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ส า ร บั ญ

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

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

ห ม า ย เ ห ตุ จ า ก บ้ า น ท ว า ท ศิ น  ■   ลานทิพย์
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ก่
อนอื่นขอ Merry Christmas & Happy New Year ทุกท่านก่อนนะคะ ขอให้ปีใหม่นี้เป็นปี
ที่ท่านจะมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ แข็งแรง และสดชื่นแจ่ม ดิฉันเชื่อว่าสุขภาพ
นั้นส�าคัญกว่าสิ่งใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะ มีเงินแม้ไม่สบายก็ไม่ได้ใช้ ดิฉันจึงขอเป็นเรื่อง

สุขภาพนะคะ และก็ขอให้กิจการงานของท่านเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะคะ
คราวนีม้าถงึเรือ่งของ บ้ า น ท ว า ท ศ ิน บ้างนะคะ ดฉัินขอกราบขอบพระคณุทกุท่านที่

ร่วมกจิกรรมต่างๆของบรษิทัฯ ร่วมมอืร่วมใจกนัซือ้และใช้ผลติภณัฑ์สนิค้าของ บ้ า น ท ว า ท ศ ิน                                                                                              
ร่วมกันเข้ามาสนุกสนานใน Facebook ของเราทุกสัปดาห์ อย่าลืมนะคะเรามีกิจกรรมสนุกๆทุก
สัปดาห์เลยค่ะ เข้ามาใน Facebook Conice Electronic นะคะ

ปีนี้ก็ผ่านพ้นไปแบบงงงง งวยงวย และติดติด ฝืดฝืด ตามสภาพการเมือง เศรษฐกิจ 
และสังคมที่อ่อนแอลงของบ้านเรา ดิฉันอายุมากแล้วไม่ค่อยห่วงเรื่องโลกเรื่องประเทศชาติและ
อนาคตเท่ากับท่านที่เริ่มมีลูกเล็กๆ ท่านเหล่านี้ยังต้องอยู่มีชีวิตอีกหลายปี คงจะต้องเห็นความ
เสื่อมถอย ความขาดแคลนที่โลกของเราจะต้องมีมากขึ้น ความวิปริตของธรรมชาติที่มีอะไร
แปลกๆขึ้นทุกวัน ฝนตกหนักวันลอยกระทง อากาศร้อนวันคริสต์มาส ภาคใต้ตายกันทุกวัน 
ดิฉันคนคิดบวกเลยคิดว่า เออ แก่แล้วมีความสุขจังที่เดี๋ยวก็ตาย จะได้ไม่ต้องเจอสภาพอะไร
แย่ๆต่อจากนี้ไปอีก เอ,นี่มันคิดบวกหรือลบคะ? สงสัยจะลบค่ะ แต่เราท�าอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมคะ

ดิฉันว่าเรามาเริ่มที่จุดของเราดีไหมคะ ให้เรารักคนรอบข้าง พยายามเข้าใจ ท�าอะไร
ก็เอาใจเขามาใส่ใจเรา ถ้าทุกจุดของสังคมช่วยกันท�า สังคมเราอาจจะดีขึ้นนะคะ นักการเมือง
นิสัยไม่น่ารักก็ช่วยกันเอาทิ้งไป อย่าเลือกเข้ามาอีก อะไรก็น่าจะดีขึ้นบ้างนะคะ ให้เรามาร่วมกัน
ท�าดีให้กับเพื่อนร่วมโลกของเราดีไหมคะ

ขอจบการเขียนด้วยเพลง Imagine by John Lennon ดิฉันชอบตอนที่ 2 คือ
Imagine there’s no countries
It isn’t hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too
Imagine all the people 
Living life in peace…
 You may say I’m a dreamer 
 But I’m not the only one
 I hope someday you’ll join us
 And the world will be as one…..
ถ้าเราไม่มีการแบ่งแยกประเทศ เรากไ็ม่ต้องแบ่งแยกเชือ้ชาต ิสญัชาต ิเราทกุคนเป็น

พลเมอืงของโลก ใครจะนบัถอืศาสนาอะไรถ้าเราไม่คดิถงึชือ่ของศาสนา เราเชือ่ในความดขีองทกุ
ศาสนา ไม่ต้องตกีนัเพราะศาสนา ทกุคนอยูก่นัอย่างสนัต ิโลกกจ็ะเป็นหนึง่เดยีว ฝันกลางวนัเลย
ค่ะ ไม่ต้องอะไรเลย ประเทศเรายังมีสีให้แบ่งเลย น่ากลุ้มใจนะคะ เวียดนามไปไกลแล้ว พี่ไทย
ยังไม่ไปไหนเลยค่ะ ดิฉันเลยได้แต่เป็น Dreamer ที่ dream ถึงแต่สันติภาพ ความรัก ความ
ซื่อสัตย์ ความเสียสละ ส�าหรับปี 2556 ต่อไปนะคะ

ช่วยดิฉันฝันหน่อยนะคะ ฝันแล้วท�าด้วยนะคะ อย่างน้อยก็ร่วมกันสร้างความรัก ความ
เสียสละ ความซื่อสัตย์ก่อนเลยค่ะ สันติภาพจะตามมาค่ะ

ด้วยรักและปรารถนาดีจาก บ้ า น ท ว า ท ศิ น นะคะ

เรียนท่านสมาชกิทีเ่คารพรกัทุกท่าน
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Pluggy                   
ส�ำหรับคนรัก Starbucks

หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่
ชอบดื่มกาแฟ แล้วต้อง

เป็นกาแฟจาก Starbucks แล้ว
ล่ะก้อ ขอแนะน�าอุปกรณ์เสริม 
(ที่ไม่รู้ว่าจ�าเป็นแค่ไหน แต่ก็น่า
รักดี) Pluggy ที่หลายคนนิยม
ไปติด iPhone หรือโทรศัพท์ที่มี
ช่องหูฟังขนาด 3.5 mm เพื่อกัน
ฝุ่นกันน�้า ให้ดูเก๋ ดูชิคกันไปเลย
ค่ะ มีหลายแบบน่ารักๆ

แต่ที่เอามาให้ดูนี่เป็นของ
สตาร์บัคส์ที่ท�าออกมาเป็นรูป
ถ้วยกาแฟสตาร์บัคส์ มีสีแบบ
ทั้ง Ice, Caramel, Green Tea 
และ Strawberry ค่ะ ที่จริงน่า
จะเป็นตัวต่อยอดมาจากสายห้อย

ที่ เ ห็ น แ ล ะ เ ป็ น ไ ป

โทรศัพท์ที่เป็นรูปถ้วยกาแฟแบบ
เดียวกันนะคะ เพียงแต่อันนี้มา
เพิ่มจุกยางเพื่อใช้เป็น Pluggy 
ได้ก็เท่านั้นเอง ไม่รู้ว่าสตาร์บัคส์
บ้านเราจะน�าเข้ามาจ�าหน่ายหรือ
เปล่า แต่พวกนี้มีวางขายในแถบ
เอเชียแล้วล่ะค่ะ ใครสนใจลอง
ฝากๆเพื่อนซื้อดูนะคะ หรือไม่ก็
สั่งซื้อออนไลน์ได้เลยค่ะ กล่องละ 
500.-บาท มี 2 อัน

  ■ ที่มา: caseintrend

Flash Drive จอมอึด       
ท�ำยังไงก็ไม่พัง

ถ้
าพูดถึงแฟลชไดรฟ์หลายๆ
คนก็จะมองว่าเป็นอุปกรณ์

ที่ช่างบอบบางเสียเหลือเกินใช่
มั๊ยคะ บางทีหล่นนิดหน่อย ก็
ลาโลกไปเสียดื้อๆ แต่หากคุณได้
รู้จักกับแฟลชไดรฟ์สายแข็งจาก
ค่าย LaCie’s ในรุ่น XtremKey 
USB 3.0 นี้แล้วล่ะก็ คุณอาจจะ
เปลี่ยนทัศนคติไปเลยก็ได้ค่ะ

เพราะนอกจาก LaCie’s 
XtremKey จะเป็นแฟลชไดรฟ์
ในหน้าตาเรียบง่าย ออกแนว

คล้ายๆอะไหล่หรือวัสดุอุปกรณ์
บางชิ้นในเครื่องยนต์แล้ว ยัง
มาพร้อมความอึด ถึก ทน ที่
ท้าชนกับสภาพการณ์ต่างๆได้
อย่างสบายเลยทีเดียว ไม่ว่าจะ
เป็นการทนแรงเหยียบหรือกด
ทับจากรถบรรทุก 10 ตัน ความ
หนาวสุดขั้วที่อุณหภูมิลบต�่ากว่า 
-30 องศาเซลเซียส รวมถึงทน
ความร้อนได้สูงถึง 200 องศา
เซลเซียส ที่ส�าคัญยังสามารถด�า
น�้าลึกได้ถึง 200 เมตรอีกด้วยค่ะ 
(แล้วใครจะลงไปลึกขนาดนั้นล่ะ) 

สิ่งส�าคัญที่ท�าให้แฟลชไดรฟ์ 
LaCie’s ตัวนี้สามารถทนต่อ
สภาวะต่างๆได้ดีก็คือ วัสดุพิเศษ
ที่เรียกว่า ZAMAC Alloy ค่ะ ที่
น�ามาใช้เป็นฝาครอบ รวมถึง
การซีลหรือปิดตัวเกลียวหมุนด้วย
ยาง O-ring  จึงท�าให้ทนทาน
ยิ่งขึ้น มาพร้อมกับความจุถึง         
32 GB และมีระบบความ
ปลอดภัยด้วยการเข้ารหัส AES 
256-bit อีกด้วยนะคะ เรียกได้
ว่าไม่ธรรมดาจริงๆกับราคา 85 
เหรียญยูเอสค่ะ

  ■ ที่มา: technobuffalo
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นำฬิกำฉลำดๆ              
สไตล์ Apple

แหล่งข่าวจากประเทศจีน
ได้เผยแพร่ข้อมูลออกมา

ค่ะว่า Apple ก�าลังจะออก
ผลิตภัณฑ์ใหม่เป็น SmartWatch 
หรือ “นาฬิกาข้อมืออัจฉริยะ”         
ที่สามารถเชื่อมต่อกับ iPhone 
ผ่านทาง Bluetooth ได้ด้วย  
(อูยยยย….อะไรจะล�้าขนาด   
น้านน) 

นาฬิกาอัจฉริยะตัวนี้มา
พร้อมกับหน้าจอสัมผัสขนาด 
1.5 นิ้วค่ะ คาดว่าจะวางตลาด
ในช่วงก่อนกลางปี 2013 นี้เอง 
เว็บไซท์หนึ่งที่มีชื่อเสียงของจีน
อย่าง Tech.163 รายงานว่า 
บรรดาบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนใน
จีนอ้าง Apple และ Intel ก�าลัง
ท�างานร่วมกันในการที่จะผลิต 
SmartWatch ที่มาพร้อมกับหน้า

จอสัมผัส OLED ขนาด 1.5 นิ้ว 
และสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ 
iOS ผ่านทาง Bluetooth โดย
ขนาดของหน้าปัดนาฬิกา
อัจฉริยะจาก Apple จะเท่าๆกับ 
iPod Nano รุ่นที่ 6 ที่มีดีไซน์
เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะ (เป็น
รุ่นที่ผู้ใช้หลายคนซื้ออุปกรณ์
เสริมที่เป็นสายรัด เพื่อใช้เป็น
นาฬิกาข้อมือ) 

ซึ่งก็ต้องติดตามกันต่อไปนะ
คะว่าเมื่อเจ้านาฬิกาอัจฉริยะนี่
ออกสู่ตลาดเมื่อไหร่จะเป็นที่ฮือ
ฮาของเหล่าสาวก Apple ขนาด
ไหน

  ■ ที่มา: thetechblock

“Roboy” หุ่นยนต์เด็ก       
แห่งโลกอนำคต

ตอนอ่านบทความนี้นึกถึง
หนังเรื่อง “I Robot” ขึ้น

มาทันทีเลยค่ะ ที่ตัวเอกของเรื่อง

เป็นหุ่นยนต์เด็กชื่อ ซันนี่ ถูก
ออกแบบมาให้ช่วยเหลือมนุษย์ 
พร้อมสมองที่กลไลถูกสร้างให้
สามารถคิด วิเคราะห์ได้ด้วยตัว

เอง เรียกได้ว่าทุกสิ่งอย่างที่เห็น
ในหนังเรื่องนี้ ก�าลังจะเป็นจริง
ขึ้นมาแล้วล่ะค่ะ

เมื่อทีมวิจัยจากประเทศ    
สวิตเซอร์แลนด์ ได้ใช้เวลาร่วม
กันกว่า 9 เดือน สร้างหุ่นยนต์
เด็กชายเสมือนจริงขึ้น ภายใต้ชื่อ 
“Roboy” ที่มุ่งเน้นความเป็นหุ่น
ยนต์ที่มีท่าทางการเคลื่อนไหว
ใกล้เคียงกับมนุษย์มากที่สุด 
อย่างเช่นการออกแบบฟังค์ชัน 
จ�าลองเอ็น, ข้อต่อกระดูก เพื่อ
ให้ Roboy สามารถขับเคลื่อน
ทุกส่วนด้วยเส้นเอ็นตามลักษณะ
ทางกายภาพเหมือนมนุษย์ยังไง
ยังงั้น (นึกภาพตามแล้วก็แอบ
ขนลุกอยู่เหมือนกันนะคะ) โดย
ขั้นตอนที่ว่านี้ก�าลังอยู่ในช่วง
ของการวิจัยและพัฒนาค่ะ ส่วน
แนวคิดของการออกแบบ Roboy 
นี้ ก็เพื่อประโยชน์ในการดูแล
ผู้สูงอายุ คนพิการ, เป็นผู้ช่วย
ในการท�าความสะอาดบ้าน      
โรงพยาบาล รวมถึงการเฝ้าระวัง
ภัยก็ได้ค่ะ

  ■ ที่มา: geeky-gadgets



จ า ก

โชว์รูม
■   ‘หนึ่งเดียว คนเดิม’

สวัสดีค่ะ “จากโชว์รูม” ฉบับนี้
ก็เป็นฉบับแรกของปี 2556 

นะคะ เวลาผ่านไปไวเหลือเกิน 
ว่าปีฮ่าๆๆเพิ่งมาไม่ทันไร ก็มา
ฮ่าๆหก (หวัเราะจนน�า้ลายหก) ก็
มาถึงกันอีกแล้ว 

เปิดปีมาก็เล่นเอามึนค่ะ 
เพราะปีนี้รู้สึกรถราบนถนนเยอะ
เหลือเกิน เยอะจริงๆเต็มถนน
ไปหมด รถติดหนึบหนับไปหมด
ทุกเวลาเลยค่ะ ก็รถใหม่เพิ่มขึ้น
เป็นล้านคัน แต่ถนนเท่าเดิม ไป
ไหนมาไหนตอนนี้จึงติดไม่มีเว้น
เวลากันแล้วล่ะค่ะ “หนึ่งเดียว 
คนเดิม” เองก็เลยพยายามใช้
เวลาอยู่กับบ้านให้เยอะขึ้น ออก
จากบ้านให้น้อยลง ก็สามารถ
ลดความเครียดจากการเดินทาง
ได้ ประหยัดด้วย จากนั้นก็เอา
ตังค์มาลงทุนกับชุดเครื่องเสียง
ดีๆ ทั้งชุดฟังเพลงหรือชุดโฮม
ดีๆ เอามาท�าให้การอยู่บ้านนั้น

มีความสุขแสนสบายขึ้นมาก
เชียวค่ะ ยิ่งเดี๋ยวนี้ชีวิตสบายขึ้น
เยอะ ซื้อหนัง ซื้อเพลง Online 
กันได้ นั่งอยู่บ้านแผ่นก็มาส่ง
ถึงที่ หรือจะดาวน์โหลดเพลง 
Hi-Res 24/96 มาฟังกันก็ได้
สบายๆ ไม่ต้องฝ่ารถติดกันออก
ไปเดินห้าง สบายจริงๆค่ะ มา
ปีนี้ปี 2013 นี่ต้องบอกว่า มันจะ
เป็นปีที่ Digital Audio มาแรง
สุดๆค่ะ ใครยังไม่มี DAC ใช้กัน 
ก็เตรียมมีกันได้แล้วนะคะ เพราะ
มันจะท�าให้ชีวิตการฟังเพลง
ยุคใหม่นี่ ดีและสะดวกอย่าง               
ไม่น่าเชื่อทีเดียวค่ะ

โพรโมชัน 0% 6 เดือน 

มาถึงข่าวโพรโมชันประจ�า
เดือนกุมภาพันธ์กันเลยนะ

คะ โดยในเดือนกุมภาพันธ์เดือน
แห่งความรักนี้ เรามีโพรโมชัน

ง่ายๆสบายๆ มาช่วยให้ท่านๆ
ได้เป็นเจ้าของเครื่องเสียงและ
ล�าโพงดีๆจากเรากันได้ง่ายๆ
เลยค่ะ  

โดยเทีย่วนี ้เรากจ็ดัโพรโมชนั
ตามค�าเรียกร้องของหลายๆท่าน
ที่ขอมาคือ อยากให้มีการผ่อน
จ่าย แบ่งช�าระค่าสินค้ากันบ้าง 
ทางเราก็จัดให้ค่ะ เดือนนี้เราจึง
มีการผ่อน 0% 6 เดือน สบายๆ
กับสินค้าเครื่องเสียงจาก NAD, 
PSB, NHT, Velodyne และ 
Bell’O กันเกือบทุกรุ่นเลยทีเดียว
ค่ะ โดยท่านสามารถเลือกผ่อน
สินค้าเป็น 6 งวด 6 เดือน จาก
ราคาขายสุทธิกับบัตรเครดิท
หลากหลายสถาบันการเงิน ดังนี้

สาขา Conice ส�านกังานใหญ่ 
ซอยหอการค้า, ซีคอน สแควร์, 
เซ็นทรัลเวิลด์, เชียงใหม่ ผ่อน
กับบัตรกสิกรไทย (KBank) และ
กรุงไทย (KTB) 
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ส่วนสาขานครศรีธรรมราช 
ผ่อนกับบัตรกสิกรไทยบัตรเดียว 

สาขาใน The Mall รับเยอะ
มากๆเกือบทุกบัตรเลยค่ะ เช่น 
กสิกรไทย, กรุงไทย, กรุงเทพ, 
SCB, American Express, 
Citibank ฯลฯ อีกหลายบัตร 
(รบกวนเช็คหน้าสาขาอีกครั้ง
ครับ)

และสาขาใน The Power by 
Home Pro เช่นกันครับ รับบัตร
หลักๆเกือบทุกบัตรมาตรฐานที่มี
อยู่เลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นกสิกร
ไทย, กรุงไทย, กรุงเทพ, SCB, 
American Express, Citibank, 
กรุงศรี ฯลฯ อีกมากมาย 

อย่างไรก็ตาม เรียนรบกวน
ตรวจสอบชนิดบัตรที่ท่านถืออยู่
กับทางด้านสาขาใกล้บ้านท่านอีก
ทีนะคะ โดยโพรโมชันนี้หมดสิ้น
เดือนกุมภาพันธ์นี้ คือวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2556 นี้ค่ะ

Thailand                    
Hi-End AV Show 2013 
(THE Show 2013)

มาถึงข่าวคราวดีของคน
รักเครื่องเสียง ก็คืองาน

เครื่องเสียงงานแรกที่พวกเรา
ชาวโคไน้ซ์ฯจะไปออกกันค่ะ นั่น
ก็คืองาน Thailand Hi-End AV 
Show 2013 ที่จัดขึ้นโดยสมาคม
การค้าเครือ่งเสยีงและภาพ (ไทย) 
ค่ะ โดยงานนี้เป็นการจัดใน
ชื่อใหม่นี้เป็นครั้งแรก ซึ่งทาง   
สมาคมฯนั้น พยายามที่จะพลิก
รูปแบบการจัดงานเครื่องเสียง
ที่มีรูปแบบที่เน้นในเรื่องการโชว์
ศักยภาพของเครื่องเสียงระดับ
ไฮ-เอ็นด์ เป็นครั้งแรก โดยเลือก
สถานที่ใหญ่โต โอ่โถง เหมาะ
ส�าหรับการโชว์เครื่องเสียงเป็น
อย่างยิ่งคือ Bi-Tec บางนา ใน
ส่วนของห้อง MR (Meeting 
Room) ซึ่งหากใครยังพอจ�าได้ ก็
คือกลุ่มห้องที่เคยจัดงานโดย

นิตยสาร GM2000 นั่นเอง
โดยงานนี้จะมีขึ้นในวันที่ 

28-31 มีนาคม 2556 นี้นะคะ 
พวกเราชาวโคไน้ซ์ฯก็จะยกขบวน
สินค้าหลากหลายมากมาย ทั้ง
จาก NAD, PSB, NHT, Velo-
dyne, Bell’O, Supra รวมไปถึง
น้องใหม่อย่าง SoundCast ไป
จัดแสดงพร้อม “ข้อเสนอพิเศษ
สุด” เฉพาะในช่วงงานเตรียม
เอาไว้ให้ท่านด้วยค่ะ โดยเราจะ
อยู่บริเวณห้อง MR ชั้น 2 นะ
คะ เดินทางเดี๋ยวนี้สะดวกมากๆ 
เพราะเดี๋ยวนี้รถไฟฟ้าตรงมาถึง
หน้าไบเทค ลงที่สถานีบางนา 
ทางออก Exit 1 จะมีรถของ
ทางไบเทคคอยบริการรับ-ส่งถึง
อาคารจัดงานกันเลยค่ะ 

อย่าลืมนะคะ 28-31 
มีนาคม 2556 นี้ 10 โมงเช้า
ถึง 3 ทุ่ม เรามีนัดกัน แวะไป
เยี่ยม ไปชม ไปลองฟัง ไปซื้อ
สินค้าราคาพิเศษกันได้ในงาน 
Thailand Hi-End AV Show 
2013 นี้ค่ะ

ควันหลง                     
งาน Conice Open House 
& Swap Day

ผ่
านพ้นกนัไปอย่างยอดเยีย่ม
ยิ่งใหญ่จริงๆนะคะ กับ

งาน Conice Open House & 
Swap Day 2012 งานลดราคา
ขายของเกรด B มีต�าหนิ และ 
Party ส่งท้ายปีครั้งใหญ่ของ

พวกเราชาวโคไน้ซ์ฯ ซึ่งปี 2012 
นี้ เราย้ายกันไปจัดที่โรงแรม  
ดิเอมเมอรัลด์ รัชดา ห้อง                        
แกรนด์ บอลล์รูม ซึ่งต้องขอ 
บอกว่า ตั้งแต่เราจัดกันมา ปี 
2012 นี่เป็นปีที่สนุกสนานมากๆ
ที่สุดปีหนึ่งเลยทีเดียวค่ะ ไม่ว่า
จะเป็นสินค้าที่ขายดิบขายดี จน
เรียกว่า เกือบหมดเกลี้ยงกัน
เลยทีเดียว เรียกว่าแทบไม่ได้ขน
กลับกัน ล�าโพงกับสับ-วูฟเฟอร์ 
ที่ขนเอาไปนี่ ขายหมดเกลี้ยง
ทุกคู่ไม่เหลือเลยสักตัวเดียวค่ะ 
เกลี้ยงแบบเรียบวุธกันแบบสุดๆ
เลย อินติเกรตเตด แอมป์, ซีดี,    
จูนเนอร์ ก็หมดเกลี้ยงจริงๆค่ะ 
ขายหมดกันตั้งแต่ช่วงเช้ากันเลย 

โดยปีนี้สถิติตี 5 ของลูกค้า
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ท่านแรกที่ท�าไว้แต่ปีก่อนนั้นยัง
ไม่ถูกท�าลายค่ะ แต่ลูกค้ากลุ่ม
แรกที่มากันก็มากันแถวๆ 6 โมง
เช้านั่นเทียว แถมปีนี้แต่ละท่าน
นั้นน่ารักมาก มีการรวบรวม 
รายชื่อเพื่อรับบัตรคิวกันก่อน 
ท�าให้ไม่มีปัญหาใครมาก่อนมา
หลัง ซึ่งต้องขอบพระคุณใน
ความคิดสร้างสรรค์นี้มากๆเลย
ค่ะ เพราะ 10 คิวแรกนี้คือคิว
ส�าคัญ พอได้การวางระบบแบบ
นี้ก็โอเคเลยค่ะ สามัคคีคือพลัง 
จากนั้นก็รอกัน มีการเปิดให้เข้าดู

เหมือนเครื่องดนตรีจริงๆเลย 
เสียงดีมากค่ะ เสียงร้องก็ดี แล้ว
น้องๆเขาเดี๋ยวนี้มีพัฒนาการ
ทางฝีไม้ลายมือ และการ     
Entertain คนดูได้ดีขึ้นมากๆเลย 
สนุกสนานกันไป เพลงเพราะ
มากค่ะ

พอเสร็จจากสองนักร้อง 
นักดนตรีแล้ว เราก็มาปิดกัน                  
ด้วย Hi-Light ของงาน นั่นก็คือ                               
คุณอ๋อม อรรคพันธ์ นะมาตร์ 
ดาราหนุ่มสุดหล่อ นิสัยดี ขวัญใจ                              
สาวๆกันค่ะ คุณอ๋อมนี่แกใช้             

สินค้า เล่นเกมส์ชิงรางวัล จนถึง
เวลาก็กรูเข้าไปซื้อสินค้าตามคิว
กัน มันส์ยกร่องเลยค่ะ ขายกัน
สนุกจริงๆ เพราะปีนี้ราคาลดกัน
แบบตะลึงค่ะ

นอกจากสินค้าจะขายกัน
เป็นที่สนุกสนาน มีสินค้านาที
ทองที่แบบราคาสุดๆ มาเป็น                   
ระยะๆแล้ว ความบันเทิงที่มา
ในงานวันนั้นก็ต้องเรียกว่าสุดๆ
เลยค่ะ ครบทุกวัยชอบกันหมด 
อย่างรุ่น “หนึ่งเดียว คนเดิม” 
นี่เจอคุณวินัย พันธุรักษ์ จาก 

The Impossible มาร้องเพลง
ให้ฟัง ไพเราะจริงๆค่ะ นักร้อง
ศิลปินแท้ๆอย่างคุณวินัยนี่สุด
ยอดจริงๆค่ะ เสียงไพเราะมาก 
ไม่มีตกเลย เพลงก็เพราะมากๆ 
เรียกว่าเดินผ่านไปก็ได้ยินแต่
เสียงชมคุณวินัยว่าสุดยอดเลยค่ะ 

เสร็จจากคุณวินัย ก็มาเจอ 
สาวๆ Apple Girls Band กัน
บ้าง อันนี้เอาใจวัยรุ่นหน่อยค่ะ 
น้องๆเขา นอกจากจะสวยแล้ว 
ยังเก่งมากๆ เอา iPad, iPhone 
มาท�าเป็นเครื่องดนตรี เล่นกัน
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NAD VISO 1 กับหูฟัง PSB 
M4U 2 อยู่ค่ะ โดยเฉพาะ VISO 1 
นั้น แกเป็นคนแรกๆที่ใช้งาน
กันเลย เห็นบอกว่าชอบเอาไป
เปิดฟังเพลงในกองถ่าย สบาย
อารมณ์ยิ่งนัก ก็เลยเชิญแกมา
เล่าประสบการณ์ พร้อมๆกับมา 
Meeting แฟนๆกัน เรียกเสียง 
กรี้ดกันแบบว่าหูอื้อเลยค่ะ แหม 
ก็ทั้งหล่อ สูง ล�่า กล้ามใหญ่ ซะ
ขนาดนั้น อิอิ (นิสัยก็น่ารักเป็น
กันเองกับแฟนๆมากๆเลยค่ะ)

แหม เล่าไปสนุกไป เหมือน
งานเพิ่งผ่านไป ก็ต้องบอกว่า
เป็นงานที่สนุก ราบรื่น มากๆ
ค่ะ มีติดขัดขลุกขลักบ้าง เช่น 
แอร์เปิดช้าไปนิด หรือติดขัด
เรื่องคิวอะไรนิดๆหน่อย ทางเรา
ก็ขอน้อมรับค�าติชม และกราบ
ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิด
ขึ้น และขอน�าเอาข้อผิดพลาดไป

แก้ไขในปีต่อๆไปด้วยนะคะ 
และที่พลาดไม่ได้ก็คือ เรา

ต้องกราบขอบพระคุณงามๆกับ
สมาชิกที่น่ารักมากๆๆๆๆๆ ทุก
ท่านที่มาร่วมงานของเราในวัน
นั้น แม้สถิติสมาชิกท่านแรกปีนี้
จะไม่ถูกท�าลายลง แต่พอทราบ
ว่าลูกค้าท่านแรกๆก็มากันตั้งแต่ 
6 โมงเช้า ก็เล่นเอาเราปลื้มกัน
จริงๆค่ะ สิ่งเหล่านี้นี่แหละค่ะ ที่
ท�าให้พวกเราชาวโคไน้ซ์ฯทกุคน มี
พลังกาย พลังใจ ในการท�างาน
เพื่อหาเครื่องเสียง ล�าโพงดีๆ 
มาให้พวกท่านได้เล่นกันในราคา
ที่สมเหตุสมผลและบริการที่มา
จากหัวใจของพวกเราค่ะ

สุดท้ายก็ขอฝากภาพ
บรรยากาศของงานในวันนั้นให้
ดูกันอย่างเต็มอิ่มเลยนะคะ ใคร
เป็นใคร ก็ดูกันเลยคะ

  ■ คอนเสอร์ท Love Asia Festival 17 ก.พ. 
เวลา 16.00น.เป็นต้นไป ที่อิมแพ็ค     
เลคไซด์ เมืองทองธานี บัตรราคา 5,000, 
3,600, 2,100 และ 1,500 บาท

  ■ คอนเสอร์ท Rachael Yamagata Live in 
Bangkok 28 ก.พ. เวลา 20.30น. ณ 
หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่ง
ประเทศไทย บัตรราคา 2,000, 1,800  
และ 1,500 บาท

  ■ การแสดง Otello พญาราชวังสัน 28 ก.พ. 
เวลา 20.30น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์
วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย บัตรราคา 
3,000, 2,000, 1,000 และ 500 บาท

ป ร ะ ดิ ทิ น ก รุ ง เ ท พ ฯ

  ■ คอนเสอร์ท Santana: The Sentient Tour 
6 มี.ค. เวลา 20.30น. อิมแพ็ค อารีน่า 
เมืองทองธานี บัตรราคา 4,000, 3,000, 
2,000 และ 1,000 บาท

  ■ คอนเสอร์ทเพลินจิต: เจนนิเฟอร์ คิ้ม,       
สหรัถ สังคปรีชา, ชลาทิศ ตันติวุฒิ และณัฐ     
ศักดาพร 16 มี.ค. เวลา 14.00น. และ 
19.00น. อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี 
บัตรราคา 3,000, 2,500, 2,000, 1,500 
และ 1,000 บาท

  ■ คอนเสอร์ท Nestle Fitnesse Fit in Shape 
Concert: Lipta, Singular และโดม ปกรณ์ ลัม 
17 มี.ค. เวลา 19.00น. ณ ธันเดอร์โดม 
เมืองทองธานี บัตรราคา 2,000, 1,500, 
2,000, 1,000 และ 800 บาท

  ■ คอนเสอร์ทและนาฎกรรมการกุศล ดุจ     
ทิพย์ธารา 31 มี.ค. เวลา 13.00น. ณ           
โรงละครแห่งชาติ บัตรราคา 2,000, 
1,500, 1,200, 1,000 และ 700 บาท

  ■ บ้ า น ท ว า ท ศิ น มีวันหยุดพิเศษคือ 
วันที่ 25 ก.พ. ตรงกับวันมาฆบูชา

*ทุกรายการสามารถซื้อบัตรได้ที่              
thaiticketmajor ทุกสาขา
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NEW
PRODUCTS
■  ‘กองบรรณาธิการ’

NAD M50/M52   
ศูนย์กลางแห่งเสียงดนตรี 
Digital อย่างแท้จริง

คงเป็นเรื่องที่ไม่สามารถ
ที่จะปฏิเสธกันได้แล้วนะ

ครับว่า ยุคสมัยนี้และต่อๆไปนั้น 
การฟังเพลงจากแหล่งโพรแกรม         
ต้นทางแบบดิจิทัลนั้น เป็น
หนทางของปัจจุบันและอนาคต
อย่างแท้จริง ซึ่งในปัจจุบันนี้การ
ที่เราจะเลือกเดินมาทางดิจิทัล
แล้วนั้น จะพบว่าแหล่งโพรแกรม
ต้นทางในการเล่นเพลงดิจิทัลนั้น 
มันช่างมีความหลากหลายจริงๆ     
หลากหลายจนบางครั้งเราก็จะ
เริ่มงงว่า จะเล่นนั่นโน่นนี่มัน
ต้องมีไอ้นั่นไอ้โน่นไอ้นี่มากมาย
ไปหมด เวียนหัว ปวดหัว ไม่รู้จะ
ไปทางไหนดี

มันไม่มีเครื่องอะไรที่ “ตัว
เดียวจบ” กันบ้างเลยหรือ?

ค�าตอบคือ “มีครับ” อุปกรณ์ 
“เครื่องเดียวจบ ครบทุกรูปแบบ
ดิจิทัล มิวสิค” นั้นมีอยู่จริง และ
พร้อมให้คุณสัมผัสแล้ววันนี้ด้วย

กับ NAD Masters Series 
M50  

“Masters Digital Music 
Suite”

ตัวเดียวจบที่สามารถ
1. เล่นแผ่นซดีเีพลงมาตรฐาน

ทุกรูปแบบ

2. เล่นไฟล์เพลง Hi-Res ที่
คุณเก็บไว้จากฮาร์ดดิสค์ของคุณ
ผ่านระบบ LAN หรือ Wi-Fi 

3. เล่นไฟล์เพลง Hi-Res 
จาก USB Drive/External Hard 
Disk ที่ต่อตรงเข้ากับเครื่องผ่าน
ทางช่อง USB

4. เล่นเพลง Streaming 
Music จาก Internet ผ่านทาง 
Tune In Radio ที่รวบรวมสถานี
วิทยุอินเตอร์เน็ทมากที่สุดในโลก 

5. Rip เพลงจากซีดีใน
คอลเล็คชันของคุณไปเก็บไว้ใน
ฮาร์ดดิสค์

6. ควบคุมผ่านการท�างาน
จาก App ในมือถือทั้ง iPhone 
และ Android

ทั้งหมดนี่มีอยู่ในเครื่องๆ
เดียวที่เรียกว่า NAD M50 
เครื่องนี้

ซึ่งฟีเจอร์การใช้งานเหล่า
นี้ ท่านอ่านดูแล้วอาจจะบอก
ว่า คอมพิวเตอร์ก็ท�าได้...ใช่ครับ 
คอมพิวเตอร์ก็ท�าได้เช่นกัน แต่
สิ่งหนึ่งที่ต้องเรียนไว้ก็คือ M50 
นั้น เป็นผลพวงการพยายาม
เอา Computer Music มาอยู่ใน
ห้องฟังเพลงของนักฟังเพลงที่
พิถีพิถัน โดยไม่จ�าเป็นต้องอาศัย
คอมพิวเตอร์อีกต่อไป!

เพราะอะไรหรือครับ? เพราะ
เราเองรู้กันดี นักเล่นที่พิถีพิถัน
ก็รู้กันดีว่า แม้คอมพิวเตอร์จะ
สามารถตอบสนองการใช้งานใน
การฟังเพลงดิจิทัลได้ดีระดับหนึ่ง 

แต่นักเล่นส่วนใหญ่ก็ยังอยากได้
เครื่องเล่นที่ถูกออกแบบมาเพื่อ
นักฟังเพลงโดยเฉพาะ เครื่อง
ที่ออกแบบมาเพื่อให้เสียงเพลง
โดยเฉพาะ และไม่ต้องไปค�านึง
การท�างานอย่างอื่น ที่มีโอกาส
ที่จะปล่อยการรบกวนออกมา
ได้ ไม่ว่าจะเป็นเสียงจากระบบ
พัดลมระบายความร้อน หรือการ
ฮัมกวนที่เกิดจากการท�างานของ 
CPU และภาคจ่ายไฟ

และที่ส�าคัญคือ มีนักเล่น
อีกหลายท่านที่ไม่อยากเห็น
คอมพิวเตอร์อยู่ในห้องฟังเพลง!

M50
Digital Music Player

เป็นเครื่อง Digital Music 
Player/CD Transport (ต้องใช้
งานร่วมกับ DAC ภายนอกเช่น 
M51) ที่ออกแบบมาเพื่อการ
นี้ โดยจะเป็นเครื่องที่ท�าหน้าที่
เหมือนเป็นมันสมองของดนตรี
ดิจิทัล ในระบบของเสียงระดับ
ไฮ-เอ็นด์โดยเฉพาะ ซึ่งมันจะ
ท�าหน้าที่หลักๆคือเล่นเพลงจาก
แผ่นซีดี และเล่นไฟล์เพลงดิจิทัล 
จากแหล่งที่มาที่หลากหลาย ไม่               
ว่าจะเป็น USB Drive, External 
Hardisk, NAS รวม Streaming                       
Media ผ่านทางระบบเนท็เวอร์ค              
และอินเตอร์เน็ท เช่น ระบบ 
Cloud หรือระบบ Internet 
Radio ที่ก�าลังได้รับความนิยม
อย่างสูงในเวลานี้ 

■ ■■ NAD Masters 
Series M50 Digital 
Music Player 
“เครื่องเดียวจบ ครบ
ทกุรปูแบบดจิทิลั มวิสคิ”
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โดย M50 นั้น เป็นเครื่อง
ที่เรียกว่า “Software Define” 
หรือเป็นเครื่องที่สามารถเพิ่ม
ขีดความสามารถในการท�างาน
ได้ตลอดเวลาจากการอัพเกรด
ซอฟท์แวร์ควบคุมการท�างาน ซึ่ง
ก็หมายความว่า เมื่อไหร่ วันไหน 
มีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นมาในวงการ
ดนตรี ไม่ว่าจะเป็นไฟล์เพลง
แบบใหม่ หรือบริการซื้อขาย
เพลงแบบใหม่แล้ว M50 ก็จะ
สามารถอัพเกรดเพื่อตอบสนอง
ต่อสิ่งใหม่ๆได้ตลอดเวลา 

กลไกการท�างานภายใน
นั้น เต็มเปี่ยมไปด้วยเทคโนโลยี
ล�้าสมัย ใช้หัวใจหลักคือ            
Processors ARM แบบกินไฟ                  
ต�า่ ประสิทธิภาพสูงสุดในระดับ
ที่เทียบเท่ากับพีซีชั้นดี แต่
ท�างานที่ความร้อนต�่ามาก จนไม่
จ�าเป็นต้องมีพัดลมระบายความ
ร้อนมาสร้างเสียงรบกวน ซึ่ง
โพรเซสเซอร์ตัวนี้นั้นจะสามารถ
ตอบสนองต่อดิจิทัล ฟอร์แมท  
ได้ครบครันทุกรูปแบบ ท�าให้
เครื่องสามารถปล่อยสัญญาณ
ขาออกได้ทั้ง แบบ SPIDF/USB/ 
และ HDMI แบบเฉพาะสัญญาณ
เสียงอีกด้วย

การเชื่อมโยงกับระบบ
เน็ทเวอร์คภายในบ้านนั้น 
สามารถท�าผ่านได้ทั้งจาก LAN 
แบบสาย หรือจะเป็น Wi-Fi 
IEE802.11 b/g/n ได้ ซึ่งการ
เชื่อมโยงกับเน็คเวอร์คของบ้าน
นั้น เป็นเรื่องจ�าเป็นที่บ้านของ
ท่านต้องมีระบบอินเตอร์เน็ท
และมี Wi-Fi Router (หรือจะ
ใช้ Router แบบมีสายก็ได้) ก็จะ
ท�าให้ M50 สามารถที่จะรับ
สัญญาณ Streaming Media 
จากอินเตอร์เน็ท เช่น Internet 
Radio รวมถึงการท�างานแบบ 
อื่นๆ เช่นการควบคุมผ่านแอพ
มือถือ ทั้ง iPhone/Android และ
การอัพเดทซอฟท์แวร์ผ่านทาง
อินเตอร์เน็ท นอกจากนั้นแล้ว 

การเชื่อมต่อเน็คเวอร์คได้ ก็ท�าให้
สามารถเชื่อมระบบฮาร์ดดิสค์ 
ส่วนกลาง (NAS) หรือท�างานดึง
เพลงจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น 
เพื่อส่งไฟล์เพลง Hi-Res เหล่า
นั้น มาเล่นผ่านทาง M50 โดย
ทาง Wi-Fi ได้อีกด้วย!

และแม้จะออกแบบมาเพื่อ
เล่นกับไฟล์ดิจิทัล และระบบ
เน็ทเวอร์คแล้ว ระบบแผ่นหมุน
ดั้งเดิมก็ไม่ได้ถูกทอดทิ้งไป ภาค
ซีดี ทรานสปอร์ท ที่ใช้อยู่ใน 
M50 นั้น ก็ออกแบบมาเพื่อ
คุณภาพเสียงสูงสุดทุกประการ 
ด้วยภาพไดรฟ์แผ่นเกรดสูง มี
ระบบการจัดเวลา Reclock ใหม่ 
ท�าให้มี Jitter ต�า่ ความเพี้ยน
ต�่า จึงให้เสียงดนตรีที่บริสุทธิ์
เป็นธรรมชาติอย่างน่าทึ่ง พร้อม
เอาท์พุททางดิจิทัลที่ครบครัน ไม่
ว่าจะเป็น AES/EBU บาลานซ์, 
Coaxial, Optical และ USB 
ครบครันและเข้ากันกับ DAC 
ภายนอกทุกแบบรวมไปถึง M51 
ยอดนิยมด้วย

ความพิเศษของภาพไดรฟ์
แผ่นของ M50 นั้น ยังมีอีก 
กล่าวคือ เมื่อใดที่คุณต่อเชื่อม 
NAD Masters Series M52 เข้า
ด้วยกันแล้ว เมื่อคุณใส่แผ่นซีดี
เข้าไปใน M50 ก็จะท�าการถ่าย
เพลงจากแผ่นซีดีของคุณเข้าไป
เก็บใน M52 ทันที โดยคุณ
สามารถตั้งค่าในการโอนถ่ายให้
เป็น FLAC หรือ MP3 ก็ได้ ซึ่ง
เป็นการง่ายและสะดวกมากๆ
ที่จะท�าการแปลงคอลเล็คชันซีดี
ของคุณให้กลายเป็นไฟล์ดิจิทัล 
โดยไม่ต้องท�าอะไรให้ยุ่งยากเลย 
แค่ใส่แผ่นลงไปเท่านั้นเอง 

การควบคุมการท�างาน
นั้น อย่างที่ได้กล่าวไปก่อนหน้า
นี้คือ สามารถควบคุมผ่านแอพ
ทั้งจากมือถือไอโฟน/ไอแพด 
หรือจะควบคุมผ่านมือถือระบบ     
แอนดรอยด์ได้ทั้งสองค่าย ระบบ
การควบคุมนั้น ก็เป็นระบบ 

interface ที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว 
เหมือนการควบคุมเพลงผ่าน                          
โพรแกรมฟังเพลงเช่น iTunes 
หรือ Jriver แบบนั้น การทัช
ผ่านหน้าจอมือถือ ท�าให้มีความ
สะดวกรวดเร็ว สามารถเห็น
ชื่อเพลง ชื่อศิลปิน ปกอัลบัม 
ได้โดยสะดวกจริงๆ ซึ่งแอพ
สามารถโหลดได้ฟรีผ่านทาง   
ไอจูน สโตร์ และ PLAY Store

ส่วนใครยังอยากที่จะควบคุม
แบบดั้งเดิม Remote Control 
แบบ Full Function ก็มีมาให้
ครบครัน หน้าจอของ M50 ก็
เป็นระบบแสดงผล 4 บรรทัด 
VFD ที่ชัดเจน ละเอียด ดูง่าย 

ทั้งหมดทั้งปวงก็รวมกัน
ท�าให้ M50 กลายเป็นเครื่องเล่น
ต้นทางแห่งอนาคต ที่ครบครัน
ทุกความต้องการอย่างแท้จริง 

ทดสอบความยอดเยี่ยมของ 
M50 ได้แล้ว วันนี้ที่สาขาซอย
หอการค้า และ Central World 
Plaza

FEATURES:

■ ■■ เล่นเพลง Digital Music 
จากทั้งระบบ Network 
และแผ่นซีดี

■ ■■ ต่อเชื่อมไร้สาย Wi-Fi 
และมีสาย Ethernet 

■ ■■ แปลงเพลงจากซีดีลง 
M52 อัตโนมัติ 

■ ■■ เล่นซีดีแบบ Realtime 
(ไม่เก็บลง Buffer) 
คุณภาพเสียงดีกว่า
คอมพิวเตอร์ 

■ ■■ เล่นไฟล์ FLAC, ALAC, 
MP3, WMA, AAC, Ogg

■ ■■ ขาออก SPDIF AES/
EBU, Coaxial, Optical

■ ■■ ขาออก HDMI 
■ ■■ ขาออก USB Output 
■ ■■ USB Inputs, 1 Front 
(Host), 1 Rear (Device)

■ ■■ ต่อเชื่อม RS-232 เพื่อ
การควบคุมภายนอก

■ ■■ ต่อเชื่อม IR In/Out เพื่อ
การควบคุมภายนอก

■ ■■ 12V Trigger In/Out เปิด
ปิดจากเครื่องอื่นได้ 

■ ■■ Remote Control
■ ■■ VFD Display 4 บรรทัด
■ ■■ Upgrade ซอฟท์แวร์
ตลอดเวลา 

■ ■■ กินไฟต�่ากว่า 1 วัตต์ 
Stand By 

■ ■■ Processor พลังสูง ร้อน
ต�่า รบกวนต�่า Freescale 
ARM - Based® i.MX 
processor

■ ■■ ออกแบบให้มีค่า Jitter 
ต�่าสุดเพื่อคุณภาพเสียง
สูงสุด  

■ ■■ ภาคจ่ายไฟแบบ Ultra 
Low Noise ให้การ
รบกวนต�่าสุด 

■ ■■ เล่นแผ่น CD-R, CD, 
Wi-Fi, Ethernet, USB 
HDD/Stick

NAD Masters Series 
M52

“Digital Music Vault”

ระบบเก็บบันทึกไฟล์เพลง
ที่ออกแบบมาเพื่อท�างานคู่กับ 
M50 โดยเฉพาะ (ใช้งานกับ
ระบบอื่นไม่ได้)  โดยเป็นระบบ
ฮาร์ดดิสค์แบบภายนอก ที่
ออกแบบมาเพื่อเก็บไฟล์เพลงอัน
ทรงคุณค่าของคุณ ให้ปลอดภัย
ที่สุดเท่าที่จะท�าได้ ด้วยการ
ท�างานแบบ RAID5 และระบบ
การส�ารองไฟล์ 3 ชั้น จาก 
Harddisk 3 ลูกภายในเครื่อง 
ที่ให้ความปลอดภัยในการเก็บ
ข้อมูลสูงสุดในระดับที่อาจจะ
เรียกได้ว่า แทบจะเป็นไปไม่ได้
เลยที่ไฟล์เพลงอันมีค่าของคุณจะ
เสียหายได้ เพราะมีระบบป้องกัน
และแจ้งเตือนหลายชั้นมากๆ 
เรียกได้ว่า เสียเงินซื้อเพลงกัน
เยอะๆ แล้ววันดีคือดี HDD ล่ม 
เสียหาย แล้วเพลงก็เสียหายไป
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ด้วยนั้น จะไม่เกิดกับ M52 ครับ 
นี่คือที่มาว่าท�าไม ถึงได้เรียก 

M52 ว่าเป็น Digital Music 
Vault หรือตู้นิรภัยส�าหรับเพลง
ดิจิทัลนี่เอง 

ภายในตัวถังที่แข็งแกร่ง
ราวกับรถถังนั้น จุไว้ด้วย
ฮาร์ดดิสค์ชนิดพิเศษ ที่ท�างาน
รอบต�่ามากและให้เสียงเงียบ
มากๆ (Ultra Low Noise) 
ขนาด 1 TB (Terrabyte) 
จ�านวน 3 ลูก การท�างานแบบ
รอบต�่ามากๆ ท�าให้ฮาร์ดดิสค์
ทั้ง 3 มีเสียงในการท�างานต�่า
ในระดับที่เรียกได้ว่า “ไม่มีเสียง” 
ออกมาแม้แต่น้อย จากนั้นก็ท�า
การแดมพ์กันสะเทือนภายในเอา
ไว้ อย่างแน่นหนา เพื่อป้องกัน
การสั่นทั้งจากภายนอกและ
ภายใน และเก็บซ่อนไว้ในตัวถัง
ที่สวยงาม จนดูภายนอกแล้ว 
ไม่มีใครรู้หรอกครับว่า นี่คือ                       
ฮาร์ดดิสค์ 

โดยการท�างานนั้น M52 จะ
ต่อเชื่อมเข้ากับ M50 ผ่านทาง
สายยูอสบี ซึ่งเมื่อผู้ใช้งานต่อ
เชื่อมเต็มระบบแล้ว (มีการเชื่อม
ต่ออินเตอร์เน็ท) เมื่อเราใส่แผ่น
ซีดีเข้าไปใน M50 แล้ว ก็จะ
มีการดึงข้อมูลจากอินเตอร์เน็ท 
ไม่ว่าจะเป็นชื่ออัลบัม ชื่อเพลง 
ชื่อศิลปิน จากนั้นเครื่องทั้ง
สองก็จะท�าการ Sync กัน และ
ท�าการ RIP เพลงโดยอัตโนมัติ
ลงไปเก็บใน M52 ในทันที โดย
สามารถเลือกไฟล์ได้ 3 รูปแบบ
คือ MP3, FLAC และ WAV ซึ่ง

การ RIP นั้น ซึ่งเมื่อท�าการ 
RIP อย่างเที่ยงตรงมาเก็บใน 
M52 แล้ว เราก็ไม่อยากจะเชื่อ
เหมือนกัน ว่า เสียงเพลงที่ดึง
มาเล่นจาก M52  นั้นดีกว่า
ต้นฉบับได้อย่างไร แต่พวกเราที่
นี่ (โคไน้ซ์ฯ) ก็ฟังกันหลายรอบ
จริงๆว่า บางแผ่นเสียงเพลงจาก 
M52 กลับเพราะ และเสียงดีกว่า
ต้นทางเฉยเลย ซึ่งเราก็คาดเดา
ว่า เกิดจากการเล่น การหมุนที่
เสถียรและนิ่งกว่าการเล่นจาก
แผ่นซีดี ที่มีความผิดพลาดสูง
จากการหมุนมากกว่าเยอะ

และในอนาคตเมื่อมีการ
อัพเกรดแล้ว M52 นั้นจะ
สามารถรับเพลง Hi-Res 24/96 
ที่คุณเก็บไว้ในฮาร์ดดิสค์ลูก
อื่นๆ หรือที่คุณเพิ่งซื้อมาจาก        
อินเตอร์เน็ทมาลงในตัวได้อีก
ด้วย!

M52 ถูกออกแบบหน้าตามา
ให้เข้ากับ Digital Music Suite 
ของ NAD อย่างเข้ากันที่สุด 
มันจึงน�าไปวางรวมกันระหว่าง 
M50/M51 อย่างสวยงาม
กลมกลืน ดวงไฟ LED ด้านหน้า 
แสดงสภาวะการท�างานของ
ฮาร์ดดิสค์ในตัวอย่างสวยงาม 
หน้าปัดอะลูมิเนียมกัดเสี้ยน
สวยงามดูดีมีระดับ

ซึ่งเมื่อใดที่คุณตัดสินใจเลือก 
M50/M51 แล้ว เราอยากจะขอ
แนะน�าให้ เติมเต็มระบบด้วย 
M52 อีกสักเครื่อง แล้วก็จะพบ
ว่า “สวรรค์แห่งเสียงเพลงดิจิทัล” 
นั้น อยู่แค่คืบเท่านั้นเองครับ

Features

■ ■■ Secure Media Storage 
ข้อมูลเพลงปลอดภัย
สูงสุด 

■ ■■ Automatic RAID 5 
เกรดองค์กรเน้นความ
ปลอดภัยและการส�ารอง
ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย
สูงสุด Enterprise Level 
Data Backup

■ ■■ HDD แบบพิเศษ รอบต�่า 
ท�างานเงียบสนิท 3 ลูก 

■ ■■ ความจใุช้งาน 2 Terabyte 
■ ■■ ไม่มีพัดลมระบายอากาศ 
จึงเงียบ 

■ ■■ ขาออกแบบ USB (Mass 
Storage Mode) ท�างาน
กับ M50 เท่านั้น 

■ ■■ เปิด/ปิดเอง
■ ■■ ไฟ LED แสดงสถานะ 
HDD 

■ ■■ ข้อมูลเพลงจะไม่เสียหาย 
แม้ HDD จะพัง 

ความจุเพลง 

24/96 FLAC - 18,000 
เพลง 
 16/44.1 WAV - 45,000 
เพลง 
 256k MP3 - 200,000 
เพลง

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

และนั่นก็เป็นทั้งหมดของ
สินค้าใหม่จาก NAD ครับ 

ซึ่งมาตอนนี้ Digital Music 

Suite ของ NAD ก็มาครบๆกัน
แล้ว คือ M50 ท�าหน้าที่เล่นไฟล์
เพลงดิจิทัลทุกรูปแบบ, M51 ท�า
หน้าที่เป็น DAC ถอดสัญญาณ
เสียงดิจิทัลให้เป็นอะนาล็อก และ 
M52 เป็นเครื่องเก็บไฟล์เพลง 
ซึ่งทั้งสามนี้หากได้ท�างานร่วม
กันเมื่อไหร่ ก็ต้องเรียกว่า “ครบ
ถ้วนกระบวนความ” สมบูรณ์
แบบและไม่ต้องการอะไรไป
มากกว่านี้แล้วครับ

อย่าลืมหาเวลาไปทดสอบ
ฟังและเล่นกันนะครับ แล้วคุณ
จะพบว่า ทั้งสามเครื่องจะเปิดมิติ
ใหม่แห่งเสียงเพลงให้คุณได้ที่ง
แน่นอนครับ

NAD T 567               
Network Blu-ray Player

นี้คือเครื่องเล่นแผ่น Blu-ray 
ที่คุณมั่นใจได้ในคุณภาพ

จาก NAD ความคุ้มค่าและ
เทคโนโลยีล่าสุดของวงการดิจิทัล 
ทุกอย่างถูกออกแบบมาเพื่อให้ได้
ประสิทธิภาพในการใช้งานสูงสุด 
ทั้งจากตัวถังขนาดมาตรฐาน
ที่ท�าจากเหล็กกล้า และขารอง
เครื่องที่ออกแบบมาเพื่อป้องการ
และซึมซับแกรงสั้นจากภายนอก 
ทุกอย่างผ่านการคิดเพื่อให้ได้
ผลผลิตที่ทรงคุณค่าที่สุด

NAD T 567 เป็นเครื่องเล่น 
BD ในเจเนอเรชันที่ 3 แล้ว 
โดยในคราวนี้มีการเพิ่มความ
สามารถในการเล่นแผ่น 3D 
เพิ่มขึ้นมาในอีกจุด ซึ่งก็แน่นอน

■ ■■ NAD Masters 
Series M52 Digital 
Music Vault    
“สวรรค์แห่งเสียงเพลง
ดิจิทัล”
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ว่า นอกจากแผ่น 3D ใหม่ล่าสุด
แล้ว กับแผ่นดั้งเดิมที่คุณเก็บ
ไว้ไม่ว่าจะเป็น CD หรือ DVD ก็
ยังสามารถเล่นได้โดยให้คุณภาพ
สูงสุดเช่นเคย 

รายละเอียดสูงสุดที่สามารถ                      
ให้ได้จาก T 567 คือ 
1080p/24FPS (3D) และ 
(1080p 50/60 Hz ส�าหรับ2D) 
ผ่านทางช่อง HDMI ท�าให้ตัว
เครื่องสามารถให้ภาพที่สวยงาม
ถูกต้องเที่ยงตรงที่สุดทั้งจาก
ต้นทางแบบฟิล์มหรือวิดีโอ 
Hi-Res และก็แน่นอนว่า NAD 
ได้รวมการปรับตั้งค่าภาพระดับ
สูงตามมาตรฐาน SMPTE ซึ่ง
ให้ภาพที่เป็นธรรมชาติ สีสัน  
เที่ยงตรง เหมือนมีชีวิต พร้อม
รองรับระบบ Deep Colour และ 
x/vYCC 

ภาคออดิโอรองรับทั้ง  
Coaxial และ SPDIF รวมถึง 
HDMI ซึ่งสามารถปล่อยระบบ
เสียงออกไปได้ทุกระบบที่มีอยู่
ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น Dolby 
Digital Plus, DTS TrueHD, 
DTS HD Master, DTS Audio 
7.1, รวมถึงสัญญาณ Linear 
PCM ที่ให้ความเที่ยงตรง
สูง โดยช่อง DTS-HD นั้นยัง
สามารถรองรับระบบ MP3, 
WMA และ AAC ได้ด้วย

กลไกการท�างานแบบ Fast 
Loading, ระบบ Eject แบบทันที 
และระบบจ�าภาพช่วงตอนสุดท้าย
ที่ดูค้างไว้ ท�าให้สามารถกลับมา
ดูหนังที่ค้างคาเอาไว้อย่างสะดวก 

ใช้งานง่าย คอนโทรลง่าย พร้อม
ความเรียบง่ายของรูปร่าง
หน้าตาที่บ่งบอกความเป็น NAD 
และเข้ากับเครื่อง NAD รุ่นอื่นๆ
ได้อย่างดียิ่ง

Features 

■ ■■ เล่นแผ่น BD, BD-ROM, 
BD-R, BD-RE รวมถึง 
3D BD 

■ ■■ เล่นแผ่น DVD, DVD-R, 
DVD-RW, DVD+R 

■ ■■ เล่นแผ่น Audio CD, 
CD-R, CD-RW 

■ ■■ รองรับ JPEG, GIF, 
PNG, DiVX, AVCHD, 
MPEG 2, MPEG 4, 
VC-1, DiVX HD 

■ ■■ รองรับระบบ Network 
BD Live (Profile 5.0) 
ผ่าน LAN และ Wi-Fi 

■ ■■ มี Memory ในตัวส�าหรับ
เล่นแผ่น BD Live 

■ ■■ ควบคุมค�าสั่งผ่านระบบ 
BD Java 

■ ■■ ระบบซ้อนภาพ Picture-
in-Picture 

■ ■■ รายละเอียด Full HD 
1080p/ (1080p 50/60 
for 2D) ผ่านทางช่อง 
HDMI 

■ ■■ อัพฯสัญญาณภาพจาก 
DVD ให้เป็น 1080p 
ผ่าน HDMI 

■ ■■ HDMI รองรับระบบ 
Deep Color and x/vYCC 
ที่ให้เฉดสีมากมายไม่รู้จบ)

■ ■■ รองรับ Dolby TrueHD  
■ ■■ รองรับ DTS HD/MA 
■ ■■ รองรับ Dolby Digital 
and Dolby Digital Plus 
ผ่าน HDMI, Optical 
หรือ Coax 

■ ■■ รองรับ DTS ผ่าน HDMI, 
Optical หรือ Coax 

■ ■■ เล่นหนัง HD และ SD  
ได้พร้อมๆกัน 

■ ■■ รองรับ DLNA 
■ ■■ ต่อ USB 2.0 เล่นไฟล์
เพลงและหนงัจาก USB ได้ 

■ ■■ <0.05W Standby 
■ ■■ ตัวถังเหล็กกล้า 
■ ■■ ฐานกันสะเทือน
■ ■■ สายไฟถอดได้ (เลข 8) 

■ ■■ รีโมท BR 2 
ส�าหรับประสิทธิภาพเท่าที่ได้

ลองกันพอคร่าวๆ บอกได้เลย
ครับว่า เป็นเครื่องเล่น BD ที่
ให้ภาพและสีสันอิ่มเอิบนุ่มนวล
สบายตามากๆ หลายท่านอาจจะ
สงสัยว่าในราคานี้ T 567 นั้นให้
ภาพต่างจากพวกเครื่องเล่น BD 
ราคาสามสี่พันไหม บอกได้เลย
ว่าต่างครับ ต่างเยอะเลย ภาพ
จาก T 567 เนียนตามาก การ
เคลื่อนไหวสมูธนุ่มนวลไม่กระตุก
ครับ เครื่อง BD ถูกๆบางทีการ
สแกนภาพไม่เนียน บวกกับสันที่
บางทีจูนมาสดเกิน บวกกับภาพ
หยาบอีก ดูนานๆปวดตาครับ 
ผิดกับ T 567 จะดูได้นานสบาย
ตา ดูในสภาวะแสงสลัวๆได้ดีกว่า 
มิติภาพก็ดีมากทีเดียว ภาพมีมิติ 
มีความชัดลึกดี

ทางด้านเสียงนั้น ต้องบอก 
ไว้ก่อนว่า เครื่องนี้ไม่มี RCA 
Out ครับ มันเลยจะต่อตรงกับ
อินติเกรตเตด แอมป์ เลยไม่ได้ 
แต่สัญญาณอะนาล็อกจะออกมา
ทาง HDMI ดังนั้น หากทีวีของ
ท่านมี Line Out ก็ดึงเสียงจาก
ช่อง Line Out ของทีวีมาลงที่
แอมป์ได้ครับ ก็จะสามารถรับฟัง
เสียงเพลงดีๆออกมาได้เหมือน
กัน หรือจะให้ดีก็ต่อ Coaxial มา
เข้า DAC หรือเอ/วี รีซีฟเวอร์                           
ครับ เสียงที่ได้ออกมานั้น มี
ความอิ่ม แน่น น�้าหนักเบสส์                 
ดีมาก ดีจริงๆ เห็นได้ชัดเลย 
(ได้ลองต่อ Coaxial Out มา
เข้า DAC) เสียงจาก T 567 
นั้นมีน�้าหนักเสียงดีมาก ทุ้ม         
หนักแน่นอิ่มเอิบ เสียงอบอุ่น         
นุ่มนวลน่าฟังครับ นี่แหละครับ
สิ่งที่กินพวกเครื่องถูกๆชัดเลย 
พอสลับไปพวกสามสี่พันบาทก็
แทบแย่ พวกนั้นเสียงแห้งแบน
ฟังไม่ได้เลยครับ

เป็นอีกเครื่องที่น่าเล่นครับ 
รองรับ 3D เต็มรูปแบบ (ไม่มี
แว่นมาด้วยนะครับ) ภาพเนียน
ตา สีสันเป็นธรรมชาติ ดูสบาย
ไม่เมื่อยตา เสียงอิ่มเอิบน่าฟัง        
หน้าตาเรียบง่ายสวยงามดูดี                      
ไม่มีเบื่อ

ลองหาโอกาสไปทดลองเล่น 
ลองดู ลองฟัง กันจากสาขาใกล้
บ้านท่านทุกแห่งครับ

■ ■■ NAD T 567     
Blu-ray Disc 
Player รองรับ 3D 
เต็มรูปแบบ
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NEWS  &
REV I EWS
■  ‘จอม จุ้นจ้าน’

NAD M51                  
Direct Digital            
D/A Converter                   
Digital - To - Analog 
Converter แห่งปี!!!

เรียกได้ว่าเป็นเครื่องที่ประสบ
ความส�าเร็จมากที่สุดเครื่อง

หนึ่งของ NAD ในรอบปี 2012 
จริงๆนะครับ ส�าหรับ NAD 
Masters Series M51 เครื่อง
นี้ ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อปีที่แล้ว 
(2012) แล้วก็ประสบความส�าเร็จ
อย่างท่วมท้น มากมายหลาย
คณานับ จนกระทั่งสินค้าไม่เคย
มีพอที่จะส่งให้ลูกค้าที่มีความ
ต้องการเป็นอย่างมากมายเกิน
คาดจริงๆ

ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้น ทางเราต้อง
กราบขออภัยลูกค้าทุกท่านที่มี
ความต้องการ M51 แต่ต้องเข้า
คิวรอกันนานสักหน่อยนะครับ 
ปีนี้เราจะพยายามหามาให้เพียง
พอต่อความต้องการให้ได้ครับ

และเพื่อเป็นการตอกย�้าว่า 
DAC Converter ที่ท�าให้เสียง
ระดับสุดยอดของเทคโนโลยี 
Direct Digital ที่อยู่ในแอมป์
ราคาสองแสนห้าอย่าง M2 นั้น
มาอยู่ใน DAC ที่มีราคาที่สม
เหตุสมผลแล้ว ท�าให้เสียงดิจิทัล     
Hi-Res คุณภาพสูงสุดมาอยู่ใน
ห้องฟังของท่านได้นั้น ไม่ใช่เป็น
เรื่องที่พูดกันลอยๆ ทางเรา
ก็เลยขอน�าเอาบทวิจารณ์และ
รางวัลที่ M51 ได้กันมาตลอดปี 

2012 เรียบเรียงรวบรวมให้ท่าน
ได้อ่านกันครับ

ขอเชิญติดตาม ณ บัดนาว

Hi-Fi World ให้ NAD M51 
“Best DAC of the Year 
2012”

เริ่มด้วยรางวัลกันก่อนครับ 
เป็นรางวัลจากทางนิตยสารฝั่ง
ทางยุโรป คือ Hi-Fi World  ซึ่ง
เพิ่งประกาศเมื่อปลายปี 2012 ที่
ผ่านมานี่เอง ซึ่งนิตยสารฉบับ
นี้ได้ท�าการทดสอบ NAD M51 
ไปเมื่อฉบับเดือนตุลาคม 2012 
แล้วก็ยกให้ M51 เป็น DAC 
ที่ดีที่สุดของปี 2012 ซึ่งทาง      
บรรณธิการของนิตยสารฉบับ
นี้บอกว่า “เป็นเครื่องที่ให้เสียงที่
สวยงามอย่างที่หาไม่ได้ในเครื่อง
อื่นๆ” ซึ่งท�าให้ M51 นั้นเหมาะ
สมกับการเป็นสุดยอดของ DAC 
ในปี 2012 อย่างไร้ข้อกังขา

และนี่เป็นบางส่วนของบท
ทดสอบที่ตีพิมพ์ใน Hi-Fi World 
ที่ขอน�าคัดบางส่วนมาลงนะครับ

“เสียงที่ออกมานั้น เต็มไป
ด้วยความประณีตบรรจง ไพเราะ
ในแบบที่หาได้แต่ใน DAC ระดับ
ราคาสูงกว่าหลายเท่าตัวเท่านั้น”

“เสียงหวาน นุ่มละมุนดั่ง
แพรไหม เสียงไวโอลินสวยงาม
เป็นธรรมชาติ ไร้ซึ่งความ  
หยาบกร้านที่ท�าให้นักนิยมเสียง 
อะนาล็อกยอมรับได้สบายๆ 
เป็นเสียงไวโอลินที่งดงาม ล�้า
ลึก เหมือนไวน์ชั้นดี ที่เต็มไป
ด้วยความซับซ้อนลึกล�้าในรสชาติ  

นุ่มนวลลื่นไหลไร้ความขมขื่น”
“เป็นความงดงามแห่งเสียง

ที่หาฟังได้ยาก มีแต่ของดีที่คน
อื่นไม่มี ภาคปรีแอมป์ในตัว     
ยอดเยี่ยม...ถือเป็นตัวเลือกหลัก
ของผู้ที่ต้องการความคุ้มค่าเกิน
ราคากว่าสิ่งอื่นใด”

นิตยสาร Hi-Fi News 
กบั Highly Recommended

ถัดมาเป็นอีกหนึ่งนิตยสาร
จากทางฝั่งยุโรปนะครับ กับ 
Hi-Fi News ซึง่น�าเอา NAD M51                             
ไปทดสอบแล้วก็ชื่นชมกับ
คุณภาพเสียงเป็นอันมาก จน                        
ออกรางวัล “Highly Recommended”  
หรือ “แนะน�าอย่างสูง” ให้
กับ M51 ซึ่งทางเราก็ขอคัด          
บททดสอบของนิตยสารดังกล่าว
มาดังนี้ครับ 

“เสียงจากวงแบ็คอัพของ 
Buddy Miles กับ Billy Cox 
นั้นเต็มไปด้วยพลก�าลังอย่าง
แท้จริง”

“เสียงเต็มไปด้วยความล�้าลึก               
ไม่มีความแข็งกระด้างหรือ 
หยาบกร้านใดๆทั้งสิ้น”

“เป็นตัวที่เหมาะสมอย่าง
ยิ่งส�าหรับใช้เป็นศูนย์กลางของ
เสียงดิจิทัล ในระดับฟังเพลง   
2-แชนเนล ระดับไฮ-เอ็นด์”

“เสียงทุ้มอิ่มหนัก อบอุ่น จน
จะว่าไปแล้วก็แทบจะเหมือนเสียง
ทุ้มจากเครื่องหลอดชั้นเยี่ยม
เลยทีเดียว เสียงกลางหวาน
กลมกล่อม ไหลลื่นไปจนถึง
เสียงแหลมตอนบนๆ ท�าให้ได้

  ■ NAD Masters 
Series M51 Direct 
Digital DAC เจ้าของ
หลากหลายรางวัลและ
ค�าวิจารณ์แห่งปี 2012
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เสียงดนตรีที่กลมกลืนลงตัว ฟัง   
ผ่อนคลายและฟังได้นานอย่างไม่
เหนื่อยล้า”

นิตยสาร Hi-Fidelity     
จาก Netherland
กับบททดสอบยกย่อง     
NAD M51

ถัดมา มานิตยสารจาก
ทางฝั่งยุโรปอีกเจ้าครับ คราว
นี้มาทางประเทศเนเธอร์แลนด์ 
แดนกังหันลม ประเทศที่เล่น   
เครื่องเสียงกันหนักมากอีก
ประเทศหนึ่งในโลกก็ว่าได้ ซึ่ง
นิตยสาร Hi-Fidelity นี่ก็เป็นสื่อ
ชั้นน�าของเขาครับ ได้เอา M51 
ไปทดสอบแล้วก็ชื่นชมยกย่อง
เปน็อย่างมากเลยทเีดียว ซึง่เราก็
ขอคัดกันมาให้อ่านกันดังนี้ครับ

“ไม่ว่ารสนิยมการฟังเพลง
ของคุณเป็นอย่างไร คุณจะทึ่ง
กับความสามารถในการถ่ายทอด
เสียงดนตรีจาก M51”

“เมื่อได้ยินเสียงกลองของ 
Mic Freetwood กระหน�่าออก
มาจากล�าโพงพร้อมๆกับเสียง
ร้องของ Stevie Nick นั้น เล่น
เอาผมอยู่นิ่งเฉยไม่ได้เลย ต้อง
ออกท่าออกทางเป็น “นักดนตรี
ลม” เล่น “กีตาร์ลม” ไปซะงั้น 
เพราะเสียงที่ได้ยินนั้นท�าให้มี
อารมณ์ร่วมดีจริง” 

“ให้เสียงที่เป็นกลางและ
เป็นธรรมชาติมาก โดยไม่เน้น
ให้มันชัดจัดเจนมากจนเกินงาม 
แต่ก็คงไว้ด้วยบรรยากาศ ราย
ละเอียด ไดนามิคเร็วและแรง ให้
ความเป็นดนตรีสูง”

“ในราคาขนาดนี้ บอกได้
เลยว่า M51 นั้น ไม่มีคู่แข่งมา
เปรียบเทียบได้”

M51                         
Delivers in Secrets of 
Home Theater Review

ต่อมา มาดูสื่อ Online กัน
บ้างนะครับ กับเว็บไซท์ http://

www.hometheaterhifi.com 
หรือที่รู้จักกันว่า Secrets of 
Home Theater & Hi-Fi ซึ่ง 
เป็นเว็บไซท์เครื่องเสียงยอดนิยม
อีกแห่งของนักเล่นทั่วโลกครับ   
ผูท้ดสอบคอื John E. Johnson Jr. 
ที่น�าเอา M51 ไปทดสอบและ
ชื่นชมไว้เป็นอย่างมาก (ใครได้
ฟัง M51 แล้วไม่ชอบนี้ หายาก
ครับ) 

“ผมทึ่งมากๆกับประสิทธิภาพ
ที่ได้จาก DAC เครื่องนี้ การ
ออกแบบนั้นเข้าขั้น State-of-
the-Art  โดยแท้จริง และที่
ส�าคัญคือคุณภาพเสียงที่ได้นั้น
มันเยี่ยมมาก มี HDMI Input 
ที่ท�าให้โดดเด่นเหนือใคร เป็น
เครื่องที่ให้เสียงที่เที่ยงตรง
มากๆ ความเพี้ยนต�า่มากอย่าง
ไม่น่าเชื่อ เป็นสินค้าที่บอกได้ว่า 
คุณ “ต้อง” น�ามาพิจารณาทุก
ครั้งที่จะมองหาซื้อ DAC ใน  
งบประมาณนี้” 

ผ่านจากเว็บแล้วก็มาดู                              
สื่อสิ่งพิมพ์แบบดั้งเดิมกันหน่อย
ครับ

What Hi-Fi?           
Sound & Vision (UK) 
Awards 2012 

ปิดท้ายด้วยรางวัลใหญ่จาก
นิตยสารทางฝั่งสหราชอาณาจักร 
ที่เรารู้จักกันดีนะครับ ซึ่งก็คือ
นิตยสาร What Hi-Fi? Sound 
& Vision นี่เอง โดยล่าสุดทาง
นิตยสารฉบับนี้ก็ได้ท�าการให้
รางวัล “เครื่องยอดเยี่ยมแห่งปี 
2012”  ซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็น
รางวัลใหญ่ที่สุดของทางฝั่งยุโรป
ไปหมาดๆเมื่อปลายปี 2012 
นี่เอง ซึ่ง NAD M51 นี้ก็ได้รับ
รางวัลอันเป็นที่สุดคือ “เครื่อง 
DAC ยอดเยี่ยมในระดับราคา 
1,200 ปอนด์” ครับ 

ทีนี้มาดูกันครับ กับบท
ทดสอบของนิตยสารจากอังกฤษ
ฉบับนี้กันดีกว่าครับ

NAD M51            
Awards “Best DAC 2012”

เครื่องระดับรางวัลที่ใช้งานได้คล่องตัวหลากหลาย ให้       
ผลงานที่ดียอดเยี่ยมส�าหรับ
ระบบเสียงระดับสูง

For

  ■ เสียงเปิดโปร่ง กระจ่าง
ใส เที่ยงตรง Open, 
transparent sound

  ■ รายละเอียดสุดๆ      
immense levels of detail

  ■ เสียงสมจริง realistic 
balance

  ■ ต่อใช้งานหลากหลายมากๆ                      
extensive connectivity

  ■ จอแสดงผลชดัเจนใหญ่โตดี 
large, legible display

Against

  ■ งานสร้างที่ดูเรียบง่ายไป
หน่อย 

ผลงานใหม่ของ NAD กับ
ความพยายามที่สามารถมายืน             
อยู่แถวหน้าจากคู่แข่งแบบ
สบายๆ ด้วยการเป็นเครื่องที่
ออกมาถูกจังหวะ ด้วยการต่อ
เชื่อม ลูกเล่นที่ครบครันไม่น้อย                           
หน้าคู่แข่งอื่นๆ ผนวกแถม
ไว้ด้วยสิ่งที่คนอื่นไม่มีคือความ
สามารถในการเป็นปรีแอมป์ด้วย 

NAD บอกว่า M51 นั้น ใช้
เทคโนโลยีที่ไม่เป็นสองรองใคร
ในปฐพี เป็น DAC ที่แปลง
สัญญาณดิจิทัลแบบ PCM ให้
กลายมาเป็น PWM และท�างาน
ด้วยอัตราการท�างานที่สูงกว่า
ชาวบ้านชาวช่องเขา ซึ่งก็จะท�าให้
คุณภาพเสียงที่ได้นั้นไปได้อีกไกล
เลยทีเดียว

ประสิทธิภาพ

เมื่อได้ยินเสียงจาก M51 ก็
บอกได้เลยว่า เสียงนั้นกระจ่าง

แจ้งและเที่ยงตรงมากๆ เสียง
จากแผ่น 50 Cent’s In Da Club 
ทรงพลังและหนักแน่น ล้นเหลือ 
เสียงเบสส์แน่นชัดเป็นลูกๆแบบ
ว่าแทบจะป่นกระดูกเป็นผง

The Manic Street Preach-
ers’ Motorcycle Emptiness 
เสียงที่ได้เหมือนดึงคนฟังให้
เข้าไปมีส่วนร่วม มีบรรยากาศ 
แม่นย�า เที่ยงตรง เสียงกลางชัด 
คม แน่น เป็นธรรมชาติ กีตาร์
เป็นกลาง เป็นธรรมชาติ น่าฟัง 

รายละเอียดและความ
สามารถในการให้มิติเวทีต่างๆ
ท�าได้เยี่ยมชนิดที่ DAC อื่นๆท�า
กันแทบไม่ไหวนั้น M51 สามารถ
ท�าได้สบายๆ ยิ่งเวลาฟังไฟล์ 
Hi-Res จ�าพวก 24/192 เทียบ
กับ 16/44.1 นั้นยิ่งเห็นได้ชัด
เลยทีเดียว

สเปคเล็กๆน้อยๆ 

การที่ให้ช่อง HDMI มาให้
ถึง 2 ชุดนั้นเป็นอะไรที่แปลก
ดี ซึ่งจุดเด่นตรงนี้นั้น คือ 
M51 จะสามารถดึงสัญญาณ
เสียง 2-แชนเนล PCM จาก
แผ่น Blu-ray ออกมาเพื่อท�าการ
ฟังเพลง 2-แชนเนลโดยเฉพาะ
ได้นั่นเอง 

งานสร้างดสีมราคา แผงหน้า
ดหูนาแน่นบกึบนึด ีแต่แผงหลังดู
บางไปนิดหน่อย

การตัดสิน

เสียงจาก M51 นั้นเป็น
อะไรที่อลังการมาก ดีมากพอที่   
พวกเราที่นี่จะบอกได้เลยว่าตั้งแต่
ฟังทดสอบเครื่องแยกชิ้นของ 
NAD มา

นี่คือตัวที่เสียงดีที่สุด! 
ครับ, และนั่นก็คือบทวิจารณ์

และรางวัลที่หลากหลายจากสื่อ
ต่างๆจากทางยุโรปกันนะครับ 
จะเห็นว่าตอนนี้ NAD Masters 
Series M51 นั้น อาจจะเรียก
ได้ว่าเป็นเครื่องที่แรงมากที่สุด
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ข่าวดีที่ว่าก็คือ ข่าวจาก
นิตยสารเครื่องเสียงระดับ
ไฮ-เอ็นด์ อันดับหนึ่งอย่าง The 
Absolute Sound ที่จัดการ
ประการผล “เครื่องแห่งปี” หรือ 
Product of the Year Awards 
2012 โดยเป็นการประกาศผล
ที่ให้กอง บก.ของนิตยสารดัง
กล่าวมาร่วมกันโหวต เลือก
เครื่องเคราที่เขาเหล่านั้นได้ผ่าน
การทดลองฟังในช่วงปี 2012 ที่
ผ่านมาแล้วเห็นว่าเยี่ยม จากนั้น
ก็เอามาคัดกันอีกทีก่อนประกาศ
ผลรางวัลดังกล่าว

ซึ่งผลที่ได้ออกมานั้นเป็น
เรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่
อินติเกรตเตด แอมป์ ระบบ 
Direct Digital ตัวกลั่น รุ่น
ท็อพในซีรีส์ Classic อย่าง C 
390DD นั้น ได้รับการยกย่องให้
เป็น “Mid-Priced Amplifier of 
the Year” หรือ “แอมปลิไฟเออร์
ระดับราคาขนาดกลางยอดเยี่ยม
แห่งปี 2012” (จะมี 3 ระดับคือ 
ประหยัด, กลาง และสูง)

ซึ่งทางนิตยสารบอกว่า 
“NAD C 390DD นั้น ไม่ได้  
โดดเด่นออกมาได้ด้วยคุณภาพ
เสียงที่น่าตะลึงเพียงอย่างเดียว 
แต่โดดเด่นออกมาด้วยเทคโนโลยี
ชั้นสูง โครงสร้างที่ไม่มีวัน     
ล้าสมัย และการออกแบบที่เผื่อ

อนาคตเป็นอย่างยิ่ง”
เอาเป็นว่า ผู้ทดสอบ NAD 

C 390DD ลงใน The Absolute 
Sound นั้นก็คือ บก. Robert 
Harley คนนี้นี่เอง ก็เลยขอ
อนุญาตแปลและเรียบเรียงบท
ทดสอบดังกล่าวมาให้อ่านกัน
นะครับ

NAD C 390DD            
Direct Digital Integrated 
Amplifier (TAS 224)

  ■ Robert Harley

ก่อนหน้านี้ไม่นาน NAD ได้     
ท�าการเปิดตวัเครือ่งอนิตเิกรตเตด                              
แอมป์ ระดับพลิกวงการในนาม                        
M2 ทีใ่ช้เทคโนโลย ีDirect Digital 
ออกมาสู่ตลาด (ซึ่งผมได้ท�าการ
ทดสอบไปด้วย) ซึ่ง M2 นั้น
เป็นเครื่องที่มีความโดดเด่นเป็น                          
อย่างมาก ในการท�างานที่ท�า 
การแปลงสัญญาณดิจิทัลที่มา
จากแหล่งโพรแกรมต้นทางเช่น 
CD หรือไฟล์ Hi-Res ให้กลาย
เป็นพลังที่ไปขับเคลื่อนล�าโพงให้
เกิดออกมาเป็นเสียง การท�างาน
ที่ Direct จริงๆ ซึ่งท�าให้ทาง
เดินสัญญาณสั้นลงเป็นอย่าง
มาก ไม่มีการท�างานที่ซ�้าซ้อน 
ไม่มีการเดินสัญญาณที่มาก 
ตัดภาคปรีแอมป์ออก ตัวภาค                            
เพาเวอร์-แอมป์แบบอะนาล็อก

ดั้งเดิมออกเกือบหมด ตัดสาย
สัญญาณ ตัดแจ็คข้อต่อต่างๆ 
ตัดสายออกไปหลายเส้น ว่า
ง่ายๆมันคือแอมป์ที่ต่อสัญญาณ
ดิจิทัลจากเครื่องเล่นซีดี แล้วจาก
นั้นก็ต่อให้ล�าโพงมีเสียงออกไป
นั่นเอง

ซึ่งกับ C 390DD นี้ ก็คือ                             
อินติเกรตเตด แอมป์ ที่ใช้
เทคโนโลยีเหมือนกับ M2 ทุก
ประการ ลดลูกเล่นบางส่วนออก
และก็ขายในราคาที่ต�่ากว่ากัน
ครึ่งหนึ่ง แถมด้วยเพิ่มลูกเล่น                         
บางอย่างที่แม้แต่ M2 ก็ไม่มี 
เช่นระบบ Room Equalizer, 
ระบบการอัพเกรดแบบ MDC 
Modular ที่สามารถท�าให้เพิ่ม 
อินพุทแบบต่างๆตามใจชอบได้                           
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอินพุทหรือ       
เอาท์พุท ซึ่งคุณเลือกใส่ได้ตามใจ
ชอบ

ระบบ MDC ที่เห็นอยู่ด้าน
หลังของ C 390DD นั้น เป็น
ช่องเสียบอยู่ทางด้านหลัง
เครื่อง 3 ช่อง ซึ่งตอนนี้มีโมดูล
ให้เลือกใส่เพิ่มได้ เช่น DDAP-1 
ส�าหรับรับสัญญาณอะนาล็อก
แบบ Line และ Phono ที่เล่นได้
ทั้งหัวเข็ม MM หรือ MC, หรือ
จะเพิ่มบอร์ด DD HDMI 1 ซึ่ง
เป็นบอร์ดส�าหรับรับสัญญาณ 
Linear PCM 2-แชนเนล จาก

เครื่องหนึ่งของเราครับ ไม่แปลก
ที่ท�าไมสินค้ารุ่นนี้ถึงคิวยาว มี
เจ้าของกันหมดตั้งแต่ของยังไม่
เข้า ซึ่งทางเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ
ครับ ก็ได้พยายามเพิ่มการสั่ง
ไป แต่เนื่องจาก NAD M51 นั้น
ดังมากๆ เล่นเอาผลิตไม่ทันส่ง
ขายครับ! พวกเราเองที่นี่จะเอา     
มาโชว์ยังล�าบากเลยครับ ของ
ไม่มีโชว์! เรื่องจริงๆครับ ขนาด
วันก่อนเจอสมาชิกท่านหนึ่งบอก
ให้ผม (ผู้เรียบเรียง) ช่วยทดสอบ
ภาค Coaxial ของ M51 ให้หน่อย 
ผมก็ยังล�าบากใจ เพราะไม่รู้ว่า
เมื่อไหร่จะได้ทดสอบเลยครับ

เอาเป็นว่าปีนี้ 2013 เรา
จะพยายามตอบสนองความ
ต้องการให้ได้ ให้ทัน นะครับ 
เพราะยังไงปีนี้ NAD M51 ก็น่า
จะมาแรงงงงง ไปเรื่อยๆ อีก
นานเลยล่ะครับ

NAD C 390DD           
คว้ารางวัล Mid-Priced 
Amp of the Year 2012                       
จากนิตยสาร                  
The Absolute Sound 

ก่
อนจะปิดต้นฉบับ L/E 
ฉบับนี้ไม่นาน เราก็ได้รับ

ข่าวดีมาจากทาง NAD อีกแล้ว
ครับ (ท่าน) 

  ■ NAD C 390DD 
Direct Digital           
Integrated         
Amplifier หนึ่งใน
แอมป์แห่งปีของคัมภีร์
เครื่องเสียงใต้ดิน
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ช่อง HDMI ของเครื่องเล่น BD 
ก็ได้ หรือบอร์ดมาตรฐานที่ติด
มาก็เป็นบอร์ดรับสัญญาณดิจิทัล 
USB  ซึ่งก็มีครบครัน รวมไป
ถึงช่อง USB ที่มีทั้งแบบ Type 
B ส�าหรับรับสัญญาณดิจิทัลจาก
คอมพิวเตอร์ และแบบ Type A 
ที่รับสัญญาณจากแท่ง USB ที่
มีไฟล์เพลงน�ามาเล่นด้วยนั่นเอง 
โดยช่อง USB นี้มีแบบ Type A 
ให้เสียบทางด้านหน้าด้วย โดย
สามารถรับไฟล์เพลงจากแท่ง 
USB แบบ FAT32 และทั้งหมด
เป็นช่อง USB แบบ Asynchronus 
ที่รองรับไฟล์ที่มีรายละเอียด
สูงสุดได้ 24 bit/96 KHz

เครื่องเดิมๆแกะกล่องออก
มานั้น C 390DD จะมีช่องรับ
สัญญาณทั้งหมด 8 ช่อง และ
หากใส่ MDC ฟูลล์ อ็อพชัน ก็จะ
รับได้มากถึง 14 ช่อง ทั้งดิจิทัล
และอะนาล็อก ซึ่งก็มี Coaxial 2 
ชุด, AES/EBU 1 ชุด, Optical                        
2 ชุด, ซึ่งในกลุ่มนี้จะรับ     
รายละเอียดสัญญาณได้สูงสุด 
24 bit/192 KHz นอกจาก
นั้นก็มีช่อง Optical/Coaxial 
Out ส�าหรับเอาไปต่อกับ DAC 
ภายนอก หรือเป็นตัวส่งต่อไป
ที่เครื่องแบบอื่นๆ ซึ่งอินพุท
ต่างๆนั้น สามารถน�ามาบริหาร
จัดการให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น เช่น 
ตั้งชื่อใหม่ หรือจะลบออกไป
จาก Menu เพื่อความง่ายเลยก็ได้ 
โดยทางด้านสัญญาณออกแบบ 
อะนาล็อกนั้น ยังมีช่อง Line 
Level ออกมาให้ต่อออกไปยัง  
เพาเวอร์-แอมป์ ภายนอก หรือ
จะต่อสับ-วูฟเฟอร์ เพื่อเล่น 2.1 
แชนเนลก็ได้ 

ก�าลังขับของ C 390DD 
นั้น ระบุมาที่ 150 วัตต์ต่อข้าง 
ที่ 8 โอห์ม ซึ่งก็เหมือนกับเครื่อง 
NAD อื่นๆคือ ก�าลังขับที่ระบุมา
นั้นเป็นค่าเริ่มต้นเบาะๆเท่านั้น
เอง เพราะเอาเข้าจริงๆแล้ว 
NAD จะมีเฮดรูมเพิ่มขึ้นมาท�าให้

ก�าลังส�ารองสูงขึ้นอีกมาก จาก
วงจร PowerDrive ซึ่งจะตรวจ
จับความต้านทานของล�าโพงและ
ปรับก�าลังขับให้เหมาะกับล�าโพง
ในช่วงนั้นๆให้ได้มากที่สุด ท�าให้
แอมป์ NAD จะสามารถให้ก�าลัง
ขับที่เหมาะสมกับทุกโหลดในทุก
ระดับการใช้งานอยู่ตลาดเวลา 

ภาค DSP ในตัวของ       
C 390DD นั้น สามารถใช้งาน
เป็นระบบ EQ ได้ด้วย คุณ
สามารถที่จะเพิ่มหรือลดปริมาณ
เสียงทุ้มที่ต�า่กว่า 240Hz ได้ 6 
ความถี่ เพื่อแก้ปัญหาเบสส์บูม 
หรือเบสส์หายที่เกิดจากปัญหา
ของห้องฟังได้ ซึ่งการควบคุม
ก็สามารถท�าได้ผ่านทางหน้าปัด   
ขนาดใหญ่ที่ดูได้สะดวกดี ซึ่ง
ทาง NAD บอกว่า ในอนาคตจะ
มี Test Tone มาร่วมใช้งานใน
การปรับ EQ ได้ง่ายขึ้นด้วย (แต่
ตอนนี้ยังไม่มีออกมา)

รีโมท คอนโทรล ใช้งานง่าย 
จัดวางสะดวก ออกแบบดี

Listening

C 390DD เข้ามาประจ�าการ                     
ในชุดอ้างองิของผม โดยเข้ามา
ทดแทน Berkley Alpha DAC 
Series 2, ปรแีอมป์ Hegel H30                                 
และเพาเวอร์-แอมป์ Hegel                              
H30 ซึ่งทั้งหมดนี้ รวมสาย
สัญญาณ สายดิจิทัล (ทั้งหมด
ก็อยู่ที่ราวๆ 30,000 เหรียญ
สหรัฐฯ ซึ่งรวมกันมีราคาสูงกว่า 
C 390DD อยู่ 11 เท่าตัว) ผม
ป้อนสัญญาณดิจิทัลจากเครื่อง 
iMac เล่นผ่าน iTunes และ 
PureMusic เป็นหลัก โดยการ
ควบคุมต่างๆจะท�าผ่าน App 
และเครื่อง iPad โดยล�าโพง
ที่ใช้เป็น Venture Ultimate 
Reference

จากการที่ได้อยู่ร่วมกับ NAD 
M2 อยู่พักใหญ่ๆ ผมก็รู้สึกใคร่
อยากรู้จริงๆว่า เมื่อเทคโนโลยี
ย้ายลงมาอยู่ในเครื่องที่มีราคา

ต�า่กว่ากันเกินครึ่งแล้ว มันจะรับ
ได้หรือไม่ 

เมื่อแรกเริ่มแกะกล่องออก
มา เสียงจาก C 390DD จะ
ออกไปทางทึบ ปลายแหลมไม่
เปิดเท่าไหร่ เสียงกลางหยาบ
จ้า ไม่น่าฟัง ให้ทนหน่อย บุคลิก
เสียงนี้จะหายไปในสามถึงสี่วัน
ท�าการ ซึ่งพอพ้นวันที่สี่ไป มัน
ก็จะหายไปหมด และความต่าง
นั้นมากมายมหาศาลนัก ผม
จึงขอบอกแต่ตรงนี้เลยว่า หาก
จะทดลองฟัง C 390DD แล้ว
ไซร้ ขอให้เมคชัวร์ว่า เป็นเครื่อง
ที่ผ่านการเบอร์น-อินแล้ว และ
ได้รับการอุ่นเครื่องเล่นอยู่สักพัก
ก่อนที่จะฟังจริงๆจังๆด้วย! 

หลังจากที่เครื่องผ่านการ
เบอร์น-อิน ผมก็เริ่มได้ยินเสียง
ที่ถ่ายทอดมาโดยตรงจากรุ่น
พี่ของมันอย่าง M2 โดยเสียง
ของ C 390DD นั้น มีความ
ใกล้เคียงกับ M2 มากๆ จุดเด่น
ที่สุดก็คือเบสส์ ที่ควบคุมได้อย่าง
ยอดเยี่ยม ตั้งแต่ต้นสุดยันลึก
สุด เบสส์ของ C 390DD นั้น
สุดยอดมาก เหมือนมันเป็น
เครื่องปั่นไฟอันทรงพลังอย่างไร
อย่างนั้น เสียงทุ้มลึกแน่นต�่าลง
แบบถึงก้นบึ้ง ไม่ว่าจะเป็นเสียง
กีตาร์เบสส์หรือเสียงกลองคิกก์     
ดรัมแน่นสะท้านใจ เรียกว่า                                  
C 390DD จับล�าโพงที่ใช้วูฟเฟอร์                              
9 นิว้ ข้างละ 4 ตวัอย่าง Venture                                                 
Ultimate Reference อยู่หมัด
แบบไม่มีดิ้น ให้เสียงดนตรีจาก
งานของ Talking Head ชุด 
Speaking in Tongues (24/96) 
แบบเหมือนมีชีวิต เหมือนคน
ฟังมีส่วนร่วม เสียงคิกก์ดรัม
กระแทกแยกแยะออกมาจาก
ไลน์เสียงเบสส์อย่างเด็ดขาด    
หนักแน่นน่าทึ่ง เบสส์ของ      
C 390DD นี่มันช่างเยี่ยมจริงๆ 
มันท�าให้ไดนามิค เรนจ์ นั้น 
กว้างมากๆมาแบบเต็มๆ ใน
ดนตรีแบบคลาสสิควงใหญ่ ไม่มี

อาการอั้นตื้อ เครียดใดๆมากัน
แบบเหวี่ยงสุดๆ อย่างไม่น่า
เชื่อ เช่น ในแผ่น Jeff Beck ชุด 
Perorming This Week...Live 
at Ronnie Scott’s กับเสียงทุ้ม         
จากคิกก์ดรัม และเสียงเบสส์
กีตาร์ที่อิ่มหนักออกมานั้น มัน
ช่างสมจริงจนผมไม่อยากจะเชื่อ
จริงๆว่ามาจากแอมป์ตัวเล็กๆ
บางๆ (เมื่อเทียบกับเครื่องก่อน
หน้านี้) อย่าง C 390DD เลย
จริงๆมันยอดมาก 

เสียงเบสส์แบบนี้ ผมจะ
บรรยายยังไงดีล่ะ เอาเป็นว่า
เบสส์ของ C 390DD นั้น ท�าให้
ผมนึกถึงค�าๆหนึ่งขึ้นมา ว่า
เบสส์แบบนี้มันเบสส์แบบแอมป์ 
“Krell” (Krell-Like) เลยนี่นา 
ตั้งแต่เปิดตัวเมื่อต้นปี 1980 มา 
เบสส์เป็นอะไรที่เป็นจุดเด่นระดับ
ดาวจรัสแสงของ Krell มาโดย
ตลอด และการได้ฟังเบสส์ของ                    
C 390DD เครื่องเล็กๆบางๆ 
หนัก 17 ปอนด์ และให้เสียง
เบสส์แบบ “เครลล์” เป็นเรื่อง
ที่น่าทึ่งมากๆ เพราะมันไม่ใช่แค่
แน่นและหนักและลงลึกเพียง
อย่างเดียวเท่านั้นนะครับ จุด
เด่นอื่นๆมันก็มีออกมา ไม่ว่า
จะเป็นรายละเอียดของเสียง
ทุ้ม ความกลมกลืน ความลื่น
ไหล จังหวะจะโคน ความสมจริง 
การสวิงเสียง มันเยี่ยมจริงๆใน
แผ่นของ Kenny Burrell “Bass 
Face” เสียงอะคูสติค เบสส์ 
ฝีมือ Ray Brown นั้น เป็นไป
ด้วยความสมจริง บ่งบอกให้เห็น
ความเป็นผู้น�าในวงของมือเบสส์ 
คนนี้ มันเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดออก
มาได้อย่างถึงอารมณ์และเข้าถึง
ดนตรี จากการถ่ายทอดที่ดีเหลือ
เกินจาก C 390DD เครื่องนี้ 
เพราะความมีไดนามิค ความแรง 
ความฉับไว ความดังที่ให้นั้น มัน
ท�าให้เห็นถึงฝีมือการเล่นชั้นยอด
ของ Ray Brown ที่เล่นได้อย่าง
สมบูรณ์แบบ ไทมิ่งเป็นเลิศ ให้
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ภาพของเบสส์อะคูสติคขนาดใหญ่
จริง เห็นภาพความเป็นไม้และ
การเรโซแนนซ์ (เสียงสะท้อน
ภายในตัว) ของเครื่องดนตรีชิ้นนี้
อย่างชัดเจนจริงๆ

อีกหนึ่งบุคลิกที่ C 390DD 
น�ามาจาก M2 กค็อื แบค็กราวน์ด
ที่เงียบสนิท พื้นเสียงเงียบกริบ 
สนิทแนบแน่นไร้เสียงซ่าอย่าง
สิ้นเชิง การออกแบบของ      
C 390DD และ ระบบ Direct 
Digital นั้นท�าให้ค่าสัญญาณต่อ
เสียงรบกวน (S/N ratio) นั้น 
สูงอย่างไม่น่าเชื่อ ซึ่งผลที่ได้คือ
แบ็คกราวน์ดที่เงียบ พื้นเสียง
เหมือนเป็นแบ็คกราวน์ดสีด�า ส่ง
ผลให้ชิ้นดนตรี เสียงร้อง ลอย
เด่นชัดออกมาจากแบ็คกราวน์ด   
สีด�า ลอยออกมาจากล�าโพง 
เหมือนจะจับต้องได้ นอกจากนั้น
แล้วแบ็คกราวน์ดที่เงียบ ท�าให้
รายละเอียดยิบย่อยแผ่วเบาที่สุด 
หลุดออกมาให้ได้ยินมากมาย 
ซึ่งเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากๆ
ส�าหรับแอมป์ราคาเพียงเท่านี้ที่
ท�าได้ 

โทนเสียงรวมออกไปทาง
นุ่มนวล เสียงกลางแหลมออก
ไปทางอบอุ่น นี่ไม่ใช่แอมป์ที่
ให้เสียงแบบล�้าหน้า หรือสดใส  
เจิดจ้า แนวเสียงที่ผ่อนคลาย
อบอุ่นนี้ ท�าให้สามารถอยู่รวม
และฟังเพลงได้อย่างยาวนาน 
ผมนั่งฟัง C 390DD เครื่องนี้
ติดกันอยู่ร่วมๆ 2 สัปดาห์ และ
ไม่เคยพบเลยว่า จะมีความ
แข็งกร้าวจัดจ้านหรือเกิดความ
เหนี่อยล้าใดๆจากแอมป์เครื่อง
นี้เลยสักครั้ง ซึ่งเมื่อเราได้เสียง
ที่อบอุ่นนุ่มนวลเช่นนี้ ก็ต้อง
ยอมแลกบางอย่างไปบ้าง
เช่น ประกายเสียงแหลมจาก 
C 390DD นี้อาจจะไม่ถึงเป็น
ประกายวาววับนัก และเมื่อเทียบ
กับ M2 แล้ว ผมก็พบว่า เสียง
จาก M2 นั้นออกจะพุ่งและสด 
กว่า C 390DD อยู่พอประมาณ 

ซึ่งเทียบกันแล้ว C 390DD จะให้
เสียงที่อบอุ่นนุ่มนวลกว่า M2 ซึ่ง
เสียงที่นุ่มนวลลื่นไหลนี้ มาจาก
การที่ C 390DD นั้นมี Jitter ที่
ต�่ากว่า M2 นั่นเอง ซึ่งผมพบ
ว่า แนวเสียงแบบ C 390DD นี้ 
น่าจะเข้ากันได้ดีเลยกับล�าโพงใน
ระดับกลาง-สูง ที่ให้เสียงกลาง
เปิด เสียงแหลมเป็นประกาย
มากสักหน่อย ก็จะแม็ทช์กันดี
เยี่ยมเลย 

เสียงของ C 390DD นั้น 
ไม่ใช่เสียงแบบแอมป์คลาสส์-ดี 
แน่นอน มันไม่มี “นิสัย” ของ
แอมป์แบบ Switching ทั่วๆไป
แน่นอน ในทางกลับกัน มันจะ
ไม่แปลกเลย หากคุณฟังเสียง
จาก C 390DD แล้ว เดาว่ามัน
เป็นเสียงของแอมป์หลอด! NAD 
สามารถขจัดความไม่น่าฟังที่เกิด
จากแอมป์แบบ Switching ไปได้
หมดจรดจริงๆ เสียงแบบสีสัน
ปลอมๆ ไม่มีให้ได้ยิน และสิ่ง
ที่ผมพบอีกอย่างคือ C 390DD 
นั้น ไม่อ้อน “สายสัญญาณหรือ
สายล�าโพง” คือ เสียงไม่เปลี่ยน
ไปมากเมื่อเปลี่ยนสายเหมือน
แอมป์ Switching อื่นๆด้วย

สรุป

NAD C 390DD เป็นเครื่อง
ที่มีความซับซ้อนในเชิงวิศวกรรม
เป็นอย่างมาก ออกแบบโดยมอง
ไปข้างหน้า คิดเผื่ออนาคต ให้ลูก
เล่นการท�างานที่เหมาะสมลงตัว
ที่สุดกับนักฟังเพลงในยุคปัจจุบัน 
มันเป็นเครื่องในอุดมคติของผู้ที่
ต้องการวงระบบฟังเพลงแบบ 
Server Base (เล่นไฟล์เพลง
จากฮาร์ดดิสค์) พกแถมด้วย                            
การตอบสนองการใช้งานได้                             
ครบถ้วน แม้กระทั่งจากสัญญาณ                       
อะนาล็อกอย่างเครื่องเล่น
แผ่นเสียง แถมอีกทีด้วยความ
สามารถในการอัพเกรดไปเรื่อยๆ
ท�าให้เป็นเครื่องที่ตกสมัยตกยุค
ยาก

แต่ทั้งหมดนั้น จะปราศจาก
ความส�าคญัไปเลยหาก C 390DD 
ไม่สามารถที่จะให้เสียงดนตรีที่
ดีได้ ซึ่งในแง่นี้นั้น ไม่ต้องห่วง
เลย ว่าจะไม่ผ่าน แถมผ่านใน
แบบที่เป็นผู้ชนะอีกต่างหาก 
เพราะคุณภาพเสียงที่ได้จาก          
C 390DD นั้น สามารถเอาชนะ
แอมป์ในระดับราคาเดียวกัน
ได้สบายๆแบบไม่ต้องลุ้น ไม่มี
แอมป์ไหนในระดับราคานี้ที่จะ
มาให้ประสิทธิภาพเสียงเบสส์                        
ได้ใกล้เคียง C 390DD เลย 
ประสิทธิภาพที่ได้นั้น ต้องหา
แอมป์ MonoBlock ตัวใหญ่ๆมา
เทียบนั่นแหละ

สุดท้าย ผมอยากจะบอกว่า 
C 390DD นั้น เป็นเครื่องที่รวม
เอาความลงตัวของคุณภาพเสียง, 
เทคโนโลยีงานสร้างเอาไว้อย่าง
ครบครันจริงๆ บอกตรงๆว่า ถ้า
จะหาแอมป์สกัตวัในงบประมาณนี้
แล้ว ผมคงไม่ไปมองหาแอมป์ตัว
อื่นให้เสียเวลา เพราะมันคงหาไม่
ได้หรอก!

PSB M4U 2                      
กับ 5 ดาวแดง                  
What Hi-Fi? UK.

ข่
าวต่อมาก็เป็นอีกข่าวดี เมื่อ 
PSB แห่ง Canada บุก

เกาะอังกฤษคว้า 5 ดาวแดงจาก             
What Hi-Fi? Sound & Vision 
แห่งสหราชอาณาจักร ซึ่งทาง
นิตยสารที่ทรงอิทธิพลเล่มนี้จะ
พูดถึงหูฟัง PSB M4U 2 ที่                              
ยอดเยีย่มอย่างไรกม็าอ่านกนัครบั

หูฟัง PSB ตัวแรก          
เสียงมันเยี่ยมจริง!

For

  ■ ภาคขยายในตัวท�าให้
เสียงดีขึ้นมาก และช่วย
ประหยัดพลังงานให้กับ
เครื่องเล่นได้ 

  ■ เสียงดนตรีครบเครื่อง
ยอดเยี่ยมจริงๆ

Against

  ■  ความสบายในการสวมใส่ 
หากชื่อ PSB ยังไม่เป็นที่คุ้น

เคยของคุณ (คนอังกฤษ) ก็ไม่
เป็นไรครับ เพราะชื่อนี้ยังใหม่อยู่
ในหมู่พวกเรา และเราก็ไม่ได้ฟัง
ล�าโพงเจ้านี้มามากนัก ดังนั้การ
ได้ฟังหูฟังนี่จึงเป็นเรื่องใหม่ และ
นี่ก็เป็นหูฟังรุ่นแรกที่มาจาก
ผู้ผลิตรายนี้ ซึ่งฟังแล้วก็เป็น
อะไรที่อยากจะเอามาประกาศให้
ก้องนักว่า นี่เป็นหูฟังที่น่าสนใจ
มาก เป็นหูฟังที่ผสมผสานลงตัว
ระหว่างระบบตัดเสียงที่ท�างาน
ได้จริงและคุณภาพเสียงที่เยี่ยม
ทีเดียว

PSB M4U 2: 
Noise Cancelling

 สิ่งที่น่าสนใจที่สุด นอกเหนือ
จากปุ่มเปิดระบบการท�างานของ
ระบบตัดเสียงแล้วก็คือ ปุ่มเลื่อน
มาตรงกลางที่จะเลือกเปิดหรือ
ปิดแอมป์ในตัวหูฟังนั่นเอง ซึ่ง
เราพบว่ามันเวอร์คมาก เวลาเรา
ต้องการประหยัดพลังงานจาก
เครื่องมือถือ หรือระบบพกพา
อื่นๆ เพราะไม่ต้องไปเร่งระดับ
เสียงมากเท่าเดิม ซึ่งนอกจาก
จะได้ประโยชน์ตรงนี้แล้ว เรา
ก็พบว่าเสียงที่ได้นั้นก็ดีขึ้นเยอะ
เลย-เนียนจริง--

PSB M4U 2: 
Sound Quality

 แล้วเสียงของมันล่ะเป็นไง                 
บ้าง? มันยอดมาก! ความ
กลมกลืนของเสียงนั้นท�าได้   
ราบเรียบดีทีเดียว เสียงจะดีที่สุด
ตอนที่เปิดภาคขยาย ขอบอกว่า
เก็บถ่าน AAA ตุนไว้หน่อยก็ดีนะ
ฮะ เพราะเราชอบใช้แอมป์ในตัว
มนัมาก ถ่านหมดแล้วจะเสยีใจนะ  
 เสียงในระดับการฟังปกติ 
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หนักแน่น มีน�้าหนัก มีราย
ละเอียด เสียงทุ้มเยี่ยมมากๆ 
เสียงแหลมเป็นประกายสะอาด 
เสียงกลางกระจ่างชัดสะอาด ให้
เสียงร้องออกมาดีที่สุดเท่าที่เรา
เคยฟังมาตัวหนึ่งเลยทีเดียว!

PSB M4U 2: Verdict

 จุดอ่อนนั้นมีเล็กๆน้อยๆ 
เช่นหากคุณเปิดเสียงดังมากๆ
เวลาใช้ระบบตัดเสียงรบกวนแล้ว
เสียงแหลมอาจจะจ้าไปหน่อย 
และพบว่าหูฟังบางยี่ห้ออาจจะ
เบาหรือสบายกว่าสักหน่อย แต่
พอมาพูดถึงเรื่องคุณภาพเสียง

ระดับเยี่ยมยอด ที่จะเปลี่ยน
สภาวะแวดล้อมคุณ ไม่ว่าจะเป็น
ที่ท�างาน สถานีรถไฟ หรือใน
เครื่องบิน ให้กลายเป็นห้องฟัง
เพลงส่วนตัวพร้อมเสียงที่ดีเลิศ
แล้วละก้อ
 นี่เป็นหูฟังที่คุณ “ต้อง” หา
มาใช้

M4U 2 Named 
Sound+Vision Product 
of the Year 2012

เสร็จจากสื่อทางฝั่งอังกฤษแล้ว 
ก็กลับมาทางอเมริกากันต่อนะ

ครับ นี่ก็มาก่อนจะปิดต้นฉบับอยู่
ไม่กี่นาทีจริงๆครับ กับผลรางวัล
ที่ประกาศออกมาโดยนิตยสาร 
Sound & Vision (ซึ่งแต่เดิม
คือหนังสือ Stereo Review) ซึ่ง
เป็นสื่อทางเครื่องเสียงชั้นน�าอีก
เล่มหนึ่ง 
 ซึ่งรางวัล Sound+Vision 
Editor’s Choice Awards 
“Product of the Year” นั้นถือ
เป็นรางวัลใหญ่สุดของนิตยสาร
ฉบับนี้ โดยจะคัดสินค้าในกลุ่ม
ต่างๆเพียง 23 รางวัลเท่านั้น 
ซึ่ง PSB M4U 2 นั้นก็ได้รับ
เลือกให้เป็นหูฟังยอดเยี่ยมแห่ง

ปีไปครองจากประสิทธิภาพที่   
โดดเด่นเป็นเลิศนั่นเอง

ซึ่งก่อนหน้าที่จะได้รับรางวัล
อันทรงเกียรตินี้ PSB M4U 2 ก็
เพิ่งได้รับการทดสอบและตีพิมพ์
ลงในนิตยสารฉบับนี้และได้รับ
การจัดอยู่ในกลุ่ม “หูฟังระดับ 
Audiophile ยอดเยี่ยม” รวมถึง
รางวัล Recommended หรือ
แนะน�าเป็นพิเศษมาก่อนหน้า
นี้แล้วด้วย ซึ่งการได้รับรางวัล 
“สินค้าแห่งปี” นี้คือเครื่องตอกย�้า
ความยอดเยี่ยมของหูฟังนี้อีก
ครั้งหนึ่งนั่นเอง

และนีก่เ็ป็นบางส่วน ครัง้เมือ่ 
Brent Butterworth ทดสอบเอาไว้

“เป็นหูฟังพร้อมระบบตัด
เสียงรบกวนที่ให้คุณภาพเสียง
ระดับเดียวกับหูฟังระดับ Top 
Audiophile” 

“เป็นเรื่องยากจริงๆที่จะบอก
แนวเสียงของ  M4U 2 เพราะ
มันเป็นหูฟังที่ให้เสียงเป็นกลาง         
ราบเรียบมากๆ จนแทบไม่มี
บุคลิกของตัวเองเลย” 

“เบสส์นุม่นวลสดุๆ กระชบั
สดุๆ เสยีงกลางเปิดโปร่งโดดเด่น                             
มากๆ เสียงแหลมพลิ้วใสเต็มไป
ด้วยรายละเอียด” 

“เสียงของ M4U 2 นั้น ไม่ใช่
แค่เหมือนกับล�าโพงชั้นยอด แต่
มันเหมือนกับล�าโพงชั้นยอดที่
เล่นอยู่ในห้องชั้นเยี่ยมนั่นเลย      
ทีเดียว มีใครได้ฟังแล้วจะไม่
อยากได้มันบ้าง?”

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

ครับ, และนั่นก็เป็นอีกสอง
ความเห็นจากสองสื่อของ

สองฝั่งทวีปครับ กับหูฟังที่เรียก 
ได้ว่าน่าเล่นที่สุดตัวหนึ่ง ที่เรา
อยากให้คุณไปลองทดสอบครับ 
เปิดใจให้กว้างแล้วลองฟัง PSB 
M4U 2 สักครั้งครับ แล้วคุณจะ                              
พบว่า คณุอาจจะประหยดัค่าหฟัูง
อันใหม่ ไปเป็นหมื่นเลยทีเดียว

  ■ PSB M4U 2 Active 
Noise Cancelling      
Headphones      
“นี่เป็นหูฟังที่คุณ 
“ต้อง” หามาใช้” - 
What Hi-Fi? UK
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มุ ม ส ม า ชิ ก  ■   ‘ลานทิพย์’

เราอยากท�าให้การบริการของเราดียิ่งขึ้น และได้ให้ความ
รู้สึกอบอุ่นกับท่านมากยิ่งขึ้น กราบเรียนเชิญท่านได้มา

เยี่ยมเยียนสาขาของเราที่แห่งใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นที่ The Mall 
หรือที่ Home Pro, เชียงใหม่ หรือนครศรีธรรมราช หรือ
หาดใหญ่ ที่มีพนักงานของเราแนะน�าสินค้าให้คุณ เราขอ
ความกรุณาคุณช่วยเยี่ยมเยียนเขา และคุยกับเขา และบอก
เราหน่อยนะคะว่า เขายึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กรของเรา คือ 
รัก เอาใจใส่ แบ่งปันข้อมูล และให้ความช่วยเหลือท่านดีพอ
หรือไม่คะ และขณะเดียวกันเรามีของขวัญน่ารักมากๆเอาไว้
ติดตัว หรือติดรถได้นะคะ มีประโยชน์ทีเดียวเลยค่ะ

แวะมาเยี่ยมเราหน่อยนะคะ มาคุย มาฟังเพลงจากสินค้า
ใหม่ๆ และมาช่วยกันดูหน่อยค่ะ ว่าเราบริการท่านดีพอไหม
นะคะ

ก ร า บ ข อ บ พ ร ะ คุ ณ น ะ ค ะ

ลานทิพย์ ทวาทศิน

ท่ า น ส ม า ชิ ก ค ะ

“อ่านตรงนี้หน่อยค่ะ!”
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Christ หรือ Jesus Christ คือผู้ที่เป็นแบบอย่าง
ของการให้ ชีวิตของ Jesus Christ เป็นชีวิตแห่ง
การให้ ให้ได้แม้ชีวิต

จริงๆแล้วมีค�าท�านายก่อนหน้าที่ Jesus 
Christ หรือพระเยซูจะทรงบังเกิดประมาณ 700 ปี ว่าจะ
มีองค์สันติราชามาบังเกิด ในวันคริสต์มาสนี้พระเยซูทรง
บังเกิด โดยที่ท่านจะได้รับการขนานนามว่า “พระผู้ช่วย
ให้รอด” ดังนั้นส�าหรับ Christian วันคริสต์มาสจึงเป็นวัน
แห่งความชื่นชมยินดีที่เราได้ยินเพลง Joy to the World 
หรือความสุขเปรมปรีดิ์แก่ชาวโลกา

ในวันคริสตสมภพวันนั้น มีนักปราชญ์ 3 คนจาก
แดนตะวันออก ซึ่งหมายถึงคนชั้นสูง คนมีการศึกษา และ
มีคนเลี้ยงแกะ ที่หมายถึงคนชนชั้นกรรมาชีพ ด้อยการ
ศึกษา ได้รับการแจ้งจากทูตสวรรค์ถึงการทรงบังเกิด เป็น
ความปรีดาของผู้ที่ทราบข่าว

นักปราชญ์ถวายสิ่งของ 3 สิ่ง ดังนี้
1. ทองค�า สัญลักษณ์บ่งถึงความเป็นกษัตริย์
2. ก�ายาน สัญลักษณ์บ่งถึงฐานะความเป็นมหา

ปุโรหิต
3. มดยอบ สัญลักษณ์บ่งถึงฐานะความเป็นองค์พระ

ผู้ไถ่

       ■  ‘เจ ‘แอลที’ การให้ของบรรดาโหราจารย์หรือนักปราชญ์เหล่านี้    
คือต�านานของการให้ การให้เริ่มจากพระเจ้าประทาน 
พระเยซู หรือ Jesus Christ ให้มาเกิดบนโลก สั่งสอน
มนุษย์โลกถึงความรักและสันติสุข ต่อมาพระเยซูยอมยก
ตัวเองให้ โดยยอมตายบนไม้กางเขน ทุกอย่างจึงอยู่ที่
ความส�าคัญของวันคริสต์มาส ก็คือวันแห่งการให้

พระเยซูเคยสอนเกี่ยวกับการให้ว่า การให้นั้นต้องให้
ด้วยใจยินดี มิใช่ถูกบังคับ ให้โดยไม่รู้สึกเสียดาย มิใช่ให้
มากหรือน้อย แต่ให้แล้วคุณมีเหลือเพื่อตัวเองสักเท่าไร 
บางคนให้ด้วยใจยินดี ให้แล้วเหลือนิดเดียวส�าหรับตัวเอง 
หรือให้แล้วตัวเองแทบไม่มีอะไร ให้โดยไม่เห็นแก่ตัว บาง
คนให้เพื่อจะแสดงความร�่ารวย โดยมีตัวอย่างคือ คนรวย
เอาเหรียญไปเทที่พระวิหาร เสียงดังกราวเลย คนใน  
พระวิหารรู้สึกว่า โอ้โฮ เขาใจดีจังให้เงินเยอะเลย ขณะ
ที่หญิงหม้ายมีเงินเพียงน้อยนิด แต่เธอให้ทั้งหมดที่เธอมี
อยู่ พระเยซูถามว่า 2 คนนี้ใครให้มากกว่ากัน ค�าตอบของ                                                     
พระเยซูคือ หญิงหม้ายนั้นให้มากกว่า เพราะเธอให้
ทั้งหมดด้วยความยินดีไม่มีความเสียดาย

เราคงต้องมามองที่ตัวเราว่า เวลาเราให้อะไรใครแล้ว 
เราเสียดาย ไม่อยากให้เลย แต่แหมจ�าเป็นต้องให้เสีย
หน่อย ถ้าเป็นอย่างนั้น การให้ของเราก็ไร้ค่า เพราะมันไม่

วัน Christmas
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ได้ท�าให้เขาเกิดความสุข ปิติ หรือรู้สึกชื่นชมยินดีเลย
การให้โดยเฉพาะให้ของขวัญอันเป็นสัญลักษณ์ของ 

วันคริสต์มาสนั้น เริ่มจากโหราจารย์ทั้งสามแล้ว จน
กระทั่งถึงยุค King Henry 7th  ก็เกิดธรรมเนียมการ
แลกเปลี่ยนของขวัญ ที่ข้าราชบริพารร่วมกันแสดงความ
จงรักภักดีและมอบของขวัญให้ และต่อจากนั้นคนก็เริ่ม
แลกเปลี่ยนของขวัญกันเป็นสัญลักษณ์ของการให้ เป็น
จุดส�าคัญของวันคริสต์มาส แต่มิใช่การให้เป็นเรื่องธุรกิจ
อย่างสมัยนี้นะคะ

มนุษย์เราทั้งโลกถ้าเราไม่ได้นึกถึงชื่อของศาสนา เช่น 
คริสต์, พุทธ, อิสลาม, เต๋า, เซน แต่ถ้าทุกคนนึกถึงจุดดี                          
ของศาสนาที่เน้นเรื่องความรัก การให้ การรู้จักเสียสละ 
ซึ่งแน่นอนเป็นหลักธรรมของเกือบทุกศาสนา ถ้าเรา
ยึดถือสิ่งดีๆเหล่านี้ โลกก็จะอยู่ด้วยกันแบบสันติ ค�าว่า
สันติภาพก็จะมีกับโลกของเรา มิใช่ทุกวันนี้ที่มีการฆ่า การ

ท�าร้ายซึ่งกันและกัน ความโกรธ เกลียด ที่มีต่อกัน แบ่ง
พรรค แบ่งพวก แบ่งสี หลังจากวันนี้ไป ถ้าพวกเราตั้งใจ
ว่าเราจะรักกัน ให้อภัยกัน ให้สิ่งดีๆกับผู้ที่ขาดแคลนหรือ
ต้องการ รู้จักแบ่งปัน และข้อส�าคัญคือ รักสามัคคี โลก
เราก็จะเป็นโลกที่น่าอยู่กว่านี้ เราก็จะมีความสุขมากขึ้นใน
โลกใบนี้ เหมือนอย่างเพลงที่ได้ยิน

And the world will a better place
For you and for me
ขออวยพรวันคริสต์มาส Merry Christmas & Happy 

New Year ปีใหม่นี้ขอให้เรามอบความรัก ความหวังดี                 
ความเห็นอกเห็นใจ และความสามัคคีให้กับคนรอบข้าง
เรานะคะ แล้วเราอาจจะสามารถช่วยสร้างจุดเปลี่ยนของ
สังคมเราได้นะคะ

ขอพระพรอันอุดมอยู่กับท่านทุกคนค่ะ
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ความเปลี่ยนแปลงในโลกวิทยาการก็คงต้องใช้ค�า
ว่า “ไม่มีที่สิ้นสุด” ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์แขนงใด 
มนุษย์ก็พยายามค้นคิด ดิ้นหนีสิ่งที่มีอยู่เดิมๆให้
ก้าวหน้าไปเรื่อยๆ แค่เพียงนั่งมองรูปแบบดีไซน์

ของรถยนต์ที่ออกมาแต่ละรุ่นในแต่ละปี เราก็จะเห็นว่า มี
ความพยายามแต่งแต้มให้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเรื่อยๆ 
ไม่มีความหยุดนิ่ง ที่ใกล้ชิดเราขึ้นมาอีก คือระบบภาพและ
เสียง ความบันเทิงในบ้าน อันที่จริงมันก็ไม่มีความจ�าเป็น
อะไรต้องเปลี่ยนทุกๆปี แต่ก็นั่นแหละ ความทะยานอยาก
ย่อมท�าให้เป็นแรงผลักดันให้มุ่งไปยังสิ่งที่ดีกว่าเสมอ

ระบบภาพที่ว่าดีแล้วคือ Full HD ที่มีรายละเอียด 
1920x1080 พกิเซล หรอืแต่ละหน้าจอท่ีเราดตู้องมจีดุภาพ
ไม่น้อยกว่าสองล้านกว่าจุดบนจอภาพ ถามว่าพอไหม ก็น่า
จะพอ แต่เราก็ยังต้องการมากกว่านั้น เพราะบนจอขนาด
ใหญ่ยิ่งละเอียดจะยิ่งท�าให้ภาพของภาพยนตร์ที่ดูสมจริง
มากขึ้น ล่าสุดมีการคิดค้นจอภาพแบบ 4K หรือ จดุภาพ                                                         
สีล้่านกว่าจดุขึน้มาทดแทน และไปถงึ 8K ท่ีเป็นขนาดสี่เท่า
ของ Full HD เพื่อให้ได้มาซึ่งความสุดยอดของภาพ

       ■  ‘ภูธร’ เมื่อทาง NHK สถานีโทรทัศน์แห่งชาติของญี่ปุ่น
ประกาศใช้ระบบ 8K ส�าหรับการส่งออกอากาศในปีหน้า 
2013 พร้อมด้วยระบบเสียงรอบทิศทาง 22.2 แชนเนล 
บางคนอุทานว่า ไม่บ้าก็เมาแล้วกระมัง แต่นั่นคือความ
เป็นจริงครับ

การผลิตจอขนาดเล็กเองก็ดูท่าว่าจะพัฒนากันใหญ่    
อย่างจอภาพ LCD ใหม่ล่าสุดของพานาโซนิคเป็นจอภาพ 
20 นิ้ว แต่มีรายละเอียด 4K ก็ถือว่าเป็นจอเล็กที่มี    
รายละเอียดสูงที่สุดในโลก เขาจะออกวางจ�าหน่ายกันใน
ช่วงปีใหม่นี้เอง ถึงหลายคนจะบอกว่าเกินจ�าเป็น เพราะ
จอขนาดเล็กใส่เม็ดพิกเซลละเอียดมากไป ก็คงไม่ได้ช่วยให้
ภาพดีขึ้นจากเดิมสองสามเท่าตัว แต่ในความเป็นจริง มัน
ก็สวยงามกว่าแน่ๆ เพียงแต่อาจจะมีความจ�าเป็นน้อยกว่า
จอขนาดใหญ่ที่จะผลักดันตัวเองให้เป็นจอแบบ 4K

ในโรงภาพยนตร์ปัจจุบันแทบไม่เหลือวิธีการฉายด้วย
ฟิล์มอีกต่อไป ยกเว้นโรงเก่าหรือโรงภาพยนตร์ต่างจังหวัด

เนื่องจากระบบการฉายภาพยนตร์พัฒนาไปสู่การ
ใช้ฮาร์ดดิสค์แทน เพราะไม่ยุ่งยากเหมือนระบบฟิล์ม  

ไ ม ่ม ีที ่สิ้ น ส ุด
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เครื่องฉายแบบ 4K ก็ได้รับการบรรจุในโรงหนังระดับ   
ไฮคลาสส์มากขึ้นเร่ือยๆ ความคมชัด รายละเอียดไม่แพ้                                                    
สิ่งที่ระบบฟิล์มขนาด 35 มิลลิเมตรท�าเอาไว้ การติดต่อ
สื่อสารผ่านทางดาวเทียมได้ถูกน�ามาพัฒนาใช้ ซึ่ง
หมายความว่าเบื้องหน้าต่อไปนั้น เราสามารถเดินเข้า 
โรงหนัง เพื่อไปดูคอนเสอร์ทแสดงสดๆของนักร้องดัง
พร้อมอเมริกา หรือชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาไป
พร้อมกับผู้ชมอื่นๆทั่วโลก โรงหนังจึงไม่ใช่แค่สถานที่ฉาย
หนังอีกต่อไป

ส�าหรับโรงภาพยนตร์ในกรุงเทพมหานครมีการปรับ
โฉมตัวเองไปแล้วหลายครั้ง ล่าสุดใช้เครื่องฉายแบบ 2K 
ดิจิทัลที่ให้ความละเอียดของภาพ คมชัดเหนือกว่าฟิล์ม
ภาพยนตร์สามเท่าตัว ให้การแสดงผลสีสันต่างๆมากถึง 
35 ล้านล้านสี อันนี้เรียกว่าแทบจะครอบคลุมการมอง
เห็นในธรรมชาติของดวงตามนุษย์ได้เลย ในขณะที่ระบบ
โฮมยูสคงต้องพัฒนาก้าวตามอีกมากทีเดียว ส�าหรับอัตรา
ความเร็วเฟรมภาพ ยังคงใช้รูปแบบทมาตรฐานของฟิล์ม
หนังคือ มีการแสดงผลแบบ 24 ภาพต่อวินาที ท�าให้ทุก
ภาพเคลื่อนไหวมีความต่อเนื่องและราบรื่น และระบบ
ไฟส่องสว่างให้กับระบบภาพใช้แหล่งก�าเนิดแสงใช้หลอด 
Xenon ซึ่งเป็นมาตรฐานในการฉายภาพยนตร์ในโรง
ภาพยนตร์แบบเดียวกันทั่วโลก

ภาพยนตร์ระบบสามมิติหรือ 3D ในปัจจุบันล้วนฉาย
ด้วยระบบดิจิทัลทั้งสิ้น ด้วยเทคโนโลยีที่ของระบบ Digital 
Cinema 3D แม้จะยังใช้เครื่องฉาย Digital Cinema 2K 
แต่ก็มีการเร่งระดับความเร็วของเฟรมเรทมากขึ้นจาก 24 
fps เป็น 48 fps หรือ 72 fps (เอาเฟรมเรท 24 fps 
มาเสริมข้อมูลให้มากขึ้นระหว่างภาพต่อภาพ) ส่วนระบบ
สามมิติได้ใช้เทคนิคการประมวลผลทางแสงและแสดงผล
ให้ตาซ้ายและตาขวาเห็นภาพที่แตกต่างกัน ท�าให้สมอง 
ประมวลผลเห็นเป็นภาพ 3 มิติที่มีชัดลึกหรือกระโดดลอย
ออกมาจากจอ การเก็บข้อมูลภาพยนตร์จะอยู่ในรูปของ
ฮาร์ดิสค์ วิธีการน�าไปใช้งานจะท�าการ download ลง
เครื่องที่เรียกว่า ดิจิทัล โพรเจ็คเตอร์  ซึ่งหมายความว่า
เครื่องฉายก็คือ เซอร์ฟเวอร์ ส�าหรับเก็บข้อมูลภาพยนตร์ 
หรือที่เรียกว่า Digital Movie Storage เอาไว้ส�าหรับฉาย
ตามรอบเวลาของหนัง

การพึ่งพาแรงงานและฝีมือคน ก็น้อยลงตามล�าดับ
ล่าสุดมีการประกาศตัวอย่างชัดเจนแล้วว่า จะมีการ

เปลี่ยนแปลงอีกครั้งของระบบการถ่ายท�าภาพยนตร์ และ
การน�ากลับมาฉายในโรงภาพยนตร์ นั่นคือรูปแบบ
ของ HFR หรือ High Frame Rate ในเมื่อทุกอย่างเข้าสู่
กระบวนดิจิทัล กล้องถ่ายภาพยนตร์รุ่นใหม่ได้พัฒนาการ
ถ่ายท�าด้วยอัตราความเร็วของเฟรมภาพมากขึ้นหนึ่งเท่า
ตัวหรือ 48 fps หมายความว่าในหนึ่งวินาทีเฟรมภาพมี
มากถึง 48 ภาพ ท�าให้การเคลื่อนตัวของตัวละครสมูทเป็น
ธรรมชาติจริงๆ คุณภาพของรายละเอียดเหนือกว่าฟิล์ม
ถึงสองเท่าตัว แต่ในความเป็นจริง ระบบดิจิทัลจะท�าให้
มันคมชัด และสมูทกว่าแบบเดิมถึงสี่ห้าเท่าตัวด้วยกัน

การปรับกระบวนการเฟรมเรทภาพที่เหนือฟิล์มขึ้นไป
สองเท่าหรือ High Frame Rate 48 fps นี้ ภาพยนตร์
ที่ก�าลังน�าเสนอเข้าฉายในโรงล่าสุดคือ Hobbit จะเป็น
เรื่องแรกของโลก ที่เข้ามาปรับเปลี่ยนคุณภาพมาตรฐาน
ภาพยนตร์ 3D คงไม่ใช่เพียงแค่ว่าทางฮอลลีย์วูดจะคิดขึ้น
ราคาค่าตั๋วหนัง แต่ภาพที่คุณจะได้ดูถือเป็นปรากฏการณ์
ใหม่ ที่ดูสมจริงมากกว่าหนังในปัจจุบัน ปีเตอร์ แจ็คสันจะ
เป็นผู้ก�ากับรายแรกที่ได้สร้างประวัติศาสตร์ครั้งนี้ อยากรู้
ว่าดีขนาดไหน ก็ต้องตีตั๋วไปชมกันนะครับ

ระบบโฮม เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ก�าลังปรับขบวนการ
ของตัวเองอยู่ ทางหนึ่งคือมุ่งไปยังระบบเน็ทเวอร์ค เอา
รซีฟีเวอร์มาใช้การสือ่สารในแบบคอมพวิเตอร์ อนิเตอร์เนท็ 
เอาทีวีมาแทนหน้าจอคอมพิวเตอร์ดูหนัง เล่นเกม แช็ท 
เข้าสู่โลกออนไลน์สังคมอีกแบบหนึ่งที่แปลกตาไปกว่าที่
เคย อีกสายทางหนึ่ง ระบบเครื่องเสียงก็ย้อนคืนไปยัง  
อะนาล็อก พร้อมด้วยเสียงเล่าลือปากต่อปาก ว่าระบบ
แผ่นเสียงไวนีล ยังไงเสียงก็ดีกว่าดิจิทัล 

ที่บางคนอาจจะกล่าวหาว่า มันเหมือนเราก�าลังเอา
เท้าชี้ฟ้า แล้วเอาศีรษะและมือเดินแทน ซึ่งทุกอย่างล้วนมี
เหตุและผลที่จะถกเถียงกันไปได้อีกนานแสนนาน

สิง่ทีเ่ราเรยีนรูจ้ากเรือ่งของโรงภาพยนตร์ โฮม เธยีเตอร์ 
ระบบการสื่อสารด้วยสมาร์ทโฟนปัจจุบัน คือ เราก�าลังเดิน
ไปสู่จุดที่ “ไม่รู้จักพอ” ใช่หรือไม่ อย่าไปถามคนอื่น เราน่า
จะต้องสอบถามใจของเราเองนี่แหละ หรือจะตั้งหน้าตั้ง
ตารอคอยระบบ 8K และระบบเสียง 22.2 แชนเนลก็ตาม
อัธยาศัย ผมขอกลับไปฟังและชมแบบ 5.1 เหมือนเดิม
ก็แล้วกัน
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...ย้
อนหลังไปสักเมื่อ 5 ปีที่แล้ว มี
ซีดีแผ่นนึงซึ่งเป ็นที่ฮือฮามาก

ในแวดวงนักเล่นเครื่องเสียง ไม่ธรรมดามิใช่
เพียงแค่เพราะบันทึกเสียงดีเท่านั้น หากยัง
เป็นผลงานเพลงไทยประยุกต์แบบร่วมสมัย 
(Thai Contemporary) ที่ฟังไพเราะเสนาะหู                             
ภายใต้ชื่ออัลบัมสั้นๆว่า “เพ้อ” โดยฝีมือของ
วงชื่อสากลแต่สมาชิกวงเป็นคนไทยล้วนๆ 
“Bangkok Acoustic”

Bangkok Acoustic ชื่อวงดนตรีท่ีอาจไม่
เป็นที่รู้จักในวงการเพลงบ้านเรา เพราะพวก
เขามิได้สร้างงาน “ตามก้น” ใคร หรือท�าเพลง
ตามใบสัง่ของนายทนุใหญ่เจ้าของค่ายเพลง แต่
ถ้าหากคุณเป็นคนหนึ่งที่รู้จัก หรือชื่นชอบกับ
วง “บอยไทย” หรือแม้ “แสนค�านึง” ของท่าน
อาจารย์ชยัภคั ภทัรจนิดา Bangkok Acoustic 
กน่็าจะเป็นทีผ่่านหผู่านตามาบ้าง เนือ่งเพราะ
จัดอยู่ในแบบฉบับการท�าเพลงแนวเดียวกัน 
นั่นคือ Thai Contemporary ที่เป็นการผสม
ผสานกลิ่นอายส�าเนียงดนตรีไทย (เดิม) เข้า
กับแนวดนตรีสากล ทั้ง Jazz, Bossa Nova, 
Reggae และ Funky เพื่อเป็นการขยายกลุ่ม

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 [7]

แ ผ่ น เ สี ย ง ชุ ด “เพ้อ”
B a n g k o k  A c o u s t i c

คนฟังที่ไม่เคยได้ฟังดนตรีไทย (เดิม) จะได้เข้า
มาสัมผัสกับความเป็นดนตรีไทย (เดิม) ใน   
รูปแบบดนตรีที่มีความหลากหลายแนวทาง
อย่างเป็นสากลมากขึ้น

...น่าดีใจครับ ที่ได้รับทราบข่าวว่าคุณโจ 
โปสเตอร์ ผู้เป็น Music Lover ซึ่งได้เกิดเผลอ
ตวัเผลอใจใช้ทนุทรพัย์ส่วนตวัไปผลติแผ่นเสยีง         
เพลงไทยระดับคุณภาพมาแล้ว 3 อัลบัม                                           
และได้ตัดสินใจน�าเอาอัลบัม “เพ้อ” ของวง 
Bangkok Acoustic นี่แหละครับมาจัดท�าเป็น    
แผ่นเสียง (Vinyl) โดยผ่านกระบวนการอัน
พิถีพิถัน นับตั้งแต่จัดส่งมาสเตอร์ต้นฉบับที่                                             
คุณ Nung ได้ท�าการ Mixed-Down ไว้ไป
ให้ทาง Pauler Acoustics หรือ Stockfish 
Records บริษัทจัดท�าแผ่นเสียงและซีดีที่มี      
ชือ่เสยีงอย่างมากในระดบัโลกของเยอรมนั คอ
นักฟังไฮ-เอ็นด์เป็นต้องรู้จักกิตติศัพท์ท�าการ
รีมาสเตอร์ใหม่พร้อมตัดแผ่นในระบบ DMM 

อันว่าระบบตัดแผ่นเสียงแบบ DMM (Di-
rect Metal Mastering) นั่นไซร้เป็นวิธีที่กัด   
แม่พิมพ์ลงเน้ือทองแดงโดยตรง ซึ่งคิดค้น
พฒันาในช่วงปลายทศววรษที ่20 โดย 2 บรษิทั

ในเยอรมันที่ล้วนเกี่ยวข้องในวงการบันทึก-
เสียงชั้นยอดของโลก Telefunken-Decca 
(TelDec) และ Georg Neumann GmbH 
นัยว่าจะให้คุณภาพเสียงที่ดีในระดับเยี่ยมยอด 
ใกล้เคียงกับระบบไดเร็คท์-คัทเลยทีเดียว

ซึง่ก่อนหน้านีแ้ผ่นเสยีงชดุ “รมิน�า้คนืหนึง่” 
ก็ได้เป็นประวัติศาสตร์หน้าแรกส�าหรับแวดวง
แผ่นเสียงเพลงไทยสากล ที่ตัดแผ่นในระบบ 
DMM โดยฝีมือการจัดการของคุณโจ โปสเตอร์ 
ที่ได้อุทิศตัวเข้ามารับหน้าที่ Manufacturing 
Management ช่วยดแูลการผลติให้ (มไิด้ลงทนุ
ผลิตเอง) และส�าหรับครั้งนี้อัลบัม “เพ้อ” ของ
วง Bangkok Acoustic ก็ก�าลังจะมีเวอร์ชัน
แผ่นเสียงออกจ�าหน่ายโดยฝีมอืการจัดการของ
คณุโจ โปสเตอร์ ซึง่ท�าหน้าทีเ่ป็นทีป่รกึษาการ
ผลิตและดูแลในเรื่องการสั่งจองล่วงหน้า ด้วย
ความไว้วางใจของคณุ Nutthavud Punsaichur 
ผูเ้ป็นโพรดวิเซอร์ของอลับมั ภายใต้ลขิสทิธิข์อง 
Groovin’ House Records ต้นสังกัดอัลบัม

ไอ้เรามันก็คนไทยใจรักชาติ ที่มีใจนึก
อยากจะให้มีแผ่นเสียงเพลงไทยดีๆมีคุณภาพ        
ไว้ให้ได้ภาคภูมิใจ สามารถน�ามาใช้เปิดฟังเป็น
แผ่นเรเฟอเรนซ์ได้อย่างทัดเทียมแผ่นยุโรป, 
เมกา หรือว่านิปปอน กับเขาบ้าง จึงให้รู้สึก
ดีใจจนเนื้อเต้นรีบติดต่อคุณโจ โปสเตอร์ ขอ
แผ่นตวัอย่าง test pressing มาฟัง จะได้เขยีน                                      
แนะน�ากันไว้ล่วงหน้า ก่อนที่แผ่นจริงจะออก
วางจ�าหน่าย ...บอกได้ค�าเดียวว่า “เยี่ยมยอด”                                             
ครับ โดยส่วนตัวยืนยันว่า “ดีกว่า” แผ่นเสียง                                          
“ริมน�้าคืนหนึ่ง” (ซะอีก) ในแง่ความอิ่มฉ�่า
ของเสียงดนตรี มีความลึกของจินตภาพ
เสียง (Image) ที่รับรู้ได้ชัดเจนในเวทีเสียง 
(Soundstage) รวมทั้งปลายเสียงสูงๆที่เปิด
โปร่งกว่า ฟังโดยรวมแล้วทัง้เสยีงร้องและเสยีง
ดนตรีมีชีวิต-มีวิญญาณที่ฟังแล้วให้ความเป็น
ตัวเป็นตนดีมาก ทั้งยังให้สภาพบรรยากาศ 
(Atmoshere) ที่สัมผัสได้ไม่แพ้แผ่นเสียงของ
ค่ายดังในต่างประเทศ ...ดังนั้น “ห้ามพลาด” 
ครับส�าหรับคอไวนีลลิซึ่มทั้งหลาย

แผ่นเสียงชุด “เพ้อ” เปิดจองทั่วไปตั้งแต่
วันที่ 5 ธันวาคมที่ผ่านมา และจะเริ่มวาง
จ�าหน่ายทั่วไปในวันที่ 15 มกราคม 2556 แต่
ส�าหรับผู้ส่ังจองจะเริ่มส่งแผ่นให้ตั้งแต่วันที่ 8 
มกราคม 2556 (หรือก่อนหน้านั้น) ด้วยราคา
ปก 1,990.-บาท แต่ราคาสั่งจองล่วงหน้าแค่ 
1,800.-บาท (ราคาจ�าหน่ายปลีกทีร้่านค้าทัว่ไป
ไม่ต�า่กว่า 1,900.-บาท โดยผลติเป็นแผ่นสขีาว 
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700 แผ่น และแผ่นด�า 300 แผ่น (Speed 
33-1/3 RPM) จองครบสองสีพร้อมแผ่น test 
pressing ราคาจะอยู่ที่ 5,900.-บาท

แต่เนื่องจากขีดจ�ากัดของการบรรจุเพลง
บนแผ่นเสียงที่สปีด 33-1/3 ซึ่งเกินกว่า 30 
นาทไีปได้ไม่เท่าไหร่ (เพือ่ให้คณุภาพการรบัฟังดี
ทีส่ดุ) ท�าให้จ�านวนเพลงบนแผ่นเสยีงนีมี้อยู ่9 
เพลง จากทั้งสิ้น 12 เพลงในแผ่นซีดีต้นฉบับ 
ดังรายชื่อเพลงต่อไปนี้ครับ:- 1. กุลสตรีไทย 2. 
สร้อยแสงแดง 3. ละเมอสาว 4. ค้างคาวกิน
กล้วย 5. เพ้อ 6. Beat of Siam 7. ลาวเจรญิศรี   
8. เขมรไทรโยก และ 9. เกี่ยวข้าว บทเพลง
ที่มิได้บรรจุลงบนแผ่นเสียงได้แก่:- สุขใจ, นก
ขมิ้น และ Southern Funk ซึ่งโดยส่วนตัว                                   
ให้รู้สึกนึกเสียดายเพลง “นกขมิ้น”  เป็นที่สุด 
เพราะคุณดวงพร ผาสุข ร้องไว้ได้อย่างสุดซึ้ง   
อีกทั้งในช่วงท้ายของเพลงก็มี Movement 
เป็นท่วงท�านองที่ไพเราะมากๆ ซึ่งก็คงต้องไป
หาแผ่นซีดีต้นฉบับนั่นแหละมาเปิดฟัง เพราะ
แผ่นซีดีที่ก็ถูกน�าไปรีมาสเตอร์โดย Pauler 
Acoustics เช่นกันนั้น (ราคาปก 990.- ราคา
สั่งจอง 850 .-) มีจ�านวนเพลงเท่ากับบน   
แผ่นเสียงครับ 

เรามารู้จักกับ Bangkok Acoustic และ
โดยเฉพาะคณุดวงพร ผาสขุ ทีเ่ป็นนกัร้องของ               
วงกันบ้างนะครับ ดวงพร ผาสุข ช่ือเล่น ปุ้ย 
เกิดเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2525 จบ
มธัยมศกึษาจากโรงเรยีน บดนิทรเดชา 2 (สงิห์ 
สิงหเสนี) และมาศึกษาต่อที่ คณะคุรุศาสตร์ 
ภาควชิาดนตรศีกึษา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ร�า่เรยีนการขับร้องมาจากคณุครอูาทร ธนวฒัน์ 
และคุณครูสุดจิตต์ ดุริยประณีต ผลงานที่ผ่าน
มาได้ร้องเพลงประกอบละครเร่ือง ลูกทาส, 
เสือ และสี่แผ่นดิน (เป็นเพลงประกอบละคร
จากบทประพันธ์ของ ศ.พลตรี ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ 
ปราโมช ทีก่�ากบัการแสดงโดย มล.พนัธุเ์ทวนพ 
เทวกุล (หม่อมน้อย) บรรเลงโดยวง Zansab 
Philharmonic Orchestra) 

ปุ ้ยเริ่มท�างานเกี่ยวกับดนตรีไทยตั้งแต่
ตอนเรียนอยู่ชั้นม.5 ที่โรงเรียนบดินทรเดชา 
2 (สงิห์ สงิหเสน)ี โดยทีค่ณุลงุถอืเป็นครดูนตรี
คนแรกของเธอ ทั้งนี้พรสวรรค์ด้านดนตรีไทย
ของปุย้ เริม่ชดัเจนขึน้เมือ่เธอมโีอกาสเดนิสาย
ประกวดดนตรไีทยในหลายๆเวท ีจนมีแมวมอง
ในวงการเพลงสนใจตวัเธอ กระทัง่มโีอกาสเข้า
มาท�างานเบือ้งหลังให้กบันักร้องดังๆด้วยการ
ขับร้องคอรัส และร้องไกด์อยู่ช่วงเวลาหน่ึง 

ก่อนที่จะจับผลัดจับผลูมาร้องเพลงประกอบ
ละครบ้างเป็นครั้งคราว         

ปุ้ยเข้ามาเป็นนักร้องแบบเต็มตัว ก็ตอน
ที่มาท�างานร่วมกับวง Bangkok  Acous-
tic โดยการชักชวนของอาจารย์ปอง-ณรงค์
ฤทธิ์ โตสง่า (ขุนอิน) ในงานประชันดนตรี
ไทยจากสังคีตศาลา ซึ่งก็เป็นเรื่องบังเอิญ 
เพราะวันนั้นปุ้ยไปร้องเพลงไทยเดิมแทนรุ่น
พี่ที่จุฬาฯ ซึ่งก�าลังจะไปเรียนต่อที่อเมริกา 
(เรียกว่าไปในฐานะตัวส�ารองนั่นแหละ) และ                    
หลังจากที่อาจารย์ณรงค์ฤทธ์ิ โตสง่า กับ          
ทมีงานโพรดวิเซอร์มองเหน็แวว จึงเปิดโอกาส
ให้เธอเข้ามาลองอัดเพลง ก่อนจะตอบรับ                                                          
เธอในฐานะนักร ้องน�าของวง Bangkok 
Acoustic และจากนั้นไม่นาน งานคุณภาพ
ชิ้นแรกของเธอกับวง Bangkok Acoustic ใน
อัลบัม “เพ้อ” ก็ออกสู่ตลาดในช่วงปีพ.ศ.2547

ในขณะที่ Bangkok Acoustic ถือเป็นวง
ดนตรทีีเ่กดิจากการรวมตวัของนกัดนตรรีุน่ใหม่ 
ท้ังฝั่งดนตรีไทยและสากลที่ต้องการจะสืบสาน
ต่อถงึความเป็นไทยโดยน�าเอาเครือ่งดนตรไีทย 
เช่น ระนาด ซอ ขลุ่ย มาผสมกับดนตรีสากล
หลากหลายสไตล์ทัง้แจสส์, บอสซาโนว่า, เรก็เก,                                                 
ฟังค์กีย์ ฯลฯ เน้นซาวน์ดแบบอะคูสติคฟัง
สบายๆ เพื่อหวังให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของ
คนท่ีรักดนตรีไทยและส�าหรับบุคคลทั่วไปที่ 
ชื่นชอบในรูปแบบของวงดนตรีแบบร่วมสมัย

และน่ีคือค�าอธิบายถึงที่มาของแต่ละ        
เพลง ซ่ึงขออนุญาตน�ามาลงไว้จะได้ทราบใน
รายละเอยีดกนัเตม็ตามทีป่รากฏบนปกแผ่นซดีี
ต้นฉบับ:- “กุลสตรีไทย” เป็นเพลงที่แต่งขึ้น
มาใหม่ โดยน�าเอาความเป็นเพลงลูกกรุงสมัย
ก่อน มาท�าให้เข้ากับยุคปัจจุบัน โดยมีเครื่อง
ดนตรีไทยคอยสอดรับ ร้องน�าโดยคุณดวงพร 
ผาสุข “สร้อยแสงแดง” เป็นเพลงไทยเดิมที่  
ใช้ประกอบระบ�าไก่  ในละครเรื่องพระลอ โดย
น�ามาเรียบเรียงในสไตล์พ็อพแจสส์ผสมละติน
นดิๆ ร้องน�าโดยคณุดวงพร ผาสขุ “ละเมอสาว” 
เป็นเพลงทีใ่ห้อารมณ์สนกุสนานแบบลกูทุง่ใน
ยุคบางขุนพรหม โดยได้รับเกียรติจากคุณรอง 
เค้ามูลคดี มาร้องน�าในเพลงนี้และเป็นครั้ง
แรกของการร้องเพลงลงอัลบัม โดยมีเนื้อหา
ของชายหนุ่มไปแอบชอบหญิงสาวแต่ไม่กล้า
บอก “ค้างคาวกินกล้วย” เป็นเพลงบรรเลง
ที่คนไทยรู้จักกันดี  น�ามาเรียบเรียงในสไตล์
ละติน เน้นความสนุกสนาน 

“เพ้อ” เป็นเพลงในสไตล์อะคูสติคผสมกับ

จังหวะละตินช้าๆ และเป็นเพลงที่แต่งขึ้นใหม่
เพือ่ให้เข้ากบัยคุสมยั “ลาวเจรญิศร”ี เป็นเพลง
ไทยเดิมที่น�ามาเรียบเรียงใหม่ในสไตล์บอสซา
โนว่า ผสมกบัจงัหวะแบบไทยๆ “เขมรไทรโยค” 
เป็นเพลงที่มีอายุมานานกว่า 100 ปี น�ามา
เรียบเรียงใหม่ในสไตล์แทงโก เพื่อแสดงถึง
ความเป็นอมตะของเพลงๆนี ้“เกีย่วข้าว” เป็น
เพลงที่ใช้ร้องในประเพณีลงแขก เพื่อเป็นการ
พักผ่อนหย่อนใจและสนุกสนานไปพร้อมๆกัน 
โดยน�ามาเรียบเรียงใหม่ในสไตล์เร็กเก และ
เนื้อร้องซึ่งมีทั้งเก่าและส่วนที่เพิ่มเติม โดยที่
เราพยายามเสาะหาชื่อผู้แต่งอย่างสุดความ
สามารถ ซึ่งเรามิได้ตั้งใจจะล่วงละเมิด ก็ต้อง
กราบขออภัยด้วยใจจริงมา ณ บัดนี้

“สุขใจ” เป็นเพลงที่แต่งขึ้นใหม่ในสไตล์  
คันทรีย์ มีเนื้อหาที่ส่ือถึงไม่ว่าจะร้องเพลง
ฝรั่งหรือเพลงไทยๆก็ท�าให้เราสุขใจ โดยเรา
ได้ใช้เครื่องดนตรีไทยคือ ขิม มาบรรเลงแทน
แบนโจ “Southern Funk” เป็นเพลงที่แต่งขึ้น
มาใหม่ มีกล่ินอายของความเป็นดนตรีทาง
ภาคใต้ ใช้จังหวะตะลุงมาผสมกับฟังค์กีย์ โดย
เราได้รับเกียรติจากอ.ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี มาร่วม
บรรเลงขลุ่ย “นกขมิ้น” เป็นเพลงเก่าที่เรา
ตั้งใจคงไว้ในท�านองและเนื้อร้องแบบดั้งเดิม 
โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกเป็นแนวไทยเดิม
ล้วนๆช่วงหลังเป็นแนวดนตรีในแบบของวง
ดนตรี Bangkok Acoustic และเพลงสุดท้าย 
“Beat Of Siam” เกิดจากแรงบันดาลใจของ  
โพรดวิเซอร์ทัง้ 2 คน ทีไ่ด้มโีอกาสไปร่วมแสดง
ดนตรีในเทศกาลดนตรีแจสส์ที่มาเลเซีย ซึ่ง   
ได้พบเหน็กลองพืน้เมอืงของประเทศมาเลเซยี
แสดงบนเวทีระดับโลกได้ จึงคิดว่ากลองของ
ไทยเราก็สามารถที่จะแสดงอยู ่ในระดับโลก     
ได้เช่นกัน จึงตั้งวง “สยามบีท” ขึ้นมา ซึ่งเป็น
วงทีม่ลัีกษณะและลีลาการแสดงเป็นของตวัเอง 
โดยได้รวบรวมเอากลองทกุชนดิเข้ามาผสมกนั 
มีกลิ่นอายของความเป็น World Music

สน ใจ ส่ั งซื้ อ  ส ามารถติ ดต ่ อคุณ โจ 
โปสเตอร์ (ศักดิ์ศิริ ปะโสทะกัง) โดยตรง
ได้ในหลากหลายช่องทางดังนี้ครับ:- joe-
poster@mac.com; facebook.com/joe-
poster; voice: 081.491.9624; voice+data 
(iPhone): 089.493.8666 หรือหาซื้อได้ที่                              
ร้านจ�าหน่ายแผ่นเสียงชั้นน�าได้ตั้งแต่ช่วงหลัง                                                      
ปีใหม่เป็นต้นไปครับ ■ ม ง ค ล
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C u s t o m   F i l e  ■   ‘จอม Project’

วันนี้เรามาเปลี่ยนแนวกันนิสนุงนะครับ 
จากที่ได้แนะน�าเรื่องราวที่เกี่ยวกับระบบ 

Multi-room กันมาพอประมาณได้หลายฉบับ
แล้ว ซึ่งทีแรกก็ว่าจะเขียนเรื่องเกี่ยวกับสินค้า
ใหม่คือ SoundCast ที่ออกตัวแร๊งส์มากๆ 
ใครเห็นก็ต้องร้องออกเสียงว๊าวๆๆๆๆ จน        
ไม้ยามกหมดโลก กเ็ลยเกรงว่าจะซ�า้ซ้อนกนัทัง้
เล่ม พากันเขียนถึงแต่ SoundCast  

ครานี้เลยว่าจะออกแนวเรื่องพื้นๆ แต่
หากว่ามีความส�าคัญมั่กๆ และก่อนอื่นต้อง
เรียนให้ท่านผู้อ่านที่เคารพทุกท่านได้โปรด
ทราบ ถงึจดุประสงค์ในการเขยีนบทความนีก้นั
ซะก่อน โดยทางผูเ้ขยีนมคีวามตัง้ใจทีจ่ะน�าเสนอ                                                                     
เรื่องราวของไฟฟ้าซึ่งมีความส�าคัญเป็นอย่าง
ย่ิงต ่อเครื่องเสียงทุกเครื่อง ทุกประเภท 
เรียกว่าท่านลองตรองดู ว่าถ้าไม่ส�าคัญแล้ว
ไฉนเครื่องกรองไฟ เครื่องควบคุมแรงดัน
ไฟฟ้า อุปกรณ์ต่างๆนานาที่เกี่ยวข้องกับการ
ปรับปรุงคุณภาพของระบบไฟฟ้าให้ดีขึ้นเพื่อ  
ใช้ประกอบกับการเล่นเครื่องเสียง จึงได้มีออก
มาจ�าหน่ายกนัอย่างมากมาย และมกีารพฒันา

อยู่เสมอในตลาด 
บทความนี้ก็มิได้เล็งไปในแง่โชว์ภูมิเป็น

งานวิชาการแต่อย่างใด หากแต่จะเรียน
น�าเสนอแบบบ้านๆที่อ่านกันได้เข้าใจบ้าง 
ไม่เข้าใจบ้างกันตามประสา โดยไม่ต้องมี
ประกาศนียบัตรทางไฟฟ้า และอีเล็คทรอนิคส์          
มาก่อนแต่ประการใด เนื่องเพราะส่วนใหญ่
แล้วบทความด้านนี้นั้นมักเป็นแบบภาษา
เทพ ภาษาของผู้ทรงภูมิ จึงท�าให้ยากส์ต่อการ
อันเดอร์สแตนด์-เข้าใจ--ยากอ่ะ  

จะด้วยว่าเพื่อนพ้อง น้อง พี่ ชาววิดวะ ทั้ง
หลายมิใคร่จะถนัดในการเขียนหนังสือด้วย
ภาษาทีธ่รรมดา และเมือ่ทกุท่านรบัทราบความ
ในใจของผูเ้ขยีนแล้ว ด้วยมนัสมองอนัน้อยนดิ
และด้วยรอยยกัในสมองทีต่ืน้เขนิของข้าผูน้้อย
นี ้จะขอรบัใช้ท่านผูม้อีปุการคณุทัง้หลาย ตาม
ก�าลงัสตปัิญญาจะอ�านวยเน้อ และถ้าหากท่าน 
มีค�าถาม หรือข้อแนะน�าประการใดแล้วก็แจ้ง
เข้ามาได้นะครับ ทางผู้เขียนยินดีน้อมรับค�า
ชี้แนะจากท่านด้วยใจเคารพ

ไฟฟ้านั้นส�าคัญไฉน......

ไฟฟ้า ค�าๆนี้มีสองพยางค์ แต่หากมี  
ความหมายมากมายต่อเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ    
อีเล็คทรอนิคส์ จะเปรียบไปก็เสมือนเส้นเลือด
ใหญ่หล่อเลี้ยงอุปกรณ์ชิ้นเล็กชิ้นน้อยภายใน
วงจรของเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้ท�างานได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้ออกแบบไว้ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ 
หากเราจะพูดถึงไฟฟ้าคงพออธิบายได้สั้นๆ
ง่ายๆว่าคือ พลังงานรูปแบบหนึ่งที่เราน�าเอา
มาใช้ขับเคล่ือนอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆทาง
ไฟฟ้าและอเีลค็ทรอนคิส์ เช่นเดยีวกนักบัน�า้มนั
ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงให้กับเครื่องจักรเครื่องยนต์ 
ดังนั้นไฟฟ้าจึงเป็นพลังงานที่มีความส�าคัญ
ยิ่งในชิวิตประจ�าวันของเรา (ถ้าไม่มีไฟฟ้าก็
ไม่มีเพลงฟังอ่ะจิ จริงป่ะ) แล้วถ้าจะถามต่อไป
อีกว่า แล้วองค์ประกอบทางไฟฟ้าอะไรหล่ะที่
มีความส�าคัญ ที่เราน่าจะหันมาให้ความสนใจ
กันจุงเบย

บ้านคุณมี
ส า ย ดิ น
แล้วหรือยัง
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ระบบไฟฟ้า
แบ่งเป็น 2 ชนิดใหญ่ๆหลักๆ 

แบบที ่1. ระบบไฟฟ้ากระแสตรง ส่วนมาก
จะใช้กบัเครือ่งใช้อเีลค็ทรอนคิส์ครบั ใช้แรงดนั
ต�า่ๆ 5-24 โวลท์ ตัวอย่างเอาที่ใกล้ตัวสุดๆก็
ที่ชารจ์โทรศัพท์ไงตัวเอง (ต่อจากปลั๊กเสียบท่ี
เป็นไฟฟ้ากระแสสลบักจ็รงิอยู ่แต่ตวัชาร์จเองมี
วงจรทีแ่ปลงระบบไฟฟ้าให้กลายป็นกระแสตรง
ก่อนแล้วจึงเข้าสู่วงจรการท�างานจ้า)

เท่านั้นจึงจะอนุญาตให้ใช้ไฟฟ้าได้ และหากถ้า
จะพูดถึงระบบไฟฟ้าในฝากฝั่งอเมริกาก็เป็น
ระบบ 110 โวลท์ 60 เฮิทซ์ 1 เฟส 3 สาย 
ส่วนที่ญี่ปุ่นนั้นก็ 100 โวลท์ 50 และ 60 เฮิทซ์                                             
แตกต่างกนัไปตามพืน้ที ่1 เฟส 3 สาย ดงันัน้                                                                                  
เวลาทีเ่ราน�าเอาเครือ่งใช้ไฟฟ้าจากต่างประเทศ                                                                                         
มาใช้ในประเทศไทย จงึต้องต่อผ่านหม้อแปลง 
ไฟฟ้าเพื่อลดแรงดันลงแล้ว จึงจะใช ้งาน        
ได้ หรอืถ้าเป็นประเทศในแถบยโุรปกจ็ะคล้ายๆ
กับระบบในประเทศไทยเรา หากแต่จะต่างกัน
กท็ีค่วามถีบ้่าง ในทีน่ีเ้รากล่าวกนัเฉพาะระบบ
ไฟฟ้าที่ใช้กันทั่วไปตามบ้านพักอาศัยที่มีขนาด
แบบชาวบ้านๆเค้าอยู่กันนะครับ 

และนอกจากระบบที่แตกต่างกันแล้วใน
แต่ละประเทศ ก็ยังมีลักษณะของปล๊ักเสียบ 
และตัวปลั๊กท่ีใช้เสียบก็แตกต่างกันออกไป ก็
เรียกว่ามีหลากหลาย แล้วแต่ว่าประเทศไหน
จะยึดเอารูปแบบของประเทศใดเป็นต้นแบบ 
แล้วน�าเอามาใช้ในประเทศของตน 

 เอาเป็นว่าอย่าไปเครียดกับเจ้าความ  
แตกต่างพวกนี้ให้มันมากเก๊ิน ถ้าเราไม่ใช่คน
ที่ต้องเดินทางไปรอบโลกอยู่เป็นประจ�า หรือ
ถึงแม้จะต้องออกไปรอนแรมยังต่างประเทศ
หากเราไม่เป็นบุคคลที่ต้องหอบหิ้วเอาอุปกรณ์
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าอีเล็คทรอนิคส์ไปใช้งานด้วยก็
ไม่ต้องกังวล และหากมีความจ�าเป็นก็สามารถ
ศึกษาจากข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก่อนเดินทาง 
ได้ ก็มนุษย์เรานี้เก่งจริงๆ แบ่งแยกได้ทุก
อย่าง อย่าว่าแต่ระบบไฟฟ้าเลย แม้ดิน แม้น�้า 
แม้ฟ้า เราชาวมนุษย์โลกก็ท�าการแบ่งแยกกัน
มาแล้ว คดิดซูคิรบัเดนิๆอยูไ่ม่รูอ้โิน่อเิน่ มสีทิธิ์
เดินตกประเทศนะครับ มนุษย์เราถ้าโง่เรื่อง                                            
แบ่งแยกลงบ้าง โลกจะสงบกว่านี้อีกเยอะ 
ทีนี้เรามาแยกความหมายของตัวเลข หน่วย
ของระบบไฟฟ้ากันที่ละส่วนกันเลย (ก็ผมเป็น
มนุษย์โลกเหมือนกันนิครับ แบ่งแยกเลยก็               
แล้วกานนนน)  

ตวัแรกครบั Volt (โวลท์) เตม็ๆว่า Voltage                                                     
โวลเทจ ตัวย่อคือ V เป็นหน่วยบ่งบอกถึง
ค่าแรงดันไฟฟ้าภายในระบบ เช่น ตอนคลอด
ออกมาจากโรงผลิตไฟฟ้าแรกๆเนี้ย เค้ามี  
แรงดันไฟฟ้าสูงกว่านี้มากครับ (ไม่ต้องค�านึง
ถงึตวัเลขใดๆให้มากนกันะครบั ขีเ้กยีจไปจ�า ก็
บอกแล้วว่าแบบบ้านๆ ไม่ต้องแป๊ะ ไม่ได้เอา
ไปสอบที่ไหน) ที่ต้องมีแรงดันสูงๆก็เพื่อจะ       
ได้ส่งไปได้ไกลๆยังไงล่ะฮับ เค้าถึงตั้งชื่อว่า                                                 
แรงดันไฟฟ้า พอส่งมาตามสายส่ง มาใกล้

บ้านเราแล้ว ก็ค่อยลดแรงดันลงโดยผ่าน
หม้อแปลงไฟฟ้าเหลือเลข 220 V ตามที่เคย 
ชินตากันนี้แหละจ้า อย่างเวลาที่เราชอบบ่น
กันว่า หม้อแปลงระเบิดๆไฟฟ้าก็จะดับเป็น
บริเวณที่หม้อแปลงลูกนั้นรับหน้าที่จ่ายไฟฟ้า
ให้ ซึ่งถ้าในระบบที่ถูกออกแบบมาเป็นอย่าง
ดีแล้ว เมื่อไฟฟ้าจากสายหลักเกิดเหตุขัดข้อง  
ไม่สามารถใช้งานได้ ก็จะสามารถน�าไฟฟ้าจาก
สายส่งอืน่มาใช้งานทดแทนได้ทนัท ีอนันีเ้รยีก
ว่าเสถียรภาพของระบบครับ เรียกว่ามีแพลน 
B อยู่เสมอมีความมั่นคงของระบบสูง ตัวเลข
ค่าแรงดนัไฟฟ้าอนันีส้�าคญันะครบั เพราะเวลา
ที่เราเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเราก็ต้องเลือกที่
แรงดันไฟฟ้าตรงกันกับระบบไฟฟ้านั้นๆ เมื่อ
ก่อนนี้ฮิทมากที่เราชอบเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าจาก
มาเลเซยี สงิคโปร์ มาใช้ในบ้านเรา เพราะแรง
ดันไฟฟ้าเท่ากันและราคาถูกกว่า 

แต่ปัจจุบันไม่ฮิทแล้ว เพราะเมื่อก่อนค่า
เงินหนึ่งเหรียญสิงคโปร์แค่สิบกว่าบาทต้นๆ 
แต่ตอนนีป้าไปยีส่บิกว่าบาทกลางๆนัน้เท่ากบั
ว่าราคาสนิค้าแพงขึน้เป็น 100 เปอร์เซน็ต์ คดิ
ค่าหิ้วแล้วไม่คุ้มครับ อีกทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าใน
บ้านเราก็มีเยอะแยะ มากมายหลากหลายทั้ง
ยี่ห้อและรูปแบบ ดังนั้นไม่น่าแปลกที่คนไทย
สมัยนี้ไม่นิยมหิ้วเครื่องใช้ไฟฟ้าจากเมืองนอก
กันแล้ว แต่ถ้าเป็นสินค้าประเภทอื่นๆ พี่ไทย
เรายังคงไว้ลายนักช็อพระดับโลก ฮ่า ฮ่า ยาว
ปายครับยาวปาย 

ความถี่ทางไฟฟ้า Hertz (เฮิทซ์) ตัวย่อคือ 
Hz เป็นหน่วยบ่งบอกความถ่ีทางไฟฟ้า หรือ
จ�านวนรูปคล่ืนไฟฟ้าในหนึ่งวินาที เช่น 50 
Hz แสดงว่ามรีปูคลืน่ไฟฟ้า 50 รปูคลืน่ในหนึง่
วินาที รูปคลื่นไฟฟ้าหรือรูปคลื่น Sine (ซายน์) 
ชื่อเต็มว่า Sinusoidal ฮื่อออ กระดากปาก ผม
ขอเรียกว่ายึกยือก็แล้วกัน ในหนึ่งวินาทีมี 50 
ยึกยือ เด่วมีรูปประกอบนิดหนึ่ง ค่าตัวเลขนี้ไม่
ค่อยมผีลต่อเครือ่งใช้ไฟฟ้าทัว่ไปนกั แต่จะมผีล
ต่อเครื่องใช้ประเภทมอเตอร์ ซึ่งความถ่ีของ
ระบบไฟฟ้าที่ต่างกัน ก็จะท�าให้ความเร็วรอบ
การหมุนของอุปกรณ์ประเภทมอเตอร์นั้นต่าง
กันด้วย เพราะทฤษฎีการออกแบบมอเตอร์นัน้

แบบที่ 2. ระบบไฟฟ้ากระแสสลับ ก็ที่เรา
ใช้ๆกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนี้แหล่ะ

เราจะมาเน้นกันที่ระบบไฟฟ้ากระแสสลับ
นะครับ เพราะเกี่ยวข้องกับเราอยู่เป็นประจ�า 
อย่างแรกเลยที่เป็นหัวใจของระบบก็คือ ต้อง
มีความเสถียรสูง คือไม่วูบๆวาบๆ เดี๋ยวเกิน 
เดี๋ยวขาด เจอประจ�ากับระบบไฟฟ้าตามต่าง
จังหวัด อ�าเภอนอกๆ เดี๋ยวก็ต�่ากว่าแรงดัน
ปกติในช่วงเวลาที่มีการใช้ไฟฟ้าเยอะๆ เช่น     
ช่วงหัวค�่า หรือก็มีเกินมาบ้างเป็นครั้งคราว 
มันต้องแรงดันไฟฟ้า 220 โวลท์แป๊ะๆซิจ๊ะ 
เครื่องจึงจะท�างานได้เต็มตามประสิทธิภาพ
ระบบไฟฟ้าของประเทศไทยไชโยของเราน้ัน   
ใช้ระบบ 220 โวลท์  50 เฮิทซ์  1 เฟส 2 สาย 
ในบ้านที่เป็นระบบเก่า หรือ 3 สายในบ้าน
แบบสมัยปัจจุบัน ลองไปสังเกตดูนะครับ ถ้า
ระบบไฟฟ้าทีบ้่านของท่านมรีทูีป่ลัก๊เสยีบอยูแ่ค่    
2 รตู่อหนึง่เครือ่งใช้ไฟฟ้านัน้แสดงว่าบ้านของ
ท่านสร้างมานานแว้ว เหอๆ แต่ถ้าเป็นแบบ      
3 รูต่อหนึ่งอุปกรณ์ไฟฟ้าก็แสดงว่าบ้านของ
ท่านเป็นสมัยปัจจุบันแล้วนะคร๊าบ 

ส ่วนที่มันต่างกันอยู ่หนึ่งสายน่ะก็คือ
สายดินไงหล่ะครับ สมัยก ่อนเราไม่ค ่อย        
ให้ความส�าคัญกับความปลอดภัยมากนัก จึง
ไม่มีสายดินอยู่ในระบบ 

แต่ในปัจจุบันนี้ทางการไฟฟ้าได้ออกเป็น
ข้อบังคับโดยก�าหนดให้เป็นระบบมาตรฐาน
ส�าหรับผู้ขอใช้ไฟฟ้าจะต้องมีระบบสายดิน
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ในสมการมค่ีาของความถีเ่ข้ามาเกีย่วด้วย (อย่า 
ให้เอามาลงเลยนะสมการน่ะ เจ็บหัว)

Phase (เฟส) องศาทางไฟฟ้า แต่ในที่นี้
บอกแบบนักวิชาเกินแบบตรงๆไม่ต้องแปล 
ถ้า 1 เฟสก็มีสายที่เป็นสายที่จ่ายไฟฟ้ามา                              
ให้ 1 เส้น เช่น ระบบ 220 โวลท์ 1 เฟส 3 สาย 
แสดงว่าในระบบนี้มีสายสามเส้น เป็นสายที่
มีไฟฟ้าจ่ายมาให้อยู่ 1 เส้น ถ้า 380 โวลท์ 3 
เฟส 4 สาย แสดงว่าในระบบมีสายสี่เส้นเป็น
สายทีม่ไีฟฟ้าจ่ายมาให้อยู ่3 เส้น ส่วนในความ
หมายอื่นๆของเฟสนั้นยังมีอีกนะครับแต่หยุด                                             
ไว้ก่อน

บอกเล่ามาว่าในระบบมีสายเท่านั้นเท่านี้
เส้น มีไฟฟ้าอยู่กี่เส้น แล้วเส้นที่เหลืออ่ะเป็น
ไรกันมั้ง? เอิ๊กกกก

1 เฟส 3 สาย ก็ไฟฟ้าหนึ่งเส้น นิวตรอน
หนึ่งเส้น สายดินหนึ่งเส้น 3 เฟส 4 สาย ก็
ไฟฟ้าสามเส้น นิวตรอนหนึ่งเส้น ส่วนสายดิน
นั้นนิยมต่อตรงจากแท่นเครื่องโลด

กอ็ยากจะเน้นเรือ่งสายดนินะครบั หากว่า
ที่บ ้านของท่านยังไม ่มีระบบสายดินแล้ว                                                   
ไซร้ ใคร่จะแนะน�าให้เพิ่มโดยไว เพราะระบบ
สายดินนัน้มคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ต่อสวสัดภิาพ
ความปลอดภัยของตัวท่านเองและสมาชิก
ภายในบ้านที่ท ่านรัก เมื่อระบบเกิดการ
ลัดวงจร แบบที่เราได้ยินกันบ่อยๆตามหน้า
ข่าวเวลาเกิดเพลิงไหม้ ค�าว่า ไฟฟ้าลัดวงจร ก็
จะตกเป็นจ�าเลยอยูป่ระจ�าๆ ซึง่เมือ่เกดิไฟฟ้ารัว่ 
หรอืไฟฟ้าดดู เจ้าสายดนินีแ้หล่ะท่ีจะเป็นอศัวนิ
ขีม้่าขาวมาช่วยชวีติเราไว้ ดงัท่ีเรามกัจะเห็นอยู่
เนื่องๆที่เครื่องท�าน�้าอุ่นว่า อันตรายถึงชีวิต
ถ้าไม่ติดตั้งสายดิน ระบบสายดินมีคุณสมบัติ
ส�าคัญดังนี้นี่เอง 

จึงเป็นข้อบังคับของการไฟฟ้าที่น�ามา
บงัคบัใช้กบับ้านทกุหลงั เหตทุีส่ายดนิสามารถ
ช่วยเรื่องไฟฟ้าดูดได ้นั้น ก็เพราะว ่าโดย
ธรรมชาตแิล้วไฟฟ้านัน้มคีวามมกัง่ายเป็นนสิยั
ครบั ทีแ่ห่งใดมคีวามต้านทานต�า่มันกจ็ะวิง่รีไ่ป
ทางนั้นทันที ดังนั้นในระบบอาคาร บ้านพัก
อาศยั การจะหาทีต่่อสายดนิให้ได้ประสทิธภิาพ
ดีนั้นก็ต้องมีการทดสอบความต้านทานของ
ดินบริเวณนั้นก่อน และเหตุที่เมื่อเกิดไฟฟ้า
ลดัวงจรแล้วนัน้มกัจะเกดิเพลงิไหม้ตามมานัน้ 
ก็เนื่องจากว่าเมื่อเกิดสถานะลัดวงจร ก็จะเกิด 
Fault (ฟอลท์) ขึ้นในระบบ ท�าให้เกิดความ
ร้อนสูงอย่างมหาศาลเกินกว่าที่ขนาดของสาย
ไฟฟ้าที่มีตัวน�าขนาดปกติจะทนรับได้ กระทั่ง

เมื่อร้อนมากๆก็เกิดเป็นเปลวไฟลุกไหม้ขึ้นมา 
พงึระวงันะครบัเจ้าปลัก๊พ่วงลวงโลกทัง้หลายที่
เราเห็นกันเต็มท้องตลาด ไม่ว่าห้างเล็ก ห้าง
ใหญ่ ข้างทาง ร้าน ตลาด สายไฟฟ้าขนาดเล็ก
นิดเดียว หรือไม่ก็ใหญ่แต่สายข้างนอก ขนาด
ตวัน�าไฟฟ้าข้างในนัน้เลก็นดิเดยีว แล้วยงัจะมี
ช่องให้เสียบเพียบบบบ เรานี้ก็ชอบบบบบ ว่า
มนัคุม้มมม ซือ้ครัง้เดยีวเสยีบได้ทกุอย่าง ระวงั
นะครบั อนัตรายมาก ลองสังเกตดนูะครบัก่อน
จะซื้อเจ้าปลั๊กไฟฟ้าเหล่านี้มาใช้ อย่างแรกเลย
ขอให้ดูที่ตัวเลขที่ระบุไว้ที่สายไฟฟ้าก่อน เช่น 1 
x 2 แสดงว่าสายไฟตวัน�านัน้มขีนาด 1 sq.mm. 
2 สาย ถ้าเป็น 0.75 x 3 นั้นแสดงว่าขนาด
ตัวน�าของสายไฟฟ้าคือ 0.75 sq.mm. 3 สาย 
(sq.mm.คือ ขนาดหน้าตัดสายไฟฟ้ามีหน่วย
เป็นมิลลิเมตร อ่านว่า สแควร์มิล และมีอีก
มาตรฐานคอื AWG American Wire Gauge )

ขนาดของสายไฟฟ้ายิ่งมีขนาดใหญ่ก็ยิ่งมี
ความสามารถทีจ่ะทนกระแสไฟฟ้าได้มาก เรยีก
ง่ายๆว่าใช้งานได้มากใช้ได้นานต่อเนื่อง ต่อ
พ่วงกับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้มากตามมาตรฐานที่
ก�าหนดอย่างมีหลักการที่ถูกต้อง  ดูอย่างสาย
ไฟฟ้าที่อยู่นอกตัวบ้านของเราซิครับ มักจะมี
ขนาดใหญ่กว่าสายไฟฟ้าภายในบ้านโขอยู ่หาก
ท่านอยากทราบรายละเอียดลึกๆกว่านี้ก็ลอง
หาข้อก�าหนดขนาดสายไฟฟ้าจากการไฟฟ้ามา
ศึกษาก็ได้ครับ จ�าได้ว่าสมัยเป็นนักศึกษานั้น
ต้องมานัง่จดนัง่จ�าเพือ่เอาไปสอบวิชาออกแบบ
ระบบไฟฟ้า เป็นเล่มเขียวๆเล็กๆ แต่ปัจจุบัน
ไม่ทราบว่าจะเปลี่ยนไปแล้วหรือไม่ จ�าได้แต่ว่า
อาจารย์ผู้สอนท่านบอกว่า “ซื้อไปเหอะ เอา

ตังค์ไปตีหรี่มากกว่านี้” หุ หุ แต่ห่วงทุกท่าน
จริงๆนะครับ กับการหาซื้อปลั๊กพ่วงไฟฟ้ามา
ใช้กัน ผมแปลกใจมากๆครับว่า ทางผู้ที่ดูแล   
และเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ปล่อยให้ปลั๊กพ่วง                                                
ลวงโลกพวกนี้ผลิตออกมาขายได้อย่างไร 
มากมายขนาดนี้ ของด้อยคุณภาพ ด้อย
มาตรฐานนี้หาได้ง่าย มีเยอะกว่ามากกว่าของ
ดีๆที่มีคุณภาพซะอีก ของดีจริงนั้นหาได้ไม่ 
ง่ายเลยครับ หากพอจะมีช่างที่ไว้ใจได้ให้เค้า
ต่อให้ใช้ดกีว่าครบั สเปคไปเลยว่าขออย่างน้อย 
2.5 x 3 ครับผม บ้านผมต่อใช้งานเองทุกตัว 
สายไฟฟ้าดีๆแพงๆนั้นผมต่อให้ภรรยาใช้รีด
ผ้าเรี๊ยบเรียบ อิ อิ

อย่าลืมนะครับ ไฟฟ้านั้นมีนิสัยมักง่าย 
ยิ่งสายดินมีขนาดใหญ่ก็จะมีความต้านทานต�่า 
ความสามารถในการน�ากระแสไฟฟ้าที่รั่วออก
ไปยงัระบบสายดนิกย็ิง่มปีระสทิธภิาพมาก และ
อย่าลืมต่อเชื่อมกับ Ground Rod หรือแท่ง
ทองแดงส�าหรับเชื่อมต่อสายดินนะครับ ตอก
ลกึลงไปในดนิประมาณ 50 เซนตเิมตร ถงึ 1.5 
เมตรก็โอแล้ว แต่ถ้าเป็นระดบัอาคารนัน้ก็ต้อง
ทดสอบค่าความต้านทานของดินบริเวณที่จะ
ตอกแท่งทองแดงกันก่อน และไม่ใช่แท่ง สอง
แท่งนะครับ ว่ากันเป็นโครงข่ายกันเลยเชียว 
และหากแม้นว่าดินบริเวณนั้นไม่ได้ค่าความ
ต้านทานทีก่�าหนด กต้็องขดุดนิเดมิบรเิวณนัน้
ออก แล้วน�าดินใหม่ที่มีค่าความต้านทานตาม
มาตรฐานมาใส่แทนลงไปกันเลยทีเดียวเชียว 
เหน็ไหมครบัว่าระบบสายดนินีส้�าคญัขนาดไหน

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



E q u i p m e n t Review ■

   
‘หมง มัลติแทร็ค’

NAD C 426
A M / F M  S t e r e o  T u n e r
“ ข อ ง ดี ที่ ใ ห้ คุ ณ รั บ ฟั ง ค ลื่ น ใ น อ า ก า ศ ไ ด้ อ ย่ า ง เ พ ลิ น ใ จ ”

NAD Electronics ชื่อนี้ที่มีความหมายบ่งบอกถึง 
“มิติใหม่แห่งการรับฟัง” หรือ “New Acoustic 
Dimension” แรกก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.1972 ใน
มหานครลอนดอน โดย Dr. Martin L. Borish 

ผู้เป็นทั้ง Electrical Engineer และ Ph.D. in Physics 
ด้วยจุดมุ่งหมายของการเป็นแบรนด์เคร่ืองเสียงที่สามารถ
อธิบายการท�างานได้ตามหลักวิชาการที่เข้าใจได้ง่ายๆ                   
ไร ้สิ่ ง เฟ ้อฝ ันหรือเป ็นเพียงแค ่แฟชั่นหวือหวาที่ ไม ่                                                                                                              
ให้แก่นสารใดๆแก่สมรรถนะการใช้งาน พูดง่ายๆว่า NAD           
มุ่งเน้นในสมรรถนะการใช้งานจริง มากกว่าส่ิงหวือหวา 
การออกแบบทุกอย่างเป็นไปเพ่ือผลการรับฟังเป็นหลัก
ส�าคัญ “Music First” แม้แต่ค่าสเปคก็ยังดูธรรมดาๆ 
ทว่าตรงตามค่าที่ตรวจวัดได้ ไม่มีการตกแต่งให้ค่าตัวเลขดู                      
สวยหรูผิดไปจากความเป็นจริง

Bjorn Erik Edvardsen เป็นหนึง่ในวศิวกรชัน้หวักะททิี่
เริ่มงานกับ NAD ตั้งแต่แรกเริ่ม สุดยอดผลงานของเขาที่
ท�าให้โลกได้ประจักษ์ในฝีมือ คือการออกแบบ NAD 3020 
อนัลอืลัน่ทัว่ทัง้วงการ ไม่ว่าคณุจะเล่นเครือ่งเสยีงอยูร่ะดบั

ใด คุณก็ยังต้องรู้จักและครอบครองมัน ด้วยความที่ NAD 
3020 เป็นสเตรีโอ อินติเกรตเตด แอมป์ ที่สมรรถนะและ
คุณภาพเสียงที่เกินตัว สูงค่า เกินราคา ทว่าไม่เกินกว่าที่จะ
ครอบครองมัน NAD 3020 จึงสร้างปรากฏการณ์มากมาย
หลายอย่างจารึกไว้ในวงการ

NAD 4020 เป็นสเตรีโอ จูนเนอร์ แบบอะนาล็อก (มี
เขม็บอกค่าความถีค่ลืน่วทิยบุนหน้าปัด) ทีอ่อกมาคูก่นั ด้วย
สมรรถนะการรับและจับคลื่นที่แม่นย�า รวมทั้งให้ค่าการ
แยกแยะช่องสัญญาณ (Channel Separation) อันโดดเด่น 
ถือเป็น AM/FM Stereo Tuner ที่สร้างชื่อให้แก่ NAD จน
เป็นหนึ่งในตองอูเช่นกัน

พัฒนาการด้าน AM/FM Stereo Tuner ของ NAD ผัน
ผ่านไปหลายรุ่น จนมาถึง C 426 ณ ปัจจุบัน ซึ่งนับว่ามี
ความโดดเด่นมากจริงๆ ทั้งในแง่ของคุณภาพการรับฟัง 
และสมรรถนะการรับคลื่นวิทยุ ด้วยการใช้ MOS-FET RF 
Front End ที่สามารถ reject สัญญาณรบกวนแทรกซ้อน
ในคล่ืนวิทยุที่รับฟังได้อย่างเห็นผล ไม่ว่าคุณจะรับฟังคล่ืน
หลักค่าใดๆบนหน้าปัดจากซ้ายสุดไปจรดขวาสุด ก็จะรับฟัง                              
ได้ชัด โดยปราศจากเสียงสอดแทรกก็อกๆแก๊กๆจากสถานี
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วิทยุคลื่นข้างเคียง หรือแม้กระทั่งคลื่นวิทยุชุมชนที่อยู ่
ละแวกใกล้เคียงเบียดแทรกก็ตามที

ความโดดเด่น

ขนาดบ้านผมอยู่ล�าลูกกาที่มีสถานีวิทยุชุมชนตั้งอยู ่ 
หนาแน่น จน increment ห่างกันแค่เพียง 0.25 MHz 
เท่านัน้  และแม้ใช้สายอากาศแบบหนวดกุง้ธรรมดาต่อเข้า
กับ C 426 ก็ยังสามารถรับคลื่นหลักๆอย่าง 88, 90, 92, 
94, 96, 97.5, 98, 99.5, 100, 100.5, 101, 101.5, 102, 
102.5, 103.5, 104, 105, 107 และ 107.5 MHz ได้ชัดเจน 
แทบจะไม่เคยได้ยินเสียงแทรกซ้อนรบกวนเข้ามาในขณะ 
รับฟัง รวมทั้งยังไม่มีอาการจางหาย หรือคลื่นหลุดขณะ                                                             
รับฟัง ซ่ึงน่ันแสดงถึงสมรรถนะในการดูดรับ-จับคลื่น
สัญญาณที่ดีทีเดียว หากเสียบต่อผ่านสายอากาศนอกบ้าน
จะยิง่ช่วยเพิม่ก�าลงัรบัคลืน่วทิยใุห้สงูขึน้ ความแจ่ม-กระจ่าง
ชัดของการรับฟังแต่ละคลื่นสถานีก็จะยิ่งดีขึ้นไปอีก

ดูได้จากค่าสเปค Usable Sensitivity อยู่ที่ 15 dBµ, 
Capture Ratio อยู่ที่ 3 dB กระทั่ง Channel Separation 
ก็มีค่าระหว่าง 33 dB-42 dB รวมทั้งค่าความสงัด หรือ 
Signal/Noise Ratio นั้นอยู่ที่ 66 dB นับว่าท�าได้ดีพอตัว
ส�าหรับการรับฟังระบบสเตรีโอ ส่วนการรับฟังแบบโมโน
จะอยู่ท่ี 72 dB ซ่ึงน่ีถือว่าดีมาก และหากการรับฟังระบบ   
สเตรีโอมีปัญหา เพราะถูกคลื่นที่อยู่ใกล้เคียงแทรกซ้อน C 
426 ก็มีปุ่ม Blend ท่ีจะปรับการแยกสเตรีโอให้แคบเข้า 
เพื่อช่วยลดเสียงรบกวน และยังช่วยเพิ่มการรับฟังให้ชัดยิ่ง
ขึ้นส�าหรับระบบโมโน

ไม่เพียงแค่นั้น NAD ยังได้เลือกสรรอุปกรณ์ที่ใช้อย่าง
ด ีมกีารออกแบบภาคจ่ายไฟใหม่ให้มสีมรรถนะสูงขึน้ ไร้การ
แผ่คลืน่สญัญาณรบกวนขณะใช้งาน ทัง้ยงัมผีลช่วยลดภาวะ
โลกร้อนด้วยอตัราบรโิภคพลงังานทีต่�า่ลง แม้ในขณะเตรยีม
พร้อมใช้งาน (standby) ก็กินไฟไม่ถึงครึ่งวัตต์

ในการรับฟังมีบางครั้งที่ต้องกดปุ่ม Blend เพื่อรับฟัง
ในแบบ Mono ทดแทนระบบสเตรีโอ ส�าหรับในบางคลื่น
สถานีที่อยู ่ไกลมากๆจนคลื่นส่งมีก�าลังอ่อนแรงลง แต่
รับรองว่า ความสมดุลของสุ้มเสียงนั้นไม่เปล่ียนแปลงไป 
ไม่ว่าจะรับฟังในระบบ Stereo หรือ Mono ก็ตามที เพียง
แต่ในแง่การรับฟังระบบ Stereo คุณจะรับฟังการแยกแยะ
เสียงซ้าย-ขวาเพิ่มขึ้นมา และหากว่าเกิดชื่นชอบสถานีไหน
เป็นพเิศษ ก็สามารถตัง้โพรแกรมคล่ืนสถานไีว้ล่วงหน้าแบบ 
Preset Station ได้ถึง 30 สถานี (AM-30 / FM-30 ) โดยที่
เมื่อรับคลื่นสถานีไหนได้ชัดเจนก็จัดเก็บเข้าในหน่วยความ
จ�าสถานีล่วงหน้า เมื่อต้องการจะรับฟังคลื่นสถานีไหนก็กด      
ไล่ได้จากปุ่มกด Preset 3/4 บนรีโมท คอนโทรล

คุณภาพเสียงของ C 426 ในระบบสเตรีโอ นอกจาก
จะแผ่กว้างแล้วยัง “เปิดเผย” ในรายละเอียดเสียงต่างๆ 
ได้ดีพอประมาณ (น่าพอใจ) ทว่าทางด้านความลึกของ
เสียงนั้นยังไม่ถึงขนาดถอยลึกเข้าไปเรียงรายเป็นแถวเป็น
แนวอยู่ด้านหลังแนวตั้งวางล�าโพงนักก็ตาม อย่างไรก็ตาม
คุณภาพเสียงที่ได้ฟังนั้น “ไม่มี” ความจัดจ้านแข็งกระด้าง
ระคายหูเลยแม้แต่น้อย ฟังแล้วเพลินใจ เปิดฟังสถานีที่                
ชืน่ชอบไปเรือ่ยๆ ไม่ต้องมานัง่กงัวลเรือ่งเปลีย่นแผ่นอย่าง
การเล่นซีดีหรือแผ่นเสียง
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มีปุ่มใช้งานอะไรกันบ้าง

บนแผงหน้าเครื่องของ C 426 เรียงจากซ้ายไปขวา 
เริ่มจากปุ่มกด Power On / Standby ที่เมื่อได้เสียบปลั๊ก
ไฟฟ้าเข้าเครื่องแล้ว สถานะการท�างานของ C 426 จะ
อยู่ในสภาวะเตรียมพร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ และดวงไฟ                                                 
LED รอบๆตัวปุ่มก็จะเรืองแสงสีส้ม จนเม่ือได้กดปุ่มน้ี            
ดวงไฟ LED รอบๆตัวปุ ่มก็จะเรืองแสงเป็นสีฟ้าสด                                                              
บ่งบอกถึงสภาวะการเปิดใช้งานเครื่อง จอแสดงผลก็จะ
ปรากฏข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคลื่นวิทยุที่ก�าลังรับฟัง
อยู่ขึ้นมา 

ถัดจาก ปุ่มกด Power On / Standby ก็จะเป็นปุ่มกด
เลือก AM/FM ถัดไปอีกก็จะเป็นปุ่มกด FM Mute/Mode 
เพื่อปรับเลือกว่าจะตัดเสียงออกขณะก�าลังจูนหาคลื่นหรือ
ไม่ รวมทั้งการเลือกว่าจะรับฟังคลื่น FM สถานีนั้นในระบบ                                                           
สเตรีโอ หรือว่าโมโน ถัดไปก็จะเป็นปุ่มกด Blend ซ่ึง
ท�าหน้าที่ส�าคัญดังที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น ถัดไปอีกเป็นปุ่ม
กด Display เพื่อแสดงถึงข้อมูลการใช้งานต่างๆ รวมท้ัง      
สถานะการรับฟังคลื่นสถานีวิทยุที่รับฟัง ถัดไปอีกเป็นปุ่ม
กด Memory เพื่อใช้ท�าหน้าที่จัดเก็บคลื่นสถานีที่รับฟังเข้า
ไว้ในหน่วยความจ�า น�าไปเป็น Preset Station แต่หากกด
ปุ่ม Memory พร้อมๆกับการกดปุ่ม Display เจ้า C 426 
ก็จะกลายเป็นท�าหน้าที่ลบทิ้งคลื่นสถานีที่จัดเก็บไว้ หรือว่า 
Delete มาถงึปุม่กดสดุท้ายบนแผงหน้าเครือ่ง Preset/Tune 
เพือ่ใช้เลอืกว่าจะจนูหาคลืน่จากคลืน่หลกัๆ หรอืว่าจะจนูหา
ใน Preset Station ส่วนปุม่ใหญ่สดุ ด้านขวาสดุบนแผงหน้า

เครือ่งนัน่แหละครบั คอืปุม่หมนุจนูหาคลืน่ทีต้่องการรบัฟัง 
การมีปุ่มกด FM Mute นั้นจะช่วยตัดเสียงสอดแทรก

ต่างๆในขณะท�าการจูนหาคลื่น จึงไม่ต้องคอยขยับปรับ
ลดระดับความดังเสียงให้เบาลง ก่อนที่จะจูนหาคล่ืน แล้ว
ค่อยมาเร่งเพิ่มความดังเสียงเอาเวลาได้คลื่นที่ต้องการ             
รบัฟังให้ยุง่ยาก ปุม่นีม้ทีัง้ทีบ่นแผงหน้าเครือ่ง และบนรโีมท 
คอนโทรล เช่นเดียวกับปุ่มกด Blend 

ส่วนบนแผงหลังเครื่องของ C 426 เรียงจากซ้ายไป
ขวา เริม่จากช่องเสยีบสายอากาศ ทัง้ของ AM และ FM ถดั
เข้าไปกจ็ะเป็น Outputs แบบ RCA ของทัง้ 2 ช่องสญัญาณ
ซ้าย/ขวา และใกล้ๆกันเป็นช่องเสียง RS-232 เพือ่การเสียบ
ต่อ Upgrate อนาคต นอกนั้นอีก 2 ช่องเสียบที่เหลือก็จะ
เป็น IR IN และ +12V Trigger In ส�าหรับการต่อพ่วงการ
ใช้งานระหว่างอปุกรณ์อืน่กบั C 426 ส่วนช่องเสยีบสดุท้าย
บนแผงหลังเครื่องของ 

C 426 นัน้เป็นช่องเสยีบสายไฟฟ้าเข้าเครือ่ง หรอื AC 
IN ซึ่งเป็นแบบ 2-ขา

สรุปส่งท้าย

นิตยสาร Hi-Fi Choice ถึงกับยกย่องให้ C 426 อยู่ใน
ระดับ Hi-Fi Choice Recommended พร้อมกับประโยค
เด็ดว่า “This isn’t just a very good budget tuner: 
it’s a very good tuner, period.” ในขณะที่ TechRadar 
Rating นั้นให้คะแนน C 426 ไว้สูงถึง 5/5 เรียกได้ว่า                        
“ไร้การติติงใดๆ” ครับ
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I n - H o u s e Test ■

   
อธิวัฒน์

SoundCast “OutCast Jr.”
ล ำ โ พ ง ส า ร พั ด ป ร ะ โ ย ช น์  ที่ . . . เ สี ย ง ดี ม า ก ก ก

หลังจากที่เปิดตัวสินค้าน้องใหม่ในเครือ บ้ า น           
ท ว า ท ศิ น ของเราไปเมื่อคราวก่อนแล้ว ก็น�าไป
เปิดตัวกันเป็นๆอีกทีที่งาน Conice Open House 
& Swap Day เมือ่กลางเดอืนธนัวาคมทีผ่่านมานัน้ 

ผลิตภัณฑ์น้องใหม่ในนาม SoundCast ก็ได้รับความสนใจ
สอบถามกันมามากมาย ว่าเป็นอย่างไรบ้าง เพราะเป็น
แบรนด์ใหม่จริงๆคือ เพิ่งเปิดตัวในอเมริกามาได้ไม่นาน 
ชื่อชั้นก็เลยอาจจะไม่ได้เป็นที่รู้จักในวงกว้างนัก

แต่แม้ชือ่จะใหม่ แต่จรงิๆแล้วทมีผูบ้รหิาร SoundCast 
นัน้ ล้วนแล้วแต่เป็นมอืเก่าในวงการเครือ่งเสียงและวงการ
เพลงกนัแทบทัง้นัน้ ทมีออกแบบดไีซน์นัน้ หากเผยแบรนด์
ที่เคยร่วมมือท�ากันมาก่อน ก็แทบจะครึ่งวงการแล้ว แถม   
ผู้บริหารบางคนก็เคยท�างานร่วมกับค่ายเพลง Audiophile 
อย่าง Sheffield Lab, Telarc และอีกหลายๆค่ายมาด้วย
ซ�า้ไป ดงันัน้จงึแทบไม่ต้องห่วงเลยว่า เรือ่ง “คณุภาพเสยีง” 
นั้น จะดีหรือไม่? 

ว่าแล้วเราก็เลยขอท�าการทดสอบ SoundCast รุ ่น 
OutCast Jr. กันเลยดีกว่า 

OutCast Jr. นั้นเป็นล�าโพงครับ ล�าโพงที่จะมา            
ตอบสนองความต ้องการของหลายๆท่าน ที่อยาก                                                                
ได ้ล�าโพงเอนกประสงค ์สักตัว ที่สามารถใช ้งานได ้          
หลากหลายสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในอาคาร 
นอกอาคาร กลางแจ้ง ในร่ม ในสวน ริมสระน�้า สนาม
เทนนิส หรือในที่ๆการติดตั้งล�าโพงธรรมดาๆนั้นท�าไม่   
ได้ เพราะไม่สามารถที่จะติดตั้งเดินสายได้ หรือเจ้าของ
บ้านไม่อยากจะเดนิสายนัน้ ค�าตอบทัง้หมดอยูใ่น OutCast 
Jr. คู่นี้ครับ

เพราะนี่ คือล�าโพง “ไร้สาย” ที่ท่านสามารถน�าพาไป
ที่ไหนก็ได้ ที่ต้องการ เพราะ OutCast Jr. นั้นเป็นล�าโพง
ไร้สายที่ไม่ได้ไร้แค่สายล�าโพงนะครับ แม้กระทั่งสายไฟ
นั้น ขณะที่ใช้งานล�าโพงรุ่นนี้ก็ไม่ต้องการแต่อย่างใดทั้งสิ้น

เรียกได้ว่าเป็น True Cordless แท้ๆจริงๆ ไม่มี       
สายไฟ ไม่มีสายล�าโพง ตัวเดียวโดดๆ หิ้วไปไหนก็ได้ ที่
อยากจะหิ้วไปฟังเพลง!

โดยการท�างานของ OutCast Jr. นั้น เป็นล�าโพง 
Active มแีอมป์ในตวัแบบสเตรโีอตูเ้ดยีว คอืมลี�าโพงย่อยๆ
ระบบ 2.1-แชนเนล พร้อมแอมป์ดิจิทัล 3-แชนเนล ก�าลัง 
60 วัตต์ (15 x 2 + 30 x 1) ในตัวเอง โดยส่วนของล�าโพง
กลาง/แหลม นั้นใช้ดอกฟูลล์ เรนจ์ กรวยอะลูมิเนียม ที่                                                      
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ให้เสียงแหลมไปถึง 20,000 Hz สบายๆ โดยมีขนาด
ประมาณ 4 นิ้ว จ�านวน 4 ตัว ติดตั้งแบบ Omni Direction 
ยิงเสียงรอบตัว และมีสับ-วูฟเฟอร์ขนาด 6.5 น้ิว ยิง
เสียงอัดลงพื้นอีกหนึ่งตัว โดยสับตัวน้ีมีแอมป์แยกขนาด                      
30 วัตต์ ขับแยกต่างหาก 

การท�างานนั้นเป็น Wireless แบบ 2.4 GHz ครับ 
โดยการรับสัญญาณไร้สายนั้น จะรับจากอุปกรณ์ส่งไร้สาย
ของ SoundCast (ซื้อแยก) เท่านั้น โดยจะใช้เป็นรุ่น UAT 
(Universal Audio Transmitter) ซึ่งจะแปลงสัญญาณจาก
คอมพิวเตอร์ หรือแหล่งโพรแกรมอื่นๆที่ช่องขาออกเป็น
ช่อง RCA ให้กลายเป็นสัญญาณไร้สาย 2.4 GHz ซ่ึง
มีระยะการส่งถึง 300 เมตรได้ หรือใครต้องการส่งผ่าน 
iPod/iPhone ก็สามารถเลือกใช้ตัว iCast ซึ่งเป็น Dock ส่ง
สัญญาณไร้สายจาก iPhone ได้ด้วยครับ

ส�าหรับแหล่งพลังงานที่ถือเป็นจุดเด่นของ OutCast 
Jr. นัน้ จะใช้แบตเตอรย์ีครบั เป็นแบบชาร์จไฟใหม่ได้ ระยะ
เวลาการชาร์จแบบเต็มที่กรณีแบตฯหมดเกลี้ยงประมาณ 
12 ชัว่โมงครบั จากนัน้กเ็อาไปใช้แบบไม่ต้องต่อสายไฟได้ 6 
ชัว่โมง (เปิดดงัเตม็ที)่ หรอื 15 ชัว่โมง (แบบเปิดกลางๆฟัง
สบายๆ) ซึ่งตัวชาร์จนี้รับไฟจากอะแด็พเตอร์ 12V ซึ่งมีตัว
แปลงให้ชาร์จจากไฟรถได้ด้วย

รูปร่างภายนอกนั้น ออกเป็นทรงถังครับ เป็นทรง
กระบอกสูงประมาณหัวเข่า มีหูห้ิวให้หิ้วไปไหนมาไหน      
ได้ น�้าหนักไม่มากครับ 16.5 ปอนด์ ก็ราว 6 กิโลกว่าๆ 
ภายนอกท�าจากพลาสติคทนสภาวะอากาศ สีขาว ตัวถัง
ภายนอกออกแบบมาให้สามารถน�าเอาสตคิเกอร์ หรอืแผ่น 
Inkjet ติดโดยรอบเพื่อใช้ติดสัญลักษณ์ ภาพโฆษณาสินค้า 
หรอืจะตดิลายเพือ่ให้เข้ากบับรรกาศการตกแต่งของสถานที่ 
ในกรณทีีน่�าไปประกอบสถานบรกิารหรอืธรุกจิได้ ตวัถงันัน้
มกีารซ้อนภายในเพือ่ป้องกนัละอองน�า้ ละอองฝน ฝุน่ และ
ความชืน้ได้ด้วย จงึสามารถน�าเอาใช้งานในสภาวะแวดล้อม
นอกอาคารได้สบายๆ ไม่ว่าจะเป็นริมสระ ในสวน เพียง
แต่หลีกเลี่ยงการตั้งอยู่กลางลาน โดนน�า้ฝนกระหน�า่เต็มที่
ตลอดเวลาแบบนั้นก็พอครับ 

นอกจากนั้นแล้ว ที่ด้านบนของตัวล�าโพง ยังมีปุ ่ม
ควบคุมการท�างานหลัก เช่น Play/Pause/Skip/Volume 
เอาไว้ ซึ่งสามารถใช้ควบคุมเครื่อง iPod/iPhone หรือ            
โพรแกรมฟังเพลงในคอมพวิเตอร์แทบจะทกุโพรแกรมผ่าน
ตรงนี้เลยได้อีกด้วย

การใช้งาน

ง่ายมากครับ ก่อนอื่นเมื่อแกะออกมา สิ่งที่ต้องท�าก็คือ 
น�าเอา OutCast Jr. ไปชาร์จพลังงานครับ ระบบการชาร์จ
เป็นแบบเตม็แล้วตดั จงึไม่ต้องกงัวนเรือ่งชาร์จเกนิเวลาแต่
อย่างใดครับ เมื่อเราต่อเครื่องชาร์จแล้ว ไฟจะกะพริบเป็น    
สีแดงไปเรื่อยๆ จนเต็มก็จะเปล่ียนเป็นสีเขียวครับ ง่ายๆ
การชาร์จครั้งแรกๆก็อาจจะใช้เวลานานหน่อยครับ แต่จะ
เท่าไหรก็ไม่แน่ใจจริงๆครับ อิอิ สารภาพว่า ก่อนนอนก็
เสียบสายชาร์จไว้ ตื่นมาก็เต็มแล้วล่ะครับ 

เมื่อพลังงานเต็มแล้ว ก็พร้อมลุย ถ้าเราฟังแบบ Save 
นั้น เราจะเล่นได้นานถึง 15 ชั่วโมงครับ หรือถ้าปาร์ตีย์กัน
สดุเหวีย่งกร็าว 5-6 ชัว่โมง กเ็หลอืเฟือครบั ฟังเสรจ็ก่อนเข้า
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นอนหรอืปิดร้าน กย็กมาเสยีบไฟชาร์จไว้ ตืน่เช้ามากพ็ร้อม
ใช้งานล่ะครบั ไม่ต้องกงัวนนะครบั แบตฯนีใ้ช้เป็นแบบไม่มี 
Memory Effect ดังนั้นไม่ต้องกังวลว่าต้องใช้ไฟให้หมด                                
เกลี้ยงจริงๆแล้วค่อยชาร์จครับ 

การใช้งานนั้นสามารถต่อได้ 2 แบบ รวม 4 Input คือ 
มีทั้งแบบต่อสายง่ายๆ คือ เอาสาย Mini แบบสองด้าน 
ด้านหนึ่งต่อจากช่องหูฟังของโทรศัพท์ หรือเครื่องพา แล้ว
เอาอีกด้านเข้าที่ OutCast Jr. แค่น้ีก็เล่นได้แล้ว หรือจะ
เป็นการต่อแบบไร้สาย ก็จะรับสัญญาณจากเครื่องส่งรุ่น
ต่างๆของ SoundCast ได้ 3 ชุด โดยมีสวิทช์เล็กๆซ่อนอยู่
ข้างช่องเสียบแจ็คน่ันแหละครับ เลือกเอาให้ตรงกับตัวส่ง 
แค่นั้นก็พร้อมฟังแล้ว

คุณภาพเสียง

“Amazing” จริงเชียว ต้องบอกแบบน้ีแหละครับ เมื่อ
แรกได้ฟังล�าโพงรุ่นนี้ ในห้องนั่งเล่นธรรมดาๆ โดยเฉพาะ
เสียงเบสส์น้ัน การออกแบบท�าได้เยี่ยมมาก แบบว่าไม่คิด
ว่าเบสส์ที่หนักแน่น เป็นลูกๆที่ได้ยินนั้น จะมาจากไดรเวอร์
แค่ 6.5 นิ้วจริงๆ มันแน่นและทรงพลังดีจริงๆ เคล็ดลับ
การวางล�าโพง OutCast น้ัน ก็คือพยายามวางล�าโพงลง
บนพื้นที่เป็นพื้นแข็งครับ ยิ่งเป็นพื้นที่สะท้อนได้ยิ่งดีครับ 
เพราะเบสส์อดัลงพืน้แล้ว มนัจะช่วยสะท้อนขึน้มาท�าให้เพิม่ 
SPL ขึ้นมาอีกเยอะทีเดียว เรียกว่าในห้องโถงใหญ่ๆระดับ 
100 ตารางเมตร น่ีขอบอกว่า ตัวเดียวเอาอยู่ครับ เรื่อง
จริงๆครับ อย่างที่งาน Open House ที่ผ่านมานั้น ตอน
เราลองๆเซ็ทกัน ในห้องแกรนด์ บอลล์รูม ของโรงแรม    
ดิเอมเมอรัลด์ ตอนคนน้อยๆนั้น OutCast Jr. นี่ตัวเดียว 
ให้เสยีงดงัฟังชดัทัง้ห้องแกรนด์ บอลล์รมู สบายๆ (แต่หาก
คนมาเตม็ๆกค็งต้องหามาเพิม่อกีสกัสองสามตวัครบั เพราะ
ตัวคนเราจะดูดซับเสียง)

ดงันัน้ ในห้องการใช้งานอย่างบ้านระดบักลางๆถงึใหญ่ 
ในโถงขนาดใหญ่ๆกลางๆในบ้าน หรือในร้านอาหารพื้นที่
ระดับกลางๆนี่ ประมาณว่าตัวเดียวเอาอยู่ครับ 

โทนเสียงของ OutCast Jr. นั้น มาแนวอิ่ม เนียนนุ่ม
ครับ เห็นท่าทางแบบนี้ เสียงดีไม่แพ้ชุดแยกชิ้นครับ เสียง
กลางเปิด มีเนื้อมีหนัง ฟังสบาย ไม่มีความหยาบ จัดจ้าน 
ใดๆมาเจือปนเลย เป็นล�าโพงที่ให้เสียงเป็น Hi-Fi ชั้น
ดีอย่างไม่ต้องสงสัย พลังเสียงนั้นกระหึ่ม หนักแน่นและ
เปิดได้ดังอย่างไม่น่าเชื่อ (เมื่อเห็นก�าลังขับในสเปค) การ
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ยงิเสยีงแบบ Omni นัน้ สามารถให้การกระจายเสยีงทีร่อบ
ทิศทางได้ดีเยี่ยม เคล็ดลับในการเพ่ิมความกว้างของเสียง
คือ การวางมันเข้ามุมห้องครับ เสียงจะเปิดกว้างโอบล้อม
จากล�าโพงตู้เดียวได้อย่างน่าทึ่งทีเดียว (แต่หากใครอยาก                                                               
ได้ความชดัเจนของมติแิบบล�าโพงมาตรฐานทัว่ไป กส็ามารถ
หา OutCast Jr. มาเพิ่มอีกครั้ง และปรับการท�างานเป็น
ล�าโพงซ้าย/ขวา ได้อีกเช่นกัน)

Outdoor

จากนั้นก็มาเจอทีเด็ดในการใช้งานครับ นั้นคือการ      
ใช้งานแบบนอกอาคาร ทีเ่รยีกว่า OutCast Jr. ฉายแววออก
มาอย่างน่าทึ่งทีเดียว อย่างจุดแรกที่เราทดสอบกันนั้น คือ
ลานจอดรถของอาคาร บ้ า น ท ว า ท ศ ิน นีแ่หละครบั ใคร
เคยแวะมาเยีย่มเยยีนคงพอจ�าได้ ลานจอดรถแบบกลางแจ้ง 
ไม่มีหลังคา ที่จอดรถได้แบบเต็มๆลานประมาณ 20 คัน 
พื้นโรยกรวดบดละเอียด เอา OutCast Jr. ไปวางไว้กลาง
ลาน เปิดเพลงจากในอาคารส่งผ่านไปด้วยระยะประมาณ 
25 เมตร นอกจากสัญญาณจะไม่สะดุดแล้ว OutCast Jr. 
ตัวเดียว ให้เสียงครอบคลุมทั้งลานจอดรถครับ! และไม่                                                       
ได้ครอบคลุมแบบแค่มีเสียงให้ได้ยินนะครับ มันคลุมแบบ
มาครบๆ ทุ้มกลางแหลมเลย เรียกว่าหากจะจัดปาร์ตีย์                                                        
กลางแจ้งในพื้นที่ขนาดนี้ และเปิดเสียงแบบพอเพียงไม่ 
ได้เน้นพลังมาก แต่ก็ไม่ถึงกับเบาหงุมหงิมๆน่ี ตัวเดียว
เอาอยู่ครับ 

จากนัน้ผมกเ็อากลบัไปทดลองแบบใช้งานในบ้านขนาด
กลางๆบ้างครบั กบ้็านผมเองนีแ่หละ ขนาดย่อมๆ กลางๆ 
ไม่ใหญ่ไม่เลก็ จดัแจงต่อเครือ่งส่ง UAT จากช่อง USB ของ
คอมพิวเตอร์ เปิดเพลงจากโพรแกรม JRiver จากนั้นก็ยก
ล�าโพงออกมาลานบ้าน ท�าโน่นท�าน่ี รดน�้าต้นไม้ ท�าสวน 
กวาดบ้าน ชมนกชมไม้ เล่นกับสุนัขไปตามเร่ือง Happy 
สุดๆครับ อยากจะไปที่จุดไหนของบ้าน ก็ยกตามไป เสียง
เพลงดีๆก็ตามไปได้ทุกที่ จะควบคุม เปลี่ยนเพลง เร่ง      
โวลูมก็ท�าได้ง่ายๆที่ล�าโพง สัญญาณ 2.4 GHz นั้น แม่น
มาก ไม่มสีะดดุเลย เสยีงกอ็ิม่ ดงัเตม็ที ่เรยีกว่าเปิดดงัมาก
ไม่ได้หรอกครับ เพื่อนบ้านโกรธแย่ มันดังพอที่จะท�าให้คน
บ้านใกล้เรือนเคียงค้อนเอาได้ครับ ฟังแบบกลางๆ มีเป็น
แบ็คกราวน์ดแบบครบเครื่องมากันครบๆ มีทุ้มมีแหลม 
เสียงนุ่ม อิ่ม เปิด เคล็ดลับเพิ่มระดับความดัง ก็หาก�าแพง
ครบั เอา OutCast Jr. วางใกล้ๆก�าแพงหน่อย มนัจะอาศยั

ก�าแพงในการสะท้อน เสยีงจะกว้าง เบสส์จะอิม่ แผ่กระจาย
เต็มสวนขึ้นไปอีกครับ ฟังเพลงเพราะๆแล้ว งานนอกบ้าน
มันเพลินและเสร็จเร็วขึ้นเยอะเลย นี่ว่าจะแอบเอาติดรถไป
ฟังรมิทะเลสกัหน่อยครบั นัง่ชายหาด เอา OutCast Jr. วาง
ไว้ข้างๆโต๊ะทานอาหารทะเลยามเยน็ ลมโกรกๆ เยน็สบาย
ผ่อนคลาย ต่อมือถือเข้า OutCast Jr. แบบง่ายๆ แล้วเปิด
เพลง Bossa Nova... ชิลล์ๆ โอ้ว์ มันน่าอิจฉาซะนี่กระไร 

สรุป

เม่ือผมใช้งานล�าโพง OutCast Jr. อยู่พักใหญ่ๆ ผม
ก็พบว่า นี่เป็นล�าโพงที่เอนกประสงค์โดยแท้จริงครับ การ     
ไร้สายอย่างส้ินเชิงของมันนั้น ท�าให้เราสามารถมีเสียง
เพลงชั้นดีติดตามไปไหนก็ได้อย่างสะดวกจริงๆ ไม่ใช่แค่ใน
บ้าน แต่นอกบ้านก็ได้ (ผมหมายถึงนอกจริงๆนะ อยากจะ
ไปไหนก็เอาไปด้วย) ซึ่งเท่าที่จ�าได้ ผมยังไม่เคยเห็นล�าโพง
ไร้สายที่เสียงเป็นไฮ-ไฟ ครบเครื่อง ทุ้มกลางแหลม ชั้น
ดี สะอาด นุ่มนวล เป็นดนตรี และใช้งานได้ทั้งในและนอก
อาคารกับการใช้งานที่หลากหลายขนาดนี้มาก่อนจริงๆ

มันท�าให้ผมนึกถึงได้ว่า OutCast Jr. นั้น จะสามารถ
ตอบสนองความต้องการที่จะกระจายเสียงเพลงได้มาก
มายจริงๆ ไม่ใช่แค่ใช้ในบ้านนะครับ ผมนึกถึงเพื่อนๆ
ผมหลายๆคนที่ท�าร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านเบเกอรีย์                   
ท่ีอยากกระจายเสียงเพลงเพราะๆ เสียงดีๆ ออกไป
ท่ีสวน ผมนึกไปถึงงานแต่งงานในสวน ที่มีเสียงเพลง
หวานๆ กระจายอยู่ในสวน ออกมาจากล�าโพงที่ซ่อนอยู่ใน                                                                              
ช่อดอกไม้สวยๆ หรือหลังฉากที่ใช้ถ่ายรูปเข้าบรรยากาศ 
ผมนึกถึงริมสระน�้าโรงแรมบูติคเก๋ๆ ที่มีเสียงเพลงที่เป็น                                                      
ไฮ-ไฟดีๆให้แขกได้ยินยามพักผ่อน หรือไม่ก็นึกไปถึง
สปา ท่ีเปิดเพลงแบบ Meditation ให้แขกได้ผ่อนคลายใน
บรรยากาศสวนสวยๆ เคล้ากล่ินน�้ามันหอมละเหย หรือ
กระทั่งนึกไปถึงจุดโพรโมชันนอกสถานที่ ที่ใช้ล�าโพงเป็น
เครื่องกระจายสื่อโฆษณาไปในตัว 

และอีกมากยิ่งกว่ามากที่ผมนึกถึงประโยชน์ที่จะได้จาก
ล�าโพง OutCast Jr. รุ่นนี้จริงๆครับ ไม่เชื่อลองมาฟังกัน
ดู ไม่แน่มันอาจจะตอบสนองไอเดียอะไรดีๆของคุณได้อีก
เยอะจริงๆครับ
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โรงแรมอย่างสนุกสนาน สิ่งที่ไม่
คาดฝันก็เกิดขึ้น เมื่อคลื่นยักษ์
ขนาดใหญ่ได้โถมเข้าใส่โรงแรม
ที่พวกเขาก�าลังพักอยู่ ด้วยความ                           
แรงของคลืน่และมวลน�้ามหาศาล                         
พัดเอาสมาชิกในครอบครัวไป
คนละทิศคนละทาง ทั้ง 5 ต้อง
เผชิญกับอุปสรรคมากมายกว่าจะ
ตามหากันจนพบในที่สุด 

และนั่นก็เป็นที่มาของชื่อ
หนัง The Impossible นั่นเอง
ค่ะ ขอบอกว่าตอนที่ไปนั่งดูใน
โรง คนแน่นมากค่ะ ขนาดหนัง
เข้าฉายมาเกือบ 3 อาทิตย์แล้ว                           
นะคะ นั่นอาจเป็นสิ่งที่การันตี                           
คุณภาพหนังได้เลยล่ะค่ะ ชอบ
ฉากตอนเริ่มที่ผู้ก�ากับปูเรื่อง
ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว บรรยากาศของ
เทศกาล ท�าให้เราได้กลิ่นไอของ
ความสุข ความอบอุ่นภายใน
ช่วง 2-3 คืนแรกที่ครอบครัว
นี้เดินทางถึงเมืองไทย หลังจาก
นั้นไม่นานภัยพิบัติก็กระชาก           
พวกเขาลงสู่คลื่นยักษ์ความสูง
กว่า 30 เมตร ที่ซัดเข้ามาโดยที่
พวกเขาไม่ได้ตั้งตัว หนังเรื่องนี้
เป็นเรื่องแรกที่ท�าให้ร้องไห้นาน
มากค่ะ ไม่ใช่แค่น�้าตาซึมนะคะ 
แต่ไหลพรากเป็นทางเลยค่ะ มัน
เป็นความรู้สึกที่เราอินไปกับหนัง
ว่าถ้าเราอยู่ในสถานการณ์แบบ
นั้นเราจะท�ายังไง ถ้าเราต้อง
พลัดพรากจากครอบครัว จากคน
ที่เรารัก เราเป็นคนเดียวที่รอด
ชีวิต เราจะมีชีวิตอยู่ต่อได้มั๊ย ดู
แล้วมันเกิดค�าถามขึ้นมาในใจ
ตลอดเวลาเลยค่ะ 

หนังสะท้อนให้เห็นว่าเมื่อ

เกิดเหตุคับขันมนุษย์จะแสดง
ธาตุแท้ออกมาให้เห็น เราจะช่วย
คนอื่นมั๊ยถ้าเราตกอยู่ในสภาวะ
ที่ต้องการความช่วยเหลือเหมือน
กัน อย่างนางเอกของเรื่องที่ถูก
เศษซากกิ่งไม้ทิ่มแทงตามตัวจน
ขาเป็นแผลเหวอะ ปากแผลกว้าง
เลือดไหลเป็นทางเดินแทบไม่
ไหว แต่พอได้ยินเสียงเด็กร้องขอ
ความช่วยเหลือเธอกลับบอก
ลูกชายให้เดินตามหาเสียงเล็กๆ
นั้นก่อน เพราะถ้าเด็กคนนั้น
เป็นญาติของเรา เราก็คงดีใจที่มี
คนไปช่วยเขาเหมือนกัน 

นอกจากนั้นยังมีฉากซึ้งๆที่
ชาวบ้านที่อาศัยอยู่เขาหลัก เดิน
เท้าเข้าไปพบแม่ลูกแล้วก็ฉุด
กระชากลากถูกันออกมาจนน�า
นางเอกส่งโรงพยาบาลได้ส�าเร็จ 
ที่บอกว่าซึ้งเพราะตีความหนัง
ว่า ชาวบ้านที่เข้าไปช่วยเป็นคุณ
ลุงแก่ๆเป็นชาวบ๊าน...ชาวบ้าน 
พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ สื่อสารกัน
ไม่ได้ ไม่มีความรู้ในการเคลื่อน
ย้ายผู้บาดเจ็บมีเพียงอย่างเดียว
คือ “น�้าใจอันประเสริฐ” ซึ่ง
ตลอดทางที่คุณลุงลากนางเอก
นั้นปากก็พร�่าบอกว่า “อดทนไว้..
เข้มแข็งไว้” (ส�าเนียงใต้เลยค่ะ) 
นางเอกรู้สึกตัวอีกทีก็มีชาวบ้าน             
มามุงดูกัน บ้างช่วยกันเอาผ้า
มาเช็ดคราบเปื้อนตามตัว เอา
เสื้อผ้ามาใส่ให้ นางเอกตื้นตัน
จนร้องไห้แล้วโผกอดคุณยาย
ท่านหนึง่ก่อนกล่าวขอบคณุแล้วก็
หมดสติไป ในส่วนนี้ได้ข้อคิดตรง
ที่ว่ามนุษย์ไม่ว่าจะเกิดมาเชื้อชาติ   
ไหน ชนชาติไหน พูดภาษาอะไร
แต่ทุกคนก็อยู่บนโลกใบเดียวกัน 
การแบ่งปัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
มันไม่มีขอบเขตจริงๆค่ะ

สุดท้ายสิ่งที่ได้จากหนังคือ
ค�าว่า “ครอบครัว” ทั้งหมด
ฝ่าฟันอุปสรรคเพียงเพื่อให้ได้พบ
กันและกันอีกครั้ง ผ่านความ
รู้สึกเจ็บปวด ความเศร้า ความ 
หวาดกลัว ที่นักแสดงถ่ายทอด

M o v i e  R e v i e w  ■   ‘แก้มบุ๋ม

ออกมาได้ดีเยี่ยมทุกคน เป็น
หนังที่เปี่ยมไปด้วยพลังอันยิ่ง
ใหญ่ หาที่ติได้ยากค่ะ ดูแล้ว
ออกจากโรงมาด้วยค�าถามว่า
ทุกวันนี้เราให้ความส�าคัญกับ
อะไรมากกว่ากัน สิ่งของหรือคน                 
รอบข้าง เราให้น�้าหนักกับสิ่ง
ไกลตัวมากไปหรือเปล่า เราดูแล
ครอบครัว คนที่เรารักดีพอแล้ว
หรือยังเพราะความเป็นจริงแล้ว
ชีวิตไม่ได้ยาวนานเสมอไปหรอก
ค่ะ เพียงพริบตาเดียวเราอาจ
พลัดพรากจากคนที่เรารักไป
ตลอดกาลก็ได้ รีบดูแลคนรักของ
เราก่อนที่จะสายไปนะคะ เพราะ
ไม่มีอะไรที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่า
ธรรมชาติอีกแล้วค่ะ

The Impossible (2012) 

ผู้ก�ำกับ: Juan Antonio Bayona                     
นักแสดงน�ำ: Naomi Watts, Ewan 
McGregor, Tom Holland 

ไม่ทราบมาก่อนเลยค่ะ ว่า
มีหนังเรื่องนี้เข้ามาฉายในเมือง
ไทย จนวันหนึ่งอ่านทวิตเตอร์
แล้วสงสัยว่าท�าไมคนพูดถึงหนัง
เรื่องนี้เยอะจังเลย ล�าพังแค่คน
พูดถึงเยอะ ไม่ได้กระตุ้นต่อม
อยากดูของผู้เขียนเลยค่ะ แต่
เพราะทุกคนกลับพูดเป็นเสียง
เดียวกันว่า “ห้ามพลาด” โดย
เด็ดขาด นั่นแหละค่ะความอยาก
รู้อยากเห็นผุดขึ้นมาในหัวทันที 
เปิด Youtube ดู Trailer มัน
ตอนนั้นเลย แล้วก็บอกตัวเองว่า
ต้องไปดูให้ได้ เพื่อนที่ไปดูมาแล้ว
ก็มาเล่าให้ฟังว่าหนังดีมาก วัน
นั้นแหละค่ะที่ท�าให้ตัดสินใจตีตั๋ว
เข้าไปดูคนเดียว

The Impossible เป็นหนัง
จากสเปนค่ะ เป็นเรื่องจริงที่เกิด
ขึ้นกับครอบครัวหนึ่ง ประกอบ
ด้วยพ่อแม่และลูกชายอีก 3 คน                             
เดินทางมาฉลองเทศกาล
คริสต์มาสที่ประเทศไทยเมื่อ
ปี 2004 วันหนึ่งขณะที่ทั้งหมด
ก�าลังเล่นน�้าในสระว่ายน�้าของ

Twilight Breaking Dawn 
Part 2

ผู้ก�ำกับ: Bill Condon           
นักแสดงน�ำ: Kristen Stewart, 
Robert Pattinson and Taylor 
Launer

และแล้วก็มาถึงหนังภาคจบ
ของคู่รักข้ามสายพันธุ์ระหว่าง
แวมไพร์หนุ่มกับหญิงสาวที่เป็น
มนุษย์นะคะ จริงๆก็ไม่อยากให้
จบเท่าไหร่หรอก 555 แต่สงสาร
ผู้ชายที่ถูกแฟนบังคับให้พาไป
ดูด้วยต่างหาก ถ้าถามว่าท�าไม
ถึงชอบหนังรักเรื่องนี้ ที่ดูแล้ว
แทบจะไม่มีสาระอะไรเลยแล้ว
ล่ะก้อ ตอบได้เลยว่าชอบความ
โรแมนติคของหนังค่ะ 

ตั้งแต่ภาคแรกแล้วจะเห็น
ได้เลยว่ามีซีนให้นั่งเขินจนจิก
เบาะอยู่หลายซีนเลยทีเดียว โดย
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เฉพาะฉากที่พระเอก (ที่ภาคแรก
หล่อเว่อร์มาก ตอนนั้น Jacob 
ยังไม่ฉายออร่า) เล่นเปียนโนให้
นางเอกฟังในห้องนอนค่ะ ถ้ายัง
จ�าได้ภาพสุดท้ายของภาคที่แล้ว
เป็นฉากที่ Bella นางเอกของ
เรื่องลืมตาตื่นขึ้นมา หลังจาก
พระเอกพยายามช่วยชีวิตไว้ด้วย
การกัดให้พิษแวมไพร์แทรกซึมไป
ทุกอณูของร่างกาย ท�าให้ภาคนี้ 
เบลล่ากลายเป็นแวมไพร์เกิดใหม่
ค่ะ โดยมีลูกสาวชื่อ Renesmee 
เป็นครึ่งคนครึ่งแวมไพร์ร่วม
เรียนรู้การใช้ชีวิตด้วย กลุ่ม
แวมไพร์ Volturi ต้องการตัว
เรเนสเม่มาครอบครอง เพราะ
เธอเป็นเด็กที่มีความสามารถใน
การถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆจาก
การสัมผัส ครอบครัว Cullen 
จึงขอความช่วยเหลือจากกลุ่ม
แวมไพร์พันธมิตรทั่วโลก รวม
ถึงเจคอบที่แอบผูกวิญญาณกับ
เรเนสเม่แล้ว 

ภาคนี้ท่านจะได้ร่วมสนุกไป
กับฉากแอ็คชันมันส์ๆ และมุก
ตลกร้าย ที่ท�าเอาคนดูปรบมือ                             
แทบทัง้โรงค่ะ แล้วกห็กัมมุมากๆ                              
ทั้งที่เคยอ่านหนังสือมาแล้วนะ
คะ แต่จ�าไม่ค่อยได้ท�าให้นั่งลุ้นใน
โรงเสมือนไม่เคยรู้เรื่องมาก่อน
เลย ภาคนี้ตัดความเป็นหนังรัก
โรแมนติคออกไปถึง 80 กว่า

เปอร์เซ็นต์ แล้วใส่ฉากต่อสู้กัน
ระหว่างโวลตูรีกับแวมไพร์ไปแบบ
แน่นๆเลยค่ะ ออกจากโรงได้ยิน
คนพูดกันว่า ภาคนี้นางเอกสวย
มาก ดูไม่ไร้อารมณ์เหมือนภาค
ก่อนๆ ท�าให้นั่งดูเพลินๆตั้งแต่
ต้นเรื่องเรื่อยไปจนถึงไคลแม็กซ์
ก่อนจะเซอร์ไพรส์คนดูด้วยฉาก
จบแบบหักมุม 90 องศาเลยค่ะ

มีเด็กไทย 3 คน ตั้งใจนับถอย
หลังสู่ปีใหม่ด้วยการปุ๊นยากัน
อย่างบ้าคลั่ง ไม่ว่าจะเป็นแจ็ค 
เด็กหนุ่มวัยคึกคะนองที่โกหกพ่อ
แม่ว่ามาเรียนต่อมหาลัยแต่กลับ
เอาเงินไปเที่ยวเล่น ผ่านไป 3 ปี
ก็ยังไม่ได้เข้าเรียนซักที, บี แฟน
ของแจ็คที่เพิ่งใช้ชีวิตอยู่ที่เมือง
นอกได้แค่ปีเดียว บีเหมือนคน
เก็บกดมีบุคลิกที่เหมือนสับสน
ในชีวิตตลอดเวลา, แพม สาว
มั่นสุดเซ็กซีย์ที่แม่ส่งให้มาเรียน
เหมือนกัน นอกจากจะเอาเงินที่
แม่ส่งมาให้ไปช็อปปิง ซื้อเครื่อง
ประทินโฉม เพราะกลัวว่าแฟน
หนุ่มที่คบอยู่จะทิ้งไปแล้ว แพม
ยังขโมยเงินเพื่อนที่เป็นรูมเมท
อย่างแจ็คกับบีอีกด้วย 

แจ็คโทรศัพท์ไปหาดีลเลอร์
ค้ายา แล้วบอกให้เอาของมาส่ง
ที่ห้อง โดยหารู้ไม่ว่า จีซัส หรือ
เฮซุส ดีลเลอร์ค้ายาคนนี้แหละที่
จะพลิกชีวิตพวกเขาไปตลอดกาล

โดยส่วนตัวมีความรู้สึกว่า
หนังของ GTH เรื่องนี้ดูเป็นฝรั่ง
มากค่ะ (แน่ล่ะ ก็เล่นพูดภาษา
อังกฤษซัดไปครึ่งเรื่องซะขนาด
นั้น) เป็นอีกมิติหนึ่งของหนังไทย                                 
ทีย่งัไม่เคยเหน็มาก่อน ชอบเพลง                            
ประกอบตัง้แต่ตอนดหูนงัตวัอย่าง                         
แล้ว รู้สึกมันเร้าอารมณ์ดีเหลือ
เกิน 555 หนังพาเราไปดูการใช้

ชิวิตของนักเรียนไทยในต่างแดน
ค่ะ แน่นอนว่ามีเรื่องเซ็กส์ ยา
เสพย์ติด ค�าหยาบคายพ่นออก
มาทั้งเรื่อง เรียกว่าเสพย์ยากัน
ให้เห็นแบบจะจะกันไปเลยค่ะหลัง
จากเมาปลิน้กนัได้ทีแ่ล้ว กถ็งึเวลา
ที่เด็กๆทั้ง 3 ต้องรับโทษ เฮซุส 
ดีลเลอร์ค้ายาสุดฮากลายร่างเป็น
ผู้พิพากษา ลงทัณฑ์วัยรุ่นทั้ง 3 
อย่างโหดเหี้ยมทรมานชนิดที่ว่า
ชีวิตนี้ลืมไม่ลงกันเลยทีเดียว

ขอชื่นชมนักแสดงน�าของ
เรื่องทั้ง 3 คนที่ถ่ายทอดบทบาท
ออกมาได้ดีมากๆค่ะ โดยเฉพาะ
เต้ย จรินทร์พร ที่แสดงออก
เหมือนคนเก็บกด และดูลึกลับ
ดี ส่วนพีท พชร ก็ดีตามคาดค่ะ 
ไม่ติดใจเรื่องการแสดงตั้งแต่เห็น
ฝีมือในเรื่องซัคซี้ดอยู่แล้ว โดย
ส่วนตัวคิดว่า “เคาท์ดาวน์” เป็น
หนังที่พยายามสื่อให้คนดู โดย
เฉพาะกลุ่มวัยรุ่นท�าความดี รู้ผิด
ชอบชั่วดี มีส�านึก โดยการยกเอา
ศีล 5 มาเป็นหลักในการใช้ชีวิต
ค่ะ ถ้าตัดประเด็นเรื่องหนังใช้ค�า
หยาบหรือมีภาพที่ไม่เหมาะกับ
เยาวชนแล้ว ขอบอกว่าเป็นหนัง
ที่ปลุกจิตส�านึกดีมากค่ะ มาก
ขนาดที่เดินออกจากโรงแล้วบอก
กับตัวเองว่าต่อไปนี้จะไม่เล่น
โทรศัพท์ระหว่างขับรถอีกแล้ว

เคาท์ดาวน์

ผู้ก�ำกับ: นัฐวุฒิ พูนพิริยะ        
นักแสดงน�ำ: พชร จิรำธิวัฒน์,   
ภัทรศยำ เครือสุวรรณศิริ และ     
จรินทร์พร จุนเกียรติ

เป็นหนังอีกเรื่องที่หมายมั่น
ปั้นมือว่าต้องดูให้ได้ หลังจากได้ดู                            
ตวัอย่างในโรงกบัภาพยนตร์ฉลอง                             
ครบรอบ 7 ปีค่ายหนงัอารมณ์ดี 
(โลกสวย) GTH ทีส่่งหนังดาร์คๆ                             
หลอนๆ ออกแนวจิตๆ มาส่ง
ท้ายปีกับ Countdown ค่ะ 

ในคืนวันส่งท้ายปีที่นิวยอร์ค 
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ผ ลิ ต ภั ณ ฑ
เ พื่ อ สุ ข ภ า พ ที่ ดี

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

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

เ ข า ถึ ง ไ ด ย า ก

Waterpik Dental Water Jets
และ Water Flosser
เปนการผสมผสานระหวาง
แรงดันน้ำกับการฉีดน้ำเปนจังหวะ
ที่ชวยขจัดคราบแบคทีเรีย
ระหวางซอกฟน

อุปกรณขัดฟน
ทำงานโดยการสั่นเปนจังหวะ

ถึง 10,000 ครั้งตอนาที
สามารถพกพาและใชทำความสะอาด

หลังอาหารทุกมื้อ

Waterpik
Water
Flosser
Model:
WP-100E2

Waterpik
Dental
Water Jets
Model:
WP-70E2

Waterpik
Water
Flosser
Model:
WP-360E2

Waterpik
Water
Flosser
Model:
WP-450E2

Waterpik
Flosser
Model:

FLW-220 UK

“อานคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทยกอนใช”

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

ให้เกิดคราบตามซอกฟันตามมาค่ะ
2. วิตามินซีมีประโยชน์ต่อร่างกาย
หลายๆท่านอาจทราบกันดีอยู ่แล้วนะ

คะ  ว่าวิตามินซีเป็นอาหารเพื่อสุขภาพปาก
และฟันในระดับสุดยอด จากการศึกษาของ
มหาวทิยาลยันวิยอร์ค แห่งสาธารณรัฐอเมรกิา
ได้เปิดเผยว่า คนที่กินวิตามินซีน้อยกว่า 60 
มิลลิกรัมต่อวัน มีโอกาสเป็นโรคเหงือกสูงกว่า
คนที่กิน 180 มิลลิกรัม หรือมากกว่าถึง 25% 
เลยทีเดียวค่ะ

Try: พรกิหวาน บรอ็โคลี ่สตรอว์เบอรี ่มะละกอ 
กะหล�่าปลีต้ม ผักโขม ส้ม กีวี ผักคะน้า แคนตาลูป 
หน่อไม้ฝรั่ง

3. ดื่มชา 
การด่ืมชา  ไม่ว่าจะเป็นชาขาวหรือชาด�า

จะช่วยยบัยัง้การเกดิกลิน่ปากได้ค่ะ เพราะชามี
สารโพลฟีีนอลซึง่เป็นสารต้านอนมุลูอสิระจาก
พชืทีช่่วยป้องกนัไม่ให้คราบหนิปนูมาเกาะทีฟั่น 
และช่วยชะลอการเจรญิเตบิโตของแบคทเีรยีอกี
ด้วย นอกจากนั้นชาส่วนใหญ่ยังมีฟลูออไรด์ที ่                            
ได้มาจากใบชาซึ่งช่วยท�าหน้าที่ป้องกันและ
เคลือบผิวฟันได้ในตัวค่ะ

เป็นที่ทราบกันดีอยู ่แล้วนะคะว่า น�้าตาลหรือของหวานเป็นอาหารต้นเหตุ ท่ีท�า             
ให้ฟันผุกร่อนได้  ในขณะเดียวกัน ก็มีอาหาร
อีกประเภทหนึ่งที่สามารถป้องกันโรคเหงือก
และฟันได้เช่นกันค่ะ นอกจากนี้ยังช่วยท�า            
ให้ลมหายใจหอมสดชื่นได้อีกด้วยค่ะ  วันนี้ม ี
เทคนิคเล็กๆน้อยๆมาฝากท่านผู้อ่าน Life 
Entertainment อ่านแล้วลองปฏิบัติตามดูนะ
คะ  เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพให้ดูดีและเป็น
เสน่ห์แก่ผู้ที่ได้พบเห็นด้วยค่ะ

1. กินคาร์โบไฮเดรตในมื้ออาหารเท่านั้น
ถ้าเป็นคาร์โบไฮเดรตจากอาหารจ�าพวก

ขนมปังโฮลวีต หรือมันฝรั่งทอดกรอบ อาจจะ
มส่ีวนผสมของแป้งทีจ่ะเกาะตดิอยูบ่รเิวณซอก
ฟันหรอืบรเิวณเหงอืก จากนัน้กจ็ะแตกตวัเป็น
น�า้ตาล กลายเป็นสารอาหารให้แบคทเีรยี และ
ท�าให้เกิดคราบซึ่งเป็นบ่อเกิดของโรคเหงือก
และอาการฟันผไุด้ ทัง้นีท้างสมาคมโภชนาการ
ประจ�าสหรัฐอเมริกา  จึงแนะน�าให้เรากิน
คาร์โบไฮเดรตเฉพาะมื้ออาหารใหญ่ๆจะดีกว่า 
เพราะช่วงนั้นเราหลั่งน�้าลายออกมามาก เศษ
อาหารจึงถูกช�าระล้างไปโดยง่ายดาย  ไม่ก่อ    

4. กินแคลเซียม 800 มิลลิกรัมต่อวัน
แคลเซียมมีคุณสมบัติช่วยบ�ารุงกระดูก

และฟันของเรานะคะ แต่ก็ต้องรับประทานใน
ปริมาณที่พอเหมาะ ซึ่งปริมาณที่แนะน�าคือ 
1,000 มิลลิกรัมต่อวันเท่านั้นค่ะ ส�าหรับสาวๆ
ที่มีอายุต�่ากว่า 50 ปี และ 1,200 มิลลิกรัม 
ส�าหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไปค่ะ

Try:  โยเกิร์ต นม ชีส ปลาแชลมอน ข้าวโอ๊ต 
เต้าหู้ มัสตาร์ด อัลมอนด์ ขนมปังโฮลวีต

5. ส่ิงเล็กๆช่วยคณุได้: อาหารเพือ่สุขภาพ
ปากและฟัน เช่น 

■ ■■ หมากฝรั่ง โดยทั่วไปจะมีไซลิทอลที่
สามารถช่วยป้องกันฟันผุ 

■ ■■ แครนเบอร์รี่ และเห็ดหอม จะมีสาร
ช่วยป้องกันไม่ให้แบคทีเรียเกาะติด
กับฟัน 

■ ■■ แครอทจะช่วยขจัดเศษอาหารและ
คราบหินปูนออกมา

Tip: ใช้หลอดด่ืมน�้าหวานต่างๆที่มีฤทธิ์เป็น 
กรด ซึ่งอาจท�าลายเคลือบฟัน เพราะหลอดจะช่วย
ให้น�้าเหล่านี้สัมผัสกับฟันเราน้อยที่สุด!

43L  i  f  e    E  n  t  e  r  t  a  i  n  m  e  n  t



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

การฟังเพลงจากเครื่องเสียงที่ดีๆ NAD, 
PSB, NHT ในวงการแพทย์ยอมรับ

แล้ว ว่าเป็นการป้องกันและรักษาโรคสมอง
เสื่อมดีที่สุด รองจากการเล่นไพ่ของภรรยา
ผมเป็นประจ�า

พอเราพูดถึงโรคสมองเสื่อม คนมักจะ
นึกถึงโรคอัลไซเมอร์เสมอ ซึ่งความจริงค�าว่า
สมองเสื่อมไม่ได้เป็นโรคเป็นเพียงแต่อาการ
หนึ่งของสมองที่มีภาวะความจ�าเสื่อม ซ่ึงอาจ
จะเกิดได้จากหลายสาเหตุ และอัลไซเมอร์เป็น
หนึ่งในโรคนั้น

ภาวะสมองเสือ่มแพทย์เรยีกว่า Dementia 
ต่างจากโรคความจ�าเสือ่มทีเ่รยีกว่า Forgetfull-
ness ซึ่งโรคอัลไซเมอร์มักจะมีอาการความ    
จ�าเสือ่มร่วมด้วยเสมอ ทีส่�าคญัคอื สมองเสือ่ม
จะมผีลต่อการด�ารงชวีติประจ�าวนั หลายอาการ 
เช่น นึกค�าพูดไม่ออกว่าอยากจะพูดว่าอะไร 
บวกลบเลขง่ายๆไม่ได้ ไม่สามารถท�าอะไรทีเ่คย
ท�าได้ง่ายๆในชีวิตประจ�าวัน เช่น  ติดกระดุม
เสื้อเองไม่ได้ มีพฤติกรรมและบุคลิกภาพ
เปลี่ยนแปลงจากเดิมที่เคยเป็น

สาเหตขุองสมองเสือ่มแบ่งเป็น 2 แบบ คอื
1. แบบที่แพทย์สามารถรักษาได้
2. แบบที่ไม่สามารถรักษาได้

คนที่สงสัยว่าตนเองเป็นโรคสมองเสื่อม
ควรไปพบแพทย์ระบบประสาททางสมอง 
เน่ืองจากสาเหตุของโรคสมองเส่ือมในกลุ่มนี้
สามารถจะรักษาให้หายได้ เช่น โรคซึมเศร้า 
(Depression) เนื้องอกในสมอง โรคต่อม
ไทรอยด์เป็นพิษ โรคติดเชื้อในกระแสโลหิต  
โรคขาดสารอาหารบางชนิด เป็นต้น

ส�าหรับโรคสมองเส่ือมที่รักษาไม่หายคือ  
โรคอัลไซเมอร์นั่นเอง นอกนั้นเป็นโรคของ                                                    
สมองอืน่ๆทีพ่บได้รองลงมา เช่น โรคเส้นเลอืด
ในสมองตีบ (CVA) เป็นบางราย เป็นต้น

โรคอลัไซเมอร์เป็นโรคทีพ่บได้ในคนสูงอายุ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนสูงอายุเกิน 65       
ปีขึน้ไป พบได้ 10 เปอร์เซน็ต์จากประชากร ยิง่
อายมุากขึน้ ยิง่พบได้บ่อยขึน้ โดยเมือ่ดผููส้งูอายุ
เกนิ 85 ปี สามารถพบได้ถงึ 50 เปอร์เซน็ต์ แต่
อย่างไรกต็าม พบผูป่้วยในในอาย ุ40-50 ปีเป็น
ส่วนน้อย ประวตัทิีผู่ป่้วยเป็นโรคสมองเสือ่มใน
ครอบครวัมกัจะชดัเจน หรอือาจจะเป็นโรคทาง
กรรมพันธุ์ และ Down’s Syndrome คือกลุ่ม
โรคของอาการดาวน์

สาเหตุของโรคอัลไซเมอร์ ปัจจุบันยังไม่
ทราบแน่ชดั เชือ่ว่าเกดิจากกรรมพนัธุ ์โดยอาจ
จะมปัีจจยัอืน่มาเกีย่วข้องด้วย เช่น อาหารทีกิ่น 

สิง่แวดล้อม การตดิเชือ้อกัเสบบางชนดิ กย็งัไม่
สามารถจะชี้ชัดได้

การตรวจชิ้นเนื้อสมองทางพยาธิวิทยา 
โดยการส่องกล้องจุลทัศน์หลังจากผู้ป่วยเสีย
ชีวิตแล้ว พบว่ามีโปรตีนสมองบางชนิดใน
ปริมาณที่มากกว่าผู ้สูงอายุที่ไม่ได้เป็นโรค    
อัลไซเมอร์ ซึ่งเชื่อว่าโปรตีนเหล่านี้เก่ียวข้อง
กับการเกิดโรคอัลไซเมอร์

อาการของโรคอัลไซเมอร์

ในระยะแรกๆจะแยกยากจากโรคความ   
จ�าเ ส่ือม โดยธรรมชาติ ในผู ้ สูงอายุแยก          
ได้ล�าบาก แต่ไม่นานก็จะมีลักษณะบางอย่าง
เด่นชัดขึ้นมาต่างจากการเปล่ียนแปลงโดย
ธรรมชาติในผู้สูงอายุ

อาการแรกและมักจะเป็นอาการที่ญาติ
สังเกตได้ค่อนข้างเร็วและพามาพบแพทย์คือ 
ความจ�าแย่ลง ซึ่งความจริงแล้ว ความจ�าใน                                               
ผู ้สูงอายุจะมีอาการนี้เกิดได้บ่อย โดยมาก
มักเป็นความจ�าเก่ียวกับเหตุการณ์ที่ผ่านมา
ไม่นาน (Recent Memory) เช่น ลืมว่าต้ม
น�้าในกา พอนึกได้ก็ว่ิงไปดึงปล๊ักออก แต่ใน
คนที่เป็นอัลไซเมอร์จะลืมมากกว่านั้น คือ
ลืมไปด้วยว่าเคยต้มน�้าไว้ ต้องกลับไปถาม

โรคอัลไซเมอร์
(Alzheiner’s Disease)

โรคสมองเสื่อม
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ญาติว่าใครเป็นคนต้มน�้าไว้ หรืออาจจะต้อง                          
ใช้เวลานานมากกว่าจะนกึออก ว่าเป็นคนต้มน�า้                                
ไว้เอง เป็นต้น

เมื่อโรคสมองเสื่อมด�าเนินต่อไปเรื่อยๆ 
นอกจากความจ�าเสื่อมที่แย่ลงตามล�าดับแล้ว 
ก็จะมีอาการอื่นๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ เช่น คิด
เลขง่ายๆ บวกลบคูณหารไม่ค่อยถูก ทอนเงิน
ไม่ถูก การตัดสินใจต่างๆหรือความคิดไม่ค่อย
สมเหตุสมผล ซึ่งผิดจากความจ�าเสื่อมทั่วไป

เช่นผูส้งูอายทุีค่วามจ�าเสือ่ม โดยธรรมชาติ
อาจจะลืมของบ่อยๆ เช่น ลืมกระเป๋าสตางค์
ไว้ในห้อง แล้วนึกไม่ออก แต่ผู้ป่วยอัลไซเมอร์
จะแปลกกว่าคือ ลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ในตู้เย็น 
กล่าวคือ นอกจากความจ�าไม่ดีแล้ว ความ
มีเหตุผล การลืมการตัดสินใจ และความคิด
ต่างๆมักจะผิดแปลกออกไปด้วย

ระยะต่อไปผู ้ป ่วยก็จะเริ่มมีอาการท่ีท�า        
ให้ผู ้ป่วยหรือญาติ เริ่มพบกับความยุ ่งยาก
ล�าบากมากขึ้น ได้แก่ พฤติกรรมที่เปลี่ยน
ไปจากคนเดิม เช่น มีอาการซึมลง บางคน
ก้าวร้าว บางคนเปลี่ยนจากเดิม ใจเย็น มี
เหตุผล กลายเป็นคนไร้เหตุผลและหงุดหงิด
ง่าย ฉุนเฉียวบ่อย เป็นต้น

นอกจากนีม้อีาการทีญ่าตต้ิองระวงัมาก คอื
เดินเรื่อยเปื่อย โดยไม่มีเหตุผล ไม่มีจุดหมาย
แน่ชัด ที่ส�าคัญคือ จ�าทางกลับบ้านไม่ได้ ถ้า
เดินออกนอกบ้านจะกลับบ้านไม่ถูก บางคน
ขึน้รถเมล์ไปกลบัทัง้วนั หรอืขึน้รถเมล์แล้วหาย
ไปจนต้องพึง่ต�ารวจช่วยพากลบั ต้องเขยีนเบอร์
โทรศัพท์ไว้ที่ผ้าพันข้อมือ

ระยะหลังๆผู ้ป่วยมักช่วยตัวเองไม่ค่อย     
ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เกี่ยวกับชีวิตกิจวัตร
ประจ�าวัน เช่น กินน�้า อาบน�้า แต่งตัว โดย
ต้องให้ญาติคอยช่วยเหลือตลอด อาจจะไม่
สามารถบอก เมื่อปวดปัสสาวะได้ หรืออุจจาระ 
โดยปล่อยออกมาเอง โดยอาจรู้สึกตัว หรือ      
ไม่รู้สึกตัวก็ได้ เมื่อช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็จะมี
โรคแทรกซ้อนตามมา เช่น การติดเชื้อในปอด 
หรือติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ มีผลกดทับ 
(Bed Sore) หรอืทดสอบสารอาหาร เนือ่งจาก
ทานอาการได้น้อย ร่างกายจะค่อยๆอ่อนแอ                                    
ลงในที่สุด ส่วนมากจะเสียชีวิต จากการติด
เชื้อแทรกซ้อน

รวมระยะเวลาทั้งหมดตั้งแต่เริ่มแรกเป็น
จนเสียชีวิตนั้น แตกต่างกันไปในแต่ละคน 
ตั้งแต่ 3-4 ปี จนถึง 20 ปีก็มี แต่เฉลี่ยส่วน
มากประมาณ 8-10 ปีเป็นส่วนใหญ่

การวินิจฉัยโรค

ต้องอาศยัประวตัจิากญาตทิีด่แูลผูป่้วย การ
ตรวจร่างกายอย่างละเอียดโดยแพทย์ การ
ตรวจแล็บทางห้องปฏิบัติการ

ตรวจเลือด ตรวจเอ็กซ-เรย์ สมองด้วย
คอมพิวเตอร์ หรือถ้าสงสัยโรคบางโรคก็ตรวจ
โดยคลื่นแม่เหล็ก เรียกว่า MRI ถ้าจ�าเป็น
เพ่ือตรวจดูว่า อาจจะเกิดจากโรคอื่นๆที่แพทย์
สามารถรักษาหายได้ ซึ่งถ้าหากไม่พบสาเหตุ
อ่ืนๆ แพทย์มักจะแยกจากโรคความจ�าเส่ือม
ในผู้สูงอายุโดยธรรมชาติ โดยมีความแม่นย�า
ในการวินิจฉัยโรค 80-90 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งการ
วินิจฉัย 100 เปอร์เซ็นต์ มีวิธีเดียวเท่านั้นคือ 
ผ่าศพตรวจหลังจากเสียชีวิตแล้วเท่านั้น

การรักษา

ปัจจบุนัยงัไม่มียารกัษาโดยตรงให้หายขาด
ได้ แต่มยีาทีช่่วยควบคมุอาการต่างๆให้น้อยลง
ได้ชั่วคราว แต่โรคก็จะด�าเนินต่อไปเรื่อยๆ จน
เมื่อถึงระยะที่อาการเป็นมาก การรักษาก็จะ
ไม่มีผล อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีความพยายามใน
การคิดค้นยาเพื่อการรักษาโรคนี้ และวิธีการ
แพทย์ทีจ่ะใช้ในการวนิจิฉยัโรคผูท้ีม่คีวามเสีย่ง
ต่อโรคนี้ แต่ยังไม่มีอาการ เพื่อจะได้สามารถ          
ให้มกีารเตรยีมตวัไว้ล่วงหน้า ทัง้ผูป่้วยและญาติ 
หรอืแม้แต่การวนิจิฉยัตัง้แต่อยูใ่นครรภ์ เพราะ
ไม่แน่ว่าต่อไปในอนาคตอาจจะมีการติดต่อ
พนัธกุรรม เพือ่ไม่ให้เป็นโรคนีต้ัง้แต่อยูใ่นครรภ์

ปัจจุบันมีข่าวลือและการโฆษณามากว่า 
มีสมุนไพรบางชนิด หรือน�้ามันปลาสามารถ
รักษาได้หรือไม่ ซ่ึงจริงๆแล้วยังไม่มีการพิสูจน์
ยืนยันแน่ชัดทางการแพทย์ แต่เชื่อว่าอาจ
จะชลอได้บ้าง คือท�าให้อาการแย่ลงช้ากว่าที่
ควรจะเป็นบ้างเล็กน้อย และไม่ได้ผลเสมอไป 
คือบอกไม่ได้ว่าใครได้ผล ใครไม่ได้ผล แต่ไม่
สามารถท�าให้หายขาดได้แน่นอน

การดูแล

มีความส�าคัญมาก ที่ญาติผู ้ดูแลต้องมี
ความเข้าใจ เห็นใจ ว่าผู้ป่วยไม่ได้ตั้งใจที่จะ
ก้าวร้าว หงุดหงิด อย่างที่เราเห็น แต่เป็น
จากตวัโรคเอง ไม่ควรท�าให้ผูป่้วยอาย ไม่มัน่ใจ 
หรือหงุดหงิดเพ่ิม เช่น ถ้าคุยอะไรแล้วผู้ป่วย
นึกไม่ออก หรือจ�าไม่ได้ ควรเปลี่ยนเรื่องเอา
เรือ่งทีค่ยุแล้วมคีวามสขุมาคยุแทน ถ้ามคีวาม
คดิอะไรผดิๆ ไม่ควรเถยีงโดยตรง ถ้าไม่จ�าเป็น

กไ็ม่ต้องอธบิายมาก เนือ่งจากจะท�าให้หงดุหงดิ
และหมดความมั่นใจ

ควรจัดห้องหรือบ้านให้น่าอยู่ สดใส ใช้สี
สว่างมากๆ ถ้าในรายที่ชอบเดินไปมา ต้อง
ใช้เทคนิคการเบี่ยงเบนความสนใจในสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง ซึ่งอาจจะใช้การพาดเสื้อผ้าไว้ที่ลูกบิด
ประตู เพื่อให้ไม่ได้มองเห็นลูกบิดประตู ต้อง
เก็บของมีคม หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าให้มิดชิด ปิด
วาล์วเตาแก๊สไว้เสมอ

ในรายที่เริ่มจะมีอาการดูแลยาก เช่น 
ก้าวร้าวมากและโวยวาย สับสนมาก หรือเดิน
ออกนอกบ้านบ่อย ควรพาไปพบแพทย์ระบบ
ประสาท เนื่องจากอาจจ�าเป็นต้องใช้ยาช่วย
ลดอาการดังกล่าว

สรุป

ข้อควรรู้ 7 อย่างเกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์
1. อัลไซเมอร์เป็นโรคไม่ใช่ภาวะสมอง

เสื่อมตามธรรมชาติ ตามอายุมากขึ้น
2. สาเหตยุงัไม่ทราบแน่ชดั แต่น่าจะมส่ีวน

จากกรรมพนัธุ ์หรอืปัจจยัอืน่ร่วมด้วย สามารถ
เกิดได้กับทุกคน

3. ขณะนี้ยังไม ่สามารถป ้องกัน ไม ่
สามารถรักษาให้หายขาดได้

4. การดแูล ความเห็นอกเห็นใจ และความ
เข้าใจ เป็นสิ่งส�าคัญที่สุด

5. ถ้ามีญาติที่หลงลืมควรพบแพทย์ระบบ
ประสาท อาจจะเป็นโรคอื่นได้

6. โรคนีม้กัเกดิในผูส้งูอาย ุในคนหนุม่สาว
อายุ 20-50 ปี หลงลืมมักเกิดจากสาเหตุอื่น 
เช่น อดนอน เครียด ไม่มีสมาธิ ควรแก้ไขได้

7 .  ไม ่ ควรกลั ว โรคนี้ มากจนเกิน ไป 
เนื่องจากขณะนี้มีการวินิจฉัยโรคนี้มาก การ
วิจัยอีกไม่นานจะมียารักษาโรคนี้ได้

8. ในทางการแพทย์ ยังไม่แนะน�าให้ทาน
ยาใดๆเพื่อการป้องกัน เพราะมักไม่ได้ผล 
ยา สมุนไพร อาหารเสริม ที่มีราคาแพงมาก 
เพราะมีการโฆษณาเกินความจ�าเป็น

ขอขอบคณุ นายแพทย์เขษม์ชยั เสอืวรรณศรี 
อายรุแพทย์ประสาท จาก Thaiclinic.com มากครบั

ท้ายสุดพวกเราอย่าลืมฝึกฝนกระตุน้สมอง
เป็นประจ�าทกุวนั การร้องเพลง ถ่ายรปู สะสม
นาฬิกา เป็นงานอดิเรกที่ดีมาก อย่าลืมฟัง
เพลงจากเครื่องเสียงดีๆ NAD, PSB, NHT 
นะครับ ท่านจะปลอดภัยจากโรคสมองเสื่อม
อย่างแน่นอน
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ไ ล ฟ์   แ อ น ด์   ส ไ ต ล์  ■   ‘น�้ำชำ’

ใครคือปุ้ย ปุ้ยคือใคร? ปุ้ยคือผู้เข้าแข่งขัน
ประกวดร้องเพลงในรายการ The Voice  
Thailand ด้วยเพลงไทยเดิม...ลาวดวงเดือน 
1 ใน 3 คนที่กล่อมคนฟังให้เบาหวานขึ้น
หูในเพลงเสน่หาอันลือลั่น ใช่แล้วค่ะ เธอชื่อ
ปุ้ย ดวงพร พงศ์ผาสุก เผ่ือคนที่ไม่ดูรายการ 
The Voice อาจจะยังไม่รู้จัก ลองนึกถึงเพลง
ประกอบละครสีแ่ผ่นดนิของหม่อมน้อย เทวกลุ                                          
และละครพีเรียดเรื่องลูกทาส, อ�าแดงเหมือน
กับนายริด อะไรคะไม่เคยดูหรือคะ? งั้น
ภาพยนตร์การ์ตนูเรือ่งก้านกล้วยล่ะคะ? เพลง   
สนุกๆคลาสสิคประมาณดีสนีย์-หนทางของ
เธอ ถ้ายงัไม่เคยดอูกี งัน้กล็มืไปเถอะค่ะ ดภูาพ
ประกอบบทความเอาก็แล้วกัน ฮ่าๆๆ แต่ถ้า
มีคอมพิวเตอร์หรือไอโฟน ไอแพด สารพัด      
มือถือที่ เล ่นเน็ตได ้ ลอง search ค�าว ่า                                                 
“ปุ ้ย ดวงพร”เข้าไปฟังคลิพเสียงร้องของ
เธอได้เลยค่ะ ขอบอกว่าเธอคือผู้จุดประกาย                
ให้วัยรุ่นหลายๆคนหันมาเสพย์เพลงไทยเดิม 
ท�าไม? ต้องไปลองฟังกันเองค่ะ ขออภัยใน

วันที่น้องชายขอให้ช่วยจัดตะกร้าปีใหม่
พร้อมกับช่วยหิ้วมาส่งให้ด้วย นัดว่าจะ

หิว้ไปให้ในวนัเสาร์ เพือ่จะได้เลยไปดนูกหายาก
ที่ Central World มีใครเคยรู้จักหรือได้ยินนก
การเวกร้องเพลงบ้าง? เดี๋ยวนะคะ หาข้อมูล
ในเน็ตแป๊บ....ในวิกิเขาว่าไว้ว่า นกการเวก
น้ัน เรียกกันอีกชื่อหนึ่งในวรรณคดีเร่ือง        
ไตรภูมิพระร่วงว่า นกกรวิค อธิบายว่ามีเสียง
ไพเราะยิ่งนัก สัตว์ทุกชนิดเมื่อได้ยินเสียงนก
การเวกแล้วจะต้องหยุดฟัง ฯลฯ ในอดีต ขน
ของนกปักษาสวรรค์ถอืเป็นเครือ่งบรรณาการ
หรือสินค้ามีค่ามานานกว่า 2,000 ปี ขนนก                                     
ใช้แทนเงินได้ การล่าจึงเกิดขึ้นอาจนับตั้งแต่
การเริ่มมีการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในถิ่นที่อยู่
ของนกในวงศ์นี ้และได้กลายมาเป็นท่ีต้องการ
ของนักสะสมชาวยุโรป ภายหลังนกปักษา
สวรรค์ตัวแรกเดินทางจากดินแดนหมู่เกาะ                 
มหาสมุทรแปซิฟิคไปพร้อมกับกองเรือของ
เฟอร์ดินันท์ แมกเจลเลน และเทียบท่าสเปน
เมื่อปี ค.ศ.1522 มีซากนกปักษาสวรรค์ที่              

ได้รบัมอบเป็นบรรณาการกลบัไปด้วย เมือ่ชาว                                               
พื้นเมืองจับนกได้มักตัดขาทิ้ง ขณะนั้นชาว
ยุโรปยังไม่มีใครเคยเห็นปักษาสวรรค์ที่มีชีวิต 
จึงเล่าลือกันว่านกชนิดนี้ไม่มีขา คงต้องบินลง
มาจากสวรรค์ ฯลฯ (น่าสงสารนะนั่น)

โอเคๆ เข้าเรื่องจริงๆดีกว่าค่ะ “น�้าชา” 
พยายามเขยีนบทความนีใ้ห้มสีาระพร้อมความ
บันเทิงมอบให้ผู้อ่าน Conice เป็นของขวัญ      
ปีใหม่อยูน่่ะค่ะ สาระให้ไปแล้วนะคะ ต่อไปนีค้อื
ความบนัเทงิละ สาระน้อยจงัน ิฮ่าๆๆ นีแ่หละ
ค่ะคือความเป็น “น�า้ชา” ล่ะค่ะ 

ทีห่ยบิยกเรือ่งนกการเวกมาเล่านัน้ เพราะ
มคีนบอกว่าน้องปุย้เสยีงใสหวานดจุเจ้าการเวก
นัน่เอง “น�า้ชา” กไ็ม่เคยรูจั้กหรอืได้ยนิเสียงนก
นีม้าก่อน แต่กไ็ด้ค้นคว้าจากเนต็มาบ้าง ในนัน้
มีอยู่คลิพหนึ่งค่ะ ถ้าถาม “น�้าชา” เจ้าของโสต
ประสาทชัน้เยีย่มแล้ว (เยีย่มแค่ไหน ประมาณ
ถ้าพูดคุยด้วยเดซิเบลทั่วไป มีมึนค่ะ) ...มันก็
เสียงนกน่ะนะ แหลมๆ ใสๆ เสียงปุ้ยดีกว่า
เยอะ ฮ่าๆๆ

ไ ป ฟั ง 

การเวก ขั บ ข า น
ณ  ใ จ ก ล า ง เ มื อ ง
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ความไม่สะดวก เพราะ “น�า้ชา” ถูกปรามไว้นิด
หน่อยว่าห้ามอวย

โชว์เขาเริ่ม 5 โมงเย็น แต่ “น�า้ชา” มาถึง
ห้างตั้งแต่บ่าย 3 ตอนที่เห็นเวทีดีใจมาก เป็น
เวทีเล็กๆมีที่นั่งแทบจะติดเวที จะได้ฟังเสียง
ปุย้ชดัๆใกล้ๆ ละคราวนี ้ฮะฮ้า ตืน่เต้นๆ สอง
อาทิตย์ก่อนที่ไปงานที่สวนหลวงร.9 อันน้ัน
เวทีใหญ่ บริเวณก็กว้างมาก มองแทบไม่เห็น 
ยลแทบไม่ได้ยิน สถานที่กว้าง ล�าโพงไม่เพียง
พอ(มัง้) เสยีงจงึกระจายและไม่ดงัพอส�าหรบัหู
วิเศษของ “น�้าชา” จะฟังเพลงให้เพราะ บางที
ก็ต้องอาศัยเครื่องเสียงและล�าโพงดีๆเหมือน
กัน ลูกค้า Conice โชคดีแล้วค่ะที่มีเครื่อง
เสียง และล�าโพงดีๆเหลือแค่หาเพลงดีๆมา
ฟังให้สมศักดิ์ศรี เช่น เพลงคลาสสิคที่ร้องโดย
ปุ้ย เป็นต้น

เพราะเป็นบูธโครงการบ้านจัดสรร แล้ว 
“น�า้ชา” กย็งัไม่คดิไปอยูบ่นดอยสะเกด็ เลยออก
จะเกรงใจท่ีจะไปนัง่จบัจองโซฟาเขาตัง้แต่ตอนนี้ 
แม้ว่าเจ้าหน้าที่เขาจะไม่หวงห้ามอะไรก็ตามที 

เลยคิดว่าจะไปเดินเล่นสัก 2 ชั่วโมง เดี๋ยวค่อย
มานั่งตอนใกล้ๆ 5 โมงเย็น เดินไปคิดมาห้าง
ใหญ่จงั แถมไม่ค่อยได้มาเดนิ เดีย๋วหลงหาทาง
กลบัไปทีเ่วทไีม่เจอ กลวัพลาดแล้วไม่มเีรือ่งมา
เขยีนเล่าให้คุณผู้อ่านฟังน่ะค่ะ แบบว่าเป็นคน
รับผิดชอบงาน เชื่อไหมคะ ฮ่าๆๆ 

เลยกลับมาน่ังที่โซฟาตั้งแต่ 4 โมง นั่ง
ดูน่ันดูน่ีไปเร่ือย ดูว่าเมื่อไรปุ้ยจะมา เหมือน
จะเห็นพ่ีหรือน้องของปุ ้ยแว่บๆ น่าจะใช่พี่
น้องแหละเพราะหน้าตาคล้ายกัน...ยังไม่รู้ตัว
ว่าสมองแย่ ขนาดชื่นชอบยังจ�าหน้าไม่ค่อย
ได้ เพราะที่เห็นนั่นน่ะคือตัวปุ้ย การเวกสีทอง
ของแผ่นดนิสยามตวัจรงิเสียงจรงิเลยแหละ ที่ 
รูเ้พราะนัง่มองๆอยูปุ่ย้กบ็งัเอญิกวาดสายตามา
สบกัน แล้วเขายกมือสวัสดีทักทายน่ะค่ะ แถม
จ�าชือ่ “น�า้ชา” ได้ด้วย ขอบอกว่ายนิดปีรดีาและ
เป็นเกียรติ เรามันก็แค่ 1 ในแฟนคลับนับพัน
นับหมื่นของเขา

เลยน่ังดูเขาเตรียมความพร้อมอย่าง
เพลิดเพลิน แม้ว่าการแสดงจะล่าออกไปครึ่ง

ชั่วโมง แต่ทันทีที่การเวกดวงพรขึ้นเวทีด้วย
เพลงลาวดวงเดือน ก็ท�าให้การรอคอยนั้นสิ้น
สุดลงไป แทนที่ด้วยเสียงที่เสนาะเพราะพริ้ง 
กังวานเข้าไปในโสตประสาท จับลึกเข้าไปใน
หัวใจ เพราะนั่งใกล้เวทีมาก ใกล้ขนาดยื่นมา
ออกไป 3 ทอดก็กอดปุ้ยได้แหละ ฮ่าๆๆ 

ก�าลังเคลิ้มไปกับเสียงใสกิ๊ง ฉ�า่หวานออด
อ้อนจนหัวใจคนฟังใกล้ละลาย ปุ้ยเป็นนักร้อง
ที่ร้องเพลงตามหลักสากลคือร้องให้เสียงออก
มาจากท้องจรงิๆ และคงหายใจเข้าออกเตม็สบู                                                 
เพราะร้องๆอยู ่เข็มขัดก็หลุดผึงตกพื้น ไม่        
รู้เกิดขึ้นบ่อยหรือยังไง น้องปุ้ยสามารถร้อง
ต่อได้ สะดุ้งนิดหน่อย แต่เสียงไม่มีสะดุดหรือ
หยุดชะงักแม้แต่น้อย ร้องไปยิ้มข�าไป ได้ฟัง
นกการเวกขานขันหลายเพลง ทั้งเพลงไทย
เดิม ลูกกรุง และเพลงสากล เธอสามารถท�า 
ได้ดีทุกเพลง 

“น�้าชา” อยากพูดถึงสัก 1 เพลง เป็นเพลง
ที่ “น�้าชา” ฟังคลิพมาไม่ต�่ากว่าหลายร้อยรอบ 
(เผลอๆถึง 1000 ฮ่าๆๆ) ฟังจนสามารถร้อง
ตามได้ทั้งๆที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนหน้านี้ นั่น
คอืเพลงประกอบละครส่ีแผ่นดนิ...ลาวค�าหอม
ค่ะ ครั้งแรกๆที่ฟังคลิพรู้สึกเฉยๆ แต่ฟังไป
ฟังมา มันค่อยๆเพราะขึ้นเรื่อยๆ แต่นั่นไม่
อาจเทียบเท่า 1 ครั้งที่ได้ฟังสดๆ ในวันนี้มัน
ช่าง...ให้ความรูส้กึเหมอืนเราได้ลอยล่องไปยนื
อยู่บนหินสะอาดๆ ก้อนใหญ่ๆ ด้านหลังมีทุ่ง
ดอกไม้กลิน่หอมละมนุละไม ด้านหน้ามสีายน�า้
ใสๆไหลเอือ่ยล้อกับสายลมทีม่อีอกซเิจนบรสุิทธ์ิ 
ไม่เจอืมลพษิใดๆ แล้วเรากย็นือ้าแขน หลบัตา
พอเคลิ้มๆ แหงนหน้าแล้วก็สูดเอาอากาศ           
สะอาดๆนั้นเข้าเต็มปอด .... อา-- ความสุข 
ความสดชื่นมันจับหัวใจประมาณนี้แหละค่ะ 

นี่ขนาดไม่มีเครื่องดนตรีเทพๆมาบรรเลง
ประกอบนะ ถ้ามีสงสัยคงเหมือนเดินเด็ดดอก
โกมลอยูใ่นสวนดสุติาแน่ๆ ฮ่าๆๆ คนืนัน้ “น�า้ชา”                                                                                                       
เดนิกลบับ้านอย่างไม่รูส้กึเหนือ่ย หรอืหวิประการ                                                                                       
ใด เพราะได้เสพย์ดนตรีดีๆจนอิ่มทิพย์ไป
แล้ว อิ่มอกอิ่มใจไปกับเพลงที่ละเมียดละไมทั้ง
ค�าร้อง และท�านองทีข่บักล่อมโดยปุย้ เพือ่นเคย                                                       
บอกว่าเพลงไทยเดิมท�าให้ใจเราเย็นลง มัน
ก็คงจริงเพราะลูกเอื้อนเอ้อเอิงเอย กว่าจะ
หลุดออกมาแต่ละค�า ลุ้นซะแทบขาดใจตาย                            
ฮ่าๆๆ แต่อยากให้ลองฟังดูค่ะ ปล่อยใจให้                             
ว่างๆแล้วลองฟังดู จะรู้เองว่าท�าไม “น�้าชา”                                                                                             
ถึงได้ติดเสียงเจ้าการเวกดวงพรซะขนาดนี้
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เ รื่ อ ง - ดี ดี - -  ที่ ผ่ า น ม า ท า ง  ( e )  เ ม ล  ■   ‘เพ็งแพว’

ดูเหมือนระยะหลังๆนี่ เร่ืองราวท่ีผ่าน
ทางมาแถบนี้ มักจะหนีไม่พ้นเร่ืองกิน          

ผลเสยีต่อสขุภาพของผูช้าย มากกว่าไขมนัช่วง
สะโพกและโคนขาในผู้หญิง โดยจะก่อให้เกิด
การสะสมฮอร์โมนในร่างกาย ซึ่งจะส่งผลให้
เกดิความเสีย่งต่อการเกิดโรคเรือ้รงัต่างๆ อาทิ 
โรคหัวใจ และเบาหวาน เป็นต้น

“การควบคมุน�า้หนกั” จึงมบีทบาทส�าคญัใน
การเสริมสร้างสุขภาพดี แต่ก็จะต้องท�าอย่าง
ถูกวิธี แต่อย่างไรล่ะ...ถึงจะเป็นวิธีที่ถูกต้อง 
โดยไม่ส่งผลต่อภาวะโภชนาการของร่างกาย
โดยรวม

การกนิให้น้อยลงจะเป็นวิธีทีม่ปีระสิทธิภาพ 
หากอาหารท่ีบริโภคมีคุณค่าทางโภชนาการ
เหนือเกณฑ์มาตรฐาน การลดการบริโภค
อาหารที่ไร้ประโยชน์ จะช่วยลดแคลอรี แต่จะ
ท�าให้คุณขาดสารอาหารไปพร้อมๆกัน 

ดังนั้น คุณจึงควรดูแลและควบคุมทุก
แคลอรี โดยบริโภคอาหารที่ให้คุณค่าทาง
โภชนาการมากที่สุดทุกครั้ง อาทิ ผลไม้ ผัก 
ธัญพืช และโปรตีนในปลา เป็ด ไก่ และถั่ว
ประเภทต่างๆ

“โรคหัวใจ” คือหนึ่งในภัยร้ายแรงที่สุด
ที่คุกคามสุขภาพของผู้ชาย ดังนั้น ผู้ชายจึง
ต้องควบคมุน�า้หนกั และไขมนั บรเิวณพงุให้มี 
น้อยท่ีสุด พร้อมทั้งเน้นบริโภคอาหารที่ดีต่อ
สุขภาพหัวใจ โดยเฉพาะอาหารทะเลจ�าพวก
ปลา ซึ่งมีไขมันและแคลอรีต�่า แต่อุดมด้วย
กรดไขมันโอเมกา 3 ซึ่งช่วยเสริมสร้างสุขภาพ
หัวใจให้แข็งแรง 

ท่ีส�าคัญเลิกบริ โภคคาร ์ โบไฮเดรตใน
ปริมาณมากซะ เพราะนั่นไม่ใช่แนวทางที่ถูก
ต้อง การแก้ไขจึงควรหลีกเลี่ยงอาหารแปรรูป

จ�าพวกแป้ง และบริโภคอาหารจ�าพวกไฟเบอร์
ซึ่งย่อยสลายได้ง่าย ได้แก่ ถ่ัว มันฝรั่งหวาน 
เบอร์รย์ี พลมั บรอ็คโคล ีและแครอ็ท ซึง่อาหาร
ทัง้หมดนีจ้ะช่วยลดระดบัคลอเรสเตอรอล ทัง้ยงั
ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจอีกด้วย 

ส�าหรับหนุ่มๆที่ยุ่งอยู่กับงาน งาน และ
งาน จนไม่มีเวลาออกก�าลังกาย จะพบการ
สะสมของไขมันบริเวณพุงมากขึ้น และส่ง
ผลให้นอนหลับไม่สนิท ทั้งยังจะท�าให้คุณมี
พฤติกรรมหันไปบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม 
ที่มีน�้าตาลสูง เพื่อเพิ่มพลังงานให้แก่ร่างกาย 
ส่งผลให้คุณมีน�้าหนักตัวเพิ่มขึ้น แล้วก็จะวน
เวียนกลับเข้าสู่วงจรเดิมอีกครั้ง

ส่วนผู้ที่ไม่มีแม้แต่เวลารับประทานอาหาร
เช้า ควรรับประทานอาหารที่เสริมสุขภาพ
สัปดาห์ละ 2-3 วัน ในตอนเช้า เช่น โยเกิร์ต 
หรือไข่ต้มพร้อมด้วยผลไม้ หรือโปรตีนที่ท�า
ด้วยนมถั่วเหลือง แต่ถ้าไม่สะดวก ก็อาจเลือก
โปรตีนผงและผลไม้สด ซึ่งเป็นอาหารเช้าที่
บรโิภคได้ง่ายและรวดเรว็ ทัง้ยงัสามารถพกพา
ไปรับประทานระหว่างทางได้อีกด้วย

แต ่ถ ้าต ้องการรับประทานอาหารใน
ระหว่างเดินทางทุกวัน ให้เตรียมอาหารกลาง
วันประมาณสัปดาห์ละ 2 วัน หรือท�าอาหาร
เองสัปดาห์ละ 2 มื้อ ซึ่งจะท�าให้คุณสามารถ
ควบคุมการบริโภคแคลอรีในสัดส่วนที่เหมาะ
สม ทัง้ยงัช่วยประหยดัค่าอาหารได้อกีต่างหาก

นอกจากการควบคุมและเลือกรับประทาน
อาหารแล้ว การหาเวลาออกก�าลังกายเป็น
เรื่องที่ท้าทายส�าหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน�้า
หนักให้ได้ ที่ปรึกษาของเฮอร์บา ไลฟ์ แนะให้

กับเรื่องของสุขภาพ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็น่า
จะเนื่องเพราะผู ้คนหันมาห่วงใย ใส่ใจ กับ
สุขภาพมากขึ้น เรื่องราวทางด้านนี้จึงมีออก
มาแพร่หลายค่อนข้างมาก ท�าให้มีโอกาสได้รบั
รู้แนวทางปฏิบัติที่แม้แตกต่าง หลากหลาย แต่
ลงท้ายก็จะเหมือนๆกันตรงที่ เพื่อสุขอนามัย
ที่ดีนั่นเอง

เที่ยวนี้มีเรื่องอะไรมาฝากบ้าง ติดตามได้
ครับ อ้อ, เรื่องแรกนี่ ขอเน้นไปที่คุณหนุ่มๆ
ก่อนนะครับ

ไม่อยากจนและเจ็บ 
แก้นิสัยการกินอย่างรีบด่วน

ถึงจะฟังดูประหลาดไปสักนิด แต่ดูเหมือน
ว่าหนุ่มๆ (ส่วนใหญ่ )ที่อยู่ง่าย กินง่าย 

ไม่ค�านึงถึงสิ่งที่บริโภค ไม่เคยใส่ใจและสนใจ
กบัคณุค่าของอาหารทีบ่รโิภค โดยทีไ่ม่รูว่้าการ
บริโภคไม่เลือกนั้น ท�าลายความหล่อและมีผล
ต่อสุขภาพมากมาย

โภชนากรซซูาน โบเวอร์แมน ทีป่รกึษาของ
เฮอร์บา ไลฟ์ อินเตอร์เนชันแนล ลิมิเต็ด เผย
ว่า ผูช้ายส่วนใหญ่มกัคดิว่า ตราบเท่าทีน่�า้หนกั
ของตนยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ก็ไม่จ�าเป็น
ต้องคิดถึงหรือเป็นกังวล กับการควบคุมการ
บริโภคอาหารแต่อย่างใด 

ซึง่แนวคดิดงักล่าวแสดงให้เห็นว่า แคลอรี
มีโอกาสสร้างขึ้นได้อย่างเท่าเทียมกัน และ
ตราบใดที่การบริโภคไม่อยู ่ในระดับที่มาก
เกินไป ก็จะไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อร่างกาย 
ไม่ว่าจะเป็นการบริโภคอาหารประเภทไหน
ก็ตาม         

ดังนั้น จึงถึงเวลาแล้ว ที่ผู้ชายต้องลุกขึ้น
ให้ความส�าคัญกับการบริโภคกันอย่างจริงจัง
กันเสียที โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของ “น�้า
หนักตัว” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสุขภาพโดยรวม 
รวมถึงปริมาณการสะสมของไขมันในร่างกาย 
และคุณภาพของอาหารทีบ่รโิภค ทีมี่ผลต่อการ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี

ส�าหรับผู ้ชายที่ไม่ได้เข้ารับการฝึกออก
ก�าลงักาย เพือ่เสรมิสร้างมวลกล้ามเนือ้ให้แขง็
แรง อาจมองว่าตนมีน�้าหนักตัวที่เหมาะสม 
แต่จริงๆแล้ว อาจเกิดจากการมีไขมันสะสม
ในร่างกายมากเกินไปก็เป็นได้ ส่วนใหญ่ผู้ชาย
มแีนวโน้มทีจ่ะมนี�า้หนกัเกนิในช่วงกลางล�าตวั
ของร่างกาย เนื่องจากไขมันในบริเวณท้องส่ง
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แต่หากมีความเครียดสะสมร่วมด้วยแล้ว 
ก็มักจะเกิดเป็นร้อนใน เป็นแผลในปาก จะมี
อาการแสบ คนั และเจบ็ในช่องปาก แต่อาการ
เหล่านี้ก็จะหายไปเองภายใน 1-2 สัปดาห์ แต่
ช่วงเวลาที่เป็นอยู่ก็จะสร้างความร�าคาญไม่
น้อย ดังน้ัน เพ่ือป้องกันโรคทางปากและฟัน
ดังกล่าว ต้องลองมาดูว่าควรท�าอย่างไร

ทพ.สุธา กล่าวต่อ ว่าการป้องกันมีอยู่ 2 
ส่วน 

คือหนึ่ง, เรื่องการกิน การกินอาหารเป็น
ปัจจัยหลักท่ีก่อให้เชื้อโรคในช่องปากเกิดการ
เจริญเติบโต เพราะเศษอาหารจะไปกองกันอยู่
ที่ซอกเหงือก ร่องฟัน ซึ่งจุลินทรีย์จะเอาเศษ
เหล่าน้ีไปกินต่อ น�้าลายของคนเราจะกลาย
เป็นกรดมากขึ้น ความเส่ียงต่อการเกิดฟัน
ผุจะยิ่งมากตามไปด้วย ซึ่งทุกครั้งที่มีการกิน
อาหาร ก็จะเกิดเป็นกรดทุกครั้ง ดังนั้นหาก
กนิหลายครัง้กห็มายความว่าภาวะการเกดิกรด
ในน�า้ลายจะยิ่งถี่ 

ซ่ึงพฤติกรรมของเด็กวัยรุ ่นส่วนมากจะ
ทานวันละหลายครั้ง เช่น ทานมื้อเช้า เบรก
ตอนสาย ม้ือเที่ยง เบรกช่วงบ่าย เย็น และ
ก่อนนอน ดังนั้นการทานอาหารมื้อหลักแค่ 
3 มื้อ จะดีที่สุด และเน้นที่ผัก กับ ผลไม้ ลด
ปรมิาณขนมเหนยีว เช่น ลกูอมรสหวาน หมาก
ฝรั่งผสมน�้าตาล เพราะส่ิงเหล่านี้เมื่อกลาย
เป็นเศษอาหารเกาะตามไรฟัน ก็จะอยู่นาน 
แบคทีเรียและเชื้อโรคในปากก็สามารถเข้ามา
กัดกินฟัน และท�าลายเหงือกได้บ่อยขึ้น

สอง, คือเร่ืองของการท�าความสะอาด
อย่างเหมาะสม โดยหลังมื้ออาหาร ควรแปรง
ฟันด้วยการแปรงที่ขนแปรงไม่อ่อนหรือแข็ง
เกนิไป ไม่ระคายเคอืงเหงอืก เมือ่ขนแปรงบาน
ควรเปลีย่นด้ามใหม่ มด้ีามแปรงจบัได้ถนดัมอื 
เลือกยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์ โดยควรแปรงฟัน
หลังอาหารม้ือเช้า เที่ยง เย็น แปรงให้ครบ

อาหารออก
(ทางที่ดีควรจบการแปรงฟันทุกครั้งด ้วย

อุปกรณ์ฉีดน�้าแบบ Water Jet ของ WaterPik                                                    
เพราะสะอาดหมดจดกว ่าการใช ้ ไหมขัดฟ ัน               
- เพ็งแพว)

“นอกจากนี้ หลายคนเชื่อว่าการกินหมาก
ฝรั่งหลังอาหาร เป็นการท�าความสะอาดช่อง
ปากในแบบเร่งด่วน และสะดวก แต่ในความ
จริงแล้ว การเคี้ยวหมากฝรั่งนั้นสามารถก�าจัด
เศษอาหารตามซีฟั่นเท่านัน้ ไม่ได้มส่ีวนในการ
รกัษาสมรรถภาพของเหงอืกได้เลย ดงันัน้ต้อง
เปลี่ยนทัศนคติใหม่ แล้วให้ความส�าคัญกับ
อาหารมือ้หลัก มากกว่าการกินแบบตามใจปาก 
เพื่อสุขภาพฟันที่ดีเหมาะสมกับวัย” ทพ.สุธา 
กล่าวทิ้งท้าย

หมายเหตุ: ในการแปรงฟันนั้น บีบยาสีฟัน
ขนาดเท่าเมล็ดถั่วเขียวก็พอแล้ว

และวิธีการแปรงฟันอย่างถูกวิธี ให้ท�าดงันี้
เริ่มจากการจับแปรง เวลาแปรงฟันบน 

จับแปรงหงายขึ้น เวลาแปรงฟันล่าง จับ
แปรงคว�่าลง

วางขนแปรงแนบกบัขอบเหงอืก โดยเอยีง
ขนแปรงเป็นมุม 45 องศา กับตัวฟัน

ขยับแปรงไป-มา เล็กน้อย
หมุนข้อมือปัดขนแปรงจากเหงือกผ่านตัว

ฟันโดยตลอด
ถ้าเป็นฟันบน ให้ปัดลงล่าง ฟันล่างปัด

ขึ้นบน
แปรงให้ทัว่ทกุซี ่ทัง้ด้านนอก ด้านใน ของ

ฟันบนและฟันล่างให้สะอาด
ส่วนด้านบดเคี้ยว ถูไปมาตามแนวฟัน ทั้ง

ซ้าย ขวา จนสะอาด
แต่ละครั้งควรใช้เวลาแปรงฟัน ประมาณ 

2-3 นาที

เลือกประเภทการออกก�าลังกายที่ดีที่สุด และ
ชอบมากที่สุด 

เป็นต้นว่าการเดินเดี่ยว หรือการเข้าร่วม
ออกก�าลังกายแบบกลุ่ม ควบคู่กับการตัดสิน
ใจเลือกว่า คุณพร้อมจะออกก�าลังกายในตอน
เช้า หรือช่วงกลางวัน โดยให้ต้ังเป้าหมายที่
คุณคิดว่า คุณสามารถท�าได้และชัดเจน คือ 
“ฉันจะออกก�าลังกายด้วยการเดินครั้งละ 30 
นาที สัปดาห์ละ 3 ครั้ง” ไม่ใช่ “ฉันจะออก
ก�าลังกายมากขึ้น”

ท้ายที่สุด พยายามจดบันทึกสิ่งที่คุณรับ
ประทานในทุกๆ 2 วัน และพิจารณาอาหาร
ที่คุณบริโภคเข้าไปอย่างจริงจัง หากพบว่าคุณ
งดอาหารหลายมื้อ หรือลดน�้าตาล หรือด่ืม
แอลกอฮอล์ในปรมิาณมาก หรอืไม่ได้บรโิภคผกั
และผลไม้เป็นประจ�า ทัง้หมดนัน้เป็นสญัญาณ
เตือนให้คุณต้องรีบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
บริโภคใหม่ทันที

ทันทีที่หมายถึงเดี๋ยวนี้นะครับ ไม่ใช่พรุ่งนี้
ถ้ายงัอยากดฟิูต แอนด์ เฟิร์ม ถงึเวลาเป่า

นกหวีดเลือกบริโภคแล้วครับหนุ่มๆ

กินจุบจิบ - ดูแลไม่ถูกวิธี
ภัยคุกคามสุขภาพช่องปากที่ไม่รู้ตัว

เคยสงสยับ้างหรอืไม่ เหตใุดหนอ...แปรงฟัน
ทกุวนั แต่ฟันกย็งัผ ุปากมกีลิน่ หรอืมปัีญหา

ช่องปากต่างๆนานา หากลองนึกทบทวนดีๆ 
นั้นอาจเป็นเพราะเราสนใจที่จะดูแลสุขภาพ
ช่องปากน้อยจนเกินไป โดยเฉพาะคนที่ชอบ
กนิจบุ กนิจบิ ทานอาหารไม่ต�า่กว่า 5-6 มือ้ต่อ
วัน และชอบเคี้ยวหมากฝรั่งที่มีส่วนผสมของ
น�้าตาลทุกครั้งหลังอาหาร โดยปราศจากการ
แปรงฟันที่ถูกสุขลักษณะ เพราะพฤติกรรมดัง
กล่าวอาจน�ามาซึ่งปัญหาสุขภาพช่องปากและ
ฟันอย่างไม่รู้ตัว
 ทพ.สุธา เจียรมณีโชติชัย ผู้อ�านวยการ
ส�านกัทนัตสาธารณสขุ กรมอนามยั กระทรวง
สาธารณสขุ บอกว่า พฤตกิรรมการกนิ และการ
ท�าความสะอาดฟันที่ไม่ถูกต้อง ส่งผลกระทบ                                                  
ต่อเหงือกและฟันหลายประการ เริ่มตั้งแต่
การเกิดฟันผุ ทั้งแบบฝ้า ขาว และหลุมด�า ซึ่ง
มักเกิดในวัยเรียนทั้งประถม และมัธยมต้น
เป็นส่วนใหญ่ ส่วนในวัยรุ่นมัธยมปลาย และ
วัยนักศึกษามหาวิทยาลัยนั้น ป่วยเป็นเหงือก
อักเสบที่มีลักษณะบวม แดงช�้า แตกต่างจาก
คนปกติที่มีเหงือกสีชมพูซีด โดยสามารถเช็ค
อาการได้ด้วยตนเอง 

ทกุซีอ่ย่างทัว่ถงึ เน้น
ที่ช่วงต่อระหว่างฟัน
และเหงือก ซึ่งเป็น
ร่องสะสมเศษอาหาร 
แต่หากแปรงฟันผิด                                 
วธิ ีเช่น การแปรงตาม                          
ขวาง หรอืขึน้ลงพร้อม                                           
กัน ท�าให้เหงือกร่น                                              
และฟันสกึกร่อนมาก                    
และจากนั้นให้ใช้ไหม
ขดัฟัน เพือ่ก�าจดัเศษ
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ช่
วงครึ่งปีให้หลังมานี่ มีธุระให้ต้องขึ้นล่อง
เมืองแม่กลองอยู ่ทุกๆเดือน ไม่มีเว้น 

และทุกครั้งที่ไปแถวๆนั้น นอกจากธุระที่ว่า
แล้ว อกีเรือ่งทีต้่องมใีห้คดิไม่มเีว้นเหมอืนกนัก็
คอื เทีย่วนีจ้ะกนิทีไ่หนด ี(ฮา) ตามประสาคนที่
ให้รูส้กึว่าตวัเองเอาดทีางด้านนีเ้ป็นหลกัจรงิๆ 
เพราะไม่ว่าจะไปไหน มาไหน จะใกล้หรือไกล
แค่ไหนก็เถอะ สิ่งที่ต้องคิดก่อนการเดินทาง, 
ก็เรื่องที่ว่านี่ละ

กบัไปแม่กลองกเ็หมอืนกนั ก่อนสตาร์ทรถก็
มกัจะนกึขึน้ก่อน ว่าเทีย่วนีจ้ะไปดืม่ กนิ ทีไ่หน 
แถบมหาชยัมัย้ หรอืไปแถวๆดอนหอยหลอดดี
กว่า หรอืว่าจะเลยไปถงึบางตะปนู หรอืจะว่ากนั
แถวๆแม่กลอง อัมพวา อะไรแถวๆนั้นแหละ

ครับ, ก็จะวนเวียนคิดอยู่อย่างน้ัน เน่ือง
เพราะเป็นคนรอบคอบในเร่ืองน้ี (ฮา-อีกสัก
หน) ไงครับ

ใช่อะไรหรอก ที่ต้องคิดไว้ก่อนก็เพราะ
สะดวกในการวางแผนเดินทางไงครับ แม้จะ
ใกล้ๆแค่แม่กลองก็เถอะ แต่ความที่ละแวก
นั้น-ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น, มีร้านในดวงใจอยู่
หลายเจ้า หลายหาบ ที่ติดใจทั้งรสชาติอาหาร
และบรรยากาศที่ชวนให้รับรู ้ได้ ว่ามาเพื่อ                                                                    
ความผ่อนคลายด้วยการละลายพฤติกรรมอัน
เป็นการพักผ่อนจริงๆจึงเม่ือได้ที่หมายแล้ว 
จะได้จัดเวลาเดินทางได้ถูก เพ่ือไปถึงที่น่ัน                  
ได้ประมาณสักบ่ายโมงหลังเสร็จเร่ืองราวใน
เมืองแม่กลองแล้ว ด้วยบางร้านต้องขับย้อน 
ลงมา บางร้านก็ต้องเลยขึ้นไป หรือบางร้าน
ย้อนลงมาทางมหาชัย แล้วต้องกลับรถข้ึน

มุ ม ส บ า ย  ■   ‘ถมทอง’

ไปทางแม่กลองอีก จึงใช้เวลาไม่เท่ากันไง
ครับ ส่วนที่ใคร่ไปถึงสักบ่ายโมง หรือกว่านั้น                                         
เล็กน้อย ก็เนื่องเพราะได้เวลาที่คนส่วนใหญ่             
จะลุกจากโต๊ะกันแล้ว จึงไม่ต้องไปรอหาโต๊ะ 
เก้าอี้ ที่มักจะแน่นตอนเที่ยงๆ ด้วยร้านใน
ดวงใจที่ว่า ส่วนใหญ่ก็เป็นที่ติดใจของใครๆ
เขาเช่นกัน

อย่าง ‘มุมสบาย’ เที่ยวนี้ จะพาไปร้านที่
ยกตวัอย่างการเดนิทางแบบหลงัสดุเอาไว้ครบั 
คือเสร็จธุระจากแม่กลองแล้ว ต้องขับย้อนมา
ทางมหาชัย แล้วกลับรถมาฝั่งไปแม่กลองใหม่ 
เหมือนมาจากกรุงเทพฯนั่นแหละครับ

ร้านท่ีว่ากอ็ย่างทีจ่่าหวัไว้นัน่แหละครบั คอื 
‘ลมทะเล’ ส่วนที่มีค�าว่า ‘รับ’ น�าหน้านั่น ตอน
ที่พิมพ์ผมนึกไปถึงชื่อ ‘รับลม’ ครับ ด้วยเป็น
ชื่อที่พรรคพวกเพื่อนฝูงแถบมหาชัยใช้เป็นที่                                                  
นัดหมายกันเป็นประจ�า ซึ่งบ่อยครั้งที่ผมมัก                                                       
พลัดหลงไปร่วมโต๊ะกับพวกเขาด้วย นานมาก            
แล้วนะครบั น่าจะร่วมๆ 40 ปี เหน็จะได้ เพราะ                                                        
อยูใ่นช่วงประมาณปี 16-18 (พ.ศ.นะครบั) 

‘รับลม’ ที่ว่านั้นชื่อร้านจริงๆแล้ว หาได้ชื่อ
นัน้ดอกนะครบั แต่เป็นชือ่ทีพ่รรคพวกเขาเรยีก
แบบรู้ๆกัน เนื่องเพราะอยู่ชั้นบนที่มีลักษณะ
เป็นดาดฟ้าของท่าเรือเทศบาล ก็ท่าข้ามฟาก
ไปยังฝั่งท่าฉลอมนั่นแหละครับ ชื่อร้านน่ะคือ 
‘รสทิพย์’ แต่ที่เรียกรับลมกันก็เป็นเพราะนั่ง
แล้วลมพัดโกรกเย็นสบายดี ก็เลยเปล่ียนชื่อ
ร้านให้เขาซะเลย

ต่อมาไม่แน่ใจว่าประมูลต่อไม่ได้ (คือท�า
ร้านบนท่าเรือข้ามฟากนี่ ต้องประมูลกับทาง

เทศบาลนะครับ) หรือต้องการขยับขยายร้าน
เพราะมีลูกค้าเยอะ รสทิพย์ก็เลยย้ายออกมา
อยูป่ากทางเข้ามหาชยั ทีเ่วลานีเ้หน็ป้ายใหญ่ๆ
บนตึกโอ่อ่าหลายคูหา บอกชื่อว่า ‘นิวรสทิพย์’ 
นั่นไงครับ 

กลับมาที่ ‘ลมทะเล’ กันต่อ ไม่สาธยาย
ล่ะนะครับว่าอาหารประเภทไหน ก็โถ,มาแถบ
นี้ทั้งทีจะให้กินอะไรนอกจากอาหารทะเล กับ
ปลาทูซาเตี๊ยะ ก็รู้ๆกันนะครับ ว่าอาหารทะเล
นั้นเอาความสดเป็นที่ตั้ง ก็อร่อยไปกว่าครึ่ง
แล้ว น�้าจิ้มรสถึงอีกก็ได้ใจไปเกือบหมด รส
มือได้ที่อีกอย่างก็เอาไปเลยเต็มร้อย ซึ่งที่นี่
นอกจากจะมีครบที่ว่านั่นแล้ว ยังมีบรรยากาศ
สบายๆสมชื่อลมทะเลจริง เพราะตั้งอยู่บนบึง
น�า้กร่อยขนาดใหญ่ ทีเ่ลยไปอกีหน่อยกเ็ข้าเขต
ทะเลแล้ว เพราะฉะนั้นนั่งๆอยู่นี่ รับลมทะเล
กันแบบเต็มๆไปเลย

เอาลายแทงแบบไปจากกรุงเทพฯดีกว่านะ
ครบั เพราะเลีย้วซ้ายเข้าซอยได้เลย แบบว่าเลย
มหาชยัมาแล้ว ข้ามแม่น�า้ท่าจนีไปไม่ถงึสบิกโิล 
สังเกตปั๊มปตท. มีสองปั๊มอยู่ใกล้ๆกัน พอเลย
ปั๊มแรกไปแล้ว ปั๊มต่อมาจะเป็นปตท. ที่เป็น
ปั๊ม JET เก่า เพราะยังมีป้าย Jiffy ติดอยู่ เลย
มาอกีหน่อยกจ็ะมถีนนซอยขนาดใหญ่ทางด้าน
ซ้ายมือ เลี้ยวเข้าไปเลยครับ เลี้ยวถูกซอยแล้ว 
รับรองไปไม่ผิดที่

เพราะตลอดรายทางจะมีป้ายบอกทางไป
ร้านเป็นระยะ ระยะ ขับพอก�าลังจะเพลินก็ถึง
แล้วล่ะครับ

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

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

ชำาระค่าไปรษณียากรแล้ว

ใบอนุญาตเลขที่ ๓๓/๒๕๔๓

ปณฝ. สุทธิสาร
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