้จากผูห้ญงิเหล่านัน้รอบ
ประจ�าเดือนจะมาไม่ปกติ ประจ�าเดือนมา    
กระปริบกระปรอยก็เป็นอาการหนึ่งที่ตั้งข้อ

อ ย า ก มี ลูก ใ จ จ ะ ข า ด
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สงสัยไว้ได้เลยว่า โอกาสมีบุตรยาก
นอกจากนั้นในผู้หญิงที่มีน�้าหนักตัวมาก 

อ้วน มไีขมนัเปลีย่นแปลง ฮอร์โมนส์เพศกจ็ะมี
การเปลี่ยนแปลงตามไขมัน ต่อต้านฮอร์โมนส์
เพศ ท�าให้ยังยั้งการสร้างฮอร์โมนส์ ท�าให้การ
ตกไข่ไม่สมบูรณ์ อาจจะท�าให้โพรงมดลูกไม่
สมบรูณ์ด้วย จะมอีาการให้เหน็ชดัคอื การปวด
ประจ�าเดือนทุกครั้งจะปวดมากกว่าปกติ

อาการอื่นที่บ่งว่า
อยู่ในกลุ่มมีบุตรยาก

1. คนอ้วน มีน�้าหนักตัวมาก โดยเฉพาะ
ฝ่ายหญิง เอาความสูงตั้งลบด้วย 110 ถ้า
มากกว่านั้นก็ถือว่าน�้าหนักตัวมากกว่าปกติ

2. ประวัติประจ�าเดือนมาสม�า่เสมอหรือไม่ 
ปริมาณประจ�าเดือนมาสม�่าเสมอหรือไม่

3. มีอาการปวดประจ�าเดือน ถ้าหากปวด
เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนขนาดต้องฉีดยา จัดอยู่
ในกลุม่เสีย่งว่ามบีตุรยาก นอกจากนีโ้รคแทรก
ซ้อนอื่นๆเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความ
ดันโลหิตสูง ก็ท�าให้มีบุตรยากได้

การตรวจเบื้องต้น

คู่สมรสที่มีบุตรยาก ควรไปพบสูติแพทย์
เพื่อขอค�าปรึกษาและรับการตรวจร่างกาย 
ตรวจโรคต่างๆทีอ่าจจะมสีาเหตขุองการมีบตุร
ยาก รวมไปถงึความเสีย่งทีท่�าให้บตุรพกิารด้วย

ผู้หญิงส่วนใหญ่ก็จะตรวจเลือด ผู้ชายก็จะ
ตรวจน�้าอสุจิ ซึ่งมีค่ามาตรฐานอยู่แล้ว เช่น 
น�้าอสุจิ ควรมีปริมาณ 2.5-5 ซี.ซี. รูปร่าง
ควรมีความปกติมากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ การ
เคลื่อนไหวมีมากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งค่า
ใช้จ่ายก็ไม่มากอย่างที่คิด ประมาณ 2,000-
3,000.-บาท

แพทย์แก้ไขปัญหา
การมีบุตรยากได้เท่าไร

ไม่สามารถแก้ได้หมด โดยท่ัวไปสามารถ
แก้ปัญหาได้ 60-70 เปอร์เซ็นต์ หาสาเหตุพบ
และแก้ปัญหามีบุตรได้ อีก 40 เปอร์เซ็นต์ ไม่
สามารถแก้ปัญหาได้ เพราะมหีลายสาเหตแุละ
หลายปัจจัย

วิธีการรักษา
การมีบุตรยาก

ล�าดับการรักษาอย่างแรกต้องดูว่า ปัญหา
เกิดจากฝ่ายไหน ครั้งแรกถ้าตรวจฝ่ายชาย

แล้วตัวเช้ืออสุจิปกติหมดทุกอย่าง ก็ข้ามมา
ดูฝ่ายหญิงเลย

ในล�าดับแรก ถ้าหากว่าทั้งสองฝ่าย ชาย-
หญิงได้รับการตรวจแล้วว่าปกติทั้งสองฝ่าย 
เราก็จะก�าหนดวันไข่ตกให้มีเพศสัมพันธ์ใน        
วันไข่ตก ซึ่งปัจจุบันมีวิธีการตรวจการตกไข่                                              
ด้วยอัลตราซาวน์ด ซึ่งให้ผลแน่นอน ซึ่งไม่
เหมือนโบราณที่ก่อให้เกิดความเครียดโดย
ต้องมาวัดปรอททุกๆวัน เพียงเท่านี้ก็มักจะ
แก้ไขปัญหาได้

แต่ในบางครั้งอาจจะมีป ัญหาซับซ้อน
มากกว่าน้ัน คือท่อรังไข่จับไข่ไม่ได้ กรณีต้อง
ท�า AI คือการผสมเทียม ฉีดน�้าเชื้ออสุจิให้โดย
ฝ่ายหญิงก�าหนดวันตกไข่ แพทย์จะนัดฝ่าย
ชายมาเก็บเชื้ออสุจิคัดตัวแข็งแรงไว้ ซึ่งจะช่วย         
แก้ปัญหาชายมีอสุจิน้อยด้วย การผสมเทียม
ง่ายสะดวก ค่าใช้จ่ายต�่า ให้ผลส�าเร็จสูง แต่
ถ้าหากท�า 3 ครั้งแล้วยังไม่ประสบความส�าเร็จ                                                
ก็จะท�าขั้นสูงขึ้นไป คือท�ากิฟท์และท�าเด็ก
หลอดแก้ว

การท�ากิฟท์
และเด็กหลอดแก้ว

ท่านผู้อ่าน LE ที่เคารพ คงมีความสนใจ 
2 เรื่องนี้มาก เพราะว่าเป็นการรักษาบุตรยาก
ขั้นสูง ราคาแพง

การท�ากิฟท ์คือ การกระตุ ้นให ้มีการ       
ตกไข่หลายๆใบ จากนั้นก็ท�าการเก็บไข่โดย
การส่องกล้อง เรียกว่า Laparoscope แล้ว
เก็บเชื้ออสุจิจากฝ่ายชาย น�าเอาไข่และตัวอสุจิ
มาฉีดกลับเข้าไปอีกครั้งในท่อรังไข่ โดยกล้อง 
Laparoscope ซึ่งผ่าตัดเล็กๆแล้วผลส�าเร็จ
อยู่ที่ 30 เปอร์เซ็นต์

การท�าเด็กหลอดแก้ว คือการเก็บเอาไข่
และตัวอสุจิออกมาผสมกันข้างนอกในหลอด
แก้ว แล้วเลี้ยงเอาไว้จนได้เป็นตัวอ่อน แล้วจึง
ใส่กลับเข้าไปในโพรงมดลูก ไม่มีการผ่าตัด แต่
เป็นการใส่ตัวอ่อนเข้าไปในช่องคลอด ความ
ส�าเร็จอัตราการตั้งครรภ์จะเพิ่มเป็น 30-35 
เปอร์เซน็ต์ ส่วนค่าใช้จ่ายจะไม่แตกต่างกนัมาก 
คือแสนกว่าบาทต่อรอบ

นอกจากน้ีมีวิธีการสูงกว่าเด็กหลอดแก้ว 
คอื บลาสโตซสิ คลัเจอร์ (Blastocyst Culture) 
เป็นการเลี้ยงตัวอ่อนไปจนถึงระยะสุดท้าย
ที่จะฝังเป็นตัวเด็ก คือประมาณ 5 วัน ตรงนี้                  
จะท�าให้เพ่ิมโอกาสสูงขึ้นในการตั้งครรภ์ 50 
เปอร์เซ็นต์ ไม่เจ็บตัว ค่าใช้จ่ายโดยรวมไม่                                 

แตกต่างกันประมาณแสนบาทต้นๆ

สถานที่รักษา

มีทั้งโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่ง โรง
พยาบาลรัฐบาลใหญ่ๆหลายแห่ง เช่น โรง
พยาบาลจฬุาฯ, รามา, ศริริาช, เชยีงใหม่ ราคา
ดังกล่าวเป็นราคาโรงพยาบาลเอกชน ถ้าเป็น
ของรัฐก็จะถูกลงมาตามส่วน

ค�าถาม

ถาม: การกินยากระตุ ้นไข่ตกหลายใบมี
อันตรายหรือไม่

ตอบ: ปกติยากระตุ้นไข่ตก 3-4 ใบ ส�าหรับ
การฉดีเชือ้ผสมเทยีม การฉดียากระตุน้ไข่ เดก็
หลอดแก้วไข่ตก 8-10 ใบ ถ้าอยู่ในความดูแล
ของแพทย์ ก็ไม่มีอันตรายใดๆ ทั้งระยะส้ัน
และระยะยาว เพียงแต่ท�าให้โอกาสตั้งครรภ์
มากขึ้นเท่านั้น

ถาม: การเกิดเด็กแฝดจากการฉีดยา
กระตุ้นมีมากไหม

ตอบ: มีโอกาสเกิดได้ แต่ไม่มาก เพราะว่า
โดยธรรมชาติก็มีบุตรยากอยู่แล้ว ในหญิงท�า
กฟิท์และเดก็หลอดแก้วอยูใ่นความควบคมุของ
แพทย์ เราเลือกจ�านวนเดก็ Control ได้อยูแ่ล้ว 
ตามความต้องการของพ่อแม่

ถาม: หญิงมดลูกคว�า่มีบุตรยากจริงหรือไม่
ตอบ: มดลูกคว�่าเป็นปัจจัยหนึ่งของการมี

บตุรยากเท่านัน้ แต่โดยหลกัแล้ว ท่าคว�า่หงาย            
ของมดลูกไม่มีผลอะไร แต่ถ้าหากฝ่ายชาย
และหญิงมีเพศสัมพันธ ์และถึงจุดสุดยอด 
(Orgasm) พร้อมกัน ฝ่ายหญิงจะมีการหลั่ง                                                   
น�้าเมือกออกมาเป็นจ�านวนมาก เมื่อเชื้ออสุจิ                                                 
ฉีดเข้าไปในน�้าเมือก เมือกก็จะพาตัวอสุจิ    
เข้าไปในโพรงมดลูกไปยังท่อรังไข่ เพื่อไป
ผสมพันธุ์กับไข่ ท�าให้เกิดการตั้งครรภ์ได้ง่าย 
นี่เป็นปัจจัยส�าคัญในการตั้งครรภ์มากกว่าตัว
มดลูกงอ

อ่านมาถงึตอนนี ้ทกุท่านคงจะเริม่ตัง้ครรภ์
แล้วนะครับ ถ้าอยากได้ลูก อย่าลืมเปิดเพลง 
Classic ของ Bach, Brahm, Beethoven     
ให้ลูกน้อยในครรภ์ฟังด้วย NAD VISO 1 นะ
ครับ ลูกจะได้มีอารมณ์แจ่มใส

หวังว่าทุกท่านคงได้ลูกสมความปรารถนา
ครับ
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ไ ล ฟ์   แ อ น ด์   ส ไ ต ล์  ■   ‘น�้ำชำ’

นี้ พอมีคนลุกก็กันที่ไว้เรียกให้ไปนั่ง แอบนึก
สงสัยถ้าเขาอยู่แถววัดราชนัดดาราม สงสัยจะ
ได้ไกด์กิตติมศักดิ์

มาถงึบรเิวณโรงหนงัเฉลมิไทยเก่าในเวลา
ไม่นาน เดนิทางตอนเช้านีด่อีย่างนีแ้หละ ถนน
โล่งอากาศด ีสายตาป๊ะเข้ากบัโลหะปราสาทอนั
เล่ืองลือ เลยว่า..ไหนๆก็มาแล้ว ลองเข้าไป
เที่ยวชมดูเป็นไร ค่าผ่านประตูแค่ 20.-บาท
เอง ที่จริงต้องการเวลานอกท�าใจก่อนเข้าไป    
ผจญภัยในแหล่งอาชญากรรมตามค�าขู ่ของ
เพื่อนน่ะค่ะ ถึงจะมั่นใจในโชคชะตาของตัว
เองว่าคงไม่ถูกฆ่าตายอย่างน้อยก็ไม่ใช่วันนี้ 
55555555

ตอนเดินมาใกล้ๆปราสาท แอบเคาะดูว่า
ท�าไมถึงชื่อโลหะปราสาท อืม มันเป็นโลหะ
จรงิๆด้วย แต่ไม่รูว่้าเป็นเหลก็หรอือะไร ทีแ่น่ๆ

แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจอนิเตอร์เนท็ เพราะเหตุ
ว่ามันพลิกล็อคได้เสมอ....
ตอนที่ค้นข้อมูลขี่จักรยานในอินเตอร์เน็ท

ครั้งก่อน...ไปอ่านเจอใน Facebook ว่าเขา
มีทัวร์จักรยานเที่ยวทัศนศึกษาชุมชนหลังวัด
ราชนัดดาราม เห็นเขียนไว้น่าสนใจมากว่า
มีบ้านเก่าแก่สมัยรัชกาลที่ 5 ให้ชม อ่านแล้ว
ก็อยากไปดูให้เป็นบุญตาสักหน เพราะชื่นชอบ
บ้านเก่าๆ ประสาคนแก่ๆ แต่ที่ไม่ได้นึกคือ         
ไว้บอกเมื่อถึงเวลาดีกว่า ตอนน้ีพร้อมไปเที่ยว
กับ “น�้าชา” หรือยังคะ ถ้าพร้อมก็...ลุย!

เมื่อคืนก่อนบอกเพื่อนว่าจะไปเที่ยวชุมชน 
เพื่อนบอกว่าไปท�าไมแถวนั้น มันเป็นแหล่ง
อาชญากรรม ก็เถียงเพื่อนไปว่า กทม.เขาคง
เข้าไปเคลียร์แล้วมั้ง ไม่งั้นจะลงประชาสัมพันธ์
ในเน็ทให้คนไปขี่จักรยานเที่ยวท�าไม เพื่อน      

ก็รู้ว่าคงห้ามไม่ได้ เลยอวยพรให้รอดพ้นจาก
นักวิ่งราว เป็นการขู่ทางอ้อมนะนั่น ดังนั้นมา
เที่ยวนี้เลยพกศาตราวุธร้ายแรงที่ชื่อว่า “อ�า
เบรลล่ะ” ติดตัวไปไว้สู้กับโจร 555555

ออกเดินทางแต่เช้าวันอาทิตย์ มารอต่อ
รถเมล์แยกอโศก ก็พอรู ้ว่าสาย 60 แต่นั่ง
รอนาน เห็น 23 - 72 ผ่านมาบ่อย อ่าน                                          
ดูไปเทเวศร์ มันก็ไปทางนั้นนะ แต่ด ้วย
ประสบการณ์คร้ังก่อน เลยถามกระปี๋ก่อนขึ้น
ว่าไปเฉลิมไทยไหม? กระปี๋เซย์โน เลยนั่งรอ
รถต่อไป ระหว่างนั่งรอรถเกิดนึกถึงอะไรข�าๆ 
นั่งอมยิ้ม มองไปมองมาสบตากับชายวัยกลาง
คนๆหนึ่ง ปิ๊ง~~~5555555 เขาก็เลยแสดง
ความอารี บอกว่าต้องขึ้นสาย 60 ถึงจะไป
ลงหน้าเฉลิมไทย ไม่เท่านั้น พอรถมาก็เรียก
ให้ข้ึนรถ ข้ึนเสร็จยังดูแลให้ยืนตรงนั้นตรง

Stainless Castle...
โลหะปราสาท สถาปัตยกรรมแห่งศรัทธา
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คือไม่มีสนิม สมัยที่สร้างใหม่ๆอาจจะไม่สีด�า
อย่างน้ี อาจจะเป็นสีเงินมันวาว คงแปลกตา
ทีเดียว เพราะวัดวาในไทยส่วนมากเน้นสีทอง 

พอได้เข ้าไปแล้วรู ้สึกชอบค่ะ เหมือน
เป็นใต้ถุนอาคาร ลมทะลุได้ตลอดรอบทิศ ท�า                                                
ให้อากาศปลอดโปร่งไม่อับทึบ ที่ส�าคัญคือ
สะอาดพอดูทีเดียว แต่ก็น่ะ...ลืมตัวไปว่า...
เดีย๋วค่อยบอกนะคะว่าลมืว่าอะไร เดนิๆไปเจอ
กะไดเวียนของชอบค่ะ สมัยเด็กๆบ้านอากงที่
นเรศมีกะไดเวียน ชอบวิ่งขึ้นลงบ่อยๆ ทั้งๆ
ที่ไม่มีกิจอะไรที่ชั้นสอง แต่พอรื้อออก ก็ไม่เคย  
ได้ไปขึ้นกะไดเวียนที่ไหนอีกเลย เขาไม่มีป้าย
ห้ามขึ้น ลองขึ้นไปดูดีกว่า 

ขึ้น ไป ถึง ช้ันสอง มีพระพุทธรูปวาง
เรียงรายมากมาย ไร้ผู้คน เดินรอบถ่ายรูป
เพลิดเพลินเป็นอย่างมากค่ะ พอเดินท่ัวแล้ว

มาที่กะไดอีกทีว่าจะลงไปแล้ว เพื่อจะไปปฏิบัติ
ภารกิจที่ชุมชนเสียที มองกะไดแล้วอดอยาก
รู้ไม่ได้ว่าชั้นบนมีอะไร ก็เลยไต่ขึ้นไปอีก ชั้นนี้
เป็นทีใ่ห้อ่านหนงัสอืค่ะ เยีย่มมากเลยนะคะ มี
ที่อ่านหนังสือน่าสบายขนาดนี้ เผอิญว่าเดี๋ยว
นี้อ่านหนังสือน้อยลง เพราะเล่นเน็ทมากไป 
สมาธิเลยสั้นลงเยอะ ไม่ง้ันคงได้วางแผนห้ิว
หนังสือมาน่ังอ่านที่นี่สักวันแน่ๆ เงียบสงบ 
วิวก็สวยค่ะ มองออกไป เบื้องหลังหลังคาโลหะ 
จะเห็นภูเขาทองโดดเด่น แต่ตอนขึ้นภูเขาทอง
น่ีเหน่ือยมาก ท่ีน่ีไม่เหนื่อยเลย มีเก้าอี้โซฟา     
ให้นอน เอ๊ยน่ังอ่านหนังสืออยู่ติดหน้าต่าง 
อ่านไปดูวิวไป โรแมนติคน่าดูเลยแหละค่ะ

ตอนน้ีชักอยากรู้แล้วว่ากะไดจะพาไปได้สูง
แค่ไหน แล้วข้างบนมีอะไร เริ่มตั้งเป้าหมาย
ชีวิตว่า...ไม่ถึงจุดสูงสุด จะไม่ลงจากปราสาท 

555555555 ชั้นที่ 3 เป็นที่ส�าหรับให้นั่ง
สมาธิ มีป้ายค�าสอนเตือนใจประเทืองปัญญา                
ติดไว้ เดินไปฉงนไปว่าที่สวยๆอย่างนี้ท�าไม
ไม่มคีนมาเทีย่ว? ตัง้แต่ขึน้มาจนถงึเดีย๋วนีเ้จอ             
นักท่องเที่ยวญ่ีปุ่นคนเดียวเอง แต่ก็ดี เพราะ
ถ่ายรปูได้เสรดี.ี..ชอบ ไม่มคีนถ่ายให้กต็ัง้กล้อง
อัตโนมัติถ่ายเองก็ได้ ไม่เห็นต้องง้อผู้ใด เที่ยว
ครั้งหน้าต้องพกขาตั้งอันจิ๋วมาด้วย 

ถัดจากชั้นนั่งสมาธิก็คือชั้นสูงสุดแล้วค่ะ 
เดินชมทัศนียภาพได้รอบ ตรงกลางยังยกสูงมี
กะไดปูนสูงชัน แต่แค่ 4-5 ขั้นให้ขึ้นไปกราบ
นมสัการพระบรมสารรีกิธาตคุ่ะ ขึน้มาถงึชัน้นี้
มีพุทธศาสนิกชนชาวไทยหลายคนเลย แสดง
ว่าแต่ละคนมาถึงก็ direct มากราบพระบรม-
สารีริกธาตุเลย ไม่ได้แวะรายทางไปเรื่อย
เหมือน “น�้าชา” 

ตอนลงมาข้างล่างแล้วจะใส่รองเท้า คุณ
พระช่วย!!! อยู่ในวัดต้องอุทานอย่างนี้ 55555 
ถุงเท้าอะฮั้นย้อมสีโดยไม่ได้รับความเห็นชอบ
จากเจ้าของ ขอถอืโอกาสนีเ้ตอืนผูท้ีจ่ะมาเทีย่ว
ปราสาทเลยนะคะ ใส่ถุงเท้าสีด�ามาค่ะ ที่จริง
ตลอดรายทางก็มีเด็กถือไม้ม็อบมาเช็ดถูพื้น ถู
กะไดนะคะ แต่สถานที่โปร่งโล่งและกว้าง จะ 
ให้สะอาดเดินเท้าขาวตลอดก็คงไม่ใช่

ออกจากโลหะปราสาทด้วยความประทับใจ 
ได้เวลาออกไปปฏิบัติภารกิจแล้ว เดินมาทาง
ด้านหลังเจอห้องน�้าเรียงเป็นแถว เมียงมอง
ไปเห็นสะอาดสะอ้านดี เลยเข้าไปใช้สักหน่อย 
55555555 

หลังวัดเป็นชุมชนขนาดเล็ก ไม่มีอะไรเลย 
บ้านเก่าที่ว่าก็เก่าและทรุดโทรมมาก เข้าไป
เดินชมไม่ได้ด้วยว่าสัมภาระอุรังอุตังมากเลย
ค่ะ ผิดหวังอย่างแรงนึกว่าจะมีอะไรให้เข้าไป
ชมดู โชคดีที่มีโลหะปราสาท มิเช่นนั้นการ                  
เดินทางครั้งนี้คงเสียเปล่า ไม่มีอะไรมาเล่าสู่
กันฟัง ขากลับต้องเดินไปขึ้นรถเมล์ไกลมาก 
เกือบถึงสี่แยกคอกวัวที่ไปบางล�าพูครั้งก่อน
ทีเดียว แต่ไม่เหนื่อยค่ะ เพราะเดินไปถ่ายรูป
ไป อุตส่าห์ข้ามไปถ่ายรูปดอกไม้ที่เกาะกลาง
ถนนด้วย คราวหน้าจะไปเทีย่วไหนดหีนอ? ขอ 
search internet ก่อนนะคะ น่าน...รู้ทั้งรู้ว่า  
ไว้ใจไม่ได้ ยังไม่หลากจ�านะ ก็...555555555
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ก่
อนจะไปถึง ‘เซาะฮึ้ง’ ซ่ึงเป็นอีกเจ้าใน
หาดใหญ่ที่ใคร่พูดถึง แล้วผ่านทางต่อ

ไปจนถึงเกาะสิงคโปร์อย่างที่บอกไว้ ผมขอ
แวะกลับไปที่ร้าน ‘อ้า’ อีกสักหนนะครับ แต่ไม่                                                 
ได้ไปแต่งโต๊ะกับเครื่องเคียงใดๆ หากเป็น
เพราะหลงัจากอ่านทีเ่ขยีนเล่าไปในฉบบัทีผ่่าน
มา ก็ให้รู้สึกเป็นงง ปนเง็ง พร้อมๆกับอยาก
เขกกบาลตัวเองขึ้นมาทันที เพราะที่เล่าให้ฟัง
จานนึงนั้น เขียนไปได้อย่างไรว่า ‘หูฉลาม
ผัดแห้ง’

เพราะในความเป็นจรงินัน้ ตวัเองได้ตดัขาด                                                              
กับเมนูหูฉลามทุกรูปแบบมานานนักหนาแล้ว 
นานจนลืมไปแล้วล่ะครับ ว่าเป็นต้ังแต่เม่ือไร 
จ�าได้แต่เพียงหาบเจ้าสุดท้ายที่ไปกินก่อนบอก
เลิกศาลากัน ว่าเป็นเจ้าไหน

ด้วยทกุวนันีแ้ม้จะบอกลากบัเมนหููฉลามที่
ว่า หากมีเวลาหรือว่าผ่านทางไปแถบนั้นแบบ
พอได้เวลา ก็มักจะชะแว้บเข้าไปอยู่เนืองๆ 
เนื่องเพราะแม้ฝีมือตุ๋นหูฉลามของเฮียเค้าจะ

มุ ม ส บ า ย  ■   ‘ถมทอง’

เด็ดนัก แต่ฝีมือเถ่าชิ้วอีกรายที่ยืนหน้าเตา                                                
กระทะนัน้ ไม่เป็นสองรองกนัทีไ่หนเลย เพราะ
เวลาผัดหมี่แต่ละกระทะจากกลางซอยน่ะ 
กลิ่นไหม้นวลแบบหอมกระทะลอยไปถึงหน้า
ปากซอยน่ันเทียว เป็นกลิ่นหอมไหม้ที่จมูก
ได้สัมผัสปุ๊บ ลิ้นแทบจะรับรู้รสได้ปั๊บ ว่าเป็น
ต้องอร่อยเด็ด แม้หมี่ผัดแห้งจานนั้นจะยังมา
ไม่ถึงโต๊ะก็ตาม 

ไม่บ่อยดอกนะครับ ที่แวะกินก๋วยเตี๋ยว
ผัด หรือหมี่ผัด หาบไหน แล้วได้กลิ่นผัดเส้น                          
ไหม้นวลแบบหอมกระทะอย่างที่ว ่า ขณะ
เดียวกันก็เช่ือได้ว่ากล่ินแบบนี้โชยมาเข้าจมูก
เมื่อไร ก็เตรียมอร่อยได้เลย อีกเจ้าที่ผัดเส้น   
ได้เด็ดดวงระดับเหลานั้น เป็น Silver Kitchen 
ท่ีอยู่เลยสี่แยกราษฎร์บูรณะไปทาง Big C 
หน่อยนงึ แถวๆปากซอย 18 นี,้ กเ็ป็นอกีหาบ
ครบั ทีพ่อนกึถงึเส้นใหญ่ราดหน้าทไีร กลิน่เส้น
ท่ีผัดหอมไหม้ดังว่าของเจ้านี้ก็จะลอยมาก่อน
ใครอื่นในจินตนาการนั่นเทียว

ไหนๆก็แวะเรื่องหูฉลามหาบที่พูดถึงนั้น
แล้ว ขอต่ออีกหน่อยแบบม้วนเดียวจบละกัน 
เพราะจ�าได้ว่าเคยอ่านข้อเขียนเกี่ยวกับเรื่อง
กินข้างทางอะไรเทือกนี้ของ ‘นักกิน’ และ ‘นัก
ชมิ’ ทีไ่ด้ชือ่ว่าเป็นตวัจรงิอกีคนหนึง่ ซึง่เป็นมอื
กฏหมายระดับต้นๆของประเทศ และเคยจัด 
ส�ารับคาวหวานให้คอ รอ มอ มาแล้วไม่รู้จะกี่
คณะ ได้เคยเขียนแบบพูดถึงเอาไว้ ว่ามีผู้หลัก
ผูใ้หญ่ทีน่บัถือกัน บอกมเีจ้าหูฉลามรถเขน็หาบ
นึง ขายแถวๆตลาดบางรัก อร่อยเด็ดนัก จะ
หาโอกาสไปชิมแล้วมาเล่าสู่กันฟัง

ผมอ่านแล้วก็นึกขึ้นมา ว่าต้องเป็น ‘ไต๋ตง’ 
นี่ละ ไม่มีผิดไปโผล่ที่หาบอื่นแน่ๆ เพราะเป็น
รถเขน็ขายหฉูลามขึน้ชือ่อยูล่ะแวกนัน้เพยีงเจ้า
เดียว พร้อมกับนึกต่อในใจ ว่า-เออหนอ, คน
เราแม้จะได้ชื่อว่าได้เคยไปกินอร่อยที่ไหนมา
แล้วทัว่ประเทศ กบัค่อนโลก กย็งัหลงหหูลงตา
ของอร่อยบางหาบไปได้ ซึ่งก็พอๆกับที่บอก    
ให้ได้รู้อยู่ในที ว่าของดี ของอร่อย ในบ้านเรา
นั้นมีทั่วไปสรรหาไม่หมดจริงๆ 

‘ไต๋ตง หูฉลาม เลิศรส’ (เขียนป้ายติดรถ
เขน็ตวัเป้งๆไว้ให้เหน็อย่างนัน้ ครบทัง้ไทย จนี 
ญี่ปุ่น อังกฤษ) ที่ว่านี้ เป็นรถเข็นขายอยู่หน้า
ปากซอยที่ติดๆกับห้างโรบินสัน สาขาบางรัก 
ซอยเดียวกับที่เห็นแผงขายผลไม้ทางด้านซ้าย
มือนั่นแหละครับ ส่วนรถเข็นหูฉลามอยู่ฝั ่ง
ขวา เข็นออกมาขายหน้าปากซอยตั้งแต่เย็นๆ 
พลบค�่า ตั้งเตาไปจนถึงดึกดื่น ตั้งโต๊ะเก้าอี้กิน
กันแถบฟตุบาธแถวๆในซอย หน้าปากซอย ตดิ
รถเขน็นัน่เลย จรงิๆแล้ว เดนิลกึเข้าไปในซอย
ซึ่งมีตึกแถวด้านขวามือประมาณกลางๆซอย 
จะมีห้องหนึ่งที่ติดแอร์ ตั้งโต๊ะเล็กๆพอนั่งกัน
ได้โต๊ะละสองสามคนอยูส่องสามตวั ซึง่จะเปิดให้
เฉพาะขาประจ�าจรงิๆ และทีห่น้าห้องแถวทีว่่านี้
แหละครับ เป็นที่ตั้งเตา ตั้งกระทะ ท�า ‘หมี่ผัด
ฮ่องกง’ ที่พูดถึง ซึ่งใส่เครื่องมาแบบหนักมือ
ทั้งเนื้อปูเป็นก้อนๆ แฮม เห็ดหอม แปะก้วย                             
และถ่ัวงอกเด็ดหาง คลุกเคล้ากันมาแบบทั้ง
เส้นทั้งเครื่องพอๆกัน

ที่ทางจะหมดแล้ว, ยังกลับไปไม่ถึง ‘อ้า’ 
เลย คืออย่างนี้ครับ จานที่บอกว่าอร่อยจนมี
คนขอเบิ้ลนั้น ไม่ใช่ ‘หูฉลามผัดแห้ง’ อย่าง
ที่บอกไป แต่เป็น ‘กระเพาะปลาผัดแห้ง’ ที่ตัก
พอดีค�าวางบนใบผักกาดหอม แล้วเหยาะจิ๊กโฉ่
หน่อยนึง จากนั้นก็ห่อแล้วส่งเข้าปาก

อ�้า, อร่อยจริงๆ

ยังไปไม่ถึง ‘เซาะฮึ้ง’
เพราะไปสะดุด ‘ไต๋ตง’ เข้าให้
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