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I’m the winner!

บริษัท โคไนซ อีเล็คโทรนิค จำกัด
4 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แยก 2 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02.276.9644 (อัตโนมัติ 5 คูสาย) โทรสาร 02.275.7023
ชั้น 4 เซ็นทรัลเวิลด พลาซา โทร. 02.255.6451 • ชั้น 3 ซีคอน สแควร โทร. 02.721.9223
เชียงใหม โทร. 053.222.154 • นครศรีธรรมราช โทร. 075.346.752
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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 Most Well- Rounded iPhone Dock E ver He ard. - 

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

 26 ฝึกการฟัง
  คอืหน้าทีข่องคนเล่นเครือ่งเสยีง

ท ด ส อ บ

 36 In-House Test
  NAD C 390DD
  Direct Digital Integrated   
  Amplifier

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 สินค้าราคาพิเศษ

 14 New Products

 20 News & Review 

 28 Custom File

 32 เสน่หาอะนาล็อก

 40 Movie Review

 43 Oral Care

 44 เฮลธ์ แอนด์ แคร์

 46 ไลฟ์ แอนด์ สไตล์

 48 เรื่อง-ดีดี- -
  ที่ผ่านมาทาง(e)เมล

 50 มุมสบาย

เผลอแป๊บเดียว ยังกับหนังโกหกเลยนะคะ โอ้โฮ จากต้นปีนี่ปลายปีอีกแล้ว มาแล้วนะคะ วันนี้ที่รอคอย 
เราก�าลังจะมีงาน Conice Happy Days ที่จะได้ Happy กันถ้วนหน้าเลยนะคะ สินค้าลดลงถูก ถูก 
และถูกมากๆ อย่างที่หลายท่านรอคอยเลยนะคะ อาทิเช่น

NAD C 316BEE จาก 16,000.- เหลือเพียง 11,160.-บาท
NAD C 326BEE จาก 23,000.- เหลือเพียง 16,000.-บาท
NAD C 356BEE จาก 31,500.- เหลือเพียง 21,900.-บาท
NAD C 375BEE จาก 69,000.- เหลือเพียง 48,000.-บาท
NAD C 390DD จาก 121,000.- เหลือเพียง 84,500.-บาท
ล�าโพงทั้ง Image B5, T5, T6, Alpha T1 และ NHT SuperZero 2.0 ลดอุตลุด ฝุ่นกลบเลย    

ทีเดียวนะคะ ลดจนลานทิพย์แทบขาดใจแล้วเลยค่ะ แต่พวกเราชาว Conice บ้านทวาทศินก็รู้สึกสนุกนะคะ 
เพราะเราถือคติที่ว่า “การให้เป็นเหตุให้เกิดความสุขยิ่งกว่าการรับ” และพวกเราก็รู้สึกว่าจะเป็นความสุข 
ทั้งที่ บ้ า น ท ว า ท ศิ น และเป็นความสุขของชาวสมาชิกของเราทุกท่าน

ทีนี้เราก็มาคุยกันยาวถึงงาน Open House & Swap Day ของเรานะคะ
ปีนี้อย่างเคยค่ะ เรามีของเกรด B ซึ่งเป็นของโชว์หรือของตกรุ่นแล้วของเราให้อีกมากมาย เอา

เป็นว่า โกดังหลวมเลยทีเดียวค่ะ ราคาแบบขายไปร้องไห้ไปเลยก็มีนะคะ อ้อ! และเรามีของที่ขายเป็นซาก 
เป็นสินค้าที่ซ่อมไม่ได้ ไม่มีอะไหล่ ขายเผื่อใครที่เป็นช่างจะมา Cannibalise คือเอาชิ้นส่วนบางส่วนไปใส่
ตัวอื่น เพื่อให้ใช้งานได้ เราจะขายเพียง 500, 1,000, 2,000, 3,000 อะไรแบบนี้นะคะ เครื่องพวกนี้เราจะ
ท�าต�าหนิไว้ เพื่อให้เอาไปใช้ มิใช่เอาไปขายต่อนะคะ ท่านที่ไม่เห็นยี่ห้อและ Serial No. ของสินค้า โปรด
ทราบว่าเราขายเป็น ซาก นะคะ อย่าซื้อมาเล่นนะคะ

ในงานเราจะมีดนตรีซึ่งเหมาะกับทุกวัยเลยนะคะ เราจะมีคุณวินัย พันธุรักษ์ ส�าหรับวัยอย่าง
คุณคณิต แล้วก็มี Apple Girls Band ส�าหรับวัยอย่างลูกคุณคณิต และมีคุณอ๋อม อรรคพันธ์ นะมาตร์ 
ส�าหรับสาวๆ มาร้องเพลงให้ฟัง และเล่นเกมส์ รวมทั้งจับรางวัลด้วยนะคะ

ส่วนตอนบ่าย 3 โมง (15.00น.) แน่นอน เรามีรายการนาทีทอง เรามีของราคาพิเศษมากมาย 
ยังไม่บอกดีกว่านะคะ แต่ที่แน่ๆก็คือ มีพิเศษมากๆค่ะ ต้องมาลองมาดูนะคะ เราเปิดงาน 10.00น.นะคะ 
อย่ามาแต่เช้ามืด เพราะโรงแรมไม่ให้เข้านะคะ ขอให้มา 9.00น. เพราะทางโรงแรมเขาจะไม่ให้เข้าก่อนนะ
คะ รับบัตรคิวได้ตอน 9.00น.ที่โรงแรมค่ะ

กรุณาโทรจองที่นั่งในงานนะคะ เพราะงานของเรารับรองสนุก เป็นงานออกร้านมีปาเป้า ยิงปืน, 
มีอาหารเป็นซุ้มๆ, เครื่องดื่ม และรายการดนตรีสนุกๆส�าหรับทุกเพศทุกวัย ไม่มาไม่ได้แล้วนะคะ

อย่าลืมกาปะดิทินเอาไว้เลยนะคะ งาน Conice Happy Days เริ่มวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 
จนถึงวันที่ 5 มกราคม 2556 สินค้าใหม่ราคาพิเศษสุดๆ ส่วนงาน Open House & Swap Day มีวันอาทิตย์ที่ 
16 ธันวาคม 2555 เวลา 10.00-15.00น. ห้องแกรนด์ บอลล์รูม ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา ถนนรัชดาภิเษก

ด้วยรักและระลึกถึง

ปล.:     1. เรามีสินค้าใหม่วัยรุ่นสุดๆ ชื่อ SoundCast มาดูนะคะ ไม่ดูไม่ได้ เดี๋ยวตกยุคนะคะ
2. ต่างจังหวัดไม่ต้องเสียใจ เราแบ่งสินค้าไว้ให้ โทรสั่งซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 1-15 ธันวาคม เพราะวัน

งานจะไม่รับสั่งซื้อจากต่างจังหวัดนะคะ
3. มีอะไรให้ซื้ออีกมากมายนะคะ Bell’O, Supra, Brittania และ Waterpik ลดกระจาย

สวัสดีค่ะ ท่านสมาชิก
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กรอบรูปดิจิทัล                    
ส�ำหรับสำวก Instagram 

ช่
วงนี้กระแส Social Media 
มาแรงอย่างไม่หยุดยั้ง

จริงๆค่ะ ไหนจะ Facebook, 
Twitter, Socialcam แล้วก็                     
Instagram ที่เหล่าเซเล็บ     
ทั้งหลายใช้โพสท์รูปตัวเองตาม
สถานที่ต่างๆ เพื่อให้สังคมรับรู้             
ทุกความเคลื่อนไหว ท่านผู้อ่าน 
Life Entertainment ล่ะคะ ต้อง
ถ่ายรูปอัพสเตตัสก่อนทานข้าว
กันบ้างมั๊ยเอ่ย แล้วใช้แอพฯ
อะไรถ่ายคะ ที่แน่ๆแอพฯที่
ถือว่า “อินฝุดๆ” คงหนีไม่พ้น       
อินสตาแกรมใช่มั๊ยคะ และเพื่อ
ความอินอย่างต่อเนื่อง วันนี้เลย
เอา Gadgets นี้มาน�าเสนอค่ะ 

มันคือ Instacube โดย   
พื้นฐานการท�างาน อินสตาคิวบ์ 
ก็คือ กรอบรูปดิจิทัลที่จัดท�าออก
มาเพื่อแสดงผลภาพที่มาจาก
ฟีดในบริการอินสตาแกรมแบบ                            
เรียลไทม์ โดยขนาดของภาพ
ที่แสดงจะปรากฏบนจอสัมผัส
ขนาด 6.5 นิ้วที่ความละเอียด 
600 x 600 พิกเซล ซึ่งผู้ใช้จะ
สามารถวิวภาพที่ละเอียดสูงสุด
ได้เท่ากับที่อินสตาแกรมเปิดให้ใช้
ในปัจจุบัน ผู้ใช้สามารถแตะบน
หน้าจอ เพื่อดูภาพต่างๆ อีกทั้ง
ยังสามารถพิมพ์ข้อความผ่าน
คีย์บอร์ดบนหน้าจอสัมผัสได้ด้วย 

ที่ เ ห็ น แ ล ะ เ ป็ น ไ ป

ที่ด้านบนของตัวเครื่องจะมีปุ่ม
ที่ใช้ส�าหรับเปิดปิดการท�างาน 
และสลับฟีด รวมถึงปุ่มรูปหัวใจไว้
กดให้กับภาพที่ชอบ Instacube 
ท�างานด้วยระบบปฏิบัติการ 
Android หน่วยความจ�า 256 
MB และสตอเรจ 4 GB 

Instacube เชื่อมต่อกับ
บริการอินสตาแกรมผ่านเน็ทไร้
สาย Wi-Fi โดยภายในตัวเครื่อง
จะมีแบตเตอรีย์ที่รีชาร์จได้ และ
ด้วยขนาดที่ไม่ใหญ่เกินไปนัก 
ท�าให้คุณสามารถน�ามันไปใน
ที่ต่างๆที่เชื่อมต่อไร้สาย Wi-Fi 
ได้ เพื่อดูภาพอัพเดทด้วยขนาดที่
เต็มตา พร้อมทั้งคลิกภาพที่ชอบ 
โพสท์ข้อความได้ทกุท่ีท่ีต้องการค่ะ  

อินสตาคิวบ์เป็นโพรเจ็คท์ที่                              
ระดมทนุอยูบ่นเวบ็ไซท์ Kickstater 
โดยคุณผู้อ่านที่สนใจอยากได้

เป็นเจ้าของ 1,000 เครื่องแรก 
สามารถเข้าไปสนับสนุนเงิน
ทุนที่ 99 เหรียญฯ (ประมาณ 
3,000.-บาท) ซึ่งถูกกว่าราคาที่
จะวางขาย (หากได้ผลิต) ถึง 50          
เหรยีญฯ (ประมาณ 1,500.-บาท) 
เลยทีเดียวล่ะค่า

■■ ที่มา: kickstarter

ว้ำว!!! กล้อง Instagram 
ฝันที่เป็นจริง

ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะ
คะ เรามาต่อกันด้วยกล้อง 

Socialmatic กล้องอินสตาแกรม
จะมาพร้อมกับความสามารถใน
การเชื่อมต่อไร้สาย Wi-Fi หรือ 
3G โดยผู้ใช้จะสามารถอัพโหลด
ภาพถ่ายเข้าไปในโซเชียล                            
เน็ทเวอร์คอย่างเช่น Facebook, 
Twitter, Instagram หรือแม้แต่
ส่งผ่านอีเมล หรือ MMS ได้
ทันทีค่ะ

ส่วนคุณสมบัติอื่นๆเกี่ยวกับ
ตัวเครื่อง ด้านหลังของกล้องจะ
มาพร้อมกับหน้าจอสัมผัส 4:3 
อ็อพติคัลซูม และแฟลช LED 
ท�างานด้วยระบบปฏิบัติการ 
Android (เวอร์ชัน???) ADR 
Studios บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ 
โซเชียลเมติคยังได้เปิดเผย
อีกด้วยว่า กล้องที่ออกมาจะมี

สตอเรจให้เลือก 2 ขนาดด้วยกัน
คือ 16 GB หรือ 32 GB และ
เป็นแบบ Wi-Fi หรือ Wi-Fi+3G 
อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทยัง
ไม่ได้ระบุก�าหนดการที่แน่นอน
ว่า จะสามารถวางตลาดกล้อง      
อินสตาแกรมนี้ได้เมื่อไร แต่
พวกเขามีแผนคร่าวๆ ว่าเป็น
ช่วงกลางปี 2013 ส�าหรับคุณ
ผู้อ่านที่ชื่นชอบคอนเส็พท์ของ                          
โซเชยีลเมตคิ กล้องอนิสตาแกรม
ที่ใช้โอเอสแอนดรอยด์เตรียมเก็บ
ตังค์รอได้เล้ยยยย

คุณสมบัติของโซเชียลเมติค
  ■ หน้าจอสัมผัส อัตราส่วน 
4:3  

  ■ สตอเรจ 16 GB, 32 GB 
  ■ Wi-Fi, 3G, Bluetooth
  ■ เลนส์ 2 ชุด ชุดแรกใช้
ถ่ายภาพ ส่วนชุดที่สอง
ใช้ฟิลเตอร์ 3D รันแอพ
ส�าหรับใช้เป็นเว็บแคม 
และอ่าน QR Code 

  ■ ออ็พตคิลัซมู + LED Flash
  ■ เครื่องพิมพ์ภายใน
กล้องสามารถพิมพ์ภาพ      
อินสตาแกรมออกมาได้

  ■ คาร์ทริดจ์พร้อมแผ่น  
กระดาษอินสตาแกรม

  ■ หมึก 4 สีแยกตลับ
  ■ InstaOS 1.0 เชื่อมกับ 
Facebook & Instagram

  ■ ที่มา: kickstarter

กระเป๋ำเดินทำง                 
ที่ “เดิน” ตำมคุณได้เอง!!!

Hop! เป็นกระเป๋าเดินทาง                    
ที่ได้รับการออกแบบให้

มาพร้อมกับภาครับที่สามารถ
สื่อสารไร้สายด้วยบลูทูธกับ
สมาร์ทโฟนของคุณ เพื่อให้มัน
เคลือ่นทีต่ดิตามคณุไปทกุหนแห่ง
ด้วยล้อ และส่วนควบคุมทิศทาง
ได้เอง จะเรียกว่าเป็นกระเป๋า
เดินทางแบบ “แฮนด์ฟรี” ก็น่า
จะถกูต้อง เพราะหากคณุเดนิทาง
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ด้วย Hop! คุณจะไม่ต้องใช้มือ
ลากกระเป๋าให้เมื่อยอีกต่อไปค่ะ 

โดยระบบการท�างานของ
มันจะติดตามเจ้าของ (ที่พก
สมาร์ทโฟนติดตัว) ในระยะห่าง
คงที่ และหากสัญญาณการ               
เชื่อมต่อระหว่างมือถือกับกระเป๋า
ถูกตัดขาด จะด้วยเหตุใดก็ตาม 
กระเป๋าจะล็อคตัวเอง และ    
สมาร์ทโฟนจะสั่น เพื่อแจ้งให้    
ผู้ใช้ทราบ

นอกจากนี้ เจ้าของ Hop! 
ยังสามารถตั้งโพรแกรมให้มัน
ตามคนอื่น หรือควบคุมโดย  
เจ้าหน้าที่ได้ค่ะ เรียกง่ายๆว่า
มันจะเดินตามเราเหมือนลูกสุนัข    
กันเลยทีเดียว ในส่วนของ
เทคโนโลยีที่มีการสื่อสารระหว่าง
ภาครับของกระเป๋ากับเจ้าของ
จะมีเรื่องของการระบุตัวตน
ของเจ้าของ และสัญญาณจาก                            
สมาร์ทโฟนด้วย โดยชิพควบคุม
ขนาดเล็กจะคอยค�านวณ
ต�าแหน่งของกระเป๋ากับระยะ

ห่างของสมาร์ทโฟนตลอดเวลา 
เพื่อรักษาระยะห่างให้คงที่ แม้
ปัจจุบัน Hop! จะยังคงเป็นแค่
ต้นแบบของหุ่นยนต์กระเป๋า
เดินทางขนาดเล็ก แต่หากมันได้
พัฒนาออกมาจริงๆ คงจะมีรุ่น
ใหญ่กว่านี้มั๊งคะ ติดตามตอน
ต่อไป

  ■ ที่มา: cargocollective

เครื่องคิดเลขที่วำด “ปุ่ม”     
ได้ตำมต้องกำร?

D.I.Y. Calculator เป็น
เครื่องคิดเลขจริงๆ

ที่ไม่ใช่แอพฯบน iPhone หรือ    
Android โดยจุดเด่นของการ
ใช้งานก็ตามชื่อเรียกของมัน
เลย เพราะเมื่อคุณได้มันมาเป็น
เจ้าของ คุณจะพบว่า มันไม่มีปุ่ม
อะไรให้เลย ยกเว้นช่องแสดง
ผลจอ LCD กับแผงโซลาร์เซลที่       
ด้านบน ส่วนพื้นที่ที่เหลือเป็น
ลายเส้นของกระดาษจดบันทึก 

ซึ่ง ณ พื้นที่หน้ากระดาษว่างๆ
นี้เอง ที่มันเปิดโอกาสให้คุณ
สามารถออกแบบวาดรูปปุ่ม
ตัวเลข และฟังค์ชันต่างๆได้ตาม
สไตล์ลายมือของคุณ แถมพื้น
ทีว่างที่เหลือไว้บรรจงลวดลาย
ศิลปะได้เองอีกด้วยค่ะ

ประเดน็ทีค่วรระวงันอกเหนอื                          
จากความสนุกของดี.ไอ.วาย.   
คัลคูเลเตอร์ ก็คือ คุณต้องวาด                            
ฟังค์ชันของปุ่มให้ตรงกับการ
ท�างาน ซึ่งในชุดที่ให้มาจะ
มีเทมเพลทให้ด้วยว่า ต�าแหน่ง
ไหนเป็นปุ่มอะไร? จะได้ไม่วาด
ผิด เบื่อรูปแบบเดิมๆที่วาดไว้ก็
วาดแผ่นใหม่แทนได้ สนนราคา
ของมันอยู่ที่ 8 เหรียญฯ หรือ
ประมาณ 240.-บาท โดยจะ
วางตลาดเร็วๆ นี้บนเว็บไซท์                        
Mustard และ Perpetual Kid จ้า

  ■ ที่มา: justmustard

กล้องจิ๋วดีไซน์ LEGO     
ถำ่ยภำพ+คลิพได้

มาที่กล้องอีกซักทีนะคะ 
Chobi Cam Block เป็น

กล้องจิ๋วที่ออกแบบเป็นชิ้นส่วน                  
บล็อค LEGO โดยด้านบน

ที่มีลักษณะเป็นปุ่ม จะมีช่อง
เลนส์อยู่ระหว่างตรงกลาง ซึ่ง
ปุ่มขวาบนจะสามารถกดเป็น            
ชัทเตอร์ค่ะ เพื่อบันทึกภาพขนาด 
1280 x 1024 พิกเซล หรือวิดีโอ
ได้ ส่วนปุ่มล่างที่พิมพ์ตัว M จะ
ใช้ส�าหรับถ่ายภาพ หรือวิดีโอ                             
ขาวด�า (Monochrome) 
นอกจากนี้ ที่ด้านข้างของชิ้น  
ตัวต่อยังมีช่องใส่การ์ดหน่วย
ความจ�า SDHC ได้สูงสุด 32 
GB ด้วยค่ะเพื่อใช้เก็บข้อมูลของ
ภาพถ่ายและคลิพ

ส่วนด้านตรงข้ามกับช่องใส่
การ์ดหน่วยความจ�าของกล้อง 
โชบิ แคม บล็อค จะมีพอร์ท 
Mini USB ส�าหรับเชื่อมต่อกับ
สายเคเบิล เพื่อถ่ายโอนข้อมูล
เข้ากับคอมพิวเตอร์ หรือจะใช้
มันเป็นฮาร์ดดิสค์ภายนอกก็ได้
ด้วยเหมือนกันนะคะ กล้องจิ๋ว
ดีไซน์เลโกนี้จะเหมาะกับเด็กเล็ก
ที่อยากได้กล้องไว้ถ่ายรูปเล่น      
มีให้เลือก 3 สีด้วยกันค่ะ คือ 
เขียว, ส้ม และแดง สนนราคา
อยู่ที่ประมาณ 1,550.-บาทค่ะ

  ■ ที่มา: jtt



จ า ก

โชว์รูม
■   ‘หนึ่งเดียว คนเดิม’

สวัสดีคะ ฉบับนี้ “จาก
โชว์รูม” มาพร้อมกับข่าวที่                         

แฟนานุแฟน หลายต่อหลาย
ท่านรอคอย นั่นก็คือ ข่าวงาน
ลดราคาประจ�าปีครั้งยิ่งใหญ่ที่ทุก
คนรอคอยกันค่ะ

นั่นก็คืองาน Conice 
Happy Days 2012 นั่นเอง

Conice Happy Days 
2012

โดยงานนี้เป็นงานลดราคา
ครั้งใหญ่ส่งท้ายปี ที่ทางเรา 

จัดโพรโมชันลดราคาสินค้า ทุก
แบรนด์ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ลงมา
อย่างสะใจกันเลยทีเดียว ไม่ว่า
จะเป็นสินค้าจาก NAD, PSB, 
NHT, Velodyne, Supra, 
Bell’O ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ เป็น
สินค้าใหม่แกะกล่อง รับประกัน
เต็มที่เลยค่ะ 

โดยนอกจากสินค้าจะมีราคา
ลดกันเยอะแยะไปหมดแล้ว เรา
ยังมีสินค้ากลุ่มที่เราดึงมาลด
ราคาพิเศษอีกมากมาย หลายรุ่น 
เอามายกตัวอย่างพอเซอร์ฟๆ                      
ก็เช่น สินค้าจาก NAD ในกลุ่ม
อินติเกรตเตด แอมป์ Classic                            
Series ยอดนิยม ปีนี้เราเอา
มาท�าราคาดีๆให้ท่านเลือกกัน
ครบๆทุกรุ่นเลย เช่น NAD C 
316BEE จากราคาตั้ง 16,000.-
บาท ลดเหลือเพียง 11,160.-
บาท, NAD C 326BEE จาก
ราคาตั้ง 23,000.-บาท ลด
เหลือเพียง 16,000.-, NAD C 
356BEE จากราคาปกติ 31,500.-
บาท ก็ลดเหลือเพียง 21,900.-
บาท, NAD C 375BEE จากปกติ 
69,000.-บาท ลดเหลือเพียง 
48,000.-บาท หรือแม้กระทั่ง 
NAD C 390DD ดิจิทัล แอมป์ที่
ก�าลังดังมากๆอยู่ในตอนนี้ ก็ลด
ราคาลงจากปกติ 121,000.-บาท 
เหลือเพียง 84,500.-บาทเท่านั้น
เองค่ะ 

  ■ NAD Stereo Integrated Amplifier C 316BEE                                 
จากราคาตั้ง 16,000.-บาท ลดเหลือเพียง 11,160.-บาท

  ■ NAD Stereo Integrated Amplifier C 326BEE                              
จากราคาตั้ง 23,000.-บาท ลดเหลือเพียง 16,000.-

  ■ NAD Stereo Integrated Amplifier C 356BEE                              
จากราคาปกติ 31,500.-บาท ก็ลดเหลือเพียง 21,900.-บาท

  ■ NAD Stereo Integrated Amplifier C 375BEE                                
จากปกติ 69,000.-บาท ลดเหลือเพียง 48,000.-บาท

  ■ NAD C 390DD Direct Digital Integrated Amplifier ที่ก�าลังดังอยู่ในตอนนี้   
ก็ลดราคาลงจากปกติ 121,000.-บาท เหลือเพียง 84,500.-บาทเท่านั้น
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หรืออย่างเครื่องในกลุ่ม A/V 
Receiver ปีนี้เราก็เอามาลด
ด้วย อย่าง NAD T 748 ที่เมื่อ
สองเดือนก่อนเราเอามาลดถล่ม
ทลายจาก 44,000.-บาท เหลือ 
21,000.-บาท แล้วประสบความ
ส�าเร็จขายถล่มทลายกันไปแล้ว
นั้น ข่าวดีคือช่วงสิ้นปีนี้ เราได้
มาจากทางเมืองนอกอีก 1 ล็อท
ค่ะ ซึ่งเราก็รีบตอบสนองความ
ต้องการของแฟนๆทันทีด้วย
การน�ามาลดราคาขายราคา
เดิมอยู่ที่ 21,000.-บาทอีกครั้ง
ค่ะ เอาแบบส่งท้ายปีกันไปอีกนะ
คะ ใครที่พลาดจากคราวที่แล้ว 
ขอบอกว่ารบีๆหน่อยนะคะ ของมี
จ�านวนจ�ากัดค่ะ

ส่งท้าย NAD ก็มีอีกสอง
รุ่นที่ลดเยอะกันเป็นพิเศษนะ
คะ นั่นก็คือเครื่องเล่นซีดี NAD 
C 515BEE ที่งานนี้เราลดราคา
จากเครื่องละ 12,900.- เหลือ
เพียง 8,700.-บาท สุดๆแล้วล่ะ
ค่ะ ราคานี้หาความคุ้มกว่านี้ไม่ได้
แล้ว กับอีกรุ่นคือ NAD T 777 
เอ/วี รีซีฟเวอร์ รุ่นท็อพสุดๆของ
เรา ที่ลดราคาเหลือเพียงเครื่อง

ละ 108,000.-บาท จากปกติขาย
กันร่วม 156,000.-บาท เลย
ทีเดียวค่ะ 

ส่วนสินค้า NAD รุ่นอื่นๆที่
ไม่ได้น�ามาลงในเที่ยวนี้นั้น ก็ไม่
ต้องตกใจนะคะ “ทุกรุ่น” ย�้าว่า
ทุกรุ่น ลดราคาหมดค่ะ สอบถาม
ร้านค้า สาขาใกล้บ้านท่านได้เลย
ค่ะ ว่าราคาเป็นอย่างไรและ
มีเงื่อนไขพิเศษเพิ่มเติมอะไรอีก
บ้างนะคะ

เสร็จจาก NAD ก็มาดู PSB 
กันบ้าง ซึ่งเราก็จัดสินค้า PSB 
ตัว Hot มาท�าราคากันแบบ
ให้สะจายยย กันไปเลย โดย
เฉพาะ PSB Image T6 ยอด
ล�าโพงตั้งพื้นจาก PSB ที่คว้า
รางวัลมามากมาย และได้รับ
ความเรียกร้องจากแฟนๆให้จัด
โพรฯกันหน่อย ก็จัดให้ค่ะ โดย 
PSB Image T6 ในช่วงงาน
นี ้เราลดราคาแบบสดุๆ จากปกติ 
56,000.-บาทต่อคู่ ลดเหลือเพียง
คู่ละ 29,900.-บาทต่อคู่เท่านั้น
ค่ะ ล�าโพงตั้งพื้นขนาดนี้ ราคานี้ 
ต้องบอกว่า “สุโค่ย” ค่ะ 

และนอกจาก PSB Image 

  ■ NAD Compact Disc Player C 515BEE                                     
งานนี้ลดราคาจากเครื่องละ 12,900.- เหลือเพียง 8,700.-บาท คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว

  ■ NAD AV Surround Sound Receiver T 748                                 
ลดถล่มทลายจาก 44,000.-บาท เหลือ 21,000.-บาท อีกครั้ง

  ■ NAD AV Surround Sound Receiver T 777 รุ่นท็อพสุดๆ                     
ลดราคาเหลือเพียงเครื่องละ 108,000.-บาท จากปกติขายกันร่วม 156,000.-บาท   ■ PSB Image T6 

Tower Speakers ลด
ราคาแบบสุดๆ จาก
ปกติ 56,000.-บาท
ต่อคู่  เหลือเพียงคู่
ละ 29,900.-บาทต่อ
คู่เท่านั้น

  ■ Image T5 Tower 
Speakers ปกติขาย
อยู่ที่ 42,000.-บาท
ต่อคู่ ก็ลดเหลือเพียง 
26,900.-บาทต่อคู่
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T6 ลดราคาเยอะแล้ว รุ่นอื่นๆ
ในซีรีส์นี้ก็ลดลงมาเยอะทีเดียว
นะคะ อย่าง PSB Image B5 ก็
ลดจากคู่ละ 18,000.-บาท เหลือ
เพียง 11,900.-บาทเท่านั้น หรือ
อย่างรุ่น Image T5 ที่ปกติขาย
อยู่ที่ 42,000.-บาทต่อคู่ ก็ลด
เหลือเพียง 26,900.-บาทต่อคู่
เท่านั้นค่ะ อ้อ-ใครชอบล�าโพง
ตั้งพื้น ยังมีอีกรุ่นที่ลดสะใจมาก
ในครั้งนี้ นั้นก็คือ PSB Alpha 
T1 ที่ลดลงมาจากราคาตั้งคู่
ละ 25,700.-บาท เหลือเพียงคู่
ละ 11,900.-บาทเท่านั้นเองค่ะ 
ล�าโพงตั้งพื้นราคาวางหิ้งขนาดนี้ 
ไม่ซื้อไม่ได้แล้วกระมังคะ

ทางด้าน NHT รอบนี้ขอ
ส่งสุดยอด Mini Monitor อย่าง 
SuperZero 2.0 ที่งานนี้ขอ 
กลับมาขายที่ราคาแนะน�าที่เคย
ขายกันคือ ที่ 7,900.-บาทต่อ
คู่ อีกครั้ง (ปกติ 11,000.-บาท) 
แถมคราวนี้มีความพิเศษติด
ปลายนวมกันหน่อย โดยท่าน
ที่ซื้อ NHT SuperZero 2.0 ใน
ช่วงงานนี้ 1 คู่ เราจะแถมสาย 
JenTech Sky 1.6 (รุ่นฉนวน
ใส) จ�านวน 4 เมตร ไปใช้กัน
ฟรีๆเลยค่ะ 

และก็เช่นเดียวกับ NAD นะ
คะ สินค้ารุ่นอื่นๆในช่วงงานนี้
ก็ยังมีราคาพิเศษขายกันทุกรุ่น
อย่างถ้วนทั่ว อย่างสาย Supra 
นั้น เที่ยวนี้ลดราคาลงมากว่า 
30% จากราคาปกติเลยทีเดียว 
หรืออย่างชั้นวาง Bell’O ก็ลดลง
มาถึง 20% อีกเช่นกันค่ะ สนใจ
ตัวไหนรบกวนสอบถามราคาและ
เงื่อนไขพิเศษกันได้จากสาขาใกล้
บ้านท่านได้เลยนะคะ 

ค่ะ ส�าหรับสาขาที่ท่าน
สามารถหาซื้อสินค้าของเรา
ก็ “ทุกสาขา” ค่ะ ไม่ว่าจะเป็น
ส�านักงานใหญ่ ซอยหอการค้า, 
Conice @ Central World 
Plaza, Conice @ ซีคอน                   
สแควร์, สาขาในห้าง The 

  ■ PSB Alpha T1 
Tower Speakers      
จากราคาตั้งคู่ละ 
25,700.-บาท เหลือ
เพียงคู่ละ 11,900.-
บาท

Power by Home Pro สาขา
รังสิต, รัตนาธิเบศร์ และแฟชั่น 
ไอส์แลนด์, สาขาในห้าง The 
Mall งามวงศ์วาน, บางกะปิ, 
บางแค และ Siam Paragon, 
ต่างจังหวัดภาคเหนือ Conice @ 
สาขาเชียงใหม่, ภาคใต้ Conice 
@ นครศรีธรรมราช รวมถึง
ร้านค้าตัวแทนจ�าหน่ายทั้งใน
กรุงเทพฯและต่างจังหวัดทั่ว
ประเทศค่ะ 

อย่าลืม! นะคะ 1 ปีมีครั้ง
เดียวกับงานลดราคาปลาย
ปี Conice Happy Days 2012 
เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 
2555 จนถึงวันที่ 5 มกราคม 
2556 เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
แล้วค่ะ

Conice Open House            
& Swap Day                        
Party ปลายปีสำาหรับทุกคน

มาถึงอีกข่าวดีกับงาน Party 
ส่งท้ายปลายปีของพวกเรา

ชาว Conice ที่ตั้งใจจัดกันเพื่อ
ท่านผู้มีอุปการคุณ, สมาชิก LE 
และลูกค้าทุกท่านโดยเฉพาะ กับ
งาน Conice Open House & 
Swap Day นั่นเองค่ะ

โดยงานนี้แฟนๆของเรา
รู้กันดีอยู่ ว่าเป็นงานขายสินค้า
เก่าตกรุ่น สินค้ามือสอง ของ
มีต�าหนิ ประจ�าปีของเรา ที่เอา
สินค้าในกลุ่มนี้ ไม่ว่าจะเป็นรุ่น
เก่า สินค้ารับเทอร์น สินค้ามี
ต�าหนิ สินค้าตัวโชว์ หรือกระทั่ง
เป็นสินค้าใหม่ๆที่อาจจะมีรอย
จากการออกงานบ้าง หรือกล่อง
บุบ กล่องขาด อุปกรณ์ไม่ครบ 
อะไรท�านองนั้น เอามาขายลด
ราคากันแบบว่ากระจายๆกันไป
เลย ส่วนใหญ่ลดกันไปลดกัน
มาระดับที่เรียกว่าไม่เหลือก�าไร
กันเลยทีเดียวค่ะ โดยมีสินค้า
หลากหลายมากมาย ตั้งแต่หลัก
ร้อยกันไปเลย ไม่ว่าจะเป็นจาก 

  ■ PSB Image B5 
Bookshelf ก็ลดจาก
คู่ละ 18,000.-บาท 
เหลือเพียง 11,900.-
บาท

  ■ NHT SuperZero 
2.0 Mini Monitor 
งานนี้ขอกลับมาขายที่
ราคาแนะน�า 7,900.-
บาทต่อคู่ อีกครั้ง (ปกติ 
11,000.-บาท) พิเศษ! 
แถมสาย JenTech 
Sky 1.6
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  ■ คอนเสอร์ทการกุศล...เพลงเก่าเล่าเรื่อง:   
ผ่องศรี วรนุช, ชาย เมืองสิงห์ ฯลฯ 18 พ.ย. 
เวลา 14.00น. ณ โรงละครแห่งชาติ บัตร
ราคา 1,500, 1,000, 800 และ 500 บาท

  ■ คอนเสอร์ท Infinite Ikey & The Friends: 
New Feel Jazz Showcase 29 พ.ย. เวลา 
19.00น. ณ CDC Crystal Design 
Center บัตรราคา 3,000, 2,000 และ 
1,000 บาท

  ■ คอนเสอร์ท Martin Taylor Exclusively (A)-
Live in Bangkok 4 ธ.ค. เวลา 19.00น. 
ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลป
วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร บัตร
ราคา 1,800 และ 1,000 บาท

  ■ คอนเสอร์ท Great Artists of the World 
2012: Great Melodies from Popular       
Music’s Golden Age 8 ธ.ค. เวลา 
20.00น. หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรม
แห่งประเทศไทย บัตรราคา 2,500, 2,000, 
1,500, 1,000 และ 500 บาท

ป ร ะ ดิ ทิ น ก รุ ง เ ท พ ฯ

  ■ คอนเสอร์ท Sting - Back To Bass Live in 
Bangkok 12 ธ.ค. เวลา 20.30น. อิมแพ็ค 
อารีน่า เมืองทองธานี บัตรราคา 6,000, 
5,000, 4,000, 3,000 และ 2,000 บาท

  ■ คอนเสอร์ท Elton John And His Band 
Live in Bangkok 13 ธ.ค. เวลา 20.30น.     
อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี บัตรราคา 
6,000, 5,000, 4,000, 3,000 และ 2,000 
บาท

  ■ ทุกรายการติดต่อ/ซื้อบัตรได้ที่ Thaiticketmajor 
ทุกสาขา

  ■ งาน Open House & Swap Day 16 ธ.ค. 
เวลา 10.00-15.00น. ณ ห้อง Grand 
Ballroom โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ 
รัชดาภิเษก

  ■ บ้ า น ท ว า ท ศ ิน มวีนัหยดุพเิศษ วนัที่ 
5 ธ.ค. ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 29-31 ธ.ค. 
ตรงกับวันสิ้นปี

NAD, PSB, NHT, Velodyne, 
AR, Bell’O หรือกระทั่งสาย 
Supra ที่เคยไปออกงานโชว์
ต่างๆก็เอามาลดแหลกกันไป
เลยมากมาย ระดับ 40-50-60% 
หรือมากกว่านั้นกันนั่นเทียว

โดยงานในปีนี้นั้น นอกจาก
จะมีสินค้ามากมายมาให้เลือก
กันอย่างสนุกสนานแล้ว เรา
ยังเตรียมงานในด้าน “ความ
บันเทิง” มากมายไปหมดอย่าง                          
เต็มที่ เริ่มจากธีมงาน “งานวัด”                               
ในแบบที่ทุกคนชื่นชอบ อาทิ 
เกมส์ปาเป้า ยิงปืน สนุกสนาน
ต่างๆเต็มที่ เรียกว่าพา
ครอบครัวมากันด้วย รับรอง
สนุกกันทุกคนนะคะ หรือความ
บันเทิงทางดนตรี เราก็มีมา
เพียบ ไม่ว่าจะเป็นการแสดง
ดนตรีจากวง Apple Girls 
Band มาแสดงความสามารถ 
ร้องเพลงน่ารักๆ ร่วมกับ iPad/
iPhone ส่วนใครชอบเพลงไทย
แสนไพเราะจากนักร้องระดับ
ต�านานแห่ง The Impossible ก็                           
เตรยีมพบกบัคณุวนิยั พนัธุรกัษ์ 
ท่ีจะมาขบักล่อมเสยีงเพลงไพเราะ 

และใครที่ชอบดาราหนุ่มหล่อ

สุดฮ็อท มากความสามารถ ก็
เตรียมพบกับคุณอ๋อม อรรคพันธ์ 
นะมาตร์ ที่จะมาพบกับแฟนๆ 
ร้องเพลง เล่นเกมส์ และพูดคุย
เกี่ยวกับสินค้า NAD ในงานกัน
ด้วยค่ะ 

โดยงานนี้ เราจะมีกัน “วัน
เดียว” คือวันอาทิตย์ที่ 16 
ธันวาคม 2555 นี้ ตั้งแต่เวลา 
10.00-15.00น. (สินค้ามือสอง
ของมีต�าหนิจะเริ่มจ�าหน่ายเวลา 
10.00น. ลูกค้าที่ไปถึงก่อนเวลา
งานจะมีการแจกบัตรคิวกันก่อน
ที่หน้างานประมาณ 9.00น.) 
อาหารว่าง น�า้ชา-กาแฟ มี
เตรียมพร้อม ไม่ต้องเสียค่าใช้
จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะ

ส่วนสถานที่ก็ที่เราคุ้นเคย
กัน โอ่โถง เดินทางสะดวก ก็     
โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา 
ถนนรัชดาภิเษก ห้องแกรนด์ 
บอลล์รูม ชั้น 3 นะคะ 

อ้อ! รายการสินค้าที่จะน�า
ไปขายในงานวันนั้น มีอะไรบ้าง 
พลิกไปดูได้เลยคะ!!!!

แล้วพบกันให้ได้นะคะ
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PREAMPLIF I ER

NAD C 162
จ�ำนวน 1 เครื่อง
6,500.- (1 เครื่อง)
จากราคาปกติ 27,000.-บาท
NAD C 165BEE
จ�ำนวน 2 เครื่อง
20,000.- (2 เครื่อง)
จากราคาปกติ 45,000.-บาท

POWER-AMP.

NAD M25
จ�ำนวน 1 เครื่อง
75,000.- (1 เครื่อง)
จากราคาปกติ 150,000.-บาท

I NTEGRATED AMP.

NAD C 316BEE
จ�ำนวน 4 เครื่อง
7,900.- (4 เครื่อง)
จากราคาปกติ 16,000.-บาท
NAD C 325BEE
จ�ำนวน 1 เครื่อง
10,900.- (1 เครื่อง)
จากราคาปกติ 19,000.-บาท
NAD C 326BEE
จ�ำนวน 2 เครื่อง
10,900.- (2 เครื่อง)
จากราคาปกติ 23,000.-บาท
NAD C 355BEE
จ�ำนวน 1 เครื่อง
12,000.- (1 เครื่อง)
จากราคาปกติ 29,000.-บาท

TUNER

NAD C 426
จ�ำนวน 1 เครื่อง
5,000.- (1 เครื่อง)
จากราคาปกติ 11,500.-บาท

CD PLAYER

NAD C 515BEE
จ�ำนวน 7 เครื่อง
5,500.- (6 เครื่อง)
5,000.- (1 เครื่อง)
จากราคาปกติ 12,900.-บาท
NAD C 545BEE
จ�ำนวน 7 เครื่อง
10,900.- (5 เครื่อง)
10,000.- (2 เครื่อง)
จากราคาปกติ 25,000.-บาท
NAD C 565BEE
จ�ำนวน 4 เครื่อง
19,900.- (4 เครื่อง)
จากราคาปกติ 38,000.-บาท

SURROUND PRE-AMP.

NAD M15
จ�ำนวน 4 เครื่อง
63,000.- (4 เครื่อง)
จากราคาปกติ 150,000.-บาท

CD/SACD PLAYER

NAD M5
จ�ำนวน 4 เครื่อง
47,000.- (2 เครื่อง)
45,000.- (2 เครื่อง)
จากราคาปกติ 97,000.-บาท
NAD M55
จ�ำนวน 2 เครื่อง
35,000.- (2 เครื่อง)
จากราคาปกติ 95,000.-บาท

RECE IVER 

NAD T 747
จ�ำนวน 4 เครื่อง
25,000.- (4 เครื่อง)
จากราคาปกติ 67,000.-บาท
NAD T 753
จ�ำนวน 2 เครื่อง
12,000.- (2 เครื่อง)
จากราคาปกติ 43,000.-บาท
NAD T 753 CT
จ�ำนวน 2 เครื่อง
12,000.- (2 เครื่อง)
จากราคาปกติ 43,000.-บาท

สิ น ค้ า ราคาพิเศษ

สินค้าเกรด B / มีต�าหนิ
สินค้าเทอร์น / สินค้ามือสอง

  ■ NAD Stereo Preamplifier C 165BEE

  ■ NAD Stereo Integrated Amplifier C 316BEE

  ■ NAD Compact Disc Player C 545BEE

  ■ NAD FM/AM Tuner C 426
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NAD T 754
จ�ำนวน 3 เครื่อง
14,900.- (3 เครื่อง)
จากราคาปกติ 47,000.-บาท
NAD T 755
จ�ำนวน 2 เครื่อง
14,900.- (2 เครื่อง)
จากราคาปกติ 59,000.-บาท
NAD T 763
จ�ำนวน 1 เครื่อง
19,000.- (1 เครื่อง)
จากราคาปกติ 55,000.-บาท
NAD T 765
จ�ำนวน 2 เครื่อง
25,000.- (2 เครื่อง)
จากราคาปกติ 80,000.-บาท
NAD T 775
จ�ำนวน 4 เครื่อง
39,900.- (2 เครื่อง)
37,900.- (2 เครื่อง)
จากราคาปกติ 94,000.-บาท
NAD T 785
จ�ำนวน 1 เครื่อง
57,000.- (1 เครื่อง)
จากราคาปกติ 130,000.-บาท

DVD/CD RECE IVER

NAD VISO TWO
จ�ำนวน 6 เครื่อง
15,000.- (4 เครื่อง)
14,000.- (2 เครื่อง)
จากราคาปกติ 45,000.-บาท

SURROUND RECE IVER

NAD VISO FIVE
จ�ำนวน 2 เครื่อง
25,000.- (2 เครื่อง)
จากราคาปกติ 54,000.-บาท

I N -CE I L ING/IN-WALL

NHT iC1 
จ�ำนวน 7 ตัว
2,700.- (7 ตัว)
จากราคาปกติ 6,100.-บาท

NHT iC4 
จ�ำนวน 3 ตัว
9,000.- (3 ตัว)
จากราคาปกติ 18,600.-บาท

LOUDSPEAKERS

NHT L5B
จ�ำนวน 1 คู่
15,000.- (1 คู่)
จากราคาปกติ 31,000.-บาท
NHT SB1/B
จ�ำนวน 1 คู่
8,000.- (1 คู่)
จากราคาปกติ 20,000.-บาท
NHT ST4 
จ�ำนวน 2 คู่
22,900.- (2 คู่)
จากราคาปกติ 65,000.-บาท

  ■ NAD Masters M15 AV Surround Sound Preamplifier

  ■ NAD Masters M5 CD/SACD Player

  ■ NAD AV Surround Sound Receiver T 747

  ■ NAD AV Surround Sound Receiver T 775

  ■ NAD VISO TWO DVD/CD Receiver

  ■ NHT iC4 In-Ceiling Speaker

  ■ NHT ST4 Tower Speaker
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NHT M5 
จ�ำนวน 1 คู่
13,000.- (1 คู่)
จากราคาปกติ 32,000.-บาท
NHT VS 1.4/B
จ�ำนวน 2 ตัว
8,500.- (2 ตัว)
จากราคาปกติ 23,400.-บาท
PSB Alpha S/B
จ�ำนวน 1 คู่
5,500.- (1 คู่)
จากราคาปกติ 18,000.-บาท
PSB Alpha B1 (S)
จ�ำนวน 2 คู่
4,500.- (2 คู่)
จากราคาปกติ 11,500.-บาท
PSB Alpha LR1/B
จ�ำนวน 5 คู่
3,000.- (5 คู่)
จากราคาปกติ 9,000.-บาท
PSB Alpha T1 (S)
จ�ำนวน 1 คู่
7,000.- (1 คู่)
จากราคาปกติ 25,700.-บาท
PSB CHS80
จ�ำนวน 1 ตัว
35,000.- (1 ตัว)
จากราคาปกติ 126,000.-บาท

  ■ PSB Alpha LR1 Monitor Speaker

  ■ NHT Classic Ten Subwoofer

  ■ PSB Image T45 Tower Speaker

  ■ PSB Platinum T8 Tower Speaker

PSB Image B15 (S)
จ�ำนวน 2 คู่
6,300.- (2 คู่)
จากราคาปกติ 16,000.-บาท
PSB Image T45 (S)
จ�ำนวน 4 คู่
14,000.- (4 คู่)
จากราคาปกติ 39,000.-บาท
PSB Image T55 (S)
จ�ำนวน 3 คู่
16,900.- (3 คู่)
จากราคาปกติ 44,000.-บาท
PSB VS300 (B)
จ�ำนวน 3 ตัว
13,000.- (3 ตัว)
จากราคาปกติ 31,000.-บาท
PSB Platinum M2
จ�ำนวน 1 คู่
43,000.- (1 คู่)
จากราคาปกติ 123,000.-บาท
PSB Platinum S2
จ�ำนวน 1 คู่
37,000.- (1 คู่)
จากราคาปกติ 115,000.-บาท
PSB Platinum T8
จ�ำนวน 1 คู่
120,000.- (1 คู่)
จากราคาปกติ 345,000.-บาท
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  ■ PSB SubZero i Subwoofer

  ■ Velodyne CHT-8Q Subwoofer

  ■ PSB Image C40 Center Speaker

  ■ PSB Alpha Intro CLR1 Center Speaker

SUB-WOOFER

NHT SW10II
จ�ำนวน 1 ตู้
7,000.- (1 ตู้)
จากราคาปกติ 29,000.-บาท
NHT SW12/B
จ�ำนวน 1 ตู้
11,900.- (1 ตู้)
จากราคาปกติ 42,000.-บาท
NHT SW2Si
จ�ำนวน 1 ตู้
7,000.- (1 ตู้)
จากราคาปกติ 24,400.-บาท
NHT Ten/B
จ�ำนวน 1 ตู้
12,900.- (1 ตู้)
จากราคาปกติ 40,000.-บาท
NHT Twelve/B
จ�ำนวน 1 ตู้
14,900.- (1 ตู้)
จากราคาปกติ 53,000.-บาท
PSB SubSonic 6i
จ�ำนวน 2 ตู้
9,900.- (2 ตู้)
จากราคาปกติ 35,400.-บาท
PSB SubZero i/B
จ�ำนวน 1 ตู้
6,900.- (1 ตู้)
จากราคาปกติ 17,500.-บาท
PSB SubZero i/S
จ�ำนวน 2 ตู้
6,900.- (2 ตู้)
จากราคาปกติ 17,500.-บาท
Velodyne CHT-12B
จ�ำนวน 1 ตู้
13,000.- (1 ตู้)
จากราคาปกติ 42,400.-บาท
Velodyne CHT-15B
จ�ำนวน 2 ตู้
17,000.- (2 ตู้)
จากราคาปกติ 63,800.-บาท
Velodyne CHT-8Q/C
จ�ำนวน 1 ตู้
9,500.- (1 ตู้)
จากราคาปกติ 22,000.-บาท

Velodyne CHT-10Q/C
จ�ำนวน 2 ตู้
15,000.- (2 ตู้)
จากราคาปกติ 28,000.-บาท
Velodyne CHT-12Q/C
จ�ำนวน 2 ตู้
17,000.- (2 ตู้)
จากราคาปกติ 35,000.-บาท
Velodyne Impact-10/C
จ�ำนวน 1 ตู้
7,900.- (1 ตู้)
จากราคาปกติ 16,000.-บาท
Velodyne VX-10II/S
จ�ำนวน 1 ตู้
7,900.- (1 ตู้)
จากราคาปกติ 12,500.-บาท

CENTER SPEAKER

PSB Alpha C
จ�ำนวน 3 ตัว
3,900.- (3 ตัว)
จากราคาปกติ 9,300.-บาท
PSB Alpha Intro CLR1/B
จ�ำนวน 1 ตัว
2,500.- (1 ตัว)
จากราคาปกติ 7,200.-บาท
PSB Alpha Intro CLR/B
จ�ำนวน 2 ตัว
2,500.- (2 ตัว)
จากราคาปกติ 7,200.-บาท
PSB Alpha Intro CLR1/W
จ�ำนวน 2 ตัว
2,500.- (2 ตัว)
จากราคาปกติ 7,200.-บาท 
PSB Image C40(M)
จ�ำนวน 2 ตัว
6,300.- (2 ตัว)
จากราคาปกติ 16,000.-บาท
PSB Image C40(S)
จ�ำนวน 1 ตัว
6,300.- (1 ตัว)
จากราคาปกติ 16,000.-บาท
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NEW
PRODUCTS
■  ‘กองบรรณาธิการ’

เครื่องเสียงกับการเดินสาย
นั้น เป็นอะไรที่ต้องคู่กันอย่าง

หลีกเลี่ยงไม่ได้มานานแสนนาน 
ตั้งแต่วันแรกๆของ Hi-Fi ก็ว่า
ได้ ที่ “สาย” เป็นไม้เบื่อไม้เมา 
กับงานติดตั้งที่ต้องการความ
สะดวก เรียบง่าย และไม่รุงรัง 
แต่ก็ดูเหมือนว่า ความเป็นไป

ได้ที่จะ “ลด” ปริมาณสายภายใน
ระบบนั้น ดูจะยากเย็นเสียเหลือ
เกิน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของล�าโพง
ไร้สาย หรือการส่งสัญญาณจาก
แหล่งโพรแกรม โดยไม่ต้องลาก
สายยาวๆนั้น แทบจะเป็นเรื่องที่
เป็นไปไม่ได้เลย

ความพยามยามที่จะท�า

ระบบเสียง “ไร้สาย” นั้นมีมา
นานแล้ว เริ่มกับระบบล�าโพง
ไร้สาย ที่ถูกคิดค้นมาได้นาน
พอดูแล้ว แต่เท่าที่ทราบกันอยู่
คือ สิ่งที่เป็นอุปสรรคสูงสุดคือ
เรื่องของคุณภาพเสียง ซึ่งส่วน
ใหญ่ก่อนหน้านี้ใช้เทคโนโลยีที่ไม่
ดีพอ ส่วนใหญ่จะใช้ระบบที่เรียก
ว่า FM Modulator ส่งสัญญาณ
ที่ความถี่ 900 MHz ซึ่งแม้จะ
ให้การส่งสัญญาณไร้สายได้ แต่
ปัญหายังอยู่ที่ความแคบของช่อง
สัญญาณที่มีการรบกวนระหว่าง
เครื่องประเภทเดียวกันได้ง่าย 
อีกทั้งคุณภาพเสียงที่ยังท�าได้ไม่
ดีพอ จากนั้นก็มีการนั่นก็คือ
ระบบ 2.4GHz ที่ส่งได้ความถี่ที่
ครบย่าน กว้างขวาง ครอบคลุม
สัญญาณไปได้ไกลถึง 300 เมตร 
และมีการกวนต�า่มาก เพราะมี
ระบบ 40 Channel ที่จะควานหา
สัญญาณใหม่ตลอดเวลาที่มีการ
รบกวน การสะดุดของเสียงรวม
ถึงการถูกกวนจึงน้อยมากๆ

นั่นคือที่มาและจุดเริ่มต้น
ของการพัฒนาระบบไร้สาย
ในบ้าน ที่ง่าย สะดวก และ
คุณภาพเสียงที่ดีเยี่ยม ในนาม 
SoundCast

จุดประสงค์ของสินค้า 
SoundCast นั้น คือ การท�า
สินค้าเพื่อตอบสนองต่อความ
สะดวกในการใช้งานติดตั้งระบบ
เสียง ไม่ว่าจะเป็นระบบฟังเพลง 
หรือโฮม เธียเตอร์ ให้ง่าย และ

ข อ แ น ะ น ำ  ส ม า ชิ ก ใ ห ม่
ก้ า ว สู่ โ ล ก ไ ร้ ส า ย กั บ

SoundCast
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สะดวก โดยช่วยลดปริมาณงาน
เดินสายให้น้อยลง ลดความ
ยุ่งยากในการเดินสายติดตั้งใน
บริเวณที่ยากต่อการเข้าถึง หรือ
ส่วนของบ้านที่ไม่สามารถท�าการ
แก้ไขผนังหรือฝ้าได้แล้ว รวมถึง
กับบ้านที่ต้องการความเรียบร้อย
และสวยงาม 

โดยสินค้าของ SoundCast 
จะท�าออกมาเพื่อแก้ปัญหาเหล่า
นี้ ไม่ว่าจะเป็นการท�าให้ท่านไม่
จ�าเป็นต้องลากสายสับ-วูฟเฟอร์ 
ข้ามห้องเป็นระยะทางไกลๆ, ไม่
ต้องเดินสายล�าโพงเซอร์ราวน์ด
ปีนลอดฝ้า หรือมุดลอดใต้พรม 
หรือแม้กระทั่งสามารถที่จะน�า
เอาเครื่องเล่นซีดี/Blu-ray Disc 
หรือกระทั่งเครื่องเล่นแผ่นเสียง 
มาวางไว้ข้างที่นั่ง โดยที่เครื่อง
แอมป์หรือเอ/วี รีซีฟเวอร์ อยู่
ห่างออกไปหลายเมตรทางด้าน
หน้าห้อง หรือกระทั่งอยู่คนละ
ชั้นกัน โดยไม่ต้องลากสาย
สัญญาณยาวๆก็ย่อมได้ หรือ
แม้จะท�าการส่งสัญญาณแหล่ง   
โพรแกรม อย่าง iPod/iPad 
ออกไปที่ชุดเครื่องเสียงที่ไกลออก
ไปอีกห้อง หรือต่างชั้นกันก็ยังได้ 

นั่นคือ ข้อดีของผลิตภัณฑ์ 
SoundCast ที่จะท�าให้ชีวิตไร้
สายของคุณ ง่ายและสะดวกขึ้น
อย่างคาดไม่ถึง ที่ส�าคัญ สินค้า
ทุกแบบของ SoundCast นั้น 
Plug & Play ครับ นั่นคือ แค่
เสียบต่อก็ท�างานได้ ไม่จ�าเป็น
ต้องตั้งค่าใดๆให้ยุ่งยากเหมือน
ระบบ Wi-Fi และที่ส�าคัญที่สุด
คือ การออกแบบระบบไร้สาย
ของ SoundCast นั้น “เน้น
คุณภาพเสียง” อย่างเต็มที่ ตอบ
สนองเสียงเต็มย่าน 20-20,000 
Hz และออกแบบโดยผู้ผลิตที่
มีประสบการณ์ท�างานในธุรกิจ
เครื่องเสียงและระบบ Custom 
Installation มาอย่างยาวนาน 
จึงสามารถที่จะเข้าใจ และเข้าถึง
ความต้องการของผู้ใช้งานอย่าง

เต็มที่
ส�าหรับสินค้า SoundCast 

ที่ทางเราได้น�ามาทดสอบ
อย่างจริงๆจังๆเป็นระยะเวลา
นาน จนมั่นใจว่า เป็นสินค้าที่
มีความยอดเยี่ยม โดดเด่น และ
มีอรรถประโยชน์ในการใช้งาน
อย่างเต็มเปี่ยมจริงๆ และเลือกที่
จะน�าเข้ามาให้ท่านได้เล่น ได้ลอง
กัน ก็มีดังนี้ครับ

อ้อ สินค้าของ SoundCast 
ทุกตัวส่งสัญญาณไร้สายด้วย
ระบบ Frequency Hopping 
Spread Spectrum (FHSS) 
แบบ 40 ช่องสัญญาณ ซึ่งท�าให้
การรบกวนต�า่มากๆครับ

SubCast Wireless   
Subwoofer Kit

จะดีแค่ไหนครับ หากต่อไป
เราเอาสับ-วูฟเฟอร์ ของเรา

ไปไว้ที่จุดไหนในห้องก็ได้ ขอให้มี
ปลั๊กไฟใกล้ๆก็พอ

ดีสิครับ ดีมากๆด้วย ส�าหรับ
คนที่เซ็ทสับ-วูฟเฟอร์ กันบ่อยๆ
อย่างพวกเราที่นี่ หรืออาจจะเป็น
คุณๆที่บ้าน จะรู้กันดีว่า การ
เซ็ท สับ-วูฟเฟอร์ นั้นเป็นเรื่องที่
ยากและกินเวลาที่สุดในการเซ็ท 
ระบบโฮม เธียเตอร์ เลยทีเดียว 
โดยเฉพาะเวลาหาต�าแหน่งการ
จัดวางสับฯ นั้น ทราบกันดีว่า
มีโอกาสมากมายนัก ที่ต�าแหน่ง
วางสับฯที่ดีที่สุด จะไม่ใช่ต�าแหน่ง
อยู่ด้านหน้าหรือข้างๆทีวีเสมอ
ไป เพราะบางทีพี่แกแพ่นไปอยู่
ด้านข้างที่นั่งฟังก็มี หนีไปไกล
อยู่หลังห้องก็มี หรือมาทีก็ไปมุม
ห้องไกลๆก็ออกไป 

ที่ส�าคัญคือ กว่าจะหา
ต�าแหน่งเจอ ก็ต้องลากตู้ ลาก
สายกันให้ยุ่งยากเป็นพัลวันครับ 
เหนื่อยและเปลืองมาก เพราะ
สายสับฯนี่ต้องใช้สาย RCA ลาก
ยาวก็เปลือง เสียงก็ดร็อพ แถม
เกะกะอีกต่างหาก เพราะเวลาไป

อยู่จุดอื่นๆนี่ก็ต้องลากสายกันละ
ครับ สายยาวๆก็ไปรบกวนความ
สวยงามของบ้านอีก อันตราย
จากการสะดุดอีก 

ดังนั้นทางออกที่ดีที่สุดมาถึง
แล้วครับ กับชุด SubCast Wire-
less สับ-วูฟเฟอร์ง่ายขึ้นเยอะ 
ง่ายๆในหนึ่งชุดจะประกอบไป
ด้วย

1. ตัวส่ง SubCast Trans-
mitter น�าเอาตัวนี้ ต่อเข้ากับช่อง 
Subwoofer หรือ LFE Output ที่
ด้านหลังเครื่องเอ/วี รีซีฟเวอร์

2. ตวัรบั SubCast Receiver 
น�าเอาตัวนี้ ต่อเข้ากับช่อง Input 
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ทีส่บั-วฟูเฟอร์ ของคณุ
เพียงเท่านี้ ตัวเครื่องรับและ

เครื่องส่งก็จะใช้เวลาสั้นๆในการ                               
จูนหากันแล้ว คุณก็จะสามารถ
ส่งสัญญาณเสียงทุ้มจากเอ/วี                               
รีซีฟเวอร์ ไปยังสับ-วูฟเฟอร์ได้ 
โดยไม่ต้องลากสายสัญญาณอีก
ต่อไป 

ซึ่งความพิเศษของ SubCast 
นั้น อยู่ที่ความสามารถในการส่ง
สัญญาณแบบ 2.4 GHz ที่ท�าให้
สามารถส่งสัญญาณได้ไกลมากๆ 
บ้านสองชั้นนี้ ข้ามชั้นกันได้
สบาย ไม่มีสะดุด เพราะท�างาน
ที่ความถี่สูงมาก และที่ส�าคัญอีก
ข้อ คือ ขีดความสามารถในการ
ส่งสัญญาณความถี่เสียงนั้นเต็ม
ย่านคือ 20-20,000 เฮิทซ์ครับ 
ไม่ใช่แค่ย่านเสียงทุ้มเท่านั้น นั่น
ก็หมายความว่า คุณสามารถที่จะ
น�าเอา SubCast ไปใช้งานระบบ
เสียงเพื่อการอื่นอีกได้เช่น

1. ส่งสัญญาณเสียงจาก
แหล่งโพรแกรม จากจุดหนึ่งไป
อีกจุดหนึ่งโดยไม่ต้องเดินสาย 
เช่น หากคุณมีเครื่องเล่นซีดี/
คอมพวิเตอร์/หรอืแหล่งโพรแกรม                                 
อื่นๆที่วางห่างจากชุดเครื่อง
เสียงหรือแอมป์หลักมากๆ หรือ
เป็นการส่งสัญญาณข้ามชั้น ข้าม
ห้อง โดยไม่จ�าเป็นต้องเดินสาย
สัญญาณใดๆทั้งสิ้น ขีดความ
สามารถในการตอบสนองความถี่ 
20-20,000 Hz จะไม่ท�าให้
คุณภาพเสียงดร็อพลง หรือเสียง
ทึบอับอู้ใดๆทั้งสิ้น มันท�าหน้าที่
เปรียบเสมือน “สาย RCA แบบ
ล่องหน” นั่นเอง 

2. ส่งสัญญาณเสียงจาก
ปรีแอมป์/หรือ Zone 2 Output 
ไปยังอีกห้องหนึ่ง เพื่อท�าระบบ 
Multi-room ได้ ยกตัวอย่าง เอ/
วี รีซีฟเวอร์ ของ NAD หลายๆ
รุ่น มี Zone 2/3 Output ที่
สามารถต่อไปอีกห้องหนึ่งได้ แต่
การต่อนั้น ต้องอาศัยการลาก            
สายอาร์ซีเอที่ยาวออกไปมาก สิ้น

เปลือง และเสียงดร็อพ ตรงนี้แก้
ได้ง่ายๆแค่เอา SubCast มาต่อ
เข้าที่ Zone 2/3 Output ส่วน
อีกห้องก็หาแอมป์ที่ต้องการมา
ต่อออกล�าโพง แค่นี้ก็เนรมิตร
เสียงมัลติ-รูมแบบง่ายๆไม่ต้อง
ต่อหรือเดินสายใดๆเลยอย่าง
ง่ายดายที่สุด

เป็นไงครับ เห็นแค่นี้ก็รู้
ประโยชน์อันมากมายของ 
SubCast แล้วนะครับ ที่ส�าคัญ 
รบัรองว่าของดมีีประโยชน์ขนาดนี้ 
ราคาไม่ได้สูงไปกว่าสายอาร์ซีเอ
ดีๆ ความยาว 2 เมตรสักคู่หนึ่ง
หรอกครับ

SurroundCast System

มาถึงตอนนี้ เราคงจะพอ
เข้าใจคอนเส็พท์ของ 

SoundCast กันแล้วนะครับ 
ส�าหรับสินค้าชิ้นต่อไปนี่ก็เวอร์ค 
มากๆครับ เพราะมันคือระบบ
ไร้สายพร้อมมีแอมป์ในตัว ในชื่อ 
SurroundCast นี่เอง

SurroundCast นั้น เป็นชุด
อุปกรณ์ที่ประกอบไปด้วย

1.ตัวส่งสัญญาณ Surround-
Cast  Transmitter ท�าหน้าที่รับ
สัญญาณของล�าโพงเซอร์ราวน์ด
ขาออกจากเอ/วี รีซีฟเวอร์

2.ตัวรับสัญญาณ Surround-
Cast Receiver พร้อมภาคขยาย
ดิจิทัลในตัว ขนาด 30 วัตต์ ท�า
หน้าที่รับสัญญาณจากตัวส่ง แล้ว
ขับเสียงออกล�าโพงเซอร์ราวน์ด
ด้วยแอมป์ในตัวขนาด 30 วัตต์ 
ที่ท�างานแบบดิจิทัลแท้ๆ ขนาด
เล็ก พลังแรง ความร้อนต�า่ กิน
ไฟน้อย

ซึ่ง SurroundCast นั้น จะ
เหมาะสมมากกับการท�างานใน
กรณีที่คุณไม่ต้องการเดินสาย
ล�าโพงหลังให้เกะกะ ต้องลาก
สายยาวๆข้ามห้อง หรือติด
ปัญหาไม่สามารถหลบสายล�าโพง
หลังได้ โดยความแตกต่างจาก 
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SubCast ก่อนหน้านี้คือ Sur-
roundCast นั้นจะรับสัญญาณ
ขาออกแบบ High Level จาก
เอ/วี รีซีฟเวอร์ หรือแอมป์ หรือ
ว่าง่ายๆคือ รับเสียงจากการ
ต่อผ่านทางช่องสายล�าโพงของ
แอมป์หรือเอ/วี รีซีฟเวอร์ จาก
นั้นก็แปลงสัญญาณส่งผ่านออก
มาเป็นระบบ 2.4 GHz ไปที่ตัว
รับ และตัวรับก็ต่อตรงเข้าล�าโพง 
แล้วใช้แอมป์ในตัวของตัวเองเป็น
ตัวขับล�าโพงหลังนั่นเอง

ซึ่งนอกจากจะท�าหน้าที่ส่ง
สัญญาณไปล�าโพงหลังแล้ว การ
ต่อเชื่อมแบบนี้ยังสามารถช่วย
ให้ประยุกต์ใช้งานกับระบบเสียงที่
หลากหลายได้มาก ว่าง่ายๆ เมื่อ
ไหร่ที่คุณต้องการ “สายล�าโพง
ล่องหน” เมื่อนั้น Surround-
Cast จะมาท�าหน้าที่ให้คุณทันที 
ไม่ว่าจะเป็นการเดินระบบเสียงที่
แอมป์อยู่ห้องหนึ่ง และล�าโพงอยู่
อีกห้องหนึ่งไกลออกไปได้ง่ายๆ 
เช่น แอมป์อยู่ในบ้าน ล�าโพงอยู่
ที่โรงรถ หรือแอมป์กับชุดเครื่อง
เสียงอยู่ห้องนั่งเล่น แต่เปิดเสียง
ล�าโพงอยู่ในห้องรับแขกแบบ
นี้ เป็นต้น คือน�ามาประยุกต์ใช้
ในระบบมัลติ-รูม ที่ไม่ต้องเดิน
สายยาวๆได้อย่างสะดวกที่สุด 
หรือจะเอาตัวรับไปซ่อนอยู่ในฝ้า
มัดติดกับล�าโพงฝังเพดานก็ยัง
ได้ เพราะ SurroundCast นั้น 
มีขนาดเล็ก กินไฟน้อย และ
มีความร้อนต�า่ เก็บซ่อนในฝ้าได้
สบายๆนั่นเอง

Universal Audio     
Transmitter 

ต่
อมาเป็นอุปกรณ์เสริม
ครับ Universal Audio 

Transmitter เรียกสั้นๆว่า UAT 
เป็นเครื่องแปลงสัญญาณขา
ออกจากแหล่งแกรมให้เป็น
สัญญาณไร้สาย เพื่อส่งไปที่ตัว
รับในชุด SubCast ครับ เป็น

ตัวส่งแบบเดียวกับชุด SubCast 
นั่นเอง ซึ่งอันนี้มีไว้ในกรณีที่
ต้องการเพิ่มแหล่งโพรแกรมที่จะ
น�ามาใช้งานร่วมกับระบบไร้สาย 
SubCast นั่นเองครับ

โดย UAT นั้น นอกจากจะ
รับสัญญาณอาร์ซีเอ ยังสามารถ
รับสัญญาณยูเอสบีโดยตรงจาก
เครื่องคอมพิวเตอร์ได้อีกด้วย! 
เห็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยใช่ไหม

ครับ เพราะนั้นคอมพิวเตอร์ของ
คุณ จะแปลงกายมาเป็น Wire-
less Streamer ไปในทันทีด้วย
ตัวส่งไร้สายง่ายๆอย่าง UAT นี้
นี่เอง
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iCast

สินค้าตัวต่อมา เห็นชื่อแล้ว
คงเดาออกนะครับว่า เอาไว้

ใช้กับอะไร iCast นั้นเป็น iPod/
iPhone Dock แบบไร้สายครับ! 
อาจจะเรียกได้ว่าเป็นตัวเดียว
ของวงการก็ว่าได้ ที่ท�าการรับ
สัญญาณจาก iPod/iPhone แล้ว
ส่งสัญญาณไปที่ตัวรับสัญญาณไร้
สายในชุด SubCast หรือระบบ
อื่นๆของ SoundCast ครับ

จุดเด่นของ iCast นั้นคือ 
นอกจากจะใช้งานในบ้านได้แล้ว 
ยังสามารถน�าไปใช้งานในรถได้   
เพราะสามารถรับไฟ 12V ได้ 
รวมถึงที่ตัวแปลงให้รับไฟตรงจาก
ช่องเสียบที่จุดบุหรี่ในรถได้เลย 
มันจึงเป็น iPod Dock หนึ่ง
เดียวตอนนี้ ที่คุณสามารถน�ามา
ไปไหนต่อไหนได้ทุกที่จริงๆครับ

OutCast Jr.

ทีนีก้ม็าถงึ Hi-Light ตวั
ส�าคญัของ SoundCast ที่

เราภมูใิจน�าเสนอเป็นอย่างยิง่
ครบั เพราะเป็นสนิค้าตวัแรกๆใน
รอบหลายปีเลย ทีเ่อามาทดลอง                                  
กันในหมู่ทีมงานของเราแล้ว 
พวกเราบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า 
“สุดยอด” มากๆ 

เพราะ OutCast Jr. นั้นเป็น
ล�าโพง “ไร้สาย” แท้ๆ ตัวแรก
ที่พวกเราได้ลองกัน และเวอร์ค   
มากๆ ไม่ว่าจะเป็นการท�างาน 
หรือคุณภาพเสียงที่ดีจนพวกเรา
แปลกใจกันเลย

OutCast Jr. นั้น เป็น
ล�าโพงแบบมีภาคขยายในตัว 
“Active” แบบไร้สาย “แท้ๆ” 
ครับ เพราะมันท�างาน ส่งเสียง
ร้องเพลงเจื้อยแจ้ว ได้โดยไม่ต้อง
มีสายใดๆเลย ไม่ว่าจะเป็นสาย
ล�าโพง หรือสายไฟเอซีเลยสัก
เส้น! 

อ้าว แล้วไม่มีสายล�าโพง 
และเป็นล�าโพงแบบมีแอมป์ใน
ตัวด้วย แล้วมันจะท�างานได้
อย่างไรกัน 

มาดูกันครับ ว่า OutCast Jr. 
ท�างานอย่างไร และท�าไมพวก
เราที่นี่ถึงตื่นเต้นกับมันมากๆ 

1. OutCast Jr. รับสัญญาณ                      
ได้ทั้งแบบมีสายและไร้สาย 
สัญญาณแบบมีสายจะรับ
สัญญาณแบบ Mini Jack เช่น 
ต่อจากช่องหูฟังจากมือถือหรือ
เครื่องเล่นพกพา ส่วนสัญญาณ
ไร้สาย ก็จะสามารถรับสัญญาณ
จากเครื่องส่งในเครือ Sound-
Cast ได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็น 
SubCast, UAT หรือ iCast โดย
สามารถเลือกว่าจะฟังจากตัว
ไหนได้ด้วย Selector ในตัว โดย
สามารถรับสัญญาณได้ไกลถึง 
300 เมตรเลยทีเดียว 

2. OutCast Jr. ใช้พลังงาน
จากระบบแบ็ตเตอรีย์แบบ    
Rechargeable ในตัวแบบ    
Ni-MH ซึ่งแรกเริ่มจะใช้เวลาใน
การชาร์จประมาณ 12 ชั่วโมง 
ซึ่งการชาร์จหนึ่งครั้ง คุณจะเปิด
เสียงเต็มพิกัดได้เต็มที่ 6 ชั่วโมง 
หรือเปิดแบบ”ประหยัด” 15   
ชั่วโมงเต็มๆ หรือจะคิดการใช้
งานแบบง่ายๆคือ พอจะนอนก็
เอามาเสียบปลั๊กชาร์จไว้ เช้ามาก็
เอามาเปิดได้ทั้งวัน ตัวถ่านชาร์จ
เองสามารถถอดเปลี่ยนได้ง่ายๆ
ครับ วันหลังใช้นานๆก็สามารถ
เปลี่ยนได้ง่ายๆครับ

3. OutCast Jr. ออกแบบมา
อย่างยอดเยี่ยม และเน้นในเรื่อง
คุณภาพเสียงอย่างเต็มเปี่ยม 
โดยภายในนั้น ท�างานด้วย 
ระบบ Tri Amp ใช้แอมป์ดิจิทัล 
ในตัวรวมกันทั้งหมด 3 แชนเนล 
(หรือ 2.1) คือ ใช้แอมป์ขนาด 
15 วัตต์ x 2 แชนเนล ในการ
ขับล�าโพงกลางแหลม จ�านวน 4 
ตัว และอีก 1 แชนเนล ในการ
ขับสับ-วูฟเฟอร์ ขนาด 6.5 นิ้ว 
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จ�านวนหนึ่งตัว
4. OutCast Jr. เป็นล�าโพง

แบบ Stereo ในตู้เดียว กล่าว
คือ ล�าโพงกลาง/แหลม 4 ตัว
นั้น แบ่งเป็นข้างละ 2 ตัว ยิง
เสียงรอบทิศทาง พร้อมสับ 6.5 
นิ้ว ยิงเสียงลงพื้นอีก 1 ตัว ดัง
นั้น มันจึงให้เสียงที่กว้างขวาง
และโอบล้อมมากๆ เรียกได้ว่า
ตัวเดียวเต็มห้องใหญ่ๆอย่าง
สบาย (ต้องมาลองฟังเองแล้วจะ
เชื่อครับ)

5. OutCast Jr. เป็นล�าโพง 
Outdoor ที่ตัวถังท�าจากพลาสติค                
เกรดสูงสุดที่ทนทานทุกสภาวะ
อากาศ กล่าวคือ คุณเอามัน
ไปวางนอกอาคาร รับลม รับ
แดด รับละอองฝน ได้ด้วย! มัน
จึงสามารถน�าไปใช้งานนอก
อาคารได้อย่างง่ายดาย เพราะ
ไม่ต้องเดินสาย! แถมยังมีระยะ
รับสัญญาณไกลตั้ง 300 เมตร 
พวกโรงแรม รีสอร์ท จัดเลี้ยง
ปาร์ตีย์น�า้ชา เปิดตัวสินค้า งาน
อีเวนท์ต่างๆ หรืองานแต่งงาน
ในสวน ที่ไม่ต้องการเห็นล�าโพง
เป็นแท่งๆตู้ๆสีด�าๆน่าเกลียดๆ
นี่ บอกได้ค�าเดียวว่าสุดยอด 
เพราะคุณจะหิ้วมันไปวางที่ไหน
ที่คุณต้องการก็ได้ ไม่ต้องเดิน
สาย จะเอาไปหลบแถวๆกระถาง
ต้นไปกไ็ด้ เอาไปวางไว้ข้างสระน�้า            
สนามเทนนิส ข้างโต๊ะในผับ 
ร้านอาหาร สะดวกทั้งนั้น

6. การ Control ของ 
OutCast Jr. นั้นสะดวกมากๆ 
เชื่อไหมว่า หากคุณต่อมันเข้า
กับ iCast หรือ UAT ที่เชื่อม
กับคอมพิวเตอร์แบบยูเอสบีแล้ว 
ปุ่มเลือกเพลงต่างๆไม่ว่าจะ 
Play, Pause, Skip ที่อยู่ในตัว 
OutCast นั้น จะสามารถควบคุม
ต้นทางเหล่านั้นได้ด้วย ไม่ว่า
จะเป็น iPod หรือกระทั่ง Skip 
เพลงในโพรแกรม JRiver ก็ยัง
ได้! เอากับเขาสิ

7. ขนาดของ OutCast Jr. 
นั้นก�าลังดีมากๆ อุ้มไปไหน
สะดวกจริงๆนะครับ มีหูหิ้วให้
ด้วย จะเอาไปที่ไหนก็ได้ นอก
บ้านในบ้าน ชาร์จไฟเต็มแล้ว
เอาไปเที่ยวทะเล จอดรถริมหาด 
เสียบตัว iCast กับรถ หรือต่อ
มือถือเข้า OutCast Jr. แบบ

ง่ายๆ เอาล�าโพงมานั่งข้างเก้าอี้
ผ้าใบ-ที่เหลือก็จินตนาการกัน
ต่อครับว่าชีวิตจะมีความสุขแค่
ไหน --

8. ส�าคญัทีส่ดุคอื คณุภาพ
เสยีงของ OutCast Jr. นัน้ เป็น
อะไรที ่“สโุค่ย” มาก เราอาจจะ
ตัง้แง่ในทนัททีีเ่หน็รปูร่างหน้าตา
ทีด่เูหมอืนล�าโพง Outdoor ไม่
ดเูป็น Audiophile เท่าไหร่ แต่
ขอให้ได้เปิดเสยีงเถอะ รบัรอง
ว่าคณุจะชอบ กบัเสยีงทีใ่หญ่โต
เหมอืนฟังล�าโพงใหญ่ๆ เบสส์ที่
หนกัแน่นเหมอืนสบัดีๆ สกั 10 
นิว้ โทนเสียงสะอาด นุม่นวล                                
เป็นธรรมชาติ เป็นดนตรี ไม่มี
ความกระป๋องกระแป๋งใดๆเลย 
เพราะตัวตู้นั้นท�ามาแน่นหนา
แข็งแรงมากๆ เบสส์ลงพื้นสั่น
กันเลย ยิงเสียงกว้างมาก ฟัง

เบาฟังค่อยมาครบๆ 
9. และที่ส�าคัญอีกคือ 

ประสิทธิภาพการใช้งานแบบ 
Outdoor นั้น สุดยอดครับ เห็น
ตู้แบบนี้ ขนาดนี้ ไม่เชื่อก็ต้อง
เชื่อครับ เอาตัวเดียววางไว้ที่ลาน
จอดรถของ บ้ า น ท ว า ท ศิ น              
ซอยหอการค้า (หลายๆท่าน
คงนึกออก) เปิดเสียงยิงขึ้นมา 
ถึงตรงด้านหน้าทางเข้าโชว์รูม 
สบายๆ แถมมากันแบบครบๆ
นะครับ ไม่ใช่มาแบบให้ได้ยิน
หงุมหงิม แต่มาแบบเบสส์ กลาง
แหลม ครบๆครับ ขนาดการ
จราจรในซอยนั้นจอแจแค่ไหน
คงจะทราบกันดี แต่เสียงยิงมา
ครบๆครับ ยืนยัน ยิ่งลงไปที่
ลาน บอกได้เลยว่าเสียงอิ่มใหญ่
ดังครอบคลุมทั้งลานจอดรถครับ 
พวกเราลองกันแล้ว ทึ่งกันเป็น
แถวๆ สุดยอดจริงๆ เดี๋ยวงาน
ปลายปีจะเปิดให้ลองกันให้ตะลึง
ครับ อิอิ 

10. เสียงแนวตั้งก็ไม่ใช่
เล่นๆครับ ส่งจากชั้น 3 ของ
อาคาร บ้ า น ท ว า ท ศิ น ลง
ชั้งล่างใต้อาคาร ไม่มีสะดุดครับ

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

ครับ โม้มากๆเลยยอมรับ
ครับ เพราะนานๆทีจะมี

อะไรมาให้ตื่นเต้นกันขนาดนี้ครับ 
ดีจริงๆ ดีจนพวกเราที่นี่หลาย
คน เล็งๆจะเอาไปไว้จัดปาร์ตีย์
ในสวนที่บ้านกันเป็นแถว อิอิ

สนใจอยากลองผลิตภัณฑ์ 
SoundCast ตอนนี้สินค้าทยอย
เข้ามาแล้วครับ และเราคงเอาไป
เปิดตัวกันในงาน Open House 
& Swap Day ที่เราจะจัดกัน
ที่โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ รัชดา 
แน่นอนครับ ใครสงสัย อยาก
ลองอยากเล่นอยากสัมผัส ก็ขอ
เรียนเชิญให้มากันได้เลยครับ

รับรองว่าจะชอบมาก ถึง
มากที่สุด
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NEWS  &
REV I EWS
■  ‘จอม จุ้นจ้าน’

ก่
อนอื่นต้องแจ้งข่าว
ดีมากๆก่อนกันเลยว่า 

Stereophile Recommended 
Component 2012 ประกาศออก
มาแล้วนะครับ 

และปีนี้เรียกได้ว่าเป็นปีที่
เยี่ยมมาก เพราะมีผลิตภัณฑ์
ของ NAD ที่สามารถคว้ารางวัล 
Recomended ระดับ Class 
A+ ซึ่งถือว่าเป็นระดับชั้นสูงสุด
ของนิตยสารนี้มาครอง ซึ่งระดับ 
Class A+ นี้ ถือว่าเป็นที่สุด
แห่งความเป็น State of the Art 
แล้วล่ะครับ ว่าง่ายๆคือ เป็น
เครื่องที่ให้เสียงดนตรีระดับ   
สุดยอดเครื่องหนึ่งนั่นเอง

และเครื่องนั้นก็คือ NAD 
M51 DAC ของเรานี่เอง ที่ได้
รับค�าชื่นชมจากกอง บก.ของ 
Stereophile หลายๆคนที่ได้
ฟังก็บอกได้ว่ามันให้ความเป็น
ดนตรีสูงจริงๆ แถมยังมีลูกเล่น
ต่างที่เหมาะสม ไม่ว่าจะใช้เป็น                          
ปรีแอมป์ หรือสามารถดึง
สัญญาณ Hi-Res จาก HDMI 
ก็ได้ 

และที่ส�าคัญไปกว่านั้น คือ 

ราคาขายของ NAD M51 นั้น 
ต�่ากว่าเพื่อนๆร่วม Class กัน
แบบฟ้ากับหุบเหวเลยค่ะ เพราะ
ขณะที่คนอื่นเขาขายกันเป็นแสน 
หรือหลายๆแสนนั้น NAD M51 
มีราคาขายแค่หกหมื่นกว่าบาท
เท่านั้นเอง

แล้วจะจ่ายแพงกว่าท�าไมละ
ครับ ? 

ซึ่งเมื่อข่าวออกไป ก็พบว่ามี
แฟนานุแฟนอยากจะอ่านบทรีวิว
เต็มๆของ M51 ที่ตีพิมพ์ลงใน 
Stereophile มาลงให้ดู เราก็จัด
ให้ครับ รีบไปหามา แล้วก็แปล
และเรียบเรียงมาให้ท่านได้อ่าน
กันครับ

ขอได้โปรดติดตามโดย ณ 
บัดนาว

NAD Masters Series M51                            
Direct Digital DAC                    
ตีพิมพ์ใน Stereophile         
ฉบับเดือน July 2012         
โดย Jon Iverson

ใครบ้างที่ต้องการ DAC ที่ท�า
หน้าที่เป็น DAC เพียงอย่าง

เดียว หากคุณมี DAC ที่สามารถ
ท�าหน้าทีอ่ืน่ๆได้อกีด้วย? 

นั่นเป็นความรู้สึกของผม 
(ผู้ทดสอบ) ในระหว่างที่ก�าลัง
ท�าการติดตั้ง NAD M51 ซึ่ง
แน่นอนว่า หน้าที่หลักของเขา
นั้น ไม่ใช่เป็นแค่ DAC เท่านั้น 
หากแต่ยังท�าหน้าที่อื่นๆได้อีก
มาก ไม่ว่าเป็นปรีแอมป์พร้อม
รีโมท คอนโทรล, เป็นตัวปรับ 
Phase เป็นตัวรับสัญญาณ 
HDMI ได้อีกด้วย

มาดูกันต่อ NAD M51 นั้น 
จะท�าการปรับเปลี่ยนอัตราการ
สุ่มสัญญาณ (Resample) จาก
สัญญาณดิจิทัลขาเข้าทุกรูปแบบ 
ให้กลายเป็นสัญญาณที่เรียก
ว่า Pulse Wide Modulation 
หรือ PWM ซึ่งเป็นพื้นฐานของ
สัญญาณที่เรียกว่า DSD (Direct 
Stream Digital) โดยมีอัตราการ
สุ่มตัวอย่าง (Sampling Rate) 
ที่ 844 kHz โดยท�างานอยู่บน
ตัวควบคุมเวลาที่ความเร็ว 108 
MHz โดย M51 นั้นจะท�าการ
เปลี่ยนแปลงการสุ่มสัญญาณ
นี้กับทุกสัญญาณดิจิทัลที่ป้อน
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เข้ามา ไม่ว่าจะที่อัตราเท่าใด 
ด้วยโครงสร้างดิจิทัล 35 Bit 
แบบเดียวกับที่ใช้ใน NAD M2 
นั่นเอง

NAD บอกว่าจุดเด่นที่ได้จาก
การท�างานแบบนี้คือ การตัด
ความเพี้ยนทางการเหลื่อมของ
สัญญาณเวลาที่เรียกว่า Jitter 
ออกไป ในระดับที่ไม่เหลือเลย
คือเป็น 0 เลยทีเดียว! ซึ่งผลที่
ได้นั้นก็แน่นอนว่า มันเป็นเรื่อง
ของคุณภาพเสียงที่จะตัดสินกัน
ด้วยหูเป็นดีที่สุด

M51 เป็นเครื่องที่สวยงาม 
ดูดี ความกว้างมาตรฐาน แผง
หน้าหนา 1/2 นิ้วท�าจาก
อะลูมิเนียมหนา ออกแนว 
Minimalist ที่เรียบหรู สีของแผง
หน้านั้นออกเทาๆ ดูดี เยือกเย็น 
สุขุม โครงสร้างนั้นหนักแน่น
และแข็งแรงจนน่าแปลกใจเลย
ทีเดียว ปุ่มที่มีอยู่ด้านหน้าก็มีแค่
ปุ่มเปิด/ปิดทางซ้าย และปุ่มเลือก 
Input ทางขวา เพียงเท่านั้น 
แผงหน้าจอเป็น LED สีน�า้เงิน
ที่สามารถปรับระดับความสว่างได้ 
ขนาดก็ใหญ่พอที่จะอ่านได้จาก

ระยะไกลสุดห้องได้ ซึ่งอย่าคิดว่า
ไม่ส�าคัญนะ ผมชอบตรงนี้เพราะ
ท�าให้ผมรู้ว่าสัญญาณที่ความ
ละเอียดเท่าใดก�าลังป้อนเข้าไป
ที่ M51 อยู่ 

ทางด้านหลัง ช่องต่อขาออก
มีแบบอะนาล็อก คุณภาพสูง
ทั้งแบบ RCA และ Balanced 
XLR ขั้วต่อสายไฟเป็นแบบ
ถอดได้ ส่วนทางด้าน Input ก็
มีทั้งแบบ AES/EBU, Optical, 
Coaxial, USB และ HDMI 
อีกสองชุด ซึ่งกับช่อง HDMI 
นี้ มีไว้ส�าหรับการรับสัญญาณ 
Direct Pass Through หรือการ
ปล่อยสัญญาณดิจิทัล ขอออก
เฉพาะ 2 แชนเนล จากช่อง 
HDMI ของเครื่องเล่น Blu-ray 
Disc ซึ่งเหมาะมากส�าหรับ
การดึง “เฉพาะ” สัญญาณ
เสียง 2 แชนเนลจากแผ่นBD        
คอนเสอร์ท เพื่อน�ามาฟังใน
ซิสเต็ม 2 แชนเนลดีๆ 

ส�าหรับอินพุททางดิจิทัลของ 
M51 ทั้งหมดนั้นจะรับข้อมูล
ดิจิทัลที่ความละเอียดได้สูงสุดคือ 
24 bit / 96 kHz

เสียง

ผมถอดเอาเครื่อง DAC ตัว
อ้างอิงของผม (Benchmark 
DAC1 USB) ออก แล้วน�าเอา 
M51 เข้าใช้งานแทน โดยใช้งาน
เป็น DAC หลักประจ�าบ้านอยู่
หลายสัปดาห์ จนเริ่มชิน แล้ว
ก็ฟังเปรียบเทียบแบบจริงๆ
จังๆ ซึ่งผมก็พบว่าโวลูมแบบ
ดิจิทัลของ M51 นั้น ท�าให้มัน
ท�างานเป็นปรีแอมป์ได้ในทันที 
โดยผมสามารถที่จะต่อตรงเข้า                           
เพาเวอร์-แอมป์ได้เลย ซึ่ง
เทคโนโลยีที่ใช้อยู่ในโวลูม
ของ M51 นั้น ต้องบอกว่าน่า  
ประทับใจมากๆ เพราะไม่ใช่เป็น
โวลูมอะนาล็อกที่เคยเห็นๆกัน 
แต่เป็นการควบคุมระดับความ
ดังเสียงผ่านการท�างานแบบ
ดิจิทัล 35 Bit ที่ท�าหน้าที่เป็นตัว
ลดระดับความดังเสียง ที่ไม่มีผล  
กระทบใดๆต่อรายละเอียดเสียง
และคุณภาพเสียงอย่างเด็ดขาด 

ซึ่งตรงนี้ผมได้พบว่า การต่อ
ตรงแบบไม่ใช้โวลูม กับผ่านโวลูม  
นั้น ”ไม่มี” ความแตกต่างกัน
ในแง่ของคุณภาพเสียงใดๆทั้ง
สิ้น ที่ระดับความดังที่ปรับให้เท่า
กัน คุณภาพเสียงที่ได้จากการ
ฟังผ่านและไม่ผ่านโวลูมนั้น ไม่มี
ความต่างกันใดๆเลย ซึ่งตรง
นื้ท�าให้มั่นใจได้มากที่สุดว่า เมื่อ
ไหร่ที่คุณ “จ�าเป็น” จะต้องปรับ
ระดับความแรงของสัญญาณให้
แม็ทช์กับเครื่องเสียงอื่นๆในชุด
ของคุณแล้ว การฟังผ่าน M51 
โดยผ่านการควบคุมระดับโวลูม
ในตัวนั้น จะไม่ท�าให้คุณภาพ
เสียงดร็อพลงเลยแม้แต่น้อย
จริงๆ ซึ่งข้อดีที่สามารถปรับ
โวลูมได้โดยไม่มีผลกระทบนี้ต้อง
เรียกว่ามีประโยชน์มาก เพราะ
เมื่อผมเริ่มฟังเพลงครั้งแรก 
โดยผ่านทางเครื่อง Meridian 
Sooloos Control 15 ผ่านทาง
ช่อง Coaxial นั้น สิ่งที่ผมพบ

ในทันทีก็คือ เครื่องดนตรีต่างๆดู
เหมือนจะมีความชัดเจน และพุ่ง
ออกมามากกว่าการใช้ระดับเสียง
จากปรีแอมป์ที่ผมใช้อยู่ก่อน ซึ่ง
ผมก็พบว่า การวัดค่าระดับความ
ดังนั้น หาก NAD M51 ตั้งค่า
ไว้ที่ 0 จะมีความดังสูงกว่าระดับ
ปกติอยู่ประมาณ 1-2 ดีบี จาก
นั้นผมก็เลยลดระดับลง 1 ดีบี ก็
ท�าให้ระดับเสียงแม็ทช์กันเป็น
ปกติได้นั้นเอง 

กับอัลบัม All My Lovely 
Goners จากวง Winterpills 
(CD, Signature Sounds SIG 
2044) ดนตรี โฟลค์ พ็อพ ร็อค 
แนว Neil Young กับสองสาม
แทร็คแรก ผมก็พบว่า NAD 
ให้การถ่ายทอดเสียงดนตรีออก
มาชนิดที่เรียกว่าหมดเปลือก
กันเลยทีเดียว ดนตรีแม้นจะ
เป็นรอ็คทีร่นุแรง สบัสน ซบัซ้อน                
ทั้งอะคูสติด อีเล็คทรอนิคส์ 
เครื่องเป่า ที่ยากจะควบคุม แต่ 
NAD สามารถถ่ายทอดออกมา
ได้อย่างเปี่ยมไปด้วยความน่าฟัง 
พอดิบพอดี 

แผ่นต่อมา Nils Petter 
Molvaer’s Baboon Moon 
(CD, Thirsty Ear 57201) เสียง
ทรัมเป็ท แล่นผ่านออกมาจาก
แบ็คกราวน์ดที่มืดทึม เป็นแสง
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สุขสว่าง NAD ควบคุมเสียงเบสส์               
ในเพลงนี้ที่กระแทกกระทั้น 
กระหึ่มได้อยู่หมด บรรยากาศ 
สุกสว่าง เป็นประกาย บ่งบอก
ถึงความเป็น DAC ที่ไม่ธรรมดา
เลย อาจจะเรียกว่าโทนเสียง
เบสส์ของ M51 นั้นมีความอิ่ม
หนาเป็นพิเศษ? หรือว่า DAC 
อ้างอิงของผมอย่าง Benchmark 
DAC-1 นั้น เสียงบางไป?

ดนตรีของ Benchmark นั้น ยัง
สู้ M51 ไม่ได้

จากนั้นผมมาลองฟังโดยใช้ 
iPad เป็นตัว Stream สัญญาณ
เสียง ผ่าน USB Adapter ก็พบ
ว่าสามารถเล่นกับ M51 ได้เลย 
ไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้น

HDMI กับจุดเด่น

ก่อนปิดการทดสอบ ผมก็มา
ลองฟังผ่านการต่อแบบ HDMI 
ผ่านทางเครื่อง Oppo BDP-83 
แล้วก็มาลองเล่นกับแผ่น DVD-
Audio Disc โดยตรงแล้วเทียบ
กับอัลบัมเดียวกันที่ผมแปลงเป็น
ไฟล์ 24/96 ดู

เสียงจากช่อง HDMI เล่น
จากแผ่นต้นฉบับเทียบกัน ส่ง
ผ่าน Coaxial เล่นไฟล์เดียวกัน 
Rip จากแผ่นเดียวกัน  ผมพบ
ว่า ความต่างที่พบก็คือ ระดับ
เสียงที่ต่างกันค่อนข้างมาก
ทีเดียว ช่อง HDMI นั้นเสียงจะ
เบากว่า Coaxial อยู่ประมาณ 
8-9 ดีบี ซึ่งก็โชคดีที่เราสามารถ
ปรับโวลูมที่ M51 ได้ ซึ่งหลังจาก
ที่ปรับจนเท่ากันดีแล้ว ผมพบว่า 
เสียงที่เล่น 2 แชนเนล จากแผ่น 
DVD Audio ผ่านเครื่อง BD 
และเสียงจากแผ่นเดียวกันที่ Rip 
ลงคอมฯ และเล่นแผ่น Coaxial 
นั้น “เหมือนกัน” จนแยกไม่ออก
เลยแม้แต่น้อย (ตรงนี้แสดง    

ให้เห็นถึงข้อดีของการฟังผ่าน
ช่อง HDMI ที่สามารถปล่อย 
Res 24/96 ออกไปได้ทัดเทียม
กับการฟังไฟล์ 24/96 จาก
คอมฯ--ผู้แปล)

อย่างไรก็ตาม การรับข้อมูล
ที่รายละเอียด 96 หรือ 192 จาก
ช่อง HDMI นั้นยังมีข้อจ�ากัดอยู่
บ้าง อย่างที่ผมพบว่า กับแผ่น 
SACD ที่การสุ่มสัญญาณ 176.4 
kHz นั้น M51จะปรับสัญญาณ 
DSD มาเป็น PCM และลดการ
สุ่มสัญญาณลงเหลือที่ 88.2 kHz 
ซึ่งตรงตามที่ NAD บอกเอาไว้
ก่อนแล้วนั่นเอง 

จากแผ่นของ Morten 
Lindberg, (2L label) ซึ่งเป็น
ค่ายเพลงที่บันทึกเสียงเพลง
อย่างเดียว (ไม่มีภาพ) แบบ
ความละเอียดสูงลงบนแผ่นบลู-
เรย์เท่านั้น ผมลองเอาแผ่น
ตัวอย่างของค่ายนี้มาลองฟัง
ผ่านเครื่อง Oppo ทาง HDMI 
ซึ่งก็พบว่า หน้าจอของ M51 
นั้น แสดงออกมาให้เห็นความ
ละเอียดสูงสุดที่ 192 kHz ใน
ทันที ซึ่งจากนั้นผมก็ฟังผ่าน
แผ่นของค่ายนี้ไปอีกหลายแผ่น 
รวมถึงน�าแผ่นไป Rip เก็บไว้
เปรียบเทียบเป็นไฟล์ 24/96 ซึ่ง
มันก็ท�าให้ผมเข้าใจแล้วล่ะว่า 
ท�าไมเพื่อนนักเขียนหลายๆคน
ถึงได้ปลาบปลื้มกับเสียงจากแผ่น 

BD Hi-Res แบบนี้กันนัก! ก็มัน
ดีจริงๆนี่นา

สรุป

ผมยอมรับว่า ตอนแรกที่
เห็นลักษณะการท�างานที่แปลง 
PCM เป็น PWM ของ NAD 
M51 นั้น ผมค่อนข้างจะมีข้อ
กังขาในเรื่องคุณภาพเสียงอยู่ 
พอสมควร แต่เมื่อผมได้มีโอกาส
มาใช้ชีวิตร่วมกับ M51 อยู่นาน
หลายเดือน ข้อสงสัยของผม
ก็หมดไปอย่างสิ้นเชิง ข้อดีของ
การตัดขาด Jitter นั้น เป็นเรื่อง
จริง และท�างานได้จริง

ผมเป็นคนชอบ DAC ที่
ให้การถ่ายทอดดนตรีออก
มาให้มากที่สุดเท่าที่จะมาก
ได้ ถ่ายทอดเสียงดนตรีที่บันทึก
ไว้อย่างหมดเปลือก แต่ผม
ก็ไม่แคร์ DAC ที่คอยแต่งแต้ม
สีสันที่เกินจริงอย่างเด็ดขาด ซึ่ง
ในที่นี้ NAD M51 นั้นประสบ
ความส�าเร็จอย่างงดงามเจิดจรัส
กับการปลดปล่อยรายละเอียด 
ความเป็นดนตรีที่เที่ยงตรง 
ซื่อสัตย์ เป็นมิตรกับหู และสร้าง
รอยยิ้มกับผู้ฟังได้อย่างเต็มที่ 

เป็นเครื่องที่ฟังแล้วมีความ
สุขมาก!  

ฟังกันต่อ เป็นการฟังผ่าน
ช่อง USB โดยเล่นด้วย Laptop 
ของ Apple ด้วยโพรแกรม 
Amarra กับอัลบัมของ Nick, 
Labour of Lust (CD, Yep 
Roc YEP-2621) เปิดแบบอัดๆ 
4 เพลงแรกฟังดู เสียงจาก NAD 
นั้นสามารถเก็บเกี่ยวรายละเอียด
เล็กๆน้อยๆยิบๆย่อยๆออกมา
ได้อย่างสบายๆ รายละเอียด
เสียงดนตรีต่างๆมากันครบไม่มี
ตกหล่น เสียงที่ได้นั้น มีมวลเป็น
ชิ้นเป็นอันสูงกว่า Benchmark 
อย่างเห็นได้ขัด  ซึ่งเมื่อฟังเสียง
โดยรวมๆแล้ว ผมว่าความเป็น
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H i g h  P e r f o r m a n c e  H o m e  T h e a t e r  a n d  H i - F i

W e l c o m e
t o   t h e

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
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SuperZero 2.0

Mini Monitor

อีกครั้งกับการกลับมาของลำโพง Mini Monitor ระดับตำนานที่โดงดังที่สุดรุนหนึ�ง, ลำโพง 
ที่ทำใหชื่อของ NHT โดงดังในฐานะ High End ที่ไม High Price ลำโพงเล็กราคา 
ประหยัด ที่เคยไดรับการยกยองจากนิตยสาร Stereophile วาเปนลำโพงราคา        
250 เหรียญ ที่ใหคุณภาพเสียงไดสูงล้ำเกินราคาอยางไมนาเชื่อ

โดยกลับมาครั้งน�้ V. 2.0 ปรับปรุงใหมในหลายจุดเพื่อใหประสิทธิภาพที่ดีขึ้นกวาเดิม 
ตอบสนองดีขึ้น เสียงเบสสดี ขึ้น แตยังคงความมหัศจรรยของลำโพงรุนเดิมไวอยาง 
ครบครัน ไมวาจะเปนเวทีเสียงที่กวางขวางและลึกล้ำเปน อิสระเหมือนดูภาพสาม-มิติ 
อิเมจที่ชัดและมีขนาดที่สมจริงใหวงดนตรีราวจับตองได กับน้ำเสียงที่เปนธรรมชาติ 
สะอาด เที่ยงตรง และยิ�งใหญเกินขนาดตัว

พิสูจนความยอดเยี่ยมของลำโพงมินิ มอนิเตอร คูน�้ใหได แลวคุณจะตะลึงในคุณภาพ 
เสียงที่ไดยิน และก็ยิ�งตะลึงมากขึ้นไปอีก เมื่อทราบราคา!

การกลับมาใหม
ของลำโพงมินิ
ระดับตำนาน

now
hear
this



ค่
อยๆตามผมมาหน่อยนะครับ ไม่ต้องรีบร้อน 
เพียงแต่คราวนี้จะพูดถึงเรื่องหนักๆขึ้นมาอีก   
สักนิด

ระยะหลังๆมานี้ผู้คนในแวดวงออดิโอไฟล์  
ส่วนหนึ่งสนใจเรื่องคอมพิวเตอร์ ออดิโอ กันมากขึ้น 
พร้อมๆกับการหันมาให้ความส�าคัญกับอุปกรณ์เสริมแบบ
ยิ่งไปกว่าที่เคยเป็น พร้อมทั้งให้ความพะวงสงสัยว่า ท�าไม
นอกจากจุดต�าแหน่งการวางล�าโพงแล้ว อุปกรณ์รอง
เครื่อง ชั้นวาง ขาตั้ง ตัวเสริมนั้น มันถึงได้ก่อให้เกิดผล
ของการเปลี่ยนแปลงทางเสียงได้จริงๆ ถ้าหากว่านั่น มิใช่
เพราะเราคิดจินตนาการไปเอง

 ผมอยากบอกว่าสภาพแวดล้อม การสั่นสะเทือน 
ไวเบรชันต่างๆจากต้นแหล่งก�าเนิดของเสียงไปจนถึง
ปลายสุดของมัน คือการกระทบกับสรรพสิ่ง ล้วนมีผล
ต่อคุณภาพเสียงทั้งสิ้น จะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับว่า
องค์ประกอบหลัก คือเครื่องเสียงและล�าโพง มีความ      
อ่อนไหวขนาดไหน? ขนาดอากาศเคลื่อนที่ในตัวน�าคือ
อากาศ อุณหภูมิต่าง เสียงยังต่างกันได้เลยครับ เพราะ 
“เสียงคือการสั่นสะเทือนของวัตถุ” 

ยกตัวอย่างที่เห็นได้ง่ายๆ เมื่อเราป้อนเพลงให้กับชุด
เครื่องเสียงขยายไปออกล�าโพง ล�าโพงจะได้รับพลังงาน
กระตุ้นไดอะแฟรมหรือตัวขับของมัน ก็จะเกิดการสั่นกลับ
ไปกลับมา ในขณะที่ตัวขับเสียงดันออกไปข้างหน้า กลุ่ม
โมเลกุลของอากาศก็จะถูกอัดเข้าหากัน และเมื่อตัวขับ
เสียงของล�าโพงดันถอยกลับหลัง กลุ่มโมเลกุลของอากาศ
ก็จะถูกปล่อยให้ขยายตัวออก ก็จึงเกิดเสียง และเสียงก็สั่น
สะเทือนจากตัวของแหล่งก�าเนิดเสียงไปกระทบสรรพสิ่ง
รอบข้าง

อะไรก็ตามที่อยู่ในกระบวนการนี้ ย่อมเกิดความสั่น 

       ■  ‘ภูธร’ หรือไวเบรชันด้วยกันทั้งสิ้น การก�าจัดการสั่น “ส่วนเกิน” 
ท�าให้เสียงทีความนิ่งขึ้น เดือยแหลมที่รองล�าโพงคือหนึ่ง
ในการถ่ายโอนการสั่นสะเทือนให้เล็กลง แล้วสลายไปที่
ปลายเดือนแหลมที่เราจงใจออกแบบให้มีจุดสัมผัสน้อย
ที่สุด นั่นคือผลลัพธ์ที่ได้จากวิธีสลายการสั่นสะเทือนอย่าง
ง่ายๆ

ถ้าถามว่าเรื่องแบบนี้ คิดแบบนักวิชาการ มันละเอียด
แค่ไหน ก็ต้องบอกว่า มากมายครับ แม้ว่าแรงดันของ
คลื่นเสียงจะไม่ได้แรงมากจากการมองเห็นหรือการ
ค�านวณ เนื่องจากระยะการเคลื่อนที่ของอนุภาคที่เป็น
ตัวกลางมีน้อยมาก เป็นเพียงแค่ราวๆ 1 ในล้านนิ้ว
เท่านั้น เสียงที่ดังขึ้นในการแสดงคอนเสอร์ทกลางแจ้ง
ขนาดพื้นที่ใหญ่มหาศาล นั้นให้อนุภาคการเคลื่อนที่เป็น
ไปได้อย่างมาก ก็แค่ 1 ในพันนิ้วเท่านั้น แต่กลับมีผล
ต่อการได้ยินของคนเราสูงมาก ผมจึงอยากบอกท่านว่า 
สรรพสิ่งที่เกี่ยวกับการก�าเนิดเสียง ล้วนอ่อนไหวอย่างยิ่ง

ในเครื่องขยายเสียงทุกระบบทุกวงจร เมื่อป้อนกระแส
พลังให้ไฟฟ้าผ่านเข้าไป ทุกๆวินาทีจะมีการสั่นสะเทือน
ทั้งสิ้น ดังนั้นอุปกรณ์ต่างๆที่บรรดาผู้ผลิตอุปกรณ์เสริม
คิดค้นขึ้นมา ก็มีผลต่อคุณภาพเสียงทั้งสิ้น แต่…..ค�าว่าแต่
ก็คือ ผลจะออกมาสามรูปแบบครับ หนึ่ง-ให้เสียงเปลี่ยน
ไปในทางที่ดีขึ้น สอง-ให้ผลเปลี่ยนแปลงแต่สัญญาณนั้น
เล็กเกินไปกว่าที่หูเราจะรับรู้ได้ สาม-ให้ผลในทางที่เลวลง

ดังนั้น อย่าเข้าใจว่า เสียงที่เปลี่ยนไป จะเป็นเสียงที่ดี
ขึ้นเสมอไป เมื่อท่านจะเล่นอุปกรณ์เสริม จึงควรเลือกเล่น
ที่ไม่แพงและหากไม่ได้ผลดังที่เราต้องการก็จะได้ไม่ต้องไป
เสียดายเงินของเรามากนัก ถือเป็นการซื้อความรู้

ผมขอพูดให้ลึกลงไปอีกเล็กน้อย
การวิเคราะห์พฤติกรรมของเสียงกันสักหน่อย จะ

ฝึกการฟัง
คือหน้าที่ของคนเล่นเครื่องเสียง
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เห็นว่ามันมีรายละเอียดยิบย่อยแทบไม่น่าเชื่อเลยทีเดียว 
คือเมื่อเสียงได้ผ่านตัวกลาง (อากาศ) มาแล้ว จะมีการ
สะท้อนหรือรีเฟล็กซ์ และการดูดกลืนแอบสอร์พใน
หลายๆลักษณะ อากาศแท้ๆที่เราหายใจเข้าไปทุกเมื่อเชื่อ
วันนี่แหละ เมื่อเสียงเดินทางผ่านมา อากาศนั้นก็จะดูด
พลังงานของเสียงบางส่วนไป 

เห็นไหมครับว่าเราสูญเสียคุณภาพเสียงที่เปล่งออก
มาจากล�าโพง เพียงแค่มันผ่านอากาศมาเท่านั้นเอง 
ส�าหรับอากาศที่เป็นตัวกลางนั้น ย่านเสียงความถี่สูงจะ
ถูกดูดกลืนไว้ได้มากกว่าเสียงที่มีความถี่ต�า่ การจัดการกับ
ย่านความถี่เสียงแหลมจึงนับว่าส�าคัญ ผลต่อการใช้งาน
อุปกรณ์เสริมมักจะเห็นผลกันที่ความถี่สูงมากกว่าความ
ถี่อื่นๆ ในพื้นที่เปิดโล่งเช่นกลางสนาม คลื่นเสียงก็จะ
กระจายออกไปจากแหล่งก�าเนิดของมันอย่างสม�า่เสมอ 

แต่ในพื้นที่ปิดอย่างภายในห้อง พลังงานเสียงจะถูก
สะท้อนกลับไปกลับมา ท�าให้เกิดเสียงสะท้อนหรือเสียงอื่น
ที่แฝงขึ้นมา เช่น เสียงก้อง เสียงสะท้อน ห้องที่ประกอบ
ด้วยวัตถุที่มีการสะท้อนเสียง เช่น กระจก กระเบื้อง พื้น
ไม้ จะท�าให้เกิดการก้องเป็นเวลานาน จนถึงการเกิดการ
สะท้อนขึ้นมากมายหลายครั้ง ห้องที่ประกอบไปด้วยวัสดุที่
ดูดกลืนเสียงได้ดีเช่น พรม ผ้าม่าน ท�าให้เกิดการก้องของ
เสียงที่จะสะท้อนขึ้นมานั้นได้น้อยกว่า หรือจะมีอัตราส่วน
ในการซับเสียงมากกว่าการสะท้อนเสียง 

บางที่ถ้าผมบอกว่า การจัดการพื้น ผนังห้องให้มี
อัตราส่วนการซับเสียง สะท้อนเสียงกลางๆ คือไม่แห้งไป 
ไม่สะท้อนมากเกินไป อาจจะได้ผลดีกว่าการไปน�าอุปกรณ์
เสริมแบบต่างๆมาใช้ ก็เป็นได้ (อันนี้จะเชื่อหรือไม่แล้วแต่
ดุลพินิจนะครับ)

การจัดการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของเสียง ช่วยให้
คุณภาพเสียงของชุดซิสเต็มของเราน่าฟังมากขึ้น การ
จัดการด้วยการลดไวเบรชันจากเครื่องเสียงและล�าโพงอัน
ถือเป็นต้นก�าเนิดเสียง จะมีผลในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังให้ผล
รวมน้อยกว่าการจัดการกับห้องฟัง การเล่นอุปกรณ์เสริม 
จึงเป็นวิถีทางที่ไม่ผิด แต่ต้องรู้ว่าท่านจะเอาชนะคะคาน
กับสิ่งที่ “เล็กน้อยเหล่านี้” สักประมาณไหน

การฝึกการฟังอย่างจริงจัง (แต่ไม่ซีเรียสเกินพอดี) 
จะช่วยให้เราคุ้นชินกับเสียงที่เปลี่ยนไป เมื่อทดลองใช้
อุปกรณ์เสริม 

หูของท่านเองก็สูญเสียความสามารถในการจ�าแนก

แยกแยะรายละเอียดเสียงอยู่แล้วในธรรมชาติ เช่น ความ
สมัพนัธ์กนัของคลืน่เสยีงต่างๆทีป่ะปนกนัอยูห่ลายความถี่ 
หรือความถี่ที่ใกล้เคียงกัน ท�าให้หูคนเรานั้นสับสนได้เสมอ 
การฟังเพลงที่มีการบรรเลงจากเครื่องดนตรีมากกว่าหนึ่ง
ชิ้น อาจเกิดการบดบังกันทางเสียงได้ด้วย แต่หูคนก็จะ
พยายามอย่างยิ่งในการแยกแยะเสียงดังกล่าว 

ดงันัน้การเป็นนกัเล่นเครือ่งเสยีงทีด่ ีกจ็�าเป็นอย่างยิง่                                                              
ที่จะต้องฝึกการฟังครับ โดยเฉพาะการที่ท่านก�าลังจะเล่น
อุปกรณ์เสริมทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นอีเล็คทรอนิคส์ จ�าพวก
สายไฟเอซี ปลั๊กรางไฟ อุปกรณ์กรองไฟ หรือตัวเสริม
แบบไม่ใช่อีเล็คทรอนิคส์ เช่น อุปกรณ์รองเครื่อง ชั้นวาง 
ขาตั้ง ตัวเสริมยางรองต่างๆ

ฟังในสิ่งที่เรียกว่ายาก ที่จะเป็นประสบการณ์ล�า้ค่า 
แรกๆท่านอาจจะฝึกการฟังบุคลิกเสียงของเครื่อง

ดนตรีชนิดต่างๆ แล้วเรียนรู้ว่าชิ้นนั้นๆคืออะไร เช่น
เมื่อนักดนตรีเล่นคาริเน็ท หรือทรัมเป็ท ที่ตัวโน้ตหรือค่า
ความถี่ที่พื้นฐานเดียวกัน เช่น 440 เฮิทซ์ ทว่าลักษณะ
เสียงเฉพาะตัวของเครื่องดนตรีกลับแตกต่างกันอย่าง
มาก เพราะเครื่องดนตรีนี้ ในแต่ละชนิด ได้สร้างความถี่ที่
ปะปนกัน หรือ “โอเวอร์โทน” ออกมาไม่เหมือนกัน 

เหตุผลนี้สามารถน�าไปใช้อธิบายได้ว่า ท�าไมหูของ
คนเราจึงสูญเสียความสามารถในการแยกแยะเสียง
เฉพาะเครื่องดนตรีชนิดต่างๆ หากไม่ฝึกการฟัง ในการ
ฟังทดสอบนั้นก็คือการฟังเพลงจากชุดเครื่องเสียงใน
สภาวะปกติในชีวิตประจ�าวัน ไม่ต้องไปตั้งหน้าตั้งตาจับผิด
ให้เครียดขึ้งสมอง ฟังแบบสบายๆ แต่ให้ใช้ความสังเกต
มากหน่อยก็พอเพียง และเมื่อคุ้น ชิน กับเสียงดนตรีชนิด
ต่างๆ หลังจากนั้นแหละครับที่ควรไปหาอุปกรณ์เสริม
มาทดลองเล่น เพราะจะได้รู้ว่าความเปลี่ยนแปลงต่อเสียง
ดนตรีต่างๆที่เราเคยฟังนั้น มีมากมายแค่ไหน หรือไม่มี
เลย หรืออีกทีก็….เลวลงกว่าเดิม

สรรพสิ่งล้วนแปรผัน เปลี่ยนแปลง อย่าไปตั้งความ
หวังอะไรมากเกิน ฟังไม่ออกวันนี้ ตั้งสติใหม่ไปฟังวันหน้า 
ฟังไปเรื่อยๆ จนกว่าท่านจะค้นพบว่า แท้จริงแล้วเสียง
เป็นพลังงานที่เปลี่ยนรูปตลอดเวลา วันนี้ฟังได้ใจความ
มากมาย อีกวันหนึ่ง อาจจะฟังอะไรไม่ออกเลย ก็เป็นไปได้
ทั้งสิ้น  ค่อยๆเรียนรู้ไปครับนั่นแหละถึงจะเรียกว่านักฟัง
เพลง นักเล่นเครื่องเสียงที่แท้จริง
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C u s t o m   F i l e  ■   ‘Hi-Res Man’

เจอกันอีกแล ้วนะครับไวขึ้นอีกนิดหน่ึง 
เนื่องจากปลายปีนี้ ชาวโคไน้ซ์ฯเรามีงาน 

Road Show ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด
กันเพียบ จัดเต็มกว่าทุกปีที่ผ่านมา คิดว่าเมื่อ
หนังสือฉบับนี้ถึงมือท่าน งานท่ีทางทีมงาน 
Custom Installation ได้ไปออกงานท่ีเมืองทอง
ธานี คือ งานบ้านและสวนแฟร์ 2012 นั้น คง
เสร็จสิ้นไปแล้ว ปีนี้ทางเราก็ไปออกโชว์ระบบ
กันเช่นเคย และตามสัญญาฉบับนี้จะพาไปชม
สองโพรเจ็คท์ที่แตกต่างแต่จุดหมายเดียวกัน 
คือคุณภาพเสียงที่ดีที่สุด 

โพรเจ็คท์แรก เป็นลักษณะฟังเพลงไพเราะ 
Chill Chill เพิ่มบรรยากาศภายในตัวอาคาร 
ส�าหรับอาคารที่ถูกดีไซน์มาสวยงาม แต่เม่ือ
ผนวกเข้ากับเสียงเพลงอันไพเราะ ก็ท�าให้มี
บรรยากาศมีชีวิตชีวาขึ้นได้อีก การเดินทาง
ไม่ใกล้ไม่ไกลจากกทม.มากนัก จะอยู่ในซอย   
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา ช้ัน
บนอาคารจะเป็นห้องพักระดับโรงแรมย่อมๆ
เลยทีเดียวก็ว่าได้ ที่ครบครัน ทั้ง Coffee 
Shop  และ Restaurants ตลอดจน Mini Mart 
ด้วย ที่ชื่อโครงการ พาราโซ่พาเลซ รูปแบบ
อาคารก็ทันสมัย สะอาดสะอ้าน ท่านเจ้าของ
โครงการได้เลอืกใช้บรกิารของทางโคไน้ซ์ฯ โดย                                                
นัดเจ้าหน้าที่เข้ามาฟังเสียงที่โชว์รูม และ       
ได้ตัดสินใจเลือกติดตั้งระบบเสียงมัลติ-รูม 6 
โซน แบบฟังเหมือนกันหมด แต่สามารถเร่ง-
ลดเสียง หรือปิด-เปิด อิสระได้ในแต่ละโซน 
โดยระบบนี้สามารถเพิ่มเติมให้ฟังแตกต่างกัน 
ได้ในแต่ละโซน ให้สามารถเลือกฟังเป็นสอง

สองสไตล์...
ที่    ล    ง    ตั    ว

แหล่งโพรแกรมในภายหลังได้ โดยการเพิ่ม 
Amplifier อีกหนึ่งตัว และแหล่งโพรแกรมที่
ต้องการอกีหนึง่ตวั กจ็ะสามารถท�าให้แต่ละโซน
เลือกฟังเพลงที่ต่างกันได้เลยครับ 

ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับทางทีมงานติดตั้ง
ทราบว่า ได้เริม่เข้างานเดนิสาย เมือ่ฝ้าเพดาน
ได้ปิดไปแล้ว เนื่องจากทางโครงการเดินหน้า
งานได้เร็วมาก แต่ไม่เป็นปัญหาส�าหรับทาง
ทีมช่างติดตั้งของเรา ใช้เวลาในการเดินสาย
ล�าโพงแค่ 3 วัน ก็เสร็จสิ้นกระบวนการ และ
สายทกุเส้นกท็�าการร้อยท่อเฟลก็อย่างด ีกนัทัง้
ความชื้น หรือพวกหนูหรือแมลงที่ชอบกัดแทะ
สายเป็นอาหารได้ 100 เปอร์เซ็นต์ หลังจาก
นั้น อีกไม่กี่สัปดาห์ ทีมงานก็รอเข้างานติดตั้ง
ระบบอีกทีเมื่องานเฟอร์นิเจอร์ต่างๆได้ติดตั้ง
เสร็จเรียบร้อยแล้ว หรือหมดงานฝุ่นนั่นเอง 
ก็ใช้เวลาอีกหนึ่งวันส�าหรับติดระบบทั้งหมดที่
ประกอบไปด้วย ล�าโพง In-Ceiling NHT iC 1 
และ iC 2, Amplifier NAD C 356BEE, CD 
Player NAD C 515BEE, Speaker Selector 
Russound SDB 6.1 

ผมขออธบิายคร่าวๆตวัระบบให้ทราบดงันี้ 
จากไดอะแกรมที่สามารถดูได้จากฉบับ

ก่อนที่ท่าน “จอม Project” ได้ตีแผ่ให้ท่าน 
ทราบว่าในมัลติ-รูมแบบต่างๆนั้นมีอะไรบ้าง 
ผมก็ขออธิบายคร่าวๆของระบบนี้ว่า มีการ
ท�างานอย่างไรบ้าง ตัวแอมปลิไฟเออร์จะท�า
หน้าทีข่ยายสญัญาณเสยีงทีร่บัสญัญาณมาจาก                                                          
แหล่งโพรแกรมในที่นี้ก็คือ เครื่องเล่นซีดีของ 
NAD ซ่ึงปกติถ้าเราใช้ฟังในบ้านก็ต่อสาย

ล�าโพงเข้ากับอินติเกรตเตด แอมป์ แล้วก็จบ 
แต่ในส่วนนีจ้ะเพิม่ตวั Speaker Selector ของ 
Russound เพิ่มเข้ามาโดยรับสัญญาณเสียง
จากตัวแอมปลิไฟเออร์โดยตรง เพื่อท�าการ
แยกสัญญาณเสียงออกเป็น 6 โซน และท�า
การปรับอิมพีแดนซ์ของล�าโพงในแต่ละโซน
ด้วย โดยแบ่งหลักๆเป็นสองส่วนใหญ่ คือ 
Zone Lobby ที่รวมยาวไปถึงส่วนของ Coffee 
Shop อกีด้านหนึง่จะเป็นส่วนของ Restaurant  
และ Mini Mart ท่านเจ้าของโครงการเป็น                                            
นักฟังเพลงและเป็นลูกค้าเก่าแก่ของทาง      
โคไน้ซ์ฯด้วย (ลงทุนขนชุดโฮม เธียเตอร์ ที่
บ้านที่เป็นชุดแอมป์ รีซีฟเวอร์ ดูหนังของ 
NAD ล�าโพง AR มาติดตั้งให้ลูกค้าได้ดูหนัง
กันเพลินๆด้วยที่โซนล็อบบีย์) ซึ่งเมื่อท�าการ
ติดตั้งทั้งระบบแล้ว ทดลองฟังเสียงในแต่ละ
โซนแล้ว ท่านเจ้าของโครงการก็พึงพอใจเป็น
อย่างมากในคุณภาพเสียงที่ได้รับ ไม่ผิดหวัง
เลยที่เลือกใช้ระบบเสียงที่ออกแบบมาส�าหรับ
งานระบบโดยตรง ซึ่งจะแตกต่างกับล�าโพง
หรือระบบเสียงตามสายในห้างหรือโรงแรม           
ทั่วๆไป ที่ส่วนใหญ่จะเดินเป็นระบบไลน์ที่          
ให้เสียงแค่ดัง แต่ไม่มีรายละเอียดของเสียงใน
แต่ละชิน้ดนตรเีลย ยิง่เทยีบกับค่าใช้จ่ายทีเ่พิม่
ขึน้กับคณุภาพเสียงทีไ่ด้รบันัน้ คุม้ซะยิง่กว่าคุม้ 
การใช้งานระยะยาวไม่มีปัญหาแต่อย่างใดและ
ง่ายต่อการบ�ารุงรักษา หากท่านมีโอกาสผ่าน
ไปแถวนั้นแวะทานกาแฟ หรือใช้บริการห้อง
พักได้ครับ ท่านเจ้าของบริการเป็นกันเองกับ
ลูกค้าทุกรายเลยครับ
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ส่วนโพรเจ็คท์ที่สอง ผมพาไปชมบ้านที่เข้า 
Concept เราคือ บ้านสวย เสียงดี ซึ่งเป็น                                                    
โพรเจ็คท์ที่จะพาท่านออกไปเที่ยวต่างจังหวัด
กันบ้าง ซึ่งท่านที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วมีความ
กังวลว่า ทางโคไน้ซ์ฯรับท�าระบบให้หรือเปล่า
หนอ ขอประชาสัมพันธ ์ตรงน้ีเลยว ่า ใน
ประเทศไทย โคไน้ซ์ฯเราไปหมดนะครบั ถงึบาง
ที่เราจะไม่ได้ไปเอง เราก็มีร้านค้าที่จ�าหน่าย
สินค้าของทางโคไน้ซ์ฯโดยตรง คอยให้บริการ
อยู่ตามภูมิภาคต่างๆด้วยนะครับ 

มาชมโพรเจค็ท์นีก้นัต่อดกีว่า ท่านเจ้าของ
บ้าน ท่านก็เป็นศิษยานุศิษย์โดยตรงของ  
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน แห่งวัดป่า
บ้านตาด จ.อุดรธานี ภายในบ้านจะผสาน
สถาปัตยกรรมทั้งตะวันตกและตะวันออก คือ 
สวยงาม หรูหรา ภูมิฐาน และในส่วนด้าน 
ปฏิบัติธรรม ที่จะเน้นการออกแบบภายใน
ให้การปฏิบัติธรรม เพื่อให้เกิด ศีล สมาธิ และ
ปัญญา ให้เข้าถงึแก่นสารของหลกัธรรมค�าสอน
ขององค์สมัมา สมัพทุธเจ้า เมือ่เดนิเข้าไปท่าน
จะรบัทราบถงึบรรยากาศภายในบ้านได้เลย ซึง่
ทางทีมงาน Custom Installation เพิ่งส่งมอบ
งานให้ลูกค้าเมื่อประมาณต้นปีท่ีผ่านมา และ
เปน็บ้านอีกหลังที่สามารถคอนโทรลแต่ละโซน 
เป็นแบบไร้สายจาก iPhone, iPad และ iPod 
Touch ได้โดยอิสระทุกพื้นที่ใช้งาน แทนที่เรา
จะคอนโทรลผ่านคย์ีแพดในแต่ละโซน กเ็ปลีย่น
เป็นเดินเข้ามาในบ้านหยิบโทรศัพท์ไอโฟน
ออกจากกระเป๋ามือถือ มาสั่งงานได้เลย อะไร
จะสะดวกสบายปานนั้น ขนาดของตัวบ้านจะ
มีสเกลของบ้านค่อนข้างจะใหญ่พอสมควร มี 
8 โซนหลัก 5 โซนย่อย ซึ่งบางโซนจะมีพ้ืนท่ี
ค่อนข้างใหญ่ แต่ก็ได้เสียงครอบคลุมตามท่ี
ท่านเจ้าของบ้านต้องการ ซึ่งรายละเอียดก็ขอ
เปิดเผยเฉพาะส่วนที่ท่านเจ้าของบ้านอนุญาต
เท่านั้นนะครับ

ระยะเวลาการด�าเนินการของโพรเจ็คท์น้ี
ใช้เวลาประมาณปีเดียวเท่านั้น เพราะตอนท่ี
ทีมงานเริ่มเข้าท�างานก็อยู่ในขั้นตอน 60-70 
เปอร์เซน็ต์แล้ว บ้านขึน้ฝ้าเพดานหมดแล้ว แต่
ทีมงานเราก็ไม่ย่อท้อ สามารถเดินสายล�าโพง
ได้สบายมาก และทั้งหมดโพรเจ็คท์นี้ใช้สาย
ล�าโพงไปเกือบ 900 เมตร และท่านเจ้าของ
บ้านยังได้เลือกใช้สายล�าโพง OFC แท้ๆของ
แบรนด์ Jentech รุ่น Sky 2.5 ที่ผลิตออก
จากโรงงานเดยีวกบัทาง Supra ท่ีการนัตเีรือ่ง
คุณภาพเสียงหายห่วง บางโซนเดินสายยาว

เกอืบ 100 เมตร เสยีงทีไ่ด้ออกมาไม่มลีดทอน
แต่ประการใด 

มาดทูีส่่วน Center Control หรอืจดุศนูย์กลาง                                                                               
ระบบกันบ้าง ในระบบนี้ประกอบไปด้วย ตัว 
Controller Amplifier ของ Russound MCA-C5                                                       
แล้วเพิม่ Power Amplifier ของ NAD CI 9060 
เพือ่รองรบัซบัโซนทีเ่พิม่เข้ามา และอย่างทีผ่ม
เคยให้ข้อมูลไปแล้วว่าเพาเวอร์-แอมป์ ของ 
NAD ตัวน้ี ถูกดีไซน์มาเพื่องาน Custom     
Installation โดยเฉพาะ อุปกรณ์ตัวถัดมาจะ
เป็นส่วนของแหล่งโพรแกรม ท่านเจ้าของบ้าน
ได้เลอืกใช้เป็นตวัไอพอดเป็นแหล่งโพรแกรมทัง้ 
3 ตัว และเครื่องเล่นซีดีของ NAD C 565BEE 
ที่วงการออดิโอไฟล์ยอมรับถึงคุณภาพเสียง
กันอย่างมากมาย และที่ขาดไม่ได้ ส่วนที่เป็น                                             
แหล่งโพรแกรมทีต่ดิตัง้มากบัตวัคอนโทรลเลอร์
นั้นคือ ภาครับวิทยุ AM/FM คุณภาพสูง และ
ทางท่านเจ้าของบ้านมองการณ์ไกลถึงการ     
ใช้งานทีค่รอบคลมุ จงึอยากเพิม่ส่วนของเรือ่ง
เสียงส�าหรับเวลามีงานพิธี หรืองานสังสรรค์
ภายในบ้าน ก็ได้เพิ่ม Wireless Microphone 
และส่วนของมิกเซอร์ เพิ่มเติมเข้ามาในระบบ 
จึงถือว่าเป็นอีกแหล่งโพรแกรมที่สามารถ      
ใช้งานได้จริง 

และได ้ทราบว ่าท ่านเจ ้าของบ้านก็ได ้
ทดลองใช ้งานเต็มระบบในวันที่มีพิ ธีการ 
ท�าบุญข้ึนบ้านใหม่ด้วย  ส่วนถัดมาจะเป็นตัว 
Interface ระบบ WiFi ภายในบ้านเข้ากับตัว 
Controller Amplifier ก็เป็นหน้าที่ของ Rus-
sound Touchpoint TCH-1 และในตัวบ้าน
เอง ทางทีมงานก็เดินระบบไวไฟเพิ่มเติมเข้า  
ให้ภายในแต่ละโซนนีม้สีญัญาณไวไฟครอบคลมุ
ได้ทั่วถึงทุกโซน และที่ส�าคัญระบบนี้รองรับกับ
ตัว APP: My Russound ที่ได้เคยแนะน�าท่าน                                                   
ผู ้อ่านเม่ือฉบับก่อนหน้านั้นด้วย และส่วน
ส�าคัญอีกส่วนคือล�าโพงท่านเจ้าของบ้านก็                          
ได้เลือกเอาล�าโพง In-Ceiling ของ NHT 
ทั้งหมด 15 คู่ โดยจะมีรุ่น iC 3 ,iC 1 คละ
กันไป โดยส่วนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษก็จะ
เลือกใช้เป็นตัว iC 3 และในส่วนที่ต้องการแค่                                             
แบค็กราวน์ด มวิสคิ ก็เลือกใช้ iC 1 ทกุขัน้ตอน
การออกแบบและดีไซน์ระบบ ทางวิศวกรเราก็
ให้ค�าแนะน�าความเหมาะสมให้กับลูกค้า และ
ไม่แนะน�าให้ลูกค้าได้เสียเงินเกินความจ�าเป็น 

หลังจากที่ท�าการเดินสายล�าโพงเสร็จ
สิ้นกระบวนการเรียบร้อยแล้ว ก็รอให้งาน   
ของตัวบ้านเสร็จสิ้นเกือบทั้งหมด ก็จะมาถึง      

ขั้นตอนเซ็ทระบบ ตอนนี้ใช้เวลา 3-4 วัน เริ่ม
ตั้งแต่ติดตั้งล�าโพงทั้งหมดก่อน แล้วท�าการ
ติดตั้งระบบที่ Center Control ทีมช่างเราก็
ประณตีทกุขัน้ตอน ใส่ใจในการตดิตัง้ระบบเพือ่
ความสมบูรณ์ และเมื่อถึงเวลาทดสอบเสียง 
ก็ไม่ผิดหวังแต่ประการใด เสียงที่ได้คุณภาพ
เนือ้ๆเจ้าของบ้านออกปากชมเปราะว่า ไม่เคย
ได้ยนิเสียงล�าโพง In-Ceiling ทีด่แีบบนีม้าก่อน
เลย ท�าเอาทมีงานหายเหนือ่ยเป็นปลดิทิง้เลย 
แต่เหนอือืน่ใดความพงึพอใจของลูกค้า คอืการ
บริการของเราชาวโคไน้ซ์ฯเสมอมา 

ระยะเวลารวมๆแล้วบ้านหลังนี้ใช้เวลา
ด�าเนินการเกือบปีเลยทีเดียว บางท่านคิดว่า
นานจัง แต่เวลาที่ท�างานกันจริงๆนั้นแป้บ
เดียวจริงๆ ซึ่งระยะเวลาของบ้านแต่ละหลัง
นัน้ไม่เท่ากนัอยูแ่ล้วครบั ขึน้อยูก่บัหลายปัจจยั 
บางท่านทีม่ปีระสบการณ์สร้างบ้านมาแล้วพอ
จะทราบอยู่บ้าง ทั้งทางเจ้าของบ้านต้องคอย
เช็คงานกับทางผู้รับเหมาเองหรือบางท่านก็
ถึงกับลงไปคุมงานเองเลยก็มี ซึ่งบ้านที่ส�าเร็จ
ด้วยตวัเราเองบางทกีม็คีวามภมูใิจเลก็ๆได้เช่น
กันครับ ทุกโพรเจ็คท์ที่ทางทีมงานได้ติดตั้ง
มาล้วนมาจากประสบการณ์จริงที่ได้ท�ามา ไม่          
ได้เอารปูจากทีโ่น้นทีน่ัน่แล้วมายกเมฆมาเขยีน
บทความให้ท่านอ่านกนั ซึง่ทางเรารอท่านเข้า
มาพิสูจน์กันว่าจะดีจริงอย่างที่กล่าวกันหรือไม่ 
ท่านที่มีโครงการสร้างบ้านใหม่ หรือก�าลังจะ
ปรับปรุงบ้านอยู่แล้ว กริ้งกร้าง โทรคุยกับเรา
ได้เลย ไม่มีค่าใช้จ่ายในค�าปรึกษาใดๆทั้งสิ้น 
ถ้าสะดวกนัดไปประเมินที่หน้างานจริง ทาง
เราก็ยินดีจัดเต็มให้ทุกท่านอยู่แล้วครับ อย่า 
ได้เกรงอกเกรงใจกันเลย

ท่านที่สนใจก็สามารถเข้าเยี่ยมชมรูปภาพ
การติดตั้งของโครงการต่างๆ รวมทั้งสอง
โครงการทีก่ล่าวมาแนะน�าให้ได้ทราบ ทีม่าทีไ่ป
ได้ทีเ่วบ็ไซท์ http://multiroom.conice.co.th ใน
ส่วนของ Portfolio หรือ ต้องการรายละเอียด
เพิ่มเติมติดต่อที่ multiroom@conice.co.th 
หรือแวะเยี่ยมชมเราตามโชว์รูมของโคไน้ซ์ฯ
ตามสาขาต่างๆใกล้บ้านท่านได้เลยครับ 

ฉบบันีผ้มกข็อลาไปก่อน เจอกนัอกีทปีีหน้า
เลยครับ ขอให้ท่านผู้อ่านมีสุขภาพแข็งแรง 
คิดหวังส่ิงใดสมปรารถนาครับ ส้ินปีนี้ไม่ได้ไป
เที่ยวไหน ดูหนัง ฟังเพลง อยู่บ้านสบายใจกัน
ดีกว่านะครับ

กราบสวัสดีครับทุกท่าน...
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“ริมน�้ำคืนหน่ึง” บทเพลงท่ีเกิดขึ้น   
จำกแรงบันดำลใจของพงษ์พันธ ์                                                  

จันทร์เนตร เป็นผู้ประพันธ์ทั้งเนื้อร้องและ
ท�ำนอง โดยได ้ เสียงของคุณแพงพลอย     
โมรำวงศ์ มำเป็นผู้ขับร้อง ซึ่งก็ต้องยอมรับ
ด้วยควำมสัตย์จริงครับว่ำ “ถูกหู-ถูกใจ ไพเรำะ
มำก” ท้ังเสียงเปียโน ไวโอลิน ท่ีเล่นเป็นตัว
หลัก และเสียงนักร้องอันได้บรรยำกำศเพลง 
...ผมเองเคยได้ฟังซีดีชุด “ริมน�้ำคืนหนึ่ง” นี้มำ
นำนโขต้ังแต่ช่วงปีกลำย ให้รู้สึกช่ืนชอบต้ังแต่

เ ส น่ ห า อ ะ น า ล็ อ ก

LP 
ที่ ค ว ร ห า ม า เ ปิ ด ฟั ง [6]

“ริมน�้ำคืนหนึ่ง”
ภ า ค ส อ ง ข อ ง

 “Inspiration by Impression”

แรกฟัง แต่เนื่องจำกวำ่ อะไรกันซีดีทั้งแผ่นซึ่ง
บรรจุเพลงได้ยำวนำนกว่ำชั่วโมง กลับใส่เพลง
มำให้ฟังแค่ 2 เพลง (ซะอย่ำงงัน้) แล้วกม็ใิช่ว่ำ
เวลำในแต่ละเพลงจะรบัฟังได้เนิน่นำนอะไรนกั 
รวมกนัแล้วไม่ถงึหนึง่ในสบิของ 60 นำทด้ีวยซ�ำ้ 
ขอโทษ...ท�ำมำท�ำไมกัน (ฟ่ะ) บวกกับวำ่ โดย
ส่วนตวัเลกิซือ้หำซดีมีำเพิม่เตมินำนโขแล้ว ผม
จึงมิได้สนใจที่จะซื้อหำแผ่นซีดีเพลงชุด (ไม่ขอ
เรียกว่ำอัลบัม) “ริมน�้ำคืนหนึ่ง”

...ครั้นพอช่วงต้นปีนี้ ได ้ทรำบข่ำวจำก
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ประดำหน้ำเว็บไซท์ต่ำงๆถึงกำรมีบุรุษหนึ่ง
นำมว่ำ โจ โปสเตอร์ ผู้เป็น Music Lover ซึ่ง
ได้เกิดเผลอตัวเผลอใจ ใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัวไป
ผลิตแผ่นเสียงเพลงไทยระดับคุณภำพมำแล้ว 
3 อัลบัม ได้ตัดสินใจจะน�ำเพลงชุด “ริมน�้ำ
คืนหนึ่ง” ไปตัดมำสเตอร์เป็นแผ่นเสียงออก
จ�ำหน่ำย จึงให้สนใจเป็นยิ่งนัก เฝ้ำติดตำม
ข่ำวครำวอยูเ่ป็นระยะๆ ขณะทีร่อ-ร้อ-รอกเ็กดิ
อำกำรตะครัน่ตะครอจติใจ พำลกนิไม่ค่อยจะได้-
นอนไม่ค่อยจะหลับ (เพรำะทุกคืนต้องถ่ำงตำ
ท�ำงำนอยู ่จนดึก) นึกถวิลหำแต่แผ่นเสียง                                              
“ริมน�้ำคืนหนึ่ง” ...อยำกจะรู้นักว่ำ “ดีสมใจ
ไหมหนอ” ไอ้เรำมันก็คนไทยคนหน่ึง จึงนึก
อยำกจะมีแผ่นเสียงเพลงไทยดีๆมีคุณภำพ                
ไว้ให้ได้ภำคภูมิใจ สำมำรถน�ำมำใช้เปิดฟังเป็น
แผ่นเรเฟอเรนซ์ได้อย่ำงทัดเทียมแผ่นยุโรป, 
เมกำ หรือว่ำ นิปปอน เขำบ้ำง

จริงๆแล้วมีอยู ่หลำยเหตุผลครับที่ท�ำ       
ให้ผม “มีลุ ้น” ส�ำหรับกำรจัดท�ำแผ่นเสียง           
ชุด “ริมน�้ำคืนหนึ่ง by Impression” ที่ครำ
นี้คุณโจ โปสเตอร์ อุทิศตัวเข้ำมำรับหน้ำที่ 
Manufacturing Management ช่วยดูแลกำร
ผลิตให้ (มิได้ลงทุนผลิตเอง) แรกเลยนั้น คุณ
โจ โปสเตอร์ ระบุว่ำ แผ่นเสียงชุด “ริมน�้ำคืน
หนึ่ง” จะเป็นแผ่นเสียงเพลงไทยชุดแรกสุดที่                                             
ได้รับกำรตัดแผ่นแม่พิมพ์แบบ DMM ให้คน
ไทยที่รักเพลงไทยได้ภำคภูมิใจกัน อันวำ่ระบบ
ตัดแผ่นเสียงแบบ DMM (Direct Metal Mas-
tering) ซึง่เป็นวธิทีีก่ดัแม่พมิพ์ลงเนือ้ทองแดง
โดยตรงนั้น จะให้คุณภำพเสียงที่ดีในระดับ
เยี่ยมยอด (ใกล้เคียงกับระบบไดเร็คท์-คัท) 
...นำ่สนใจไหมล่ะท่ำน

ประกำรถัดมำ คุณโจ โปสเตอร์ได้จัด
ส่งมำสเตอร์เทปเพลงชุด “ริมน�้ำคืนหน่ึง” 
ฝีมือกำรบันทึกโดยคุณกุ้ง-รัฐกำร ชวนะวิรัช             
(ผู้เคยบันทึกเสียงผลงำน แรงบันดำลใจ by 
Impression) ไปท�ำกำรรีมำสเตอร์ใหม่ พร้อม
ตัดแผ่นระบบ DMM ณ บริษัทท่ีมีช่ือเสียง
อย่ำงมำกในระดับโลก คอนักฟังไฮ-เอ็นด์เป็น
ต้องรู้จักกิตติศัพท์นั่นคือ Pauler Acoustics 
หรอื Stockfish Records ของเยอรมนันัน่เอง 
(อันว่ำ Stockfish Records นั้นไซร้เป็นส�ำนัก
จดัท�ำมำสเตอร์แผ่น TAS ให้แก่ The Absolute 
Sound นั่นเองละครับ) ทั้งน้ี Mr.Hendrik 
Pauler ผู ้เป็นเจ้ำของ Pauler Acoustics 
Studio ลงมอืท�ำหน้ำที ่Cutting Engineer ด้วย
ตนเองเลยทีเดียว...เจ๋งไหมล่ะท่ำน

ประกำรที่ 3 แผ่นเสียงระดับ Audiophile 
ยุคปัจจุบัน นิยมที่จะปั๊มแผ่นลงบน Virgin 
Vinyl เกรดสูง 180 กรัมกันเป็นมำตรฐำน 
แน่นอนว่ำ แผ่นเสียงชุด “ริมน�้ำคืนหนึ่ง” นี้
ย่อมต้องปั๊มแผ่นลงบน Virgin Vinyl เกรดสูง 
180 กรัม กำรันตีได้ในคุณภำพแผ่น 

ประกำรที่ 4 นี่ส�ำคัญครับ นักเล่น-นักฟัง               
เพลงย่อมทรำบกันดีอยู ่แล้วว่ำ แผ่น LP           
สปีด 45 ให้คณุภำพเสยีงทีด่กีว่ำแผ่น LP สปีด                                                                                                            
33-1/3 อยำ่งชัดแจ้ง แม้แต่สังกัด Analogue               
Productions ระยะหลงัๆนีย่งัออกแผ่นใหม่ ที่
ใช้สปีด 45 RPM ทดแทนอัลบัมเดิมๆที่ออก
จ�ำหน่ำยมำนำนแล้ว คุณโจ โปสเตอร์จึง                                 
ได้เลือกที่จะจัดท�ำแผ่นเสียงชุด “ริมน�้ำคืน
หนึ่ง” มำเป็นแบบ 2 สปีดในแผ่นเดียว นัยว่ำ
เพ่ือให้ถกูใจมติรรกันกัฟังเพลง รวมทัง้นกัเล่น
แผ่นออดโิอไฟล์ ท่ำนใดทีเ่ปลีย่นสปีดยำก หรอื 
คุ้นเคยกับกำรเล่น LP แบบปกติก็เล่นหน้ำที่
เป็นสปีด 33-1/3 RPM แต่ท่ำนใดที่อยำกจะ
ฟังแบบเสียงดีๆสุดๆไปเลย ก็ต้องเล่นด้วย             
สปีด 45 RPM

ประกำรที่ 5 ธรรมดำเรำ-ท่ำนได้ฟังแผ่น
จำกสังกัด Stockfish ก็ว่ำเยี่ยมอยู ่แล้ว นี่
ยังเป็นแผ่นแบบ DMM ในระบบ 45 RPM 
ของค่ำยน้ีเข้ำไปอีก แผ่นเสียงชุด “ริมน�้ำคืน
หนึ่ง” จึงยอดเยี่ยมกระเทียมดองอย่ำบอกใคร 
...สมใจแล้วล่ะครับพณฯท่ำน

แผ่นเสียงชุดนี้มีอยู ่ 3 เพลงด้วยกัน 
นอกจำก “ริมน�้ำคืนหนึ่ง” ที่เป็นเพลงเอกแล้ว 
ก็มีเพลง “เม่ือไหร่ฝนจะหำย” และ “ฝันกอด
เธอ” ที่ก็ฟังได้นำ่รัก ได้บรรยำกำศไม่แพ้ “ริม
น�้ำคืนหน่ึง” บอกกันตรงๆว่ำ แผ่นเสียงชุด 
“รมิน�ำ้คนืหนึง่ by Impression” นีเ้ป็นอกีหนึง่ 
“LP ที่ควรหำมำรับฟัง” นี่คือแผ่นเพลงไทย
ที่ให้ควำมชัดลึก-ชัดตื้น มีอิเมจ ซำวน์ดสเตจ                            
ครบถ้วนอย่ำงที่หวังไว้ รวมทั้งน�้ำหนักของ
เนื้อเสียงที่ฟังแล้วอิ่มเอิบใจ รำยละเอียดเสียง
ก็ดีมีอักขระกำรออกเสียงที่ชัดเจน ได้ฟังแล้ว
รับรองเป็นต้องปลำบปลื้มใจ

ส่วนที่ว่ำท�ำไมทั้งอัลบัมถึงมีเพลงอยู่แค่ 3 
เพลงน้ัน ทรำบเป็นเลำๆว่ำ ...สืบเนื่องจำก 
“Inspiration” (เเรงบันดำลใจ) ผลงำนคุณภำพ
จำกค่ำยเพลงอนิดย์ี “by Impression” ผลงำน                                             
โบว์แดงช้ินแรกของโพรดิวเซอร์ คุณพงษ์พันธ์    
จนัทร์เนตร์ มเีพลงทัง้สิน้ 6 เพลงด้วยกนั โดย                                                                                    
มีนักร ้อง: ชุติมำ แก ้วเนียม, คมสันต ์                                                                     
อึง้ประเสรฐิ และวรำภรณ์ เหลืองวำณชิย์ ซึง่ออก

จ�ำหน่ำยเป็นแผ่นซีดีครั้งแรกในปีพ.ศ.2547 
นั้นเกิดถูกหูคนไทยได้รับควำมสนใจจ�ำนวน
มำก จนต่อมำได้รับกำรน�ำผลงำนชุดนี้มำ
ผลิตจ�ำหน่ำยใหม่อีกครั้งในรูปแบบแผ่นเสียง                                                                    
และ Vinyl CD ในปีพ.ศ.2553-2554 โดย           
ได้เพิ่มเพลงพิเศษ Bonus Track ให้อีกหนึ่ง 
รวมเป็น 7 เพลง

6 ปีทีเดียว ที่ตลำดเพลงไทยขำดแคลน
ผลงำนเพลงชุดต ่อมำของคุณพงษ ์พันธ ์               
จันทร์เนตร์ จึงเกิดกระแสเรียกร้องให้ออก 
ผลงำนชุดใหม ่มำให ้ฟ ัง กันซะที นี่นำน
ปีแล้วนะ ทว่ำจ�ำนวนเพลงที่คุณพงษ์พันธ์                     
จันทร์เนตร์ ได้ประพันธ์ไว้ในช่วง 6 ปีที่ผ่ำน
ไปนัน้เสรจ็สมบรูณ์อยูแ่ค่เพยีง 2 เพลงเท่ำนัน้ 
(“ริมน�้ำคืนหนึ่ง” กับ “เมื่อไหร่ฝนจะหำย”) แต่
ด้วยกระแสเรียกร้องขอให้ท�ำออกมำจ�ำหน่ำย 
น้อยก็น้อยเถอะ ยังดีกว่ำไม่มีฟัง คุณพงษ์พันธ์ 
จันทร์เนตร์ จึงตัดสินใจน�ำผลงำนแค่ 2 เพลง
นั้นออกมำท�ำเป็นซีดีจ�ำหน่ำย เมื่อวันที่ 28 
สิงหำคม 2554 ซึ่งก็คือ  “ริมน�้ำคืนหนึ่ง by 
Impression” นี่เองละครับ

แต่ด้วยควำมน้อยของจ�ำนวนเพลงคุณ   
พงษ์พนัธ์ จนัทร์เนตร์ จงึไม่ได้เรยีกขำนผลงำน
เพลงชุด “ริมน�้ำคืนหนึ่ง” เป็นอัลบัมชุดที่ 2 
หำกเสมอืนเป็นภำคต่อของ “แรงบนัดำลใจ by 
Impression” ทว่ำส�ำหรับคอแผ่นเสียงมีควำม
พิเศษครับ ด้วยกำรเพิ่มโบนัส แทร็ค ให้อีก                                            
หนึ่ง จึงรวมเป็น 3 เพลง ดังนั้นจึงมิพักต้อง
ฉงนใจที่เพลงแรกของผลงำนเพลงชุด “ริมน�้ำ
คืนหนึ่ง” จะเริ่มต้นด้วย “8 ริมน�้ำคืนหนึ่ง”, 
“9 เมื่อไหร่ฝนจะหำย” และ “10 ฝันกอดเธอ” 
(ที่เป็นโบนัส แทร็ค แถมให้) 

แผ่นเสียงชุด “ริมน�้ำคืนหนึ่ง by Impres-
sion” ได้มีกำรผลิตจ�ำหน่ำยแล้วในจ�ำนวน
จ�ำกัด 2 รูปแบบด้วยกัน “แผ่นด�ำ” ที่คุ้นเคย
กันจ�ำนวน 300 แผ่น กับ “แผ่นใสสีน�้ำเงิน” 
จ�ำนวน 700 แผ่น มีรำคำหน้ำปกอยู่ที่ 1,500.-
บำท โดยที่หน้ำ A จะเป็นสปีด 33-1/3 RPM 
ส่วนหน้ำ B จะเป็นสปีด 45 RPM สนใจซื้อ
หำได้ที่ร ้ำนจ�ำหน่ำยแผ่นเสียงชั้นน�ำ หรือ
ติดต่อคุณโจ โปสเตอร์ (ศักดิ์ศิริ ปะโสทะกัง) 
โดยตรงได้ในหลำกหลำยช่องทำงดังนี้ครับ 
:- joeposter@mac.com; facebook.com/                       
joeposter; voice: 0814919624; voice+data 
(iPhone): 089-493-8666 ■ ม ง ค ล

33L  i  f  e    E  n  t  e  r  t  a  i  n  m  e  n  t



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
สาขา            บางกะป • งามวงศวาน • บางแค • สยามพารากอน  สาขา         รังสิต • รัตนาธิเบศร • แฟชั่นไอสแลนด

e-mail: conice@conice.co.th • www.conice.co.th ©
 2

01
2 

C
O

N
IC

E
 E

LE
C

T
R

O
N

IC

ใ ห คุ ณ มี ด น ต รี ทุ ก ที่ . . .   ที่ คุ ณ ต อ ง ก า ร

เ น ร มิ ต ค ว า ม ฝ น ใ ห เ ป น จ ริ ง กั บ เ สี ย ง เ พ ล ง ทุ ก ท่ี เ พี ย ง แ ค เ อ้ื อ ม
กั บ ร ะ บ บ เ สี ย ง   M u l t i - R o o m   A u d i o   จ า ก   R u s s o u n d   ท่ี ไ ด รั บ ค ว า ม นิ ย ม เ ป น อั น ดั บ ห น่ึ ง
พ ร อ ม รั บ ว า ง ร ะ บ บ แ ล ะ ติ ด ต้ั ง จ า ก ที ม ง า น คุ ณ ภ า พ ท่ี ใ ส ใ จ ใ น ทุ ก ร า ย ล ะ เ อี ย ด

ส อ บ ถ า ม ร า ย ล ะ เ อี ย ด   ข อ มู ล เ พิ่ ม เ ติ ม   แ ล ะ นั ด เ ว ล า ส า ธิ ต   ไ ด ที่

M u s i c  E v e r y w h e r e



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
สาขา     บางกะป • งามวงศวาน • บางแค • สยามพารากอน  สาขา           รังสิต • รัตนาธิเบศร • แฟชั่นไอสแลนด 

e-mail: conice@conice.co.th • www.conice.co.th ©
 2

0
12

 C
O

N
IC

E
 E

L
E

C
T

R
O

N
IC

AD C 390DD Direct Digital Amplifier ลาสุด ที่ไดรับการถายทอดเทคโนโลยี Direct Digital โดยตรงจาก 

NAD Masters Series M2 โดดเดนดวยการทำงานแบบ Digital 35 Bit แทๆที่ขึ้นชื่อวาเที่ยงตรงสูงสุด 

ความเพี้ยนต่ำสุดจนวัดแทบไมได ใหเสียงดนตรีพิสุทธิ์ เปนกลาง ทรงพลัง สมจริง ดวยกำลังขับ 150 วัตต 

ตอขาง พรอมวงจร Digital PowerDriveTM เสริมกำลังสำรองเต็มเปยม โดยสามารถรับสัญญาณดิจิทัล 

NAD C 390DD
สุ ด ย อ ด เ ท ค โ น โ ล ยี แ ห ง แ อ ม ป ลิ ไ ฟ เ อ อ ร

H i g h  P e r f o r m a n c e  H o m e  T h e a t e r  a n d  H i - F i

N
สูงสุด ได 24/192 ผานทางชอง Optical, Coaxial, AES/EBU พรอมรับ USB Input ไดถึง 24/96 ทำใหพรอมตอ การรองรับไฟล 

HD Music ที่กำลังไดรับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆอยางเต็มที่

กาวเขาสูโลกแหงเสียงดิจิทัลสมบูรณแบบวันนี้ กับ NAD C 390DD สุดยอดไฮ-เอ็นด ดิจิทัล แอมปลิไฟเออร 

ในระดับราคาที่ทำใหคุณสัมผัสได ไมยากไดแลววันนี้ 



I n - H o u s e Test ■

   
อธิวัฒน์

NAD C 390DD
D i r e c t  D i g i t a l  I n t e g r a t e d  A m p l i f i e r

คิ
ดอยู่หลายรอบทีเดียวครับว่าจะท�าการ “In House 
Test” กับแอมป์รุ่นนี้ดีไหม เพราะหลังๆเราก็มีการ
เอารีวิวของ NAD C 390DD รุ่นนี้มาลงหลาย
รอบแล้ว เพียงแต่เกือบทั้งหมดเป็นรีวิวที่แปลและ    

เรยีบเรยีงมาจากนติยสารต่างประเทศครบั กก็ลวัแฟนๆจะ
เบื่อ พอดีทางกอง บก. เขาบอกว่าอยากจะให้มีการทดสอบ
แบบฟังกันเองของพวกเราบ้าง ก็เลยจัดให้ครับ

NAD C 390DD นั้นเป็นอินติเกรตเตด แอมป์ แบบ 
Direct Digital แท้ๆครับ ซึ่งเรื่องของระบบไดเร็คท์ ดิจิทัล 
นัน้ เราเอามาพดูถงึกนัหลายรอบแล้ว กว่็ากนัง่ายๆคอืมนั
ไม่ใช่แอมป์ดจิทิลัแบบกึง่ๆทีเ่ป็นเพยีงแค่การเอา DAC เข้า
มาไว้ในตวัแอมป์แบบ Class-A/B ธรรมดาทีเ่หน็กนับ่อยๆ 
(แต่เรยีกตวัเองว่าเป็นแอมป์ดจิทิลัเฉยๆ) โดยแนวทางการ
ท�างานน้ัน ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมาจากแอมป์ตัว
ท็อพของ NAD อย่าง Masters Series M2 มาโดยตรง 
ซึ่งการท�างานนั้น จะไม่มีการท�างานในรูปแบบอะนาล็อก
ในการเดินสัญญาณแม้แต่น้อย ข้อมูลดนตรีที่ป้อนเข้าไป
จาก Input ยันขาออกนั้น ท�างานเป็นดิจิทัลล้วนๆ ไม่มี      
อะนาล็อกใดๆทั้งสิ้น โดยหัวใจหลักในการท�างานนั้น เป็น
ระบบดิจิทัล 35 บิท บริหารงานด้วยระบบควบคุมความ                                                       
เที่ยงตรงแบบ 108 MHz Digital Clock ซึ่งถือว่าเป็น
เทคโนโลยีการแปลงสัญญาณดิจิทัลที่เที่ยงตรงสูงสุด

C 390DD นั้นจะรับสัญญาณเป็นดิจิทัลได้ครบครัน

ทุกรูปแบบทั้ง USB แบบ Type B จากคอมพิวเตอร์, USB 
จาก Flash Drive, Coaxial 2 ชุด, Balanced AES / EBU, 
Optical อกีสองชดุ รวมถึงม ีDigital Out เอาไว้ต่อกับเครือ่ง
บนัทกึ หรอืผ่านสญัญาณไปทีเ่อ/ว ีรซีฟีเวอร์ ได้อกี ทัง้แบบ 
Coaxial และ Optical อีกด้วย ซึ่งขั้วต่อต่างๆนั้นดูดีมากๆ
เลยทีเดียว สายไฟ AC1 ก็เป็นแบบที่ถอดได้ด้วย 

ด้านหลงัยงัม ีSlot แบบ MDC ส�าหรบัท�าการใส่อปุกรณ์
เพิ่ม เพื่อการอัพเกรดในอนาคต อีกสองชุด ซึ่งท�าการ
อัพเกรดง่ายๆครับ เพียงไขน็อตเอาฝาปิดออก เอาโมดูล
เสียบเข้าไป แล้วขันน็อตยึด ก็เท่านั้น Plug & Play ง่ายๆ 
โดยตอนนี้ MDC Module ที่มีออกมาก็มี DD HDMI-1 ซึ่ง
เป็นโมดลูส�าหรบัการรบัสญัญาณจากช่องเอชดเีอม็ไอเพือ่ดงั
สัญญาณเสียง 2 แชนเนลจากแผ่น Blu-ray Disc (เริ่มมี
ค่ายเพลงท�าเพลง HD 24/192 บันทึกลงแผ่น BD Audio 
Only ออกจ�าหน่ายแล้ว ซึ่งแผ่นแบบนี้ต้องเล่นผ่านช่อง       
เอชดีเอ็มไอเท่านั้น) กับอีกแบบคือ DD AP-1 Phono 
Module ส�าหรับต่อกับแหล่งโพรแกรมแบบอะนาล็อก ทั้ง
เครื่องเล่นแผ่นเสียงหรือแบบอื่นๆเช่น Tuner หรือเทปได้

ด้านหน้าของ C 390DD นั้นเรียบง่าย หน้าปัดยังคง
สไตล์สเีทาด�าแบบ Classic Series อยู ่ซึง่แผงหน้ากม็เีพยีง
ปุม่โวลมูขนาดใหญ่, สวทิช์กดเลอืกแหล่งโพรแกรม และปุม่ 
Jog ส�าหรับเปล่ียนเมนูต่างๆอยู่ทางด้านซ้าย พร้อมช่อง
ยูเอสบีทางด้านหน้าที่เอาไว้รับสัญญาณจาก Flash Drive 
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นั่นเอง หน้าจอแสดงผลสีฟ้าสวยขนาดใหญ่ก�าลังดี และ
สามารถเร่ง หรี่ ลดระดับแสงได้ด้วย 

ซ่ึงพอมาถึงตรงนี้พอดีได้ข้อมูลจาก NAD มาเกี่ยวกับ
การรองรับชนิดของไฟล์แบบต่างๆทางช่องยูเอสบี ซ่ึง     
C 390DD มีทั้งหมด 3 ช่อง ซึ่งอาจจะมีการสับสนในการ
ใช้งานกันบ้างก็ขอน�ามาลงไว้ดังนี้นะครับ 

■ ■■ ช่องยูเอสบีทางด้านหน้าและหลัง (USB Type A 
แบบปกติ) รับสัญญาณจากแท่ง Flash Drive ที่เราเรียก
ติดปากว่า “ตัวดูด” นั่นเอง ไฟล์ที่ลองรับจากตัวดูด ก็มี 
MP3/48 KHz, WMA 48 KHz,  และ FLAC 24 bit/48 KHz

■ ■■ ช่อง USB แบบ Type B (แบบท่ีต่อ DAC จาก
คอมพิวเตอร์) รับไฟล์สูงสุด 24 bit/96 KHz

■ ■■ ช่อง USB A ทางด้านหน้าและด้านหลัง สามารถ
เล่นไฟล์ Audio โดยตรงจากการต่อฮาร์ดดิสค์ ภายนอก
แบบ FAT 12/16/32 ได้จนถึงขนาด 2 TB

โดย Resolution ต่างๆที่ Input ของ C 390DD รับ
ได้คือ 

■ ■■ USB Type A-24 bit/48 kHz
■ ■■ USB Type B-24 bit/96 kHz
■ ■■ Optical-24 bit/192 kHz
■ ■■ Digital Coax-24 bit/192 kHz
■ ■■ Optional HDMI DD HDMI-1-24 bit/192 kHz 

ก�าลังขับของ C 390DD น้ันอยู่ท่ี 150 วัตต์ต่อข้างที่ 
8 โอห์ม พร้อมกระแสส�ารองระดับ 18 แอมป์! โดยพร้อม     
ให้ก�าลงัส�ารองสงูถงึ 350 วตัต์! โดยมคีวามเพีย้นรวม THD 
ต�า่มากๆ ในระดบัทีแ่ทบจะวดัไม่ได้คอืแค่เพยีง 0.005% (ที่ 

20-20,000 Hz ณ ก�าลังขับปกติ) พร้อมให้ค่าอัตราส่วน
สัญญาณต่อเสียงรบกวน (S/N Ratio) สูงลิ่วถึง 124 ดีบี! 
(สงัด เงียบ นิ่ง สวิงดี รายละเอียดหลุดออกมาอีกเพียบ) 
กับค่าการหยุดยั้งล�าโพง Damping Factor ก�าลังงามๆที่ 
มากกว่า 800 (เตม็ย่าน 20-20,000 เฮทิซ์ ไม่ใช่วดัทีค่วามถี่
เดียว) เบสส์จึงมาแบบเต็มๆ ไว กระชับ อิ่มนุ่มก�าลังดี อีก
ทั้งยังประสานการท�างานกับระบบ Direct Digital Power 
Drive ช่วงปรับก�าลังขับให้เหมาะสมกับความต้องการ
ของล�าโพงในภาวะต่างๆได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย ท�า                                                            
ให้ C 390DD จึงมีขีดความสามารถในการขับล�าโพงที่มี
ความหลากหลายเป็นอันมาก โดยยังสามารถต่อกับล�าโพง
ได้ 2 คู่ และยังมีเอาท์พุทส�าหรับต่อกับสับ-วูฟเฟอร์ เพื่อ
เล่นระบบไบ-แอมป์ 2.1 ได้อีกด้วย

คุณภาพเสียง

ก่อนที่จะท�างานใดๆกับ C 390DD โดยเฉพาะหาก
ต้องการฟังเพลงผ่านช่อง USB จากคอมพิวเตอร์นั้น 
สิ่งส�าคัญคือต้องลงไดรเวอร์ก่อนนะครับ ไดรเวอร์นั้น
สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://nadelectronics.com/
download-agree/120302081030-NAD-USB-Audio-
Driver.zip|NAD%20USB%20Audio%20Driver ไม่เช่น
นั้น การท�างานจะผิดพลาดหรือเสียงไม่ออกมาเลยได้ครับ

เมื่อลงไดรเวอร์แล้ว จากนั้นเพื่อความมั่นใจ ให้เข้าใน
ส่วนของ Control Panel ของระบบ Windows นะครับ    
ปรับแต่งกันหน่อยหนึ่ง โดยเข้าไปที่ Hardware & Sound 
เลือก Sound แล้วเลือก NAD USB Audio ให้เป็น Default 
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หรือค่าเริ่มต้น จากนั้นเข้า Properties ที่มุมล่างขวาลง ไป
เช็คสักหน่อยครับ เข้าไปแล้วก็เลือกตรง Advance ครับ 
เลือกค่าสูงสุดเท่าที่จะเลือกได้คือ 24/96 หรือ 192 นี่แหละ
ครับ (พอดีตอนเขียนต้นฉบับ ถอดเคร่ืองคืนไปแล้วครับ) 
ไม่งั้นมีโอกาสที่ Res จะถูกตั้งไว้ที่ 16/44.1 ครับ แบบนั้น
เดี๋ยวไม่ได้ประสิทธิภาพเต็มที่นะครับ

ยังไงเข้าไปตรวจสอบก่อนเริ่มต้นใช้งานนะครับ 
ส�าหรับ C 390DD เครื่องนี้ได้รับการติดตั้ง MDC 

Phono Module ติดมาให้แล้ว ผมจึงยกกลับบ้าน น�ามา 
ทดลองฟังกับชุดท่ีใช้งานอยู่ที่บ้านครับ เอามาต่อเข้ากับ
เครือ่งเล่นแผ่นเสยีง AR EB-101 ท่ีตดิตัง้หวัเขม็ MM ของ 
Stanton รุน่ 681 EEE S Type ออกล�าโพง AR 94SX ส่วน
ทางด้านดจิทิลันัน้กต่็อยเูอสบตีรงจากคอมฯ เล่นเพลงผ่าน
ทางโพรแกรม JRiver โดยปรับสัญญาณขาออกสูงสุดเท่าที่ 
C 390DD รับได้คือ 24 Bit/96 kHz

ภาคโฟโนของ MDC Module น้ี สามารถเลือกได้ทั้ง 
MM และ MC ครับ โดยค่าแรกเริ่มตัวนี้มาอยู่ที่เอ็มซีก่อน 
เปิดมาตอนแรกผมถึงกับตกใจเลย ท�าไมเสียงมันทึบอู้ เร่ง
ไม่ขึ้นอย่างนี้หนอ ที่ไหนได้ค่าหัวเข็มตั้งอยู่ที่เอ็มซีนี่เอง 
พอปรับเป็นเอ็มเอ็มก็ปกติล่ะครับ ซ่ึงส�าหรับท่านที่ไม่เล่น
เครื่องเล่นแผ่นเสียง แต่ยังฟังเสียงจากแหล่งโพรแกรม
จากอะนาล็อก อย่างเทป หรือ FM ก็สามารถเลือกให้รับ
สัญญาณ Line ได้ด้วยนะครับ โดยการท�างานของระบบนี้

นั้น จะแปลงสัญญาณจากอะนาล็อกให้เป็นดิจิทัล ที่ความ
ละเอียดสูงถึง 24 บิท/192 KHz ทีเดียวครับ จากนั้นหาก
คุณเลือกใช้เป็นภาคโฟโน สัญญาณดังกล่าวก็จะถูกป้อน
เข้าที่ภาค RIAA Phono Equalizer แบบดิจิทัลเช่นกัน 
ซึ่ง Curve นั้นเป็นการสร้างจากระบบดิจิทัล ดังนั้นความ
เที่ยงตรงจึงสูงสุดครับ ความเพี้ยนแทบไม่มี เรียกว่าเขียน
กราฟการตอบสนองความถ่ีดั่งใจแล้วใส่เข้าไปนั่นแหละ
ครับ สุดยอดในอุดมคติจริงๆ ผมเคยคุยกับเอ็นจิเนียร์ของ 
NAD ครบั เขาบอกว่าอกีหน่อยในอนาคตนะ ไม่แน่เขาจะมี                                                           
เคอร์ฟการตอบสนองความถี่ที่มันแม็ทช์กับหัวเข็มยี่ห้อ
ต่างๆออกมาให้ดาวน์โหลดกนัเลยกเ็ป็นได้ เรยีกว่าสามารถ
ก�าหนดค่าให้แม็ทช์กับหัวเข็มได้ทุกแบบ ทุกยี่ห้อ เพื่อเสียง
ที่ดีที่สุดได้นั่นเอง

ภาคโฟโน นั้น MDC Module นั้นแจ่มมากครับ          
แบ็คกราวน์ด นอยส์นี่เงียบได้ดั่งใจจริงๆ ไม่ให้เงียบได้ยัง
ไง ก็มันเป็นดิจิทัลนี่นา นี่ท�าให้การดึงรายละเอียดเล็กๆ
น้อยๆออกมาจากแผ่นแอลพีนั้นท�าได้ดีขึ้น รายละเอียดดี
ขึ้น แต่พวกเสียงฮิสส์ เสียงซ่า จากแผ่นก็ยังมาเหมือนเดิม
นะครับ เพราะยังไงมันก็ยังตามต้นทางอยู่ โทนเสียงของ
ภาคโฟโนออกไปทางนุม่นวล ฟังสบายครบั ใครกลัวว่าพอมี
ดจิทิลัมาเกีย่วแล้วความเป็นอะนาลอ็กจะหายไปกข็อบอกว่า
ไม่ต้องห่วงเลย มีความเป็นอะนาล็อกที่นุ่มนวล ลื่นไหลน่า
ฟัง และเงียบเป็นพิเศษทีเดียว

จากนั้นผมก็มาฟังทางฝั่งดิจิทัลกันบ้างครับ ฟัง JRiver 
กันเลย ซึ่งผมพบว่า ควรตั้งค่าการปล่อยสัญญาณดิจิทัล
ที่ JRiver ไว้ที่ 24/96 ซึ่งเป็น Res สูงสุดที่ C 390DD รับ   
ได้ครบั ควรปล่อยไว้สงูสดุทีต่รงนี ้เพราะเมือ่ผมลองท�าการ 
Upsampling จาก 96 KHz มาเป็น 192 KHz พบว่าเสียง
ตื้อ หยาบ ไม่น่าฟังครับ! 

เมือ่เซท็ค่ากนัลงตวัแล้ว ไฟล์เพลงต่างๆกพ็รัง่พรกูนัมา
ล่ะ พอมาถึงเสียงดิจิทัลต้องยอมรับเลยครับว่า C 390DD 
เกิดมาเพื่อสิ่งนี้ก็ว่าได้ ยอมรับกันตรงๆว่าเสียงจากดิจิทัล 
Hi-Res นี่น่าฟังมากๆ น่าฟังกว่าอะนาล็อกครับ โทน
เสียงหลักของ C 390DD นั้น เป็นโทนเสียงแบบ NAD ที่
คุ้นกันมาแต่ 3020 นั่นแหละครับ อิ่มนุ่ม เนียน ฉ�่า น่า
ฟังมากๆ แต่ประสิทธภาพความเด่นจากการท�างานแบบ 
Direct Digital นัน้ อยูท่ีข่ดีความสามารถในการให้พลก�าลัง
ที่น่าทึ่งมากๆ โดยเฉพาะพอจังหวะไดนามิคโหมกระหน�่า
ลงมา มันก็ให้แรงปะทะที่ดีมากๆ นี่เป็นการเสริมให้เสียง
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ดนตรีมีความสมจริงดี 
ผมเคยอ่านบทรวีวิ C 390DD จากหนงัสอืฝรัง่เล่มหนึง่

บอกว่า C 390DD นั้น มีจุดเด่นที่เบสส์ ระดับสุดยอด ซึ่ง
เป็นหนังสือเล่มเดียวที่กล่าวถึงจุดนี้ โดยเมื่อผมได้มาฟัง
จรงิๆจงัๆ กย็อมรบัว่า ความเป็นทีส่ดุของ NAD C 390DD 
เครื่องนี้ คือเสียงเบสส์นี่เอง ที่ต้องเรียกว่าดีที่สุดเครื่อง
หนึ่งเท่าที่เคยฟังมาก็ว่าได้ส�าหรับเสียงทุ้มจาก C 390DD 
นี้ ด้วยการให้เบสส์แน่นมาก แรงปะทะสุดๆ จริงๆไม่เคย
ได้ยินเสียงทุ้มที่ดีเท่านี้ ในห้องฟังน้ีมาก่อนในชีวิตเลย ไม่
ว่าจะเอาแอมป์ตัวไหน ยี่ห้อไหน ราคาเท่าไหร่มาลอง มัน
เป็นเบสส์ ที่ยอดเยี่ยม แน่น กระชับ หนัก ลึก นุ่ม เนียน 
ลื่นไหล คุณอยากได้แบบไหน จัดให้ได้หมดจริงๆ ไม่ว่าจะ
เป็นอะคูสติค อีเล็คทรอนิคส์ เบสส์ซินเธไซเซอร์ เบสส์จาก
เครือ่งดนตรอีย่างเปียนโน ไล่ไปถงึออร์แกนท่อ เยีย่มจรงิๆ
ครับส�าหรับแง่นี้ หาตัวเปรียบ-ไม่ได้--

ไดนามิคพลังเสียงที่เป็นจุดเด่นเลย อัดทีฝาแทบ 
Stimela “Cole Train” ของ Hugh Maskela ที่ชอบกันกับ
เสยีงรวักลอง ทีม่นัส์มากๆ Kick Drum กระแทกกระเพือ่ม
เป็นลูกๆ สร้างแรงปะทะ มวลอากาศท่ีกระเพ่ิมเข้ามาหา
ต�าแหน่งนัง่ แบบ “สดุยอด” จรงิๆ ทึง่เอาเลยล่ะกบัแทรค็นี้ 

หรือกับเพลงแจสส์ตอนต้นแทร็ค If I were A Bell 
แผ่น Relaxing with Miles Davis มีเสียงเล็กๆน้อยๆ          
ในห้องอัดที่ไม ่เคยได้ยินมาก่อน ออกมาเยอะมากๆ           
รายละเอียดเล็กๆน้อยๆดีมากๆเรียกว่า แผ่นแล้วแผ่นเล่า
ที่เอามาเล่นนี่ ได้ยินอะไรต่อมิอะไรใหม่ๆออกมาตลอด จะ
ว่าไปก็เหมือนได้ฟังแผ่นใหม่ๆเลยก็ว่าได้ เสียงกลางของ 
C 390DD นั้น เปิดกว้าง โปร่งเนียน และนุ่มนวล มีมวลมี
บรรยากาศดีมากครับ ให้เสียงกลางจ�าพวกนักร้องไม่ว่าจะ
ชายหรือหญิงได้น่าฟังดีมาก สเกลเสียงกลางมีขนาดใหญ่
พอประมาณ ไม่ใหญ่หนาโอเว่อร์ แต่กไ็ม่เลก็เรยีวเป็นดหูนงั
จอ 14 นิ้ว เสียงเครื่องดนตรีอ่ืนๆในย่านน้ีก็เยี่ยมจริงๆ       
โดยเฉพาะที่ติดใจมากคือ เสียงเปียนโนจากแผ่น Jazz at 
the Pawnshop ครับ นอกจากจะให้ขนาดของเปียนโน
ที่ดีมากๆแล้ว ความก้องกังวาน รูปวง และรายละเอียด                                                                   
แผ่วเบาถูก “ขุด” ออกมาเยอะมาก หลายเสียงไม่เคยได้ยิน
มาก่อนเลยจริงๆกับแผ่น Jazz at the Pawnshop เนี่ยนะ 
ฟังกันตั้งแต่เด็กๆซื้อเทปเมทัลมาจากงานไฮ-ไฟ โรงแรม        
บางกอกพาเลซ ประตนู�า้ มาจนถงึวนันีฟั้งไฟล์ 24/96 Hi-Res                                                                
กันแล้วมันก็เยี่ยมนะ สิ่งที่ตลกคือ เวลาผ่านไปเท่าไหร่ เรา

กเ็กบ็เกีย่วสิง่ละอนัพนัละน้อยจากแผ่นระดบัสดุยอดแผ่นนี้
กนัไม่หมดสกัท ียิง่เวลาผ่านไป แหล่งโพรแกรม, แอมป์ ล�าโพง
ที่ดีขึ้น ก็ท�าให้เราได้ยินอะไรใหม่ๆจากแผ่นที่ฟังมาแล้ว
เป็นร้อยเป็นพันครั้งแผ่นได้อยู่เรื่อยๆ ไม่รู้มันมีอะไรซ่อน
อยู่ในน้ันที่รอเราขอดเกล็ดกันออกมาอีก เพราะกับแผ่น
น้ีรายละเอียดที่เรียกว่า Inner นี่ ดีมากๆยิบย่อยโผล่ออก
มาเต็มไปหมด 

เสียงจากแผ่นที่เล่นสดๆเช่นนี้นั้นเต็มไปด้วยความ
เร้าใจ ไดนามิคเยี่ยม จริงๆจังๆ วงใหญ่ ชิ้นดนตรีใหญ่ 
มิตินิ่ง กว้าง ลึกไล่เรียงลงไปเป็นสามมิติ ล�าโพงคุณเก่ง
ให้ได้แค่ไหน C 390DD ก็พร้อมที่จะให้วงที่กว้างสุดๆ ลึก
สุดๆ แยกแยะดีสุดๆได้อย่างที่เรียกว่าไม่มีข้อจ�ากัดก็ว่า             
ได้ นั่น “ความสมจริง” ในการให้รูปแบบวงระดับยอดเยี่ยม
ที่ผมสัมผัสได้มาแต่สมัย M2 แล้วนั่นเอง

สรุป

ก็ต้องบอกว่า NAD C 390DD นั้นเป็นแอมป์ที่       
ยอดเยี่ยมมากๆครับ มันให้ความเป็น M2 ที่แพงกว่า
กันเป็นเท่าตัวได้อย่างหายใจรดต้นคอก็ว่าได้ (แถมเล่น
ยูเอสบีได้ด้วย) ก�าลังขับระดับที่ให้มานั้น ผมไม่คิดว่าจะมี
ล�าโพงระดับกลาง-ใหญ่ คู่ไหนที่มันจะขับไม่ออก เพราะมัน                                                              
มีพลก�าลังที่เหลือเฟือ แบบเต็มๆมาเป็นลูกๆ จริงๆเป็น
แอมป์ที่ให้เสียงทุ้มที่ดีที่สุดเครื่องหนึ่งเท่าที่ผมเคยฟังมา
ทีเดียว

แนวเสียง บอกยากมาก ผมว่า NAD C 390DD เป็น
แอมป์ทีม่คีวามเป็นกลางสงูมาก แนวเสยีงจะเปลีย่นไปตาม
เพลงและแผ่นที่เล่น มันเหมือนกับคอยท�าหน้าที่เป็นสื่อ
กลางระหว่างแหล่งโพรแกรมต้นทาง และล�าโพง ที่จะคอย
ท�าหน้าที่เป็นตัวเชื่อมที่พร้อมจะตอบสนองและถ่ายทอด
เสียงจากต้นทางออกไปทางล�าโพงอย่างเที่ยงตรง และ
จริงจังที่สุดเท่าที่จะท�าได้

หากคุณมีความต้องการจะได้แอมป์ฟังเพลงชั้นเยี่ยม
สักเครื่อง ที่สามารถตอบสนองได้ครบครัน ทุกแนวเพลง 
มีความเป็นดนตรีสูงมากๆ มีความเป็นกลางสูงมาก เล่น
ได้ทั้งอะนาล็อกและดิจิทัล แอมป์ที่ให้ความเป็นดนตรีได้สูง
อย่างยอดเยีย่ม เทีย่งตรงสดุๆ ให้เสยีงทุม้ในระดบัไฮ-เอน็ด์
ทีห่าตวัจบัยาก ขอบอกว่า NAD C 390DD คอืแอมป์เครือ่ง
เดียวที่คุณต้องลองไปฟังให้ได้ครับ
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น่าประทับใจมาแล้วในหนังเรื่อง 
The Devil Wears Prada ค่ะ 

จากภาพโพสเตอร์หนังก็พอ
เดากันได้ ว่าเรื่องนี้มีนักแสดง
รุ่นใหญ่ตัวแม่อย่างเจ้าป้า Meryl 
Streep มารบับทเด่นอกีแล้วววว 
ประกบคู่กับคุณลุง Tommy Lee 
Jones ที่ยิ่งดูก็ยิ่งรู้สึกคล้าย 
“คุณลุงเฟดริกสัน” ในภาพยนตร์
แอนิเมชันจากพิกซาร์ เรื่อง “UP” 
จริงๆค่ะ อ่ะ....งงล่ะสิ ไปหามาดู
เลยค่ะ หนังเค้าสร้างมาได้น่ารัก
มาก เพลงประกอบก็เพราะค่ะ ดู
แล้วรู้สึกมีความสุขไปทั้งงงงวัน 

กลับมาที่ Hope Springs 
กันต่อ หนังเรื่องนี้เป็นหนัง
โรแมนติค คอมเมดีย์ ค่ะ เป็น
สตอรีย์เกี่ยวกับคู่รักที่ผ่านชีวิต
แต่งงานมาแล้วกว่า 30 ปี โดยที่
คุณป้า Kay สาววัยทองเริ่มรู้สึก
ว่า ชีวิตแต่งงานของเธอมันช่าง
น่าเบื่อแล้วก็จืดชืดเสียนี่กระไร 
เธอจึงตัดสินใจที่จะเข้าปรึกษา
กับผู้เชี่ยวชาญทางด้านปัญหา
ชีวิตคู่ เพื่อที่จะท�าให้ชีวิตรักของ
ทั้งสองกลับมาเหมือน 14 อีก
ครั้ง (อนุญาตให้เปิดเพลงพี่เสก 
โลโซ ไปด้วยเพื่อเพิ่มอรรถรสใน
การอ่านค่ะ 55) ป้าเคย์ไปที่ร้าน
หนังสือแล้วก็พบหนังสือของ 
Dr.Feld ที่เขียนเกี่ยวกับการ
กระชับความสัมพันธ์ในรูปแบบ             
ต่างๆ ว่าแล้วคุณป้าก็เกิดแรง
บันดาลใจรีบบึ่งกลับบ้านทันที 
กะว่าคืนนี้แหละ..ชั้นจะเติมไฟรัก
ให้ลุกพรึ่บเผาบ้านวอดวายกัน
เลยทีเดียว (ขนาดน้านนนน) 
เจ้าป้าแกเพ้อเยอะไปหน่อยค่ะ 
พอเอาเข้าจริงมันไม่ได้เป็นแบบ

สวัสดีค่ะท่านสมาชิก LE 
ที่รัก เดือนนี้เป็นอีกเดือน

ที่แทบจะไม่ได้ดูหนังเลย ไม่รู้จะ
ดูเรื่องอะไรค่ะ อาจเป็นเพราะ
พอไม่ได้ไปดูในโรงฯ ก็ไม่เห็น
ตัวอย่างหนังเรื่องต่อไป แล้ว
พอไม่ได้ดูตัวอย่าง มันก็ยิ่งไม่ได้
ติดตามกันเข้าไปใหญ่ เดือดร้อน
ฝ่ายรวบรวมต้นฉบับต้องมาคอย
ทวงว่าเมื่อไหร่จะเขียนเสร็จซักที                   
(ฟิลมันยังไม่มา...ฮ่าฮ่าฮ่า)                  
ดังนั้นแรงบันดาลใจในการเขียน
รีวิวหนังเล่มนี้จึงมาจาก “สิ่ง
เล็กๆที่เรียกว่า.....Dead Line” 
นั่นเองค่ะ 555

ที่ในหนังสือเขียนไว้หรอกนะคะ 
เพราะความรักในช่วงบั้นปลาย
ชีวิตมันคงไม่มีไฟแห่งตัณหา                      
หลงเหลืออยู่แล้วล่ะค่ะ ต่อให้เจ้า
ป้าจะเอามือลูบไล้ไปที่แผงอกคุณ
ลุง หรือพยายาม make eyes 
contact ระหว่างทานกล้วย มัน
ยิ่งท�าให้คุณลุงขนลุก ขนพอง
หนักกว่าเก่าอีก 

สรุปคือ...หนังสือไม่ช่วย ไม่
เวอร์ค ไม่เป็นศิลปะ ไม่ให้ผ่าน
ค่ะ ในที่สุดจากที่เจ้าป้าเคย์คิด
ว่าแค่อ่านหนังสือก็ช่วยได้ กลับ
กลายเป็นเจ้าป้าจูงมือคุณลุง
ไปเข้ารับการบ�าบัดด้วยกันทั้งคู่                             
เลยจ้าาาา แต่ขอโทษเถอะนะ
คะ หน้าตาของคนที่ให้ค�าปรึกษา
ไม่ได้มีความน่าเชื่อถือเล้ยยย 
ท่านสมาชิก LE นึกหน้าคนที่
เล่น Johnny English ออกมั๊ย
คะ พ่อตลกหน้าตายคนนั้นแหละ
ค่ะ เป็นที่ปรึกษาปัญหาชีวิต
คู่ (หืมมมม..แค่เห็นหน้าก็ฮา
แล้ว) ส่วนตัวคิดว่าหนังเรื่องนี้
เหมาะกับกลุ่มวัยรุ่นมากกว่านะ
คะ เพราะหนังให้ข้อคิดเกี่ยวกับ                        
คู่รักของคนแก่ ที่อยู่ด้วยกัน
มากว่าค่อนชีวิต แล้วไม่ว่าจะท�า
อะไรก็ดูเหมือนทุกอย่างเป็นเรื่อง
ธรรมดาไปเสียหมด ไม่มีอะไร
หวือหวาตื่นเต้น เหมือนแรกๆ
ที่อยู่ด้วยกัน หนังท�าให้เข้าใจ
ว่าเมื่อถึงจุดๆนึงแล้ว ไม่ว่าจะ    
รูปร่าง หน้าตาหรือแม้แต่กระทั่ง    
เซ็กส์ ก็ไม่ใช่สิ่งที่จะช่วยให้เรา
ครองรักกันได้ตลอดรอดฝั่งหรอก
ค่ะ เพราะเมื่อ “เปลือก” ที่ห่อหุ้ม
เราไว้มันร่วงโรยไปตามกาลเวลา
แล้ว เราก็ไม่สามารถถ่ายทอด

M o v i e  R e v i e w  ■   ‘แก้มบุ๋ม

ความต้องการทางด้านร่างกาย
กันได้อีก ดังนั้นสิ่งที่หลงเหลือ
อยู่ก็คงมีแต่ความรักและความ 
ปรารถนาดีที่อยู่ข้างในต่างหาก
ที่เป็นแก่นแท้ส�าคัญในการใช้     
“ชิวิตคู่....ที่แท้จริง” ค่ะ

RESIDENT EVIL 5:        
RETRIBUTION

ผู้ก�ำกับ: Paul W.S. Anderson    
นักแสดงน�ำ: Milla Jovovich, 
Michelle Rodriguez, Sienna     
Guillory, Kevin Durand และ 
Shawn Roberts

มาต่อกนัทีห่นงัแฟรนไชส์
ภาคต่อ ต่อ แล้วกต่็ออยูน่ัน่แหละ                            
(เมื่อไหร่จะจบจริงๆซักที) อย่าง 
Resident Evil Retribution ค่ะ 
เป็นหนังที่ดัดแปลงมาจากวีดิโอ
เกมส์ชื่อดัง ซึ่งก็ต่อกันมาจนถึง
ภาคที่ 5 แล้วนะคะกับ “ผีชีวะ” 
เรื่องนี้ จ�าได้ว่าภาคแรกนี่ยัง
เรียน ม.ต้นอยู่เลยค่ะ ตอนนั้น
ก็งง หนังผีอะไร (วะ) ชื่อผีชีวะ 
ท�าไมไม่มีผีฟิสิกส์ ผีเคมี ผีตาราง
ธาตุ ออกมาด้วยเลยล่ะ ไหนๆก็
จะวิทยาศาสตร์กันแล้ว 

ถ้าท่านยังจ�าได้หรือเคยดู
ภาคก่อนหน้านี้มาบ้างแล้ว ขอ   
บอกว่าพล็อทเรื่องก็เดิมๆๆๆๆ                
ค่ะ เป็นเรื่องของเชื้อไวรัสชื่อ  
T-Virus ของบริษัท อัมเบรลลา                 
คอร์ปอเรชั่น ที่ยังคงแพร่เชื้อ
มรณะท�าลายโลกไปทั่ว เจ้าเชื้อ
ตัวนี้ใครโดนเข้าอาการของมัน
หนักกว่า 3G บ้านเราซะอีก
ค่ะ (เอ๊ะ!! เกี่ยวอะไรกับ 3จี) 
คือ...จะสื่อว่าใครโดนเข้าไปโคม่า

HOPE SPRINGS

ผู้ก�ำกับ: David Frankel                              
นักแสดงน�ำ: Meryl Streep, 
Tommy Lee Jones และ Steve 
Carell

เชื่อได้เลยว่าท่านอาจจะไม่    
รู้จักหรือไม่ค่อยคุ้นกับเรื่องที่จะ
รีวิวต่อไปนี้ก็ได้ค่ะ เพราะเป็น
หนังรักฝรั่งที่ไม่ได้ถูกโพรโมทใน
เมืองไทยซักเท่าไหร่ ไหนจะถูก
หนังรักของพี่ไทย อย่าง “รัก 7 
ปี ดี 7 หน” กับ “เขาเรียกผม
ว่าความรัก” มาแย่งซีนไปแบบ
เต็มๆอีก เรียกว่า “ตายสนิทค่ะ” 

เม้าท์ยาวมาหลายบรรทัดยัง
ไม่ได้บอกชื่อเรื่องเลยค่ะ  Hope 
Springs เป็นหนังที่ถูกสร้างมา
จากนวนิยายที่ถูกตีพิมพ์ไปทั่ว
โลก แต่ได้มีการน�ามาแต่งและ      
เรียบเรียงบทใหม่ทั้งหมดจาก
ผู้ก�ากับมากฝีมืออย่าง David 
Frankel ที่ฝากผลงานไว้อย่าง
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มากค่ะ รักษาไม่หาย กลายเป็น  
ซอมบีย์ออกวิ่งอาละวาด กัดกิน
เนื้อคนไปทั่ว โดยมีนางเอกอยู่
หนึ่งนางชื่อ Alice (คนละคนกับ
อลิซ อิน วันเดอร์แลนด์นะคะ) 
นางเอกผู้นี้เป็นเพียงความหวัง
เดียวและความหวังสุดท้ายของ
มวลมนุษยชาติ ที่จะมาช่วย ให้
ไวรัสพวกนี้ตายไปจากโลกนั่นเอง 
(แลดูยิ่งใหญ่)

ก็เห็นกันมาตั้งแต่ภาคแรก
แล้วนะคะ ผู้หญิงคนนี้ยิงปืน
แม่น เตะต่อยเก่ง ขับเครื่องบิน
ก็ได้ เล่นตะกร้อก็เป็น ซอมบีย์                          
ก็ซอมบีย์เหอะ เจออลิซซี่เข้าไป
เป็นงงอ่ะค่ะ จะเก่งไปไหน 
(ทราบทีหลังว่าอลิซบินมาเรียน
วิชามวยไทยกับจีจ้าอีกทีนึง....55 
ล้อเล่น) 

อลิซค่ะกลับมาภาคนี้เธอสวย
ขึ้น เป็นผู้หญิงผมยาวสีบลอนด์           
ดัดเป็นลอน มีครอบครัวที่อบอุ่น 
มีสามีหล่อล�า่และลูกสาวที่น่า
รัก พอค่ะ....จบแค่นั้น แค่นั้น
จริงๆที่เป็นฉากที่แตกต่างไปจาก
ภาคก่อนๆ เพราะหลังจากโดน  
ซอมบีย์บุกเข้ามาในบ้าน ท�าลาย
ทุกอย่างจนไม่เหลือซากแล้ว 
หนังก็บู๊แหลกค่ะ อลิซ ออนทัวร์
ไปยังเมืองต่างๆไม่ว่าจะโตเกียว, 
นิวยอร์ก, วอชิงตัน ดีซี ปิดท้ายที่
มอสโก เพื่อไขความลับที่ถูกปิดไว้
ให้กระจ่างขึ้น หาตัวผู้รับผิดชอบ
ต่อการระเบิดของไวรัสมรณะ ซึ่ง
ตลอดการเดินทางเธอก็ได้รับ
การช่วยเหลือจากเหล่าพันธมิตร
มากมายค่ะ เรียกว่าเกณฑ์ญาติ
สนิทมิตรสหายจากภาคก่อนมา
ร่วมยัดความเป็นหนังแอ็คชันใน
ช่วง 40 นาทีแบบแน่นๆ เน้นๆ
กันเลยทีเดียว                            

สิง่หนึง่ทีป่ระทบัใจในหนงั
เรือ่งนีค้อืภาพสวยค่ะ คมชดั และ                                 
เก็บรายละเอียดได้ดี เอฟเฟ็คท์
แต่ละฉากนี่แบบเนียนๆ สมจริง
มาก ประกอบกับซาวน์ดแทร็ค 
เพราะๆ ที่เลือกเพลงมาได้เข้า

กับตัวหนังจริงๆ จากช่วงแรก
ที่เปิดเรื่องมาเพลงให้ความรู้สึก
แบบฟีลกู๊ดดด สบายๆ แต่พอ
เจอฝูงซอมบีย์วิ่งเข้ามาในบ้าน
เท่านั้นแหละ เพลงปรับโหมด
ไปแนวตืน่เต้นปนระทึกขวัญทันที 
(ก�าลังนั่งดูเพลินๆตกใจแทบช็อค 
55) สรุปคือเป็นอีกหนึ่งหนัง
ภาคต่อที่ดูก็ได้ ไม่ดูก็ได้ค่ะ ถ้าไม่
สนใจกับเนื้อหาสาระมากมาย ดู
เอามันส์ล่ะก็...ใช้ได้เลย

THE BOURNE LEGACY

ผู้ก�ำกับ: Tony Gilroy            
นักแสดงน�ำ: Jeremy Renner, 
Rachel Weisz

แล้วก็มาถึงเรื่องสุดท้ายกัน
แล้วนะคะ (เย้ยย...จะดีใจท�าไม 
55) ดูผู้หญิงบู๊กันมาแล้ว มาดู
ฝ่ายชายกันมั่งดีกว่าค่ะ กับ The 
Bourne Legacy ด้วยความ  
สัตย์จริงว่าเป็นผู้หญิงที่ไม่เคยดู
หนังเรื่องนี้มาก่อนเลยในชีวิตค่ะ 
มีมาแล้วกี่ภาค ใครเป็นพระเอก 
นางเอกก็ไม่รู้ ให้ตายเถอะ!! แต่
ว่า....มันมีเหตุให้ต้องดู ก็เลย
เอามาเขียนรีวิวแบบงงๆ ให้
ท่านสมาชิก LE อ่านแบบงงๆ 
ตามๆกันค่ะ     

มาหาข้อมูลเกี่ยวกับหนัง
ทราบว่าพระเอกในภาคนี้เป็น
คนละคนกับภาคก่อนๆค่ะ จ�า
ได้ว่าพระเอกคนนี้ชื่อ Jeremy 
Renner เพราะคุ้นหน้าคุ้นตา
มาจากหนังฮีโร่รวมยอดมนุษย์
และเหล่าทวยเทพอย่าง The 
Avengers พระเอกคนนี้รับบท
เป็น “ฮอล์คอาย” ค่ะซึ่งถือว่า
เป็นตัวเด่นของเรื่องเหมือนกัน 
มาเรื่องนี้เค้ารับบทเป็น Jason 
Bourne พระเอกหนังแอ็คชันที่
หน้าตาไม่ให้เท่าไหร่ (แต่กล้ามพี่
เซ็กซีย์มากกก 555) 

ทั้งเรื่องขอบอกว่าใครที่  
คาดหวังกับหนังแอ็คชันเตะต่อย
กันกระจุย ยิงกันกระจาย ท่าน

คงจะผิดหวังค่ะ เพราะทั้งเรื่อง
บทพูดเยอะมาก เยอะจนตอน
นั่งดูในโรงฯ แอบคิดว่า “สาบาน
ซิ...นี่ชั้นก�าลังนั่งดูหนังแอ็คชัน
อยู่ใช่มั๊ยเนี่ย”  คือหนังพูดกัน
ถึงที่มาที่ไปของการเอาตัวรอด
ของพระเอก และการค้นหาตัว
ตนที่แท้จริงนี่แหละค่ะ แล้วก็มี
เหล่าซีไอเอที่ออกตามล่าพระเอก
กันให้ควั่ก รวมไปถึงเรื่องราว
ของโครงการเทรดสโตนที่เหมือน
จะจบสิ้นลงแล้วแต่กลับลึกลับ
ซับซ้อนมากขึ้นไปอีก ตอนดูนี่
พยายามคิดตามค่ะ ตามแบบ
ห่างๆเลยนะคะ ไม่ทันจริงๆ 
55 คิดจนปวดหัว งงไป...งงมา 
สรุปคือเกือบหลับ (Caution ตัว
ใหญ่ๆว่า ถ้าท่านไม่เคยดูหนังชุด
เรื่องนี้มาก่อนเลยซักภาค อย่าได้
พลาดไปซื้อแผ่นมาดูเชียว) ไม่ใช่
ไม่สนุกนะคะ แต่บทพูดมันเยอะ
มากจริงๆ ฉากไล่ล่าจริงๆก็มีอยู่
ไม่กี่ฉากหรอกค่ะ ไม่มันส์ด้วย 
มาหมดอารมณ์ก็ตอนที่เกือบช่วง
สุดท้ายของเรื่อง หนังมาปักหลัก
ถ่ายท�าในเอเชีย (หืมมมม??)  
นึกออกมั๊ยคะว่าฝรั่งตัวใหญ่ๆ ขี่
มอเตอร์ไซค์ปาดซ้าย ปาดขวาไป
มา ไล่ล่ากันบนถนนของประเทศ
ฟิลิปปินส์ มันเข้ากั๊นนน...เข้า
กนัค่ะ (ประชด) นอกจากโลเคชนั
จะไม่เหมาะแล้ว ทีมนักแสดง
ประกอบบางคนก็ไม่จ�าเป็นต้อง
มีก็ได้ บางคนมาซะเท่เชียว ขับ
รถไล่กันเกือบ 10 นาที บทจะ
ตายก็ขับรถชนเสาตายง่ายๆ
โง่ๆกันซะอย่างนั้นเลย เข้าใจว่า
หนังพยายามเน้นอารมณ์ให้รู้สึก  
ตื่นเต้น ฉากต่อสู้แบบดิบๆ การ

โจมตีในระยะประชิด การโต้ตอบ
ที่กระชับ ฉับไว แต่ช่วยสงสาร
คนที่ไม่เคยดูภาคก่อนหน้าบ้าง
ได้มั๊ยอ่ะคะ จะรีบด�าเนินเรื่องไป
ไหนนักหนา เอาส.ิ..พนันว่าคน
ที่เคยดูมาก่อนก็งงกันบ้างแหละ 
อย่างน้อยก็จับประเด็นได้ไม่หมด
หรอก ถ้าไม่มาตามอ่านสปอย
หนังเอาทีหลัง    

สรุปให้เลยแล้วกันนะคะ 
ถามว่า The Bourne Legacy 
เป็นหนังดีมั๊ย...ตอบว่าดีค่ะ ดีใน
แง่ที่ถ้าท่านชอบคิดตามหนัง 
ชอบวางแผน ชอบวิเคราะห์ ก็
เอาเลยค่ะ หนังเรื่องนี้ถูกสร้าง
มาไว้เพื่อท่านแล้วจริงๆคิดกัน
เข้าไปเลยนะคะ อย่าได้หยุด ยิ่ง
ถ้าดูแบบ Soundtrack ด้วย
แล้ว ต้องแยกร่างดูค่ะ ร่างนึง
เอาไว้แปลภาษา อีกร่างนึงเอา
ไว้คิดตามหนัง คือแปลประโยค
นี้ยังไม่ทันเสร็จเลย พูดกันไป
แล้วอีก 4-5 ประโยค และถ้า
ถามว่า “สนุกมั๊ย” ขอตอบว่าไม่
สนุกในมุมมองของผู้หญิง และ
เป็นผู้หญิงที่ไม่เคยรู้เรื่อง The 
Bourne Legacy มาก่อนเลย
ในหัวด้วย (น�า้ตาไหลพราก) 
แนะน�าว่าเป็นหนังส�าหรับผู้ชาย
ที่คิดเยอะและชอบวางแผนค่ะ            
อยากดูก็ซื้อแผ่นมาดูที่บ้าน
นะคะ เพลิดเพลินจ�าเริญใจ
คนเดียวให้เต็มที่ ไม่ต้องชวน
แฟนหรือภรรยามานั่งดูด้วยค่ะ             
ทรมานจริงๆ ขออนุญาตเป็น 
กระบอกเสียงให้สาวๆโลกสวย
ที่ไม่ได้อยากดูแอ็คชันนะคะ.......
กราบล่ะค่ะ 55
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ผ ลิ ต ภั ณ ฑ
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ภ า ย ใ น ช อ ง ป า ก
ช ว ย ท ำ ค ว า ม ส ะ อ า ด ฟ น

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

เ ข า ถึ ง ไ ด ย า ก

Waterpik Dental Water Jets
และ Water Flosser
เปนการผสมผสานระหวาง
แรงดันน้ำกับการฉีดน้ำเปนจังหวะ
ที่ชวยขจัดคราบแบคทีเรีย
ระหวางซอกฟน

อุปกรณขัดฟน
ทำงานโดยการสั่นเปนจังหวะ

ถึง 10,000 ครั้งตอนาที
สามารถพกพาและใชทำความสะอาด

หลังอาหารทุกมื้อ

Waterpik
Water
Flosser
Model:
WP-100E2

Waterpik
Dental
Water Jets
Model:
WP-70E2

Waterpik
Water
Flosser
Model:
WP-360E2

Waterpik
Water
Flosser
Model:
WP-450E2

Waterpik
Flosser
Model:

FLW-220 UK

“อานคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทยกอนใช”
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O r a l  C a r e  ■   ‘Tooth Fairy’

รูหู ในเวลาท่ีต่ืนนอนตอนเช้าจะรู้สึกเจ็บปวด
ที่บริเวณข้อต่อขากรรไกร หรือเวลาที่บดเคี้ยว
อาหารก็จะรู้สึกเจ็บปวดได้ค่ะ 

 สาเหตุของการนอนกัดฟัน (Bruxism) 
อาจเกิดจาก 2 สาเหตุ คือ 

1. จากสภาพฟัน อาจมีจุดสูงที่อยู่บนตัว
ฟัน ที่อาจเกิดจากวัสดุอุดฟัน มีการเรียงกัน
ของฟันที่ผิดปกติ ฟันซ้อนเก หรือเป็นโรค             
ปริทันต์ หรือในคนไข้ที่สูญเสียฟันแท้ไป โดยที่
ไม่ได้ใส่ฟันปลอมทดแทน ซึง่ถ้าว่าจดุสงูหรอืจดุ
ขดัขวางการบดเคีย้ว โดยธรรมชาตขิองคนเรา
จะพยายามก�าจัดจุดสูงหรือจุดขัดขวางการบด
เค้ียว โดยพยายามบดเคี้ยวให้จุดสูงนั้นหมด
ไป มักจะเกิดในเวลาที่เรานอนหลับ ซึ่งเป็น
เวลาที่เราไม่รู้สึกตัว

2. สภาพของจิตใจ การด�าเนินชีวิตประจ�า
วันอาจมีความเครียด เนื่องจากความเร่งรีบ

อารมณ์เครียดกับอารมณ์สบายส่งผล
ต่อสุขภาพต่างกันอย่างไร สมาชิก Life 

Entertainment ทีต้่องเผชญิกบัปัญหาอยูบ่่อยๆ 
คงทราบกันดีอยู่แล้วใช่ไหมคะ ปัญหาในการ
ท�างานท�าให้เรารูส้กึเครยีด และความเครยีดมี
ผลต่อสุขภาพช่องปากด้วย

การนอนกัดฟัน เป็นอาการหนึ่งของผู้ที่มี
ความผิดปกติด้านการบดเคี้ยว หรือมีปัญหา
การท�างานของขากรรไกร นอกจากจะมีปัญหา
กับคนที่นอนข้างๆ หรือเพื่อนร่วมห้องแล้ว 
การนอนกัดฟันยังก่อให้เกิดปัญหากับตัวเอง
ด้วย ปัญหาดังกล่าวได้แก่ อาการฟันสึก ใน
บางรายมีอาการฟันสึกจนถึงชั้นเนื้อฟัน เห็น
เนือ้ฟันสเีหลอืงเข้ม และมอีาการเสยีวฟันเวลา
ที่ดื่มน�้าร้อน หรือน�้าเย็น 

นอกจากอาการฟันสกึแล้ว ยงัมอีาการปวด
ที่บริเวณข้อต่อกระดูกขากรรไกร ซ่ึงอยู่หน้า

การนอนกัดฟัน...
เกิดจากอะไร ควรท�าอย่างไร ยังไงดี??

ในการท�างานก็เป็นสาเหตุที่ให้เรานอนกัดฟัน
ในเวลานอน โดยเราไม่รู้สึกตัวค่ะ

วิธีการแก้ไขอาการนอนกัดฟัน
ท่านควรไปพบทตัแพทย์ เพือ่หาสาเหตแุละ

แก้ไขอาการนอนกัดฟัน ได้แก่ การกรอปรับ
สบฟันให้อยู่ในสภาวะปกติ โดยส่วนใหญ่แล้ว
ทนัตแพทย์จะแนะน�าให้ใส่ Spint หรอืเฝือกสบ
ฟัน เพือ่ลดการสึกของฟัน Spint นัน้มลัีกษณะ
เป็นอะครีลิคใส แข็ง ใสในฟันบนหรือฟันล่าง 
ใส่เฉพาะในเวลานอนตอนกลางคืนเท่านั้น 
และในเวลาทีเ่ราใส่ Spint หรอืเฝือกสบฟันนัน้ 
ทันตแพทย์จะนัดมาตรวจเป็นระยะๆ                        

ส ่ วนการป ้องกันอาการนอนกัดฟ ัน 
สามารถท�าได้โดย.....หมั่นรักษาสภาพช่องให้
อยู่ในสภาพปกติ และหมั่นไปพบทันตแพทย์
เพื่อตรวจฟันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งค่ะ
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เ ฮ ล ธ์  แ อ น ด์  แ ค ร์  ■   ‘หมอสันติภาพ’

ขณะนัง่ฟังเพลงจาก NAD, NHT และ PSB 
แม่บ้านยกแกงไก่ ไข่ดาว ไข่พะโล้มา                                         

ให้ แล้วถามว่า คุณหมอกินไข่วันละ 1 ฟอง
อันตรายหรือไม่

ไข่เป็นอาหารสุดยอดอร่อยที่สุดในโลก 
ทานได้ง่าย ราคาถูก สามารถประกอบอาหาร
ได้หลายอย่าง ไข่เจียว ไข่ดาว ไข่ต้ม ไข่ตุ๋น ไข่
ลูกเขย ไข่พะโล้ ย�าไข่ดาว ไข่กะทะญวนใส่กับ
หมูแดง ไข่เยี่ยวม้า ไข่เค็ม ไข่นกกระทา ไข่นก
กระจอกเทศ สมยัโบราณนานมาแล้ว พบว่าไม่มี
คอเลสเตอรอลสงู คนเป็นโรคหัวใจไม่ควรกนิไข่ 
เพราะจะท�าให้คอเลสเตอรอลสูง สมัยโบราณ
แพทย์จึงแนะน�าว่า ผู้ใหญ่แก่ๆไม่ควรทาน
ไข่เกินสัปดาห์ละ 3 ฟอง แต่ปัจจุบันจากการ
วิจัยทางโภชนาการพบว่า คอเลสเตอรอลในไข่
มผีลต่อคอเลสเตอรอลในเลอืดมนษุย์น้อยมาก

ดังนั้นผลงานวิจัยนี้จึงท�าให้สาธารณสุข
มีการรณรงค์ให้คนไข้ทานไข่กันมากขึ้น โดย
เฉพาะอย่างยิ่งในเด็กๆ โดยเพิ่มค�าแนะน�าว่า 
ควรทานไข่วันละ 1 ฟอง ค�าแนะน�านี้ใช้ได้จริง
หรือไม่ เป็นค�าถามที่หลายคนสงสัย หรือเป็น
เพียงค�าโฆษณาของพ่อค้าไข่

องค์ประกอบของไข่ประกอบด้วย 3 ส่วน

ใหญ่ๆคือ
1. เปลอืกไข่ (Shell) เป็นเปลอืกแขง็ ห่อหุม้

ด้านนอก ไม่เหมาะส�าหรับกิน
2. ไข่ขาว (White Egg) มีลักษณะเหลวใส 

หรอืสเีหลอืงอ่อน ห่อหุม้ไข่แดง เมือ่โดนความ
ร้อนจะสุก นุ่มๆ

3. ไข่แดง (Yolk Egg) มีลักษณะเหลว สี
ส้ม หรือสีแดง จะอยู่ตรงกลางฟองไข่ ถ้าหาก
ไข่มีเช้ือตัวผู้ ไข่แดงจะเปลี่ยนไปเป็นตัวลูกไก่
อ่อน และฟักออกมาเป็นตัวได้ ไข่แดงเมื่อ
ต้มสุกก็จะแข็ง

คุณค่าไข่ทางโภชนาการ

ไข่มีคุณค่าอาหารทางโภชนาการสูง มี
สารอาหารหลายชนิดอยู่ภายในไข่ ในไข่ขาว
จะมีโปรตีนสูง และเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพสูง 
คือมีกรดอะมิโน แอซิด ที่จ�าเป็นต่อร่างกาย 
(Essential Amino Acid) ส่วนในไข่แดงจะ
มีสารอาหารหลายชนิด ได้แก่ โปรตีน ไขมัน 
วิตามิน และแร่ธาตุ

ไขมันในไข่แดงส่วนใหญ่เป็นไขมันดี คือ 
ไขมันไม่อิ่มตัว (Unsaturated Fatty Acid) 
รวมถึง Omega 3 ซึ่งเป็นไขมันไม่อิ่มตัว ซึ่ง

ช่วยลดอัตราเส่ียงต่อการเป็นโรคหัวใจขาด
เลือด (MI) ซึ่งมีคุณสมบัติเหมือนไขมันปลา
ในปลาแซลมอนและปลาทะเล (Fish Oil) ส่วน
คอเลสเตอรอลจะมีแต่ในไข่แดง ไม่มีในไข่ขาว

สารอาหารอื่นๆที่มีในไข่ได้แก่ ธาตุเหล็ก 
โฟลกิ แอซดิ (Folic Acid) ไรโบ ฟลาวนิ (Ribo 
Flavin) โคลีน (Choline) วิตามิน B, D และ E 
ส่วนวิตามินที่ไม่พบในไข่คือ วิตามิน C

ธาตุเหล็กในไข่มีคุณค่าเท่ากับเนื้อสัตว์ แต่
ราคาถูก เคี้ยวง่าย ไม่เหนียวเหมือนเนื้อสัตว์ 
หนังหมู จึงเหมาะสมกับทารกและคนแก่ที่มี
ปัญหาเรื่องฟัน

โฟลิกเป็นสารที่ป้องกันโรคโลหิตจาง และ
ป้องกนัความพกิารแต่ก�าเนดิ มคีวามจ�าเป็นใน
หญิงที่ตั้งครรภ์ โคลีน (Choline) เป็นสารช่วย
เสรมิสร้างความจ�า (Cognitive Function) ช่วย
การพัฒนาการในเด็กที่ก�าลังโต

จะเห็นได้ว่า ไข่เป็นอาหารที่มีคุณค่ามาก 
ให้สารอาหารทีเ่กือบครบถ้วน ในขณะทีร่าคาก็
ถกูกว่าอาหารอืน่ๆทีม่คีณุค่าทางอาหารเท่ากนั 
และสามารถท�าเป็นอาหารอร่อยได้หลากหลาย                                                 
ชนิด

ไข่กับคอเลสเตอรอล
และโรคหัวใจขาดเลือด

ในวงการแพทย์เคยมีความกังวลเก่ียวกับ
คอเลสเตอรอลที่มีอยู่ในไข่ ที่อาจจะเป็นต้น
เหตุให้ไขมันในเลือดสูง ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหา
กับอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรค MI หัวใจขาด
เลือด แต่ต ่อมาภายหลังพบว่า จากการ
วิจัยเร็วๆนี้ กินคอเลสเตอรอลในไข่มีผลท�า                          
ให้คอเลสเตอรอลในเลือดเพิม่ขึน้เพยีงเล็กน้อย
เท่านั้น ดังนั้นความกลัวเรื่องคอเลสเตอรอล
ในไข่ก็ลดลง รับรองโดย American Heart        
Association USA. หรอื AHA สมาคมโรคหวัใจ
ของอเมริกาได้ประกาศว่า ให้ยกเลิกข้อห้าม                                             
ที่ห้ามกินไข่เกินสัปดาห์ละ 3 ฟอง มาเป็น
สามารถกินไข่ได้วันละ 1 ฟอง

ความปลอดภัยในไข่

ภัยคนละเรื่องเดียวกัน คือภัยของไข่เกิด
จากเชื้อโรคชื่อ Salmonella Enteritidis เชื้อนี้
พบว่า เป็นสาเหตุท�าให้ปวดท้อง และท้องเสีย 
เป็นข่าวลงหน้าหนังสือพิมพ์และทีวี บ่อยมาก
ที่นักเรียนกินไข่ลูกเขยแล้วท้องร่วง 500 คน

สาเหตุที่พบการปนเปื้อนเชื้อนี้ในไข่เกิด
จาก 2 สาเหตุคือ สาเหตุแรกที่เป็นสาเหตุ

ทานไขว่ันละนิด จิตแจ่มใส
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ใหญ่คือ เปลือกไข่ ภายนอกมีการปนเปื้อน
เลือดหรืออุจจาระในขณะที่ท�าการเก็บไข่ เกิด
จากการเลี้ยงไก่ที่ไม่สะอาด ไม่ถูกสุขลักษณะ
อนามยั ดงันัน้ในการเลอืกไข่ ควรเลอืกไข่ทีผ่วิ
สะอาด ไม่มีสิ่งปนเปื้อนที่เปลือกไข่ ถ้าเปลือก
ไข่เปื้อนมากควรท�าการเช็ดผิวให้สะอาดก่อน
ที่จะท�าการเก็บ

สาเหตุที่สองคือ การที่แม่ไก่ป่วยติดเช้ือน้ี 
และเชื้อไปฝังตัวอยู่ในรังไข่ เมื่อออกมาเป็นไข่ 
จะมีเชื้ออยู่ในไข่แดง ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการ
กินไข่ดิบ ไข่แดงของไข่ดาวที่ไม่สุก ควรกินไข่
ดาวที่ไข่แดงสุกๆ เชื้อ Salmonella จะเจริญ
เติบโตได้ดีในอุณหภูมิท้อง แต่จะเจริญลดลง
ในอุณหภูมิที่เย็น ดังนั้นจึงควรเก็บไข่สดไว้ใน
ตู้เย็น ซึ่งไข่สดนี้เก็บไว้ในตู้เย็นสามารถเก็บ     
ได้นาน 3 สัปดาห์ โดยไข่ไม่เสีย

การทานไข่อย่างชาญฉลาด

นอกจากกลยุทธ์ที่ทานไข่ท�าให้สุกดีแล้ว 
การทานไข่แปลรูปอื่นๆผสมผสาน เช่น ไข่
ตุ๋น ไข่พะโล้ ไข่ต้ม ย�าไข่ดาว จะมีปริมาณ
ไขมันในไข่น้อยกว่าการทอดไข่ดาว น�้ามันที่                                     
ใช้ปรุงไข่เจียว ไข่ดาว ไข่ลูกเขย ควรใช้น�า้มัน
พืชที่ไม่อิ่มตัว เช่น น�้ามันร�า น�้ามันข้าวโพด 
น�้ามันดอกค�าฝอย น�้ามันมะกอก จะช่วยลด
คอเลสเตอรอลได้ดี อาหารที่มีผักผสม เช่น 
สลัดไข่ ย�าไข่ดาว จะท�าให้ได้วิตามินซีและ
ไฟเบอร์จากผักและผลไม้

อาหารไข่ที่ควรหลีกเลี่ยงคือ อาการแบบ
ฝรั่ง Breakfast อาหารเช้าที่มีไข่ดาว 2 ฟอง 
ไส้กรอก 2 อัน หมูแฮม 2 ชิ้น และเบค่อน 3 
ชิ้น ขนมปังทาเนย Cheese กินกับเนยแข็ง 
เพราะว่าจะเพิ่มไขมันอิ่มตัวมากขึ้น

ควรจะเลือกไข่เบอร์ที่ใหญ่สุด ทั้งไข่ไก่ ไข่
เป็ด มากกว่าไข่ฟองเล็ก เช่น ไข่นกกระทา 
เพราะว่าคอเลสเตอรอลในไข่ใบใหญ่จะน้อย
กว่าไข่ใบเล็ก เมื่อเอามาเทียบในปริมาณ
อาหารที่เท่ากัน

สรุปว่า
จะทานไข่วันละฟองได้หรือไม่

ในคนทั่วไป ทานไข่วันละฟองถือว่าไม่มาก
เกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กเล็กที่ก�าลัง
เจริญเติบโต และในผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่อง
ฟันที่ไม่สามารถเคี้ยวอาหารโปรตีนจากเนื้อ  
ได้ แนะน�าให้ทานไข่แทนเนื้อสัตว์

ในคนสงูอาย ุบางคนทีป่่วยมีไขมันในเลอืด

สูงจริงๆ และกลัวมาก ก็แนะน�าให้กินได้แต่ไข่
ขาวเท่านั้น หลีกเลี่ยงการกินไข่แดงในบางมื้อ

คนท่ีไม่ควรทานไข่มากเกินสัปดาห์ละ 3 
ฟอง คือคนท่ีเจาะเลือดแล้วคอเลสเตอรอลใน
เลือดสูงมากเกินขนาดต้องควบคุมอาหารและ
กินยาลดไขมันอยู่

คนที่กินไข่แล้วคันตามผิวหนังก็ต้องงด
กินไข่ 

ประเทศไทยเป็นประเทศทีโ่ชคดทีีสุ่ดในโลก
ที่สามารถผลิตไข่เป็ด ไข่ไก่ ได้ตลอดปี และส่ง
ออกไปขายทั่วโลก มีแหล่งผลิตที่ดี สะอาด 
ปลอดภัย ราคาไม่แพง ดังนั้นเราจึงควรเลือก
ทานอาหารโปรตีนที่มาจากไข่เป็นอันดับแรก 
มากกว่าการเลือกทานอาหารโปรตีนจากเนื้อ
สัตว์ ซึ่งคุณค่าทางอาหารสู้ไข่ไม่ได้

สารอาหารในไข่ใบใหญ่สุด

สารอาหาร  	ไข่ทั้งใบ
คาลอรี (KCAL) 75.000
โปรตีน (กรัม) 6.250
Total Lipid (กรัม) (ไขมัน) 5.010
แป้งรวม (กรัม) 0.600
กรดไขมัน (กรัม) Fatty Acid 4.330
ไขมันอิ่มตัว (กรัม) 1.550
ไขมันไม่อิ่มตัว (กรัม) (โมโน) 1.910
ไขมันไม่อิ่มตัว (กรัม) (โพลี) 0.680
คอเลสเตอรอล (กรัม) 213.000
Vitamin B1 (ม.ก.) 0.031
Vitamin B2 (ม.ก.) 0.254

Vitamin B5 (ม.ก.) 0.036
Vitamin B6 (ม.ก.) 0.070
Folate (ม.ก.) (Vitamin B7) 23.500
Vitamin V12 (ไมโครกรัม) 0.500
Vitamin A (IU) 317.500
Vitamin E (ม.ก.) 0.700
Vitamin D (IU) 24.500
Choline (ม.ก.) 215.100
Biotin (ไมโครกรัม) 9.980
แคลเซียม (ม.ก.) 25.000
เหล็ก (ม.ก.) 0.720
ทองแดง (ม.ก.) 0.007
ไอโอดีน (ม.ก.) 0.240
สังกะสี (ม.ก.) 0.550
เกลือโซเดียม (ม.ก.) 63.000
แมงกานีส (ม.ก.) 0.012

และจากตารางเปรียบเทียบท้ายเรื่อง จะ
เห็นว่าไขมันคอเลสเตอรอลในไข่มากเป็น
อนัดบั 2 รองจากตบับด แต่มนัไม่มผีลต่อไขมนั
คอเลสเตอรอลในกระแสเลือด จึงกินได้

สุดท้าย ขอขอบพระคุณ พญ.รุ ่งทิพย์ 
วรรณวมิลสขุ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครวั ท่าน
สามารถเข้าไปดไูด้ใน Website www.thaiclinic.
com ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

กินข้าวกับไข่ลูกเขยและไข่พะโล้ ฟังเพลง
จากเครือ่งเสียงทีด่ทีีสุ่ดในโลก NAD, NHT, PSB 
มีความสุขในการกินไข่ ราคาประหยัดครับ

ตารางเปรียบเทียบคอเลสเตอรอลในอาหารต่างๆ

อาหาร (ออนซ์) คอเลสเตอรอล (มิลลิกรัม)

1. ตับวัวบด 3.5 ออนซ์ 389

2. ไข่ 1 ฟองเบอร์ใหญ่ 215

3. หัวใจวัวหั่น 193

4. กุ้ง 3 ออนซ์ (12 ตัว) 130

5. เนื้อหมูไร้มันย่าง 3.5 ออนซ์ 90

6. ไก่ย่างเอาหนังออก 3.5 ออนซ์ 89

7. เนื้อบดไร้มัน 3.5 ออนซ์ 87

8. ปลาแซลมอนสีชมพู 3 ออนซ์ 44

9. เนื้อแกะไร้มัน 1 ถ้วย 39

10. ปลาคอด 3 ออนซ์ 37

11. เนยชีส 30

12. เนื้อบดแฟรงเฟิร์ต 27

13. ปลาทูน่า 2 ออนซ์ 20

14. นม 2 % ไขมันต�่า 1 ถ้วย 18
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ไ ล ฟ์   แ อ น ด์   ส ไ ต ล์  ■   ‘น�้ำชำ’

แต่ถูกผ่ากลางด้วยคลองเลยเรียกวัดเหนือ         
วัดใต้หรือเปล่า ทั้งสองวัดเชื่อมด้วยสะพาน
สร้างใหม่เป็นรูปกระดูกเรือ แข็งแรง ขึ้นลง
ง่าย แต่ถ้าหวัเข่ามปัีญหา เขากม็ลีฟิท์ไว้บรกิาร 

ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวนั่งเรียงราย
เต็มสองฝั่งคลอง เขารอใส่บาตรพระที่จะพาย
เรือมาบิณฑบาตร จัดเป็นธรรมเนียมดึงดูด
นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ เพราะพระก็ไม่ได้มา
จากไหนไกล ก็พระในวัดเหนือวัดใต้นั่นแหละ
ค่ะ พระจะลงเรือประมาณ 7.30น. ยังมีเวลา
เหลอืเฟือ ‘น�า้ชา’ เลยเดนิหาเพชร เอ๊ย ส�ารวจ
สถานที่ไปเล่นๆก่อน ดูเหมือนจะมีนาข้าว
แปลงกระจิ๋ว ลองเดินไปเรื่อยๆสุดปลายนา
ก็มีฝูงห่าน เลยชักไม่แน่ใจว่าตกลงเป็นแปลง
ข้าวหรือว่าต้นหญ้า เพราะเขาอาจจะปลูก
หญ้าไว้เลี้ยงห่านก็ได้--ห่านดินกินหญ้า ห่าน
ฟ้ากินยุง--

ริมน�้ามีเรือขายอาหารจอดเพียบค่ะ เป็น
เรือขนาดใหญ่ มีโต๊ะเก้าอี้ให้เข้าไปนั่งกินเอา
บรรยากาศได้ แต่เรือไม่เคลื่อนที่นะ อาหาร

ทีแรกคิดว่าจะให้รอพ้นหน้ามรสุมก่อน
ค่อยออกไปท่องเที่ยว แต่คืนวันเสาร์คุย

กับจ�าปาลาวเพื่อนรักโลกไซเบอร์ เขาเล่าว่าไป
เทีย่วตลาดน�า้มาท�าตุม้หเูพชรตกหายไปข้างนงึ 
ก็จัดแจงถามอากู๋ถึงพิกัดของเพชร เอ๊ย ตลาด
น�้าชื่อโรแมนติคทันที ดูๆแล้วน่าจะเดินทาง
ไปสะดวกอยู่ ดูรูปต่างๆก็น่าไปส�ารวจไม่น้อย
เหมือนกัน วางแผนว่าถ้าเช้ามาฝนไม่ตก ก็จะ
ไปหาเพชรล่ะ มาตรว่าจะไม่ได้เพชร ก็น่าจะมี
เรื่องมาเขียนเล่าสู่กันฟังบ้าง

เพื่อนสนิทคนหนึ่งเคยพูดเสมอว่า ‘น�้าชา’ 
เป็นคนมีบุญ มานึกๆดูแล้วก็น่าจะใช่ เพราะ
ฝนตกตดิกนัทกุวนัแต่วนัเสาร์ ‘น�า้ชา’ มนีดักบั
เพื่อนตอนสาย ฝนก็ตกเช้าๆ พอใกล้เวลาเดิน
ทางก็หยุด เช้านี้ก็เช่นกัน ตื่นมาแสนสดชื่น 
เพราะฝนเพิ่งหยุดไป อากาศดีเหมาะแก่การ
เดินทาง หลังจากกินนมสด กาแฟไม่มีไข่มุก 
และก็คุ้กกี้ 3-4 ชิ้นแล้ว ก็พร้อมออกเดินทาง 

ขึ้น 207 กะจะไปลงที่ โ รงพยาบาล
รามค�าแหง เพื่อข้ามฟากไปขึ้น 113 แต่ไง

ไม่รู้พอถึงสี่แยกล�าสาลีก็ลงเลย แล้วเดินลอด
ใต้สะพานข้ามแยก สกปรกมาก...แต่มันสาย
เกินกว่าจะหันหลังกลับ พอเดินไปถึงฝั่งแล้ว 
อ้าวไม่มีป้ายรถเมล์ ต้องเดินขึ้นไปถึงป้ายตรง
ข้ามโรงพยาบาลอยูด่ ีเฮ้อ คนเรา หาเรือ่งเดนิ
เยอะแต่เช้าเลยนะ

นั่งรถเมล์เพลินๆยังไม่ทันเบื่อ ทางขวา
เห็นมิสทีน ก็เตรียมตัวลงได้ วัดบางเพ็งใต้อยู่
ในซอยรามค�าแหง 187 เดินเข้าไปอย่างมั่นใจ 
จนกระทั่งเจอป้ายพิศวงที่สามแยก ป้ายซ้ายชี้ 
ให้ไปทางขวา ป้ายขวาชี้ให้ไปทางซ้าย แล้วจะ
เอาไงเน่ียะ ถ้าเอาตามลูกศร ก็บรรจบที่หน้า
ศาลพระภูมิ จริงๆแล้วมันไปได้ทั้งสองทาง
แหละ โยนเหรียญหัวก้อย หวยออกที่ทางซ้าย 
กเ็ดนิมาเรือ่ย อากาศเช้าๆก�าลงัสบาย เดนิไป
ดูวิวไป ชาวบ้านแถวนี้เลี้ยงแมวดีจัง แต่ละตัว
หุ่นการ์ฟิลด์ทั้งนั้น ยังไม่ทันเหนื่อยก็ถึงแล้ว

ตลาดน�้าขวัญเรียมกินอาณาบริเวณสอง
ฝั่งคลอง อีกฝั่งคลอง มีวัดบ�าเพ็ญเหนืออยู่
ตรงข้ามกันเด๊ะ ไม่แน่ใจว่าเดิมทีเป็นวัดเดียว

ต า ม ร อ ย แ ผ ล เ ก่ า กั บ ต ล า ด ใ ห ม่

ต ล า ด น ้ำ ขวัญเรียม
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ก็มีหลายอย่าง-ก๋วยเตี๋ยว ขนมจีน ข้าวแกง 
สเต็ก ฯลฯ เยอะแยะบานตะไทค่ะ ส�าหรับคน
ที่ไม่อยากนั่งกินในเรือ ฝั่งวัดเหนือก็มีเป็น 
ศนูย์อาหารให้นัง่กนิสะดวกสบาย มห้ีองน�า้ใหม่
เอี่ยมไว้บริการอีกด้วย 

สัก 7 โมงครึ่ง พระก็พายเรือมาละ ก็ลง
จากปลายวดัพายมาหวัวดั 555555 แป๊บเดยีวก็
เสรจ็แล้ว กแ็ค่หน้าวดัสองฟากฝ่ังคลอง แต่คน
ใส่บาตรเยอะดีค่ะ เดินส�ารวจอาหารกันดีกว่า 
อาหารน่ากินมากทั้งคาวทั้งหวาน มีสารพัด
แหล่ะค่ะ เดินไปเดินมาเขาเข็นปลาทูทอดมา 
เหน็แล้วน�า้ลายไหล อยากซือ้กลบัไปกนิกบัข้าว
ทีบ้่าน เรยีกถามไถ่ราคา แต่คนเขน็เขาเป็นแค่
เด็กส่งของ เลยเดินตามปลาทูต้อยๆไปจนถึง
ร้านในเรือ เจ้าของร้านดันยังมาไม่ถึง อดซื้อ...
ประหยัดตังค์แต่เสียอารมณ์ ก็อยากกินง่ะ

เดินเล่นไปมาเจอป้ายโพรแกรม เห็นว่ามี
ล่องเรือด้วย กิจกรรมใดๆที่เกี่ยวกับน�้า...เป็น
ถูกโฉลกกับ ‘น�้าชา’ ทั้งสิ้น ก็เลยคิดว่าจะล่อง
สักหน่อย สอบถามสนนราคาค่านั่งเรือเที่ยว

ก็แสนจะทู้กถูก 10.-บาท มีเด็กนักเรียนเป็น
มคัคเุทศก์อาสาแต่งตวัย้อนยคุด้วยโจงกระเบน 
เลยโต๋เต๋รออยู่แถวนั้นจะได้ลงเรือเที่ยวแรก

ก�าลังเก็บภาพริมน�้าอยู่ ทันใดนั้นก็มีหนุ่ม
น้อยวัยขบเผาะเดินเตาะแตะมาริมท่า เห็นว่า
ยังเล็กนักก็ห่วงว่าจะตกน�้าตกท่า เลยจับตัว
ขึ้นนั่งบนเก้าอี้ขอนไม้ตรงนั้น หนุ่มน้อยหัน
มามอง มียิ้มมุมปากอย่างเท่ๆส่งมาให้--ปิ๊ง! 
สัญญาณจากอดีตชาติกาลท�างาน ฤานี่จะเป็น
พี่ขวัญที่เรียมรอมาครึ่งชีวิต??? ฮ่าๆๆ 

เลยได้น่ังกุ๊กกิ๊กกับหนุ่มฆ่าเวลา เยื่อใยรัก
แผลเก่าน่าจะยังเหลืออยู่ เพราะขวัญน้อยช่าง
ให้ความร่วมมอืกบัป้าเรยีมเตม็พกัิด อยากถ่าย
รูปอารมณ์ต๊ิสแค่ไหน ส่ังได้-จัดให้ มันช่างน่า
ทึง่น่ะค่ะ ทีเ่ดก็ตวัแค่นัน้ ให้ความร่วมมอืกับคน
แปลกหน้าทีเ่พิง่พบหน้าไม่ถงึ 15 นาท ีพอถ่าย
รูปเสร็จ ก็ยังตามมานัวเนียป้าเรียมประหนึ่ง
จะงอนง้อขอโทษที่มาช้าไปหน่อย..ไม่หน่อยล่ะ 
50 ปีอย่างน้อย!!! 

ห้วงเวลาชืน่ม่ืนแสนสัน้นกั เพราะถงึเวลาที่

เรยีมต้องจากขวญัน้อยไปลงเรอืแล้ว ชาตหิน้า
พบกันใหม่นะจ๊ะพี่ขวัญ ชาตินี้วาสนาของเรามี
ต่อกันเพียงเท่านี้...

ใครที่เคยไปล่องเรือที่เกาะเกร็ด และ
ด�าเนินสะดวกมาแล้ว ไม่ต้องมาล่องเรือที่  
ขวญัเรยีมนะคะ เพราะว่าทีน่ีเ่ขาส�าหรบัคนทีไ่ม่
เคยลงเรอืในคลองมาก่อน ได้ลงไปนัง่เล่นเพือ่
จารึกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเคยลงเรือ เนื่องจาก
เรือแล่นไปมาห่างจากวัดไม่เกิน 500 เมตรไป
กลับแค่นี้เอง มีมัคคุเทศก์นักเรียนเจ้ือยแจ้ว
จ�านรรจาท่าทางคล่องแคล่ว ตอน ‘น�า้ชา’ อายุ
เท่านีท้�าไม่ได้ ส่วนหนนู้อยทัง้สองจะพรรณนา
ว่าอะไรบ้างนั้น... ‘น�้าชา’ ลืมหูไว้ที่บ้านเลยไม่
สามารถน�ามาถ่ายทอดได้

ตอนนี้แดดก็เริ่มร้อนแล้ว พอขึ้นจากเรือ
ก็ตรงไปกินไอติมกะทิแถมเรือ ขอซื้อเรือเปล่า
กลับบ้าน 5 ล�าๆ ละ 10.-บาทเอง ถูกมากค่ะ 
เลยซือ้มาหดัท�าดคีผูาดเล่นๆเดนิมาหน่อยเจอ
ข้าวเหนยีวมลูสรีุง้ เขาโฆษณาไว้ว่าอร่อยขนาด
สุลต่านของบรูไนยังโปรดปราน หน้าตาก็ดู                                                 
ไฮโซน่ากินพอประมาณ เลยซื้อมา 1 กล่อง 
30.-บาท ใส่ข้าวเหนยีว 6 ค�า 6 ส ีหน้าสงัขยา 2             
ปลาป่น 2 กุ้ง 2 หิ้วมาถึงบ้านทั้งหมดไหลมา
รวมกนัเป็น 1 ก้อนสรีุง้จรงิๆ และหน้าทัง้หมดก็
ปนเปกัน เหมือนกินจากบาตรพระป่า 

นอกจากอาหารแล้วก็มีขายสินค้าเหมือน
ตลาดนัดบ้านๆทั่วไป มีสอนท�าดีคูผาดด้วย
นะ ซื้ออุปกรณ์แล้วเขาจะสอนให้ฟรี ยังไม่ 9 
โมงเลยเดินเสร็จแล้ว เร็วเกินกว่าที่จะกินข้าว
มื้อเที่ยง แต่ก็หมายมั่นไว้ว่าจะชวนใครต่อใคร
มาเที่ยวอีก อยากกินปลาทูทอด ใครจะไปกิน
ปลาทูทอดรสแผลเก่าที่ตลาดน�้าขวัญเรียมกับ 
‘น�้าชา’...ยกมือขึ้น!

ขากลับ ‘น�้าชา’ กลับทางวัดบ�าเพ็ญเหนือ 
เรียกมอเตอร์ไซค์ไปส่งที่ป้ายรถเมล์ ดีที่เรียก 
ไม่งั้นเดินตากแดดหน้าเกรียมแน่กว่าจะไปถึง 
ไกลพอสมควร ใครที่อยากมาตลาดน�้าขวัญ
เรียมโดยรถส่วนตัว สามารถมาได้สะดวกทั้ง
สองทาง ถ้าอยู่ไกลก็ขึ้นทางด่วนมาลงถนน
เสรีไทยเลย เล้ียวขวามาถึงนิคมบางชัน แล้ว
ก็จะเห็นวัดอยู่ขวามือ ใกล้นิดเดียว ตลาดน�้านี้
เปิดเฉพาะเสาร์อาทติย์ตัง้แต่เช้าถงึค�า่ เยน็ๆมี
เทศนาธรรมด้วย มาวัดตักบาตร ฟังธรรม นั่ง
ชิลๆกินของอร่อยๆริมคลอง ก็น่าจะเป็นการ  
ใช้เวลาในวันหยุดอย่างมีคุณค่านะคะ
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เ รื่ อ ง - ดี ดี - -  ที่ ผ่ า น ม า ท า ง  ( e )  เ ม ล  ■   ‘เพ็งแพว’

ยังคงมีเรื่องราวดี ดี มาฝากคุณๆสมาชิก 
ทกุๆท่าน อยูไ่ม่เว้นวาย เพราะมไิด้ลงแรง                                                            

อะไรสักกี่มากน้อย ด้วยเสมอเพียง ‘ทางผ่าน’    
จากน้องนุ่งผู้แสนดี ที่มิว่างเว้นการคัดสรร
เรือ่งดีๆ แล้ว Fwd มาใส่ไว้ให้ในกล่องจดหมาย                                               
อีเล็คทรอนิคส์ หน้าที่ต้องท�าจึงมีแค่น�ามาจัด
เรียงให้แลดูง่ายต่อการน�าเสนอเท่านั้น และ
กับเที่ยวนี้ที่น้องเธอจัดส่งมาให้ ก็เป็นเร่ือง
ใกล้ๆตัว ที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจ�าวันของเรา
ทุกคน

เก๊าะ, เรื่อง ‘กิน’ กะ ‘นอน’ ไง น้องเธอ
บอกว่าเรื่องนึงไปเจอที่ ‘วูแมนด็อทคอม’ ส่วน
อีกเรื่องนั้นมีที่มาที่ไปบอกไว้ในตัวแล้ว

เป็นกินกับนอนแบบไหน อย่างไร ไปดูกัน

10 ของกินเล่น 
ที่ช่วยแก้อาการนอนไม่หลับ

อาการนอนไม่หลับนั้น แสนทรมานมาก 
แม้ทุกวันนี้มีวิทยาการต่างๆมากมาย 

หลายศาสตร์ ซึง่พยายามคดิค้นรกัษาโรคนอน
ไม่หลับ แต่ ณ ที่นี้ เราจะแนะให้คุณแค่ ‘กิน’ 
ก็หลับได้สบายดี

แล้วกไ็ม่ใช่กนิอาหารเมนเูลศิหรอูะไร หาก
เป็นพวกสแน็คของกินเล่นประเภทขบเค้ียว
ยามว่างนั่นแหละครับ

เพราะผูเ้ชีย่วชาญด้านโภชนาการทัง้หลาย
ต่างฟันธงเป็นเสยีงเดยีวกนัว่า สแนค็บางชนดิ
มีสารอาหารบางอย่าง ซึ่งกระตุ ้นฮอร์โมน
กล่อมให้คุณง่วงหงาวหาวนอน แอนด์ Need 
ขึ้นเตียงงีบ ชนิดอยู่หมัดทีเดียวเชียว

ทว่าต้องแพลนเผื่อเวลาย่อยด้วยนะครับ 
ผู้เชี่ยวชาญเค้าก�าชับว่า ต้องกินสแน็คอย่าง
ใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ก่อนนอนสองชั่วโมง แล้ว
สารอาหารจะออกฤทธิ์ตรงเวลารขึ้นเตียงเป๊ะ!

ไปดูกันครับ ว่าเมนูของกินเล่นชวนหาว 
10 อย่าง ได้แก่อะไรบ้าง

กินเล่น 1: อัลมอนด์

“อัลมอนด์ คือสุดยอดอาหารช่วยให้หลับ”   
ผู ้อ�านวยการ Fibromyalgia & Fatigue 
Centers ชื่อ ดร.Jacob Teitelbaum ผู้เขียน
หนังสือขายดี From Fatigued to Fantastic! 
อธิบายอีกว่า ในเม็ดอัลมอนด์ มีแม็กนีเซียม 
(Magnesium) ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยผ่อนคลาย
กล้ามเนื้อ ชวนให้นอนหลับ

เท่านัน้ไม่พอ อลัมอนด์ยงัอดุมด้วยโปรตนี 
ที่ช่วยรักษาระดับน�้าตาลในเลือดระหว่างหลับ 

และช่วยสลับวงจรอะดรีนาลีน (Adrenaline 
ร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนอะดรีนาลีนเมื่อรู้สึก
อันตราย หรือตกอยู่ในความเครียด ดังนั้นถ้า
มีฮอร์โมนชนดินี ้หมายความว่า ความดนัเลอืด
ถูกเพิ่มขึ้น ใจเต้นเร็วขึ้น) ในตัวคุณสู่วงจรนิ่ง
ภาวะพักผ่อน

กินอัลมอนด์สัก 1 ช้อนโต๊ะ ก่อนนอน 
2 ช่ัวโมง แล้วคุณจะรู้สึกผ่อนคลาย นิ่งจน
อยากงีบ

กินเล่น 2: ชา

เป็นทีท่ราบกนัด ีว่าควรหลกีเลีย่งคาเฟอนี                                              
(Caffeine) ตั้งแต่ตอนเย็นถ้าไม่อยากตาค้าง
ตอนกลางคืน ทว่าเครื่องดื่มประเภท Decaf 
(เต็มๆ คือ Decaffeinate มีคาเฟอีนใน
ปริมาณน้อย) บางชนิดกลับท�าให้ง่วงนอน

ดร.Teitelbaum แนะน�า ชาคาโมไมล์ 
(Chamomile Tea) เขาบอกว่า ชาสมนุไพรชนดิ
นี้ช่วยให้นอนหลับชัวร์ อีกชอยซ์คือ ชาเขียว                                                
(Green tea) “เพราะมันมี Theanine สารที่มี
ฤทธิ์กับประสาทส่วนกลาง ช่วยให้หลับ”

จิบชาเขียวร้อนๆสัก 1 ถ้วยก่อนนอนนะ
ครับ

กินเล่น 3: ซุปเต้าเจี้ยวญี่ปุ่น

เช่ือว่าใครๆก็รู้จักซุปเต้าเจ้ียวญ่ีปุ่น หรือ 
มิโซะซุป (Miso Soup) ที่มักถูกเสิร์ฟมากับ
อาหารชุดญี่ปุ่นยอดฮิท นักโภชนาการ Stella 
Metsovas แนะให้ซื้อเจ้ามิโซะซุปแบบเป็น
ซองส�าเร็จรูปเก็บไว้ประจ�าครัว เพราะมันจะ
เป็นตัวช่วยคุณยามคับขันนอนยังไงก็ไม่หลับ
ได้ดีทีเดียว

ภายในซปุเต้าเจีย้วประกอบด้วย กรดอะมโิน                                                                  
(Amino Acids) ซึ่งท�าหน้าที่ผลิตฮอร์โมน
ธรรมชาต ิเมลาโทนนิ (Melatonin) ขออนญุาต
อธิบายสักนิดนะครับ-ว่า-- 

เมลาโทนินเป็นฮอร์โมนธรรมชาติชนิด
หนึ่ง ซึ่งถูกสร้างโดย Pineal Gland ที่สมอง 
การหลั่งของฮอร์โมนชนิดนี้จะถูกกระตุ้นโดย
ความมืด และถูกยับยั้งโดยแสง เมื่อการหลั่ง
ของเมลาโทนินเพิ่มขึ้น คนเราจะมีความรู้สึก
ตื่นตัวลดลง หรือเฉื่อยชาลงนั่นเอง รวม
ถึงอุณหภูมิของร่างกายก็เริ่มลดต�่าลง ท�า                                               
ให้เหมาะส�าหรับการนอนมากขึ้น และระดับ
เมลาโทนินจะลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงเช้า
มืดของวันใหม่ ส่วนระดับของเมลาโทนิน                                             
ในระหว ่ าง วันนั้ น  ต�่ ามาก จนกระทั่ ง                       
นักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถตรวจวัดได้

พูดง่ายๆเจ้าฮอร์โมนเมลาโทนินออกมา
เมื่อไร ง่วงเมื่อนั้น-จบข่าว,

อ้อ, นอกจากนี้ ผลจากงานการวิจัยยัง
ระบุว่า เครื่องดื่มอุ่นๆอย่าง ซุป ชา ยังช่วย
บรรเทาอาการหวัด ช่วยคนที่รู ้สึกครั่นเนื้อ
ครั่นตัว ท�าท่าจะเป็นไข้..ให้สามารถนอนหลับ
ได้ดีขึ้นด้วย

กินเล่น 4: กล้วย

Saundra Dalton-Smith ดร.นักเขียน 
เจ้าของผลงาน Set Free to Live Free: 
Breaking Through the 7 Lies Women 
Tell Themselves เชียร์ให้กินกล้วยก่อนนอน 
เพราะผลไม้ชนิดนี้อุดมไปด้วยแมกนีเซียมกับ     
โปตัสเซียม (Potassium)

“สรรพคณุไม่ใช่แค่ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนือ้ 
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งีบหลังย่อย 2 ชั่วโมงแน่นอน

กินเล่น 8: ถั่วแระ

ดร.Dalton-Smith แนะเมนูบิวท์ต่อมหลับ
อีกอย่าง

“ถั่วแระโรยเกลือนิดๆ ยิ่งใครอยู่ในภาวะ
วัยทอง กระสับกระส่าย นอนไม่หลับ ต้องกิน
ถั่วแระเลย”

เธอให้เหตุผลว่า ในถ่ัวแระมีเอสโตรเจน 
(Estrogen ฮอร์โมนเพศหญิง) ธรรมชาติ 
เหมือนถัว่เหลอืง สามารถช่วยลดอาการวบูวาบ 
อันเป็นฝันร้ายรบกวนคนวัยทองระหว่างนอน

กินเล่น 9: เชอร์รีย์

“แปลกแต่จริง น�้าเชอร์รีย์ (Cherry juice) 
1 แก้ว ช่วยให้นอนหลับได้” นักวิจัยจาก
มหาวทิยาลยัเพนซลิวาเนยี เผยข้อมลูจากงาน
วิจัยว่า เชอร์รีย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ออกรส
เปรี้ยว ช่วยกระตุ้นฮอร์โมนเมลาโทนิน รักษา
อาการนอนไม่หลับ

“จะกนิเป็นน�า้เชอร์รย์ี หรอืผลเชอร์รย์ีสดๆ 
หรือเชอรีย์อบแห้ง ก็ได้ให้ผลเหมือนกัน”

กินเล่น 10: ซีเรียล

ไม่ต้องรู้สึกละอายใจหรอกนะครับ ถ้าจะ
กินธัญพืช หรือที่เรียกกันเคยชินว่าซีเรียล 
(Cereal) สัก 1 ชาม ก่อนนอน แต่ขอแบบ
น�า้ตาลน้อย และเป็นธัญพชืชนดิทีไ่ม่ขดัสี หรอื
ขัดสีน้อยที่สุด อาจราดด้วยนมสักหน่อย เพื่อ
เพิ่มโปรตีนด้วย

“คาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate) ที่มีอยู่
ในซีเรียล จะช่วยเพิ่มเจ้าทริปโตเฟนในกระแส
เลือด”

ดร.Dalton-Smith ให้เคล็ดลับโรยเชอร์รีย์
อบแห้งไปด้วย ชามนี้อร่อยเหาะ แถมเต็มไป
ด้วยสารอาหารท่ีจะผลิตฮอร์โมนกล่อมให้คุณ
คร่อกฟี้ zzzzz ฝันดีเลยล่ะ 5-5-5

6 เทคนิค
ปิ้งย่างสนุก ไม่ซุกมะเร็ง

“ปิ้งย่าง” ดูจะกลายเป็นวัฒนธรรม
ของกลุ ่มหนุ ่ม-สาว รวมถึงหลาย

ครอบครัวไปแล้ว ที่ถูกเลือกเป็นมื้อหลักใน
ระหว่างพบปะสังสรรค์ แต่ส่วนใหญ่มักจะพบ
ในหมู่หนุ่ม ๆ ที่ทั้งเข้าไปปิ้งย่าง ดื่มเบียร์ และ
เชียร์บอลล์ ซ่ึงถ้าบ่อยครั้งคงต้องใช้เทคนิค

ป้องกันป่วยบ้าง ด้วยวิธีน่ารู ้ดังค�าแนะน�า
ของ นพ.กฤษดา ศิรามพุช ผู้อ�านวยการศูนย์
เวชศาสตร์อายุรวัฒน์นานาชาติ บอกว่า

อย่ารมควัน แต่ละเฮือกที่สูดเข้าไปแกล้ม
เนื้อย่างอร่อยๆนั้น จะค่อยๆสะสมไม่ต่างกับ
ควันบุหรี่มือสอง มือสาม ที่ลามเข้าปอด ถ้า
เล่ียงได้ควรปิ้งย่างในที่โล่ง และหมั่นลุกเดิน
ออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์ หยุดการย่างอร่อย
กันในห้องแอร์ดีกว่า และถ้าเลือกได้ให้ระวัง
เรือ่งถ่านทีใ่ช้ เพราะอาจได้สารเคมมีาปนเป้ือน

จัดวันกิน จะเป็นต่อสัปดาห์ หรือต่อเดือน
ก็ได้ เพราะบางครอบครัวมีลูกเล็กที่ชื่นชอบ
อาหารย่าง จะหักดิบไม่กินเลย ก็ดูเป็นการ
ท�าร้ายใจน้องๆไป แต่ควรจัดระเบียบทาน

อย่าหมิ่นปลา หาเนื้อปลามารับประทาน
ด้วยจะดี เพราะมีส่วนช่วยต้านอนุมูลอิสระ
จากควันไฟ และเชื้อมะเร็ง PAH นอกจาก
นี้ ปลาย่างยังดีกว่าปลาทอด โดยเฉพาะทอด
แบบน�้ามันท่วม จะดึงเอาไขมันดีจากปลาหาย
ไปส่วนหนึ่ง

หาผักทาน การเอาผักไปย่างด้วยก็ยังไม่
เป็นปัญหาเท่าเอาผักไปอบ รมควันในเตา 
แบบบาร์บีคิวพร้อมกับเนื้อ เพราะจะท�าให้ผัก
ได้เชื้อมะเร็งไปด้วย ดังนั้น ควรเลือกทานผัก
เขยีวจัดอย่าง ผกับุง้, ฟักทอง และหอมใหญ่ ทีม่ี                         
แอนตีย์ ออกซิแดนท์ มาก

ลดอาหารเนื้อแดง ทั้งหมู, วัว, แกะ ล้วน
มีมันแทรกอยู่ ซึ่งมีส่วนเติมเชื้อมะเร็ง และ
เกาะตามผนังหลอดเลือดได้ ถ้าให้ดีควรลอก
หนงัออกจากไก่ และเลีย่งการป้ิงโดยใช้หมสูาม
ชัน้ หรอืสนัคอหม ูรวมทัง้เลีย่งการย่างแบบสกุ
มากเกินไปด้วย

อย่าแย่งซดน�้า น�้าซุปที่มีมันจากเนื้อย่าง
ตกลงไปเป็นของไม่ควรทาน เพราะมีทั้งไขมัน   
อิม่ตวักลัว้ไปด้วยความเคม็จากเครือ่งหมกัเนือ้ 
ผงชูรส ถ้าจะมีซุปร้อนซด ควรส่ังแยกเป็น
แกงจืดต่างหากดีกว่า

การกินเนื้อย่างไม่ว่าจะสไตล์เกาหลี แบบ
ญ่ีปุ่น หรือบุฟเฟต์อย่างไทย ก็มีสิทธ์ิได้โทษ
เสมอกัน ถ้าไม่ระวัง เพราะหัวใจคือ “ควันพิษ” 
และ “เคมีพิษ” ที่ทานเข้าไป เพราะของเหล่านี้
มสีะสมพอกพนูเหมอืนดอกเบีย้แบบฝากประจ�า 

ลองเลอืกฝากท้องแบบกระจายความเสีย่ง
ด้วยเทคนิคที่บอกไป จะพอช่วยได้ ให้มีโทษแค่
หัวเหม็นอย่างเดียวพอ

แต่ยังมีเจ้าทริปโตเฟน (Tryptophan หน่ึง        
ใน 20 กรดอะมิโนจ�าเป็นส�าหรับมนุษย์) ซึ่ง
เปลี่ยนเป็นเซโรโทนิน (Serotonin สารสื่อ
ประสาท เจ้าของบทบาทหลายหน้าที ่เช่น การ
ควบคมุความหวิ อารมณ์ และความโกรธ) และ        
เมลาโทนิน นั่นเอง……

….ทั้งสองเป็นฮอร์โมนที่ไขไปสู่ความนิ่ง
สงบให้กับสมอง”

แต่แทนที่จะกินกล้วยเป็นลูก ลองท�าเป็น 
Smoothly สิครับ แค่น�ากล้วยมาปั่นกับนมวัว 
หรือนมถั่วเหลือง (เติมน�้าแข็งนิดหน่อย…ไม่
ว่ากัน) คุณก็จะได้เครื่องดื่มชวนหาวแล้วล่ะ

กินเล่น 5: นม

ดร.Dalton-Smith บอกว่า ในโยเกิร์ต-นม-
ชสี ไม่เพยีงประกอบด้วยเจ้าทรปิโตเฟน แต่ยงั
มีแคลเซียม (Calcium)

“แคลเซียมมีสรรพคุณช่วยลดความเคร่ง-
เครียด”

ถ้าอย่างนั้นหมายความว่า หากเรากิน  
โยเกิร์ตสักถ้วยก่อนนอน นอกจากไม่ต้องกลัว
นอนไม่หลบัแล้ว ยงัไม่ต้องอยูใ่นภาวะวติกจรติ                                                
หมกมุน่ เกบ็ค�าต�าหนขิองเจ้านายเมือ่กลางวนั         
มาคิดเครียด กังวล จนกระทั่งนอนไม่หลับ

กินเล่น 6: ข้าวโอ๊ต

แม้ปกติกินข้าวโอ๊ตกันตอนเช้า แต่ด้วย
คุณสมบัติของข้าวโอ๊ตอุ่นๆ อันเต็มไปด้วย
แคลเซียม แม็กนีเซียม ฟอสฟอรัส และ
โปแตสเซยีม ซึง่ล้วนช่วยให้หลบั นกัโภชนาการ 
Stephan Dorlandt จึงแนะน�าให้กินข้าวโอ๊ต  
ก่อนนอน

“ราคาไม่แพง และท�าง่ายด้วย”
แต่เขาก�าชับคนที่ชอบรสหวานว่า ขอให้ใช้

น�้าตาลเทียม เพราะหากหวานจริง หวานเกิน 
ผลลัพธ์จะกลับตรงกันข้าม เกิดภาวะแอนตีย์
ความสงบ ตาสว่างซะนี่ ที่น่าสนใจเขาแนะให้
ใช้ผลไม้อย่างกล้วยโรยหน้า …รับรองชามน้ี
อร่อยหลับสนิทสบายท้องเชียว

กินเล่น 7: ไข่ต้ม

บางครั้งอาการนอนไม่หลับ อาจเกิดจาก
คณุไม่ได้กนิโปรตนีเพยีงพอ เพราะมวัละเลยีด
กินของหวาน เค้กของโปรด ซึ่งมีแต่น�้าตาล!

“เห็นชัดจากการที่อยู่ดีๆ ต่ืนข้ึนมาตอน      
ตี 2 - 3” ดร.Teitelbaum แนะทางออก 

“กินไข่ ชีส ถั่ว ซะ” แล้วคุณจะง่วง อยาก
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ชื่อหลังนั่น, ผมเรียกของผมเองนะครับ 
เพราะไม ่ทราบว ่าจะเรียกให ้ถูกต ้อง

อย่างไร แต่ก็คิดว่าคงใกล้เคียงกับที่เขาข้ึน
ป้ายหน้าร้าน ว่า Ng Ah Sio Pork Ribs Soup 
Eating House ล่ะนะครับ ซึ่งเป็นร้านขาย                                            
บะกุ๊ดเต๋ที่ว่ากันว่า อร่อยสุดบนเกาะสิงคโปร์ 
คือเขาก็ร�่า เขาก็ลือ กันมาให้ได้ยินอย่างนั้น
นานช้า กระทั่งวันนึงมีเรื่องต้องให้ผ่านทาง
ไปท�าธุระที่บ้านนั้น เมืองนั้น ก็เลยหาโอกาส
ไปลิ้มลองดู ว่าจริงดังที่ว่าๆกันรึเปล่า

เพราะก็เป็นคนนึงครับ ท่ีออกจะชอบกิน 
บะกุ๊ดเต๋ เพียงแต่เวลานี้ในเมืองกรุงไม่เคย
พบเจอหาบไหนเลย ทีพ่อจะได้ความ ได้รสชาติ 
เหมอืนเจ้าเก่าแถบซอยวดัแขกทีท่ะลจุะไปออก
สาทร อยู่ทางด้านขวามือ เป็นร้านคูหาเดียว 
ชั้นเดียว กว้างขวาง แต่ปิดหาบมากว่ายี่สิบ
ปีแล้ว จากนั้นมาได้ยินว่าที่ไหนเข้าท่า ไปลอง
มา ส่วนใหญ่หนเดียวจบ อย่างหลังสุดที่คุยๆ
กันว่าเข้าที แถวซอยทองหล่อ ก็หนเดียวจบ
อีกเหมือนกัน 

พูดถึงบะกุ๊ดเต๋แล้ว อดท่ีจะนึกไปถึงคราว
ที่บ้านเมืองยังดีอยู่ไม่ได้ ครั้งยังอยู่แถวปักษ์

มุ ม ส บ า ย  ■   ‘ถมทอง’

ใต้ ยังไม่ย้ายข้ึนมากรุงเทพฯ เมื่อเกือบห้า
สิบปีก่อน ทุกคร้ังที่ตามผู้ใหญ่ไปเยี่ยมญาติ
แถวๆสามจังหวัดชายแดน เช้าขึ้นมาก็จะต้อง
ไปตลาดกนิบะกุด๊เต๋กับข้าวสวยนีแ่หละครบั จ�า   
ได้ว่าบะกุ๊ดเต๋นั้นเขาเคี่ยวอยู่บนเตาไฟลุกโชน 
น�า้ซปุเดอืดปดุ ปุด ตกัใส่ชามมาวางบนโต๊ะ กนิ
กับข้าวสวยที่เย็นชืด เพราะเป็นข้าวหุงค้างคืน 
แต่พอราดน�า้ซปุลงไปในข้าวแล้วตกักิน มนัอุน่
ก�าลังพอเหมาะจริงๆ แทะซี่โครงหมูตาม-เฮ้อ,           
สวรรค์ร�าไรจริงๆ ใกล้ๆโต๊ะก็จะมีเตาตั้ง                                             
กาน�า้ชาจีนเอาไว้ให้ดื่มดับเลี่ยนด้วย

คิดถึงครับ, นี้ก็ไม่ได้ไปแถบนั้นมานานโข
แล้ว ไม่ทราบว่าจะเปล่ียนแปลงไปสักก่ีมาก
น้อย

กลับไปท่ี ‘อาโส่ย’ ต่อนะครับ ที่ว่ากัน
ว่าอร่อยนั้น มิผิดไปจากที่ได้ยินมาสักเท่าไร 
เพราะอร่อยกว่าหลายๆเจ้าที่เคยกินแถวๆนี้ 
ที่น่ีเขาขายเคร่ืองแยกเป็นอย่างๆไม่ว่าจะเป็น
ซี่โครง ตับ เครื่องใน ไม่ได้มารวมในชามเดียว
แต่อย่างใด ผกัลวกกแ็ยกเป็นชามๆเหมอืนกนั 
ถามว่าร้านหายากไหม ก็ดูออกจะห่างกลาง
เมืองอย่างออร์ชาร์ดอยู่สักหน่อย เอาเลขที่ 

ร้านบอกแท็กซี่ละกันนะครับ 208 Rangoon 
Road, Singapore 218453 หรอืไม่ก็เอาแผนที่
จาก Google Map นี้ให้ดูก็ได้ จ�าได้ว่าร้านเขา
เปิดแต่เช้า บ่ายๆสักประมาณบ่ายสามก็ปิด
แล้ว อ้อ, วันจันทร์หยุดนะครับ

ส่วน ‘เซาะฮึ้ง’ ที่ค้างเอาไว้ที่หาดใหญ่
นั้น เป็นร้านขายข้าวต้มแบบ ‘หลังสวน          
ง่วนหลี’ ครับ 

อยู่ไม่ไกลไปจาก ‘อ้า’ ไปสักกี่มากน้อย 
แบบว่าหากยนืหนัหลงัให้ทางเข้าตลาดกมิหยง                                           
ก็หันไปทางขวา แล้วเดินไปไม่กี่ก้าวก็จะถึง          
สามแยกถนนเพชรเกษม มองข้ามถนนตรง
ไปข้างหน้า เยื้องไปทางขวาหน่อย ‘เซาะฮึ้ง’ 
ก็อยู่ตรงตึกแถวข้างหน้า ห่างจากสามแยก
มาไม่กี่คูหา

เป็นร้านคูหาเดียว แต่ลึกเข้าไปด้านใน
แบบลึกมากกกกก แถมยังกว้างกว่าคูหาเดียว
ด้านหน้าอีก และด้านในยังเป็นห้องแอร์อีก
ด้วย อาหารขึ้นชื่อของที่นี่มีหลายรายการ
ครับ อาทิ ปลากะพงนึ่งบ๊วย ปลากระบอกเย็น 
เป็ดพะโล้ หมูกรอบ ผักกาดแก้วย�า จับฉ่าย      
พะโล้เลือด/ไส้หมู/เต้าหู้ ปลาอินทรีย์ทอด และ
อีกสารพัดครับ ยิ่งไปกันมากคนเท่าไร ยิ่ง                                                  
ได ้ ล้ิมชิมรสอร่อยมากจานยิ่งขึ้น ผมเอง
นอกจากที่เอ่ยนั่นแล้ว ยังเล็งหมายตาอาฆาต
เอาไว้อีกอักโข เสียแต่ว่าท้องและกระเพาะมัน
ไม่เป็นใจให้ด้วยอีกแล้ว ก็เลยได้เท่าที่เอ่ยนั่น
แหละครับ

อาหารทีน่ีห่น้าตาด ีแลดสูะอาด ดเูชือ้เชญิ
ให้ชวนเข้าไปชิมตั้งแต่เย็นวันแรกที่เดินผ่าน
แล้วล่ะครับ ตอนนั้นประมาณสักสี่ซ้าห้าโมง
เห็นจะได้ พ่อครัวที่จัดวางอาหารแกคงเห็นผม
เล็งๆดูตู้กระจกกับข้าวอยู่ที่หน้าร้าน ซึ่งเป็น   
ตู้กว้างประมาณสามในสี่ของคูหาตึก แกก็เลย
เดินมาดึงประตูเหล็กปิดทางเข้าร้านเอาไว้ คง
เกรงว่าผมจะเข้าไปกระมัง ก็เลยท�าให้ได้รู้ ว่า
ร้านเขาเปิดเย็นกว่านั้น

เย็นวันรุ่งขึ้นที่ไปแต่งโต๊ะ ก็เลยไม่ได้รีบ
ร้อนสักกี่มากน้อย เสียแต่ว่าแรกที่นั่งลงเก้าอี้
ยังไม่ได้ทันสั่งอะไร สังเกตเห็นขีดเส้นสีแดง
ตามฝาผนังตึกแต่ละด้าน สูงขึ้นไปท่วมมิด
หัว เลยถามเด็กที่คอยรับรายการอาหารว่า
ขีดไว้ท�าไม

เด็กตอบว่าระดับน�้าท่วมสูงสุดหนล่าสุด
ครับ, เซ็งแทน!!!

จาก ‘เซาะฮึ้ง’
ถึง ‘อาโส่ย’
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