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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
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เป็นอย่างไรบ้างคะ อากาศร้อนดีจังเลยนะคะ ยิ่งร้อนมากขึ้นเพราะเงินกู้ 2 ล้านล้าน เห็น 
บทวิจารณ์เขาว่า พวกเราคงจะต้องเป็นหนี้ไปจนถึงลูกถึงหลาน ดิฉันอายุเกิน 60 แล้วคงไม่
ต้องใช้หนี้นานนัก คงละโลกเสียก่อนท่านที่ยังหนุ่มยังสาวช่วยใช้ให้แทนนะคะ ดิฉันก็ได้แต่

หวังว่ามันจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงนะคะ ก็คงต้องรอดู อย่าให้เงินนี้เข้ากระเป๋าใคร
ต่อใครกันเป็นหางเลยทีเดียว ทุกเดือนที่เสียภาษี ดิฉันจะสงสารผู้ที่ต้องจ่ายภาษีอย่างมากเลย
ทีเดียวค่ะ

เศรษฐกิจขณะที่หุ้นขาขึ้นร้อนแรงมากๆ เครื่องเสียงเครื่องละเป็น 10 ล้าน ขายดี                             
เพราะช่วงนี้คนรวยจากหุ้นหรือพวกฟอกเงินจะรวยมากๆ ขณะที่มนุษย์เงินเดือนก�าลังจนลง 
นะคะ ช่องว่างระหว่างรายได้ถีบห่างกันมากยิ่งขึ้น เฮ้อ! คุยเรื่องสนุกๆดีกว่านะคะ

ที่ Conice เรามีสินค้าที่ตอนนี้มี Promotion เยอะมากเลยค่ะ และคอยติดตามนะคะว่า
คุณอธิวัฒน์มีอะไรที่น�าเสนอภายในเล่มบ้างนะคะ

มีรายการดนตรีที่น่าสนใจมากๆคือ คอนเสอร์ทการกุศล Musical…Musicals #4 ใน
วันที่ 28 เมษายน 2556 เป็นการรวมเพลง Musical จากละครเพลง Broadway รวม 20 กว่า
เพลงจากละครเรื่องต่างๆ นักร้องคุณภาพคับแก้วทั้งสิ้น นอกจากนี้รายได้ยังให้กับมูลนิธิเด็ก
โรคหัวใจอีกด้วยค่ะ ฟังเพลงเพราะแล้วยังได้ท�าบุญด้วยค่ะ ที่โรงละคร M Theatre นะคะ

หน้าร้อนไม่ทราบจะไปไหน หลบร้อนมาที่สาขาของเราซิคะ มีสินค้าเข้ามามากมาย 
และแถมยังมีเกมส์ให้เล่นอีกด้วยนะคะ ไปแวะที่สาขาของเราและที่ห้างสรรพสินค้าที่มีเด็กของ
เราอยู่นะคะ เรามีเกมส์พร้อมรางวัล และแถมได้นั่งฟังเพลงเย็นสบายดีอีกด้วยค่ะ

ด้ ว ย ค ว า ม ร ะ ลึ ก ถึ ง

สวสัดท่ีานสมาชกิทีร่กัยิง่
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คีย์บอร์ดไร้ปุ่มสุดเท่      
“Cool Leaf”

เคยแสบตาเวลานั่งเล่น
คอมพิวเตอร์ตอนกลางคืนใน

ห้องมืดๆกันบ้างมั๊ยคะ? แล้ว
ยิ่งถ้าคีย์บอร์ดไม่เป็นแบบเรือง
แสงด้วยแล้วล่ะก้อ นั่งคล�ากัน
เข้าไปเถอะ กดถูกกดผิดอีก ขอ
แนะน�านี่เลยค่ะ คีย์บอร์ดดีไซน์
สุดเท่ที่มีชื่อว่า “Cool Leaf” 
บริษัท Minebea เปิดตัวเจ้านี่
โดยบอกว่ามีความพิเศษตรงที่
เป็นคีย์บอร์ดแบบไม่มีปุ่ม อ่ะ...
สงสัยกันใช่มั๊ยล่ะคะ ว่าไม่มีปุ่ม
แล้วจะใช้ยังไง อยากให้นึกถึงจอ
โทรศัพท์มือถือแบบทัชสกรีนของ
เราค่ะ ลักษณะการท�างานใกล้
เคียงกันเลย 

Cool Leaf มองผ่านๆ
เหมือนเป็นแผ่นกระจกแผ่น
นึงค่ะ แต่พอเปิดสวิทช์ปุ๊บ ตัว
หนังสือสีขาวก็จะเรืองออกมาปั๊บ
เลยล่ะค่ะ มากไปกว่านั้น ระบบ
สมัผัสของ Cool Leaf ยงัเป็นแบบ 
capacitive multi-touch อีกด้วย 
นั่นหมายความว่าเราสามารถกด
ปุ่มหลายๆปุ่มในครั้งเดียวกันได้

ที่ เ ห็ น แ ล ะ เ ป็ น ไ ป

นั่นก็ยังมันส์ไม่สะใจเท่าบริษัท 
เอสเซนตี้ รีซอร์สเซส จ�ากัด   
ผู้น�าเข้าและจัดจ�าหน่าย เมาส์
และคีย์บอร์ดส�าหรับเกมเมอร์
ชั้นน�าของโลก ยี่ห้อ “Razer” ได้
ออกแบบ Razer Orbweaver 
อุปกรณ์ควบคุมการเล่นเกมส์ขั้น
เทพด้วยปุ่มกด 20 ปุ่ม แบบ 
Mechanical ตัวใหม่ไร้ที่ติ ไร้ข้อ
ผิดพลาด ช่วยให้คอเกมส์สังหาร
ศัตรูได้อย่างรวดเร็ว ด้วยความ
สามารถแบบไร้ขีดจ�ากัด ที่มา
พร้อมกับเทคโนโลยีการตอบ
สนองของปุ่มกดความเร็วสูงกัน
เลยทีเดียวค่ะ Hyperesponse 
มีปุ่มตรงนิ้วโป้งที่ติดตั้งปุ่มกด 
8 ทิศทางเอาไว้ ตั้งมาโครและ
โปรไฟล์ได้แบบ unlimited อีก
ทั้งปุ่มสัมผัสที่นิ้วโป้ง ฝ่ามือ และ  
ข้อมือจะสามารถปรับได้ ท�าให้
รู้สึกสบายไปกับการใช้งาน 

นอกจากนั้นยังสามารถ
ใช้เปิดโพรแกรมอย่าง Excel, 
Power Point, Photoshop ได้
อีกด้วยนะคะ สนนราคาอยู่ที่ 
4,600.-บาทค่ะ

  ■ ที่มา: razerzone

เพิ่มสีสันบนโต๊ะอาหาร      
ด้วย Philips Lumiware 
Coaster 

อยากเปลี่ยนบรรยากาศ
งานปาร์ตีย์ให้สดใส มีชีวิต

ชีวาขึ้นบ้างมั๊ยคะ ลองน�าที่รอง
แก้ว LED ของบริษัท ฟิลิปส์ 
อิเล็กทรอนิกส์ มารังสรรค์การ
รับประทานอาหารในแต่ละมื้อ
ของคุณให้ไม่จ�าเจ มีลูกเล่น
แปลกตากันด้วย myLight    
Accent Philips Lumiware 
Coaster สุดชิค ที่ได้รับการ
ดีไซน์มาอย่างลงตัวในการ
ผสานเทคโนโลยี LED เข้ากับ
ที่รองแก้วที่ท�าจากวัสดุคุณภาพ
ดี โดยใน 1 ชุดมาพร้อมที่รอง
แก้ว 4 ชิ้น ซึ่งแต่ละชิ้นสามารถ
เปลี่ยนสีได้ถึง 11 สีเลยล่ะค่ะ 
(ว้าววววววว) นอกจากนั้นยัง
สามารถปรับเป็นสีพาสเทลได้
ตามต้องการด้วยนะคะ ง่ายต่อ
การใช้งานมากๆ เพียงพลิกหรือ

เช่น CTRL+ALT+DEL ค่ะ
ตอนนี้คีย์บอร์ด Cool Leaf 

มีจ�าหน่ายเฉพาะในญี่ปุ่นเท่านั้น
ค่ะ ราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณ 
$245 หรือเจ็ดพันกว่าบาทเลย
ทีเดียว

  ■ ที่มา: dynamism

Razer Orbweaver          
เครื่องมือสังหารศัตรู        
ของเหล่าเกมเมอร์ 

สังเกตเห็นเด็กๆที่นั่งเล่น
อยู่ในร้านเกมส์ แล้วแอบ

สงสัยว่าท�าไมเด็กพวกนี้นิ้วรัว
ดีจัง 555 คือกดปุ่มยิงคู่ต่อสู้ที่อยู่
ในเกมส์ได้แบบรวดเร็วมาก แต่
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เอียงที่รองแก้ว เพื่อการเปิด-ปิด
เท่านั้นเอง 

เจ้าที่รองแก้วสีสันสะดุดตา
นี้ สามารถล้างน�้าความสะอาดได้
ค่ะ ในชุดมาพร้อมแท่นชาร์จไฟ
ซึ่งการชาร์จไฟ 1 ครั้งสามารถใช้
งานได้นานถึง 10 ชั่วโมง ตอนนี้
ในไทยเริ่มมีวางจ�าหน่ายแล้วใน
ราคา 5,000.-บาทค่ะ 

  ■ ที่มา: holycool

“Zorro Macsk”         
เปลี่ยนจาก iMAC ธรรมดา   
ให้เป็น Multi-Touch!!!

Gadget อันนี้เอาใจสาวก 
Apple ที่ใช้ iMac โดย

เฉพาะค่ะ มันคือ Zorro Macsk 
หน้ากากสวมทับ iMac ที่จะช่วย

เปลี่ยนจอธรรมดาๆให้กลาย
เป็นทัชสกรีนแบบ iPad ได้เลย
ล่ะ จริงๆแล้วมันก็เหมือนเรา
ซื้อเคสไอโฟนมาใส่นั่นแหละค่ะ 
แต่เจ้าหน้ากากอันนี้มันสามารถ
ท�าให้หน้าจอ iMac เป็นแบบ    
Multi-Touch ได้เลยนะจ้ะ 

Zorro Macsk ผลิตจากวัสดุ
เป็นแม่เหล็ก เป็นกรอบเหล็กที่มี
สายสัญญาณไว้เสียบ ไม่มีกระจก
ตรงกลางนะคะ วิธีใช้ก็เพียงแค่
น�าไปวางครอบกับหน้าจอ iMac 
มนัก็จะดดูตดิกนัหนบึเลยทนัทค่ีะ 
หลังจากนั้นก็แค่เชื่อมต่อผ่าน
ทาง USB ที่ติดมากับ Zorro 
Macsk โดยต�าแหน่งและความ
ยาวของสายจะตรงกับช่องเสียบ
ยูเอสบีหลัง iMac แบบพอดิบ
พอดี อุปกรณ์ที่อยู่ในกล่องก็จะ

มีฟิล์มกันรอยหน้าจอ, ตัว Zorro 
Macsk แล้วก็สไตล์ลัส 1 อันค่ะ 

หากท่านผู้อ่านสนใจ 
สามารถหาซื้อได้แล้วที่ iStudio 
ทุกสาขานะคะ ราคา 7,900.-
บาท มีหลายสีให้เลือก ไม่ว่าจะ
เป็นชมพู เขียว ฟ้า ขาว ด�า แต่
มีข้อจ�ากัดตรงที่ใช้ได้กับ iMac ที่
มีหน้าจอขนาด 21.5 นิ้วเท่านั้น
ค่ะ 

  ■ ที่มา: everythingusb

V-CAM 1000         
กล้องอัจฉริยะ                 
ที่โทรหาคุณได้เมื่อมีผู้บุกรุก

สมัยนี้นี่เกิดเหตุร้ายได้ทุกวี่ 
ทุกวัน ทุกเวลา ทุกสถานที่    

เลยนะคะ แม้แต่บ้านนางเอก
ชื่อดังที่โฆษณากล้องวงจรปิด
ยังโดนขโมยขึ้นบ้านได้เลย แล้ว
นับประสาอะไรกับเราๆล่ะ ใช่
มั๊ยคะ ดังนั้นไม่น่าแปลกใจเลย
ที่หลายๆบ้าน พากันติดกล้อง
วงจรปิดกันเป็นแถว และตลาด
กล้องก็โตขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 
แต่ละยี่ห้อก็มีจุดขายที่แตกต่าง
กัน รวมไปถึง V-CAM 1000 
กล้องอัจฉริยะที่เชื่อมต่อผ่าน 
3G สู่มือถือของคุณได้ ไม่ว่าจะ
อยู่ที่ไหน ไกลเท่าไหร่ก็สามารถ
รับรู้ได้ทุกความเคลื่อนไหวค่ะ 

(พระเจ้าช่วยกล้วยทอดดดด) 
เจ้า V-CAM 1000 นี้สามารถ
รับได้ทั้งภาพและเสียง โดยเรา
สามารถตรวจสอบดูภาพสดๆ
แบบเรียลไทม์ได้จากมือถือแบบ 
Video Call และรองรับทุกเครือ
ข่ายไม่ว่าจะเป็น AIS, DTAC, 
True, I-Mobile ซึ่งสามารถใช้ได้
ทั้ง 2G และ 3G ค่ะ

ตัวกล้องจะมีไฟอินฟราเรด
ไว้ส�าหรับถ่ายภาพในที่มืด มัน
จะมีตัวเซ็นเซอร์ตรวจจับการ
เคลื่อนไหวด้วยอุณหภูมิความ
ร้อนของมนุษย์ (PIR Sensor) 
เพื่อสั่งงานให้กล้องอัจฉริยะ
ท�าการส่งสัญญาณเตือนภัยมายัง
เจ้าของทันทีเมื่อมีผู้บุกรุกเข้ามา 
ผ่าน SMS, MMS, Video Call 
และ Audio Call ค่ะ เวลาจะใช้
งานก็แค่เลือกปุ่มโทรเข้า-ออก> 
V-Cam 1000> Options> 
Video Call> ใส่รหัสผ่าน หลัง
จากที่เชื่อมต่อกันแล้ว กล้อง
วงจรปิดก็จะเริ่มท�างานทันทีอยู่ 
Standby ได้นาน 8 ชั่วโมง 

เจ้า V-Cam 1000 ตัวนี้
ราคาอยู่ที่ 9,900.-บาทค่ะ เค้ามี
แถมซิมมาให้ ซึ่งราคานี้สามารถ
ใช้ Video Call ได้ฟรี 100 นาที 
SMS 50 ครั้งเลยล่ะค่ะ

  ■ ที่มา: techxcite



จ า ก

โชว์รูม
■   ‘หนึ่งเดียว คนเดิม’

สวัสดีค่ะ...สวัสดียามร้อน
กับช่วงเวลาที่อากาศร้อน

ตบัแล่บกนัจรงิๆในช่วงนีน้ะคะ ก็
ต้องระวังรักษาสุขภาพกันหน่อย 
อย่าไปเดินตากแดดกันตรงๆละ
คะ แดดร้อนจัดๆแบบนี้พาลเป็น
ลมเป็นแล้งกันได้เลยทีเดียว

ช่วงนี้ที่เพิ่งผ่านพ้นไป ก็เห็น                
จะเป็นงาน Bangkok Hi-End              
A/V Show 2013 ท่ีไบเทค ซ่ึง                             
จัดกันไปเมื่อปลายเดือนมีนาคม
นี่เอง พวกเราก็ขนของไป
ออกงานกัน และก็ประสบความ
ส�าเร็จกันเป็นอย่างดีเยี่ยมเลย
ทีเดียวค่ะ เพราะแม้ที่งานใครๆ
จะบ่นกันว่าคนมาเดินกันน้อยไป
หน่อย แต่กับห้อง MR216 ของ
เรานั้น กลับมีแฟนานุแฟนมา
เยี่ยมชมกันตลอดช่วงเวลางาน
กันเลยทีเดียว แถมไม่ได้มาเดิน
กันเปล่าๆนะคะ มาช่วยซื้อของ

ซื้อโน่นนี่กันน่ารักเชียวค่ะ
ซึ่งทีมงานของเราก็ต้องขอ 

กราบขอบพระคุณทุกท่านไว้ ณ 
ที่นี้ด้วยนะคะ

โพรโมชันดับร้อน                
เมษา - พฤษภา

มาถึงเรื่องราวที่จะมาคลาย
ร้อนกันบ้างนะคะ จะมีอะไร

ที่ดีเท่าเครื่องเสียงดีๆที่ขายกัน
ในราคาลดพิเศษกันจริงไหมคะ? 
สดๆร้อนๆจากที่ประชุมกันเลย
ทีเดียวคือ เราสรุปจัดให้วันที่ 16 
เมษายน - 31 พฤษภาคม 2556 
นี้ เป็น “เทศกาลอินติเกรตเตด 
แอมป์ ราคาพิเศษ” ค่ะ 

เพราะในช่วงเดือนนี้จะ
เป็นเดือนแห่งอินติเกรตเตด     
แอมปลิไฟเออร์ ลดราคาพิเศษ
นั่นเอง!

โดยในช่วงนี้เราจะน�าเอา 
อินติเกรตเตด แอมป์ ตัวเด็ด ตัว
ดัง ของ NAD ทุกรุ่นมาลดราคา
พิเศษเพื่อคุณๆโดยเฉพาะเลย
ทีเดียว เรียกว่าหากท่านก�าลัง
มองหาอินติเกรตเตด แอมป์ สัก
เครื่องละก้อ โอกาสนี้ละคะพลาด
ไม่ได้จริงๆ

เริ่มจาก ตัวแรก NAD     
C 316BEE ค่ะ อินติเกรตเตด 
แอมป์ น้องสุดท้องที่ได้รับความ
นิยมสูงมากที่สุดของ NAD ก็ว่า
ได้ ตัวนี้ก�าลังขับอยู่ที่  40 วัตต์                           
ต่อข้าง ที่ 8 โอห์ม พร้อมให้                           
ก�าลังสูงสุด 120 วัตต์ ที ่4 โอห์ม                             
เพียบพร้อมด้วยช่องต่อมากมาย
ถึง 7 ชุด เรียกว่าครบครัน
ส�าหรับอินติเกรตเตด แอมป์ 
ราคาประหยัด ที่คว้ารางวัล
และค�าชมจากสื่อระดับไฮ-เอ็นด์         
มาแล้วมากมายไม่ว่าจะเป็น                            
Stereophile หรือ Absolute 
Sound โดยเฉพาะกับ The 
Absolute Sound นั้น NAD 
C 316BEE ได้รับรางวัลอัน
ทรงเกียรติ Editor’s Choice 
Awards กันเลยทีเดียว

NAD C 316BEE ราคา
ตั้งนั้นอยู่ที่ 16,000.-บาท ส่วน
ราคาพิเศษในช่วงนี้เราลดเหลือ
เพียงเครื่องละ 11,160.-บาท
เท่านั้นค่ะ

เครื่องต่อมาก็ต้องเป็นรุ่น
ที่ถือว่าเป็นลูกหลานที่ถ่ายทอด
พันธุกรรมมาจากต�านานอย่าง 
NAD 3020 มาโดยตรง จะ
เป็นใครที่ไหนไม่ได้ นอกจาก 
NAD C 326BEE ค่ะ โดยรุ่น
นี้เป็นอินติเกรตเตด แอมป์ ที่
ให้ก�าลังขับ 50 วัตต์ต่อข้าง ที่ 
8 โอห์ม พร้อมให้ก�าลังสูงสุด
ได้ถึง 200 วัตต์ ที่ 2 โอห์ม
เลยทีเดียว ยอดเยี่ยมทรงพลัง
ด้วยวงจร PowerDrive ภาค
อินพุท 7 ชุด ขยับขยายได้ด้วย
ช่อง Pre Out/Main In พร้อม
ช่อง Sub Out ส�าหรับการต่อ                           
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  ■ NAD C 316BEE ราคาตั้งนั้นอยู่ที่ 16,000.-บาท ส่วนราคาพิเศษใน
ช่วงนี้เราลดเหลือเพียงเครื่องละ 11,160.-บาท

  ■ NAD C 326BEE ราคาตั้งนั้นอยู่ที่ 23,000.-บาท ส่วนราคาพิเศษใน
ช่วงนี้เราลดเหลือเพียงเครื่องละ 16,000.-บาท

  ■ NAD C 356BEE ราคาตั้งนั้นอยู่ที่ 31,500.-บาท ส่วนราคาพิเศษใน
ช่วงนี้เราลดเหลือเพียงเครื่องละ 21,900.-บาท พิเศษ NAD C356BEE 
DAC รุ่นติดตั้ง MDC DAC จากโรงงาน (อ่านบททดสอบในฉบับนี้) ลด
ราคาพิเศษ จากราคาตั้ง 43,400.-บาท เหลือเพียง 30,900.-บาทเท่านั้น!

  ■ NAD C 375BEE ราคาตั้งนั้นอยู่ที่ 69,000.-บาท ส่วนราคาพิเศษใน
ช่วงนี้เราลดเหลือเพียงเครื่องละ 48,000.-บาท

  ■ NAD C 390DD ให้ก�าลังขับปกติที่ 150 วัตต์ต่อข้าง มีราคาตั้งที่ 
121,000.-บาท แต่งานนี้เราลดเหลือเพียงเครื่องละ 84,500.-บาทเท่านั้น

  ■ NAD Masters M3e เครื่องนี้ปกติราคาอยู่ที่ 200,000.-บาท แต่งานนี้เราลด
เหลือเพียง 144,000.-บาท
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  ■ NAD Masters Series M2 ราคาตั้งนั้นอยู่ที่ 320,000.-บาท ส่วนราคา
พิเศษในช่วงนี้เราลดเหลือเพียงเครื่องละ 230,400.-บาทเท่านั้นค่ะ

  ■ PSB Image S5 ล�าโพงเซอร์ราวน์ดแบบ Bipole ที่ออกแบบมาเพื่อ
เป็นล�าโพงหลังโดยเฉพาะ ปกติราคาตั้งอยู่ที่ 39,000.-บาท แต่งานนี้เราเอา
มาลดราคากันแบบสุดๆๆ เหลือเพียงคู่ละ 13,000.-บาท

  ■ NAD DAC 1 DAC ไร้สายที่ยอดเยี่ยมตัวนี้ เราขอยืนราคาขายพิเศษที่ 
9,900.-บาทต่อเครื่องเอาไว้เช่นเดียวกับงาน Hi-End Show นะคะ

  ■ NAD T 748 ที่เราเอามาท�าราคาพิเศษ 21,000.-บาทต่อเครื่องอีกครั้ง

  ■ NAD T 748 + PSB 
Image T5 คู่หน้า + PSB 
Image C5 เซ็นเตอร์ + 
PSB Image S5 เป็นคู่
หลัง ชุดนี้ราคาตั้งรวมกัน
อยู่ที่ 141,000.-บาท แต่
เราเอามาลดเหลือเพียง 
70,500.-บาทเท่านั้นค่ะ   ■ Bell’O รุ่น AVS 422T ราคาที่ 9,900.-บาทนั้น เที่ยวนี้เราเอามาท�า 

โพรโมชันลดเหลือแค่ 6,900.-บาทต่อชุดค่ะ
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สับ-วูฟเฟอร์ เล่นระบบ 2.1 หรือ                              
ไบ-แอมป์ โดย NAD C 326BEE                                 
ก็คว้ารางวัลและค�าชมมา
มากมายก่ายกองนับไม่ถ้วน ไม่
ว่าจะเป็นรางวัล Product of 
The Year / Editor’s Choice 
Awards จาก The Absolute 
Sound หรือรางวัล 5 ดาวจาก 
What Hi-Fi? UK กไ็ด้มาหมดแล้ว

 NAD C 326BEE ราคา
ตั้งนั้นอยู่ที่ 23,000.-บาท ส่วน
ราคาพิเศษในช่วงนี้เราลดเหลือ
เพียงเครื่องละ 16,000.-บาท
เท่านั้นค่ะ

ขยับมาอีกรุ่น เป็นรุ่นกลาง         
ของซีรีส์ Classic ที่โด่งดัง และ
ก็เป็นอีกรุ่นที่ได้รับความนิยม
กันมาก ก็คือ รุ่น NAD C 
356BEE ซึ่งเป็นอินติเกรตเตด                  
แอมป์ ระดับกลางก�าลังขับ 
80 วัตต์ต่อข้าง ที่ 8 โอห์ม 
สูงสุดถึง 290 วัตต์ ที่ 2 โอห์ม                
เพียบพร้อมด้วยการใช้งานที่
คล่องตัวและหลากหลาย ไม่ว่า
จะเป็นมีความสามารถในการ
ต่อล�าโพงได้ 2 คู่ มีช่อง Pre 
Out ถึง 2 ชุด Main In อีก 1 
ชุด และที่ส�าคัญคือมีช่อง MDC 
Modular Design Concept 
ส�าหรับเพิ่มบอร์ดอัพเกรดภาย
หลังได้ ไม่ว่าจะเป็นภาค Phono 
หรือ DAC ก็ได้ อีก 1 ชุด โดย 
NAD C 356BEE นั้น ได้รับค�า
ชมและรางวัลมามากมายเช่น
กัน ไม่ว่าจะเป็น 5 ดาว จาก
นิตยสาร T3, Best Buy จาก 
Hi-Fi Choice (UK), 5 ดาว
จาก What Hi-Fi? รวมถึงรางวัล                      
Editor’s Choice Awards จาก 
The Absolute Sound อีกด้วย 

NAD C 356BEE ราคา
ตั้งนั้นอยู่ที่ 31,500.-บาท ส่วน
ราคาพิเศษในช่วงนี้เราลดเหลือ
เพียงเครื่องละ 21,900.-บาท
เท่านั้นค่ะ

พิเศษ NAD C356BEE 
DAC รุ่นติดตั้ง MDC DAC 

ราคาตั้งนั้นอยู่ที่ 320,000.-บาท 
ส่วนราคาพิเศษในช่วงนี้เราลด
เหลือเพียงเครื่องละ 230,400.-
บาทเท่านั้นค่ะ

เป็นไงคะ กับอินติเกรตเตด 
แอมป์ ที่เราน�ามาท�าราคากัน 
น่าสนใจทุกรุ่นเลยใช่ไหมคะ ซึ่ง
ใครสนใจหรือมองหาแอมป์ดีๆ
สักเครื่องก็อย่าได้รั้งรอเลยค่ะ 
ส่วนใครที่มองหาอย่างอื่นด้วย 
เราก็มีควันหลงจากงานที่ผ่านมา 
เอามาต่อโพรโมชันกันอีกนิดๆ
หน่อยๆค่ะ เช่น

ล�าโพง Surround PSB 
Image S5 ล�าโพงเซอร์ราวน์ด
แบบ Bipole ที่ออกแบบมาเพื่อ
เป็นล�าโพงหลังโดยเฉพาะ 1 
คู่ มีดอกล�าโพงรวมกัน 4 ดอก 
เหมือนได้ล�าโพง 2 คู่ ปกติราคา
ตั้งอยู่ที่ 39,000.-บาท แต่งานนี้
เราเอามาลดราคากันแบบสุดๆ 
เหลือเพียงคู่ละ 13,000.-บาท
เท่านั้นค่ะ

ต่อมา มาดูต่อกับ NAD 
DAC 1 DAC ไร้สายที่ยอดเยี่ยม
ตัวนี้ หลายท่านบอกมาไม่ทัน
โพรฯช่วงงาน ก็ไม่เป็นไรค่ะ เรา
ขอยืนราคาขายพิเศษที่ 9,900.-
บาทต่อเครื่องเอาไว้เช่นเดียวกับ
งาน Hi-End Show นะคะ 

ตัวต่อมา นี่ก็อีกเช่นกัน ที่มี
หลายท่านเรียกร้องมาว่า ไม่ทัน
งาน ก็คือ NAD T 748 ที่เรา
เอาราคาพิเศษ 21,000.-บาทต่อ
เครื่อง มาอีกครั้ง แต่หลายท่าน
ที่ไม่ได้ไปงาน ก็เรียกร้องมาว่า
ขยายต่อได้ไหม....ได้คะ ขอยืน
ราคานี้ไปพร้อมๆกกับโพรโมชัน
เดือนนี้เลยละกันนะคะ

และพอมีล�าโพงเซอร์ราวน์ด 
มีรีซีฟเวอร์ ราคาดีๆแล้ว ก็ขอ
จัดชุดโฮม เธียเตอร์ เหมาะๆอีก
สักชุด ชุดนี้ เป็นชุดขายดีของ
งาน Hi-End Show ที่ผ่านมา
ออกหลายชุดเลย เพราะคุ้ม
สุดๆค่ะ ประกอบไปด้วย NAD T 
748 + PSB T5 คู่หน้า + PSB 

จากโรงงาน (อ่านบททดสอบใน
ฉบับนี้) ลดราคาพิเศษ จากราคา
ตั้ง 43,400.-บาท เหลือเพียง 
30,900.-บาทเท่านั้น!

รุ่นต่อมาเป็นรุ่นใหญ่ใน
ซีรีส์ Classic กับอินติเกรตเตด 
แอมป์ ฉายา “M3 น้อย” ซึ่งก็
คือ NAD C 375BEE นี่เอง ซึ่ง                              
C 375BEE นั้น เป็นแอมป์รุ่น
ใหญ่ที่ทรงพลังด้วยก�าลังขับกว่า                            
150 วัตต์ต่อข้าง ที่ 8 โอห์ม หรือ                          
สูงสุดถึง 500 วัตต์ ที่ 2 โอห์ม 
เลยทีเดียว เรียกได้ว่าก�าลังขับ
ขนาดนี้ ขับล�าโพงใหญ่ๆกระจุย 
ผ่านตลอด พร้อมการใช้งานที่
เต็มขั้น ด้วยช่องเสียบต่อ MDC 
Module ถึง 2 ช่อง เติมได้ทั้ง 
DAC ทั้ง Phono พร้อมๆกัน 
ขับล�าโพง 2 คู่ ปรีเอาท์ 2 ชุด 
เมนอิน 1 ชุด พร้อมช่องต่อ 
Line In แบบ Mini ด้านหน้า 
ใหญ่หนาหนักบึกบึนเต็มพิกัด 
พร้อมกวาดรางวัลและค�าชมมา
มากมาย ทั้งจาก The Absolute 
Sound และ Stereophile รวม
ไปถึงรางวัล Best Buy จาก  
Hi-Fi Choice (UK) อีกด้วย

NAD C 375BEE ราคา
ตั้งนั้นอยู่ที่ 69,000.-บาท ส่วน
ราคาพิเศษในช่วงนี้เราลดเหลือ
เพียงเครื่องละ 48,000.-บาท
เท่านั้นค่ะ

มาดกูนัต่อ รุน่ต่อมานีถ้อืเป็น
รุน่ท่ีเรยีกว่า ท็อพสดุของเครือ่ง
ตระกลูหน้าเทาด�า Classic ของ 
NAD กับอินติเกรตเตด แอมป์ 
Direct Digital ฉายา “M2 น้อย” 
ซึ่งจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก 
NAD C 390DD นี่เอง กับแอมป์
ที่ท�างาน Direct Digital แท้ๆ
ล้วนๆ ที่ออกแบบมาให้การ
ท�างานเป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบ 
ตั้งแต่สัญญาณเข้าถึงสัญญาณ
ออก ด้วยการประมวนผลระดับ 
35 บิท รับสัญญาณดิจิทัลทุก
รูปแบบได้จนถึง 24/192 ผ่าน
ทาง ช่อง Optical, Coaxial 

และ AES/EBU โดยช่อง USB 
นั้นรับได้ถึง 24/96  พร้อมต่อใช้
งานร่วมกับ USB Flash Drive/
External Hard Drive รวมถึง
สามารถเพิ่มช่องอัพเกรด MDC 
ได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นงช่อง 
Digital HDMI 2 Channel หรือ 
Analog Module ส�าหรับเล่นกับ
แผ่นเสียงหรือแหล่งโพรแกรม 
อะนาล็อกแบบอื่นๆได้อีกด้วย 

C 390DD ให้ก�าลังขับปกติ
ที่ 150 วัตต์ต่อข้าง มีราคาตั้ง
ที่ 121,000.-บาท แต่งานนี้เรา
ลดเหลือเพียงเครื่องละ 84,500.-
บาทเท่านั้น

เสร็จจาก Classic Series 
เราก็มาดูกันต่อกับ Masters 
Series กันอีกค่ะ ซีรีส์นี้มีอีกสอง
รุ่นคือ

NAD M3e เวอร์ชันล่าสุด
ที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มขึ้นใน
หลายจุดจากเครื่องเดิม เป็น
แอมป์ระดับไฮ-เอ็นด์ ก�าลังขับ 
180 วัตต์ต่อข้าง ที่ยอดเยี่ยมและ
ได้รับความนิยมอย่างสูงมาโดย
ตลอด คว้ารางวัลมามากมาย 
บทวิจารณ์ล้นเหลือ เครื่องนี้
ปกติราคาอยู่ที่ 200,000.-บาท 
แต่งานนี้เราลดเหลือเพียง 
144,000.-บาทเท่านั้นค่ะ 

สุดท้ายก็ต้องเป็นรุ่นท็อพ
ของ NAD กับแอมป์ที่ท�าให้โลก
ตะลึงกันมาแล้ว ถึงกับได้รับ
การยกย่องจาก The Absolute 
Sound เลยว่าเป็นหนึ่งในแอมป์
ที่มีความส�าคัญที่สุดในโลกเครื่อง
เสียงเลยทีเดียว กับแอมป์ระดับ 
Direct Digital ที่ให้ก�าลังขับ
สูงถึง 250 วัตต์ต่อข้าง สูงสุด 
500 วัตต์ ท�างานเป็นดิจิทัล
ล้วนๆตั้งแต่เข้ายันออก ให้เสียง
ที่สมจริงอย่างน่าตื่นตะลึง ขับ
ล�าโพงได้เกือบจะทุกคู่ในโลกก็ว่า
ได้ เรียกว่าสื่อมากมายหลาก
หลาย ยกย่องให้เป็นแอมป์ที่ 
“ล�้ายุค”ที่สุดในโลกกันเลยทีเดียว

NAD Masters Series M2 
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C5 เซ็นเตอร์ + PSB S5 เป็น
คู่หลัง ชุดนี้ราคาตั้งรวมกันอยู่
ที่ 141,000.-บาท แต่เราเอา
มาลดเหลือเพียง 70,500.-บาท
เท่านั้นค่ะ

สดุท้าย ท้ายสดุของเดอืน
นี ้ฝ่ายสตอ็คแจ้งมาว่า มช้ัีน
วาง Bell’O หลงเหลอื หลบซ่อน
อยูใ่นสต็อคจ�านวนหนึง่ อยาก
ให้ฝ่ายการตลาดช่วยเอามาท�า
โพรโมชนัหน่อย...แหมกด้็วย
ความยินดค่ีะ ใครจ�ากนัได้กบั                              
ชัน้วางทีข่ายดแีละได้รบัความนยิม
ทีส่ดุของ Bell’O รุน่ AVS 422T ได้
บ้างคะ สมยัเขามาใหม่ๆนัน้ รุน่นี้
ขายดีมากๆ เพราะราคาที ่9,900.-
บาท นัน้ถือว่าสดุคุม้ละค่ะ กับชัน้
วางขนาดนี ้หน้าตาแบบนี ้แต่โทษที              
ค่ะ เทีย่วนีเ้ราเอามาท�าโพรโมชนั                             
แบบเอาทเีดยีวให้หมดกันไปเลย 
ลดเหลอืแค่ 6,900.-บาทต่อชุด
ค่ะ สะใจไหมเอ่ย หมดแล้วหมด
เลย ไม่มอีีกแล้วนะคะ ย�า้อกีครัง้ 
6,900.-บาทค่ะ ราคานีห้าไม่ได้
แล้วค่ะ

และนัน่กค็อืทัง้หมดของ    
โพรโมชนัเดอืนเมษา-พฤษภาคม 
นีน้ะคะ ราคาเดยีวกนัทัว่ประเทศ                         
สะดวกทีไ่หนไปทีน่ัน่ค่ะ ไม่ว่า
จะเป็นสาขาหลักๆเราทีซ่อย
หอการค้า, เซ็นทรลัเวลิด์, ซีคอน, 
ในห้าง The Mall บางกะปิ, 
งามวงศ์วาน, พารากอน, บางแค 
และในห้าง The Power by Home 
Pro รงัสติ, รตันาธิเบศร์, และ
แฟชัน่ไอส์แลนด์ ต่างจงัหวดั                        
กท็ีส่าขาเชียงใหม่และ
นครศรธีรรมราช รวมถงึร้านค้า
ตัวแทนจ�าหน่ายทัว่ประเทศด้วยค่ะ

งานสถาปนิก 2013

ข่
าวต่อไป เป็นข่าวฝากมา
จากทางทีมงาน Custom 

Installation นะคะ คุณจีระศักดิ์
ฝากบอกมาว่า สิ้นเดือนเมษายน
น้ี ทางทมี Custom Installation 

และสินค้า Russound จะไป
ออกบูธกันที่ Challenger Hall 
Impact เมืองทองธานี กันในวัน
ที่ 30 เมษายน - 5 พฤษภาคม 
ต�าแหน่งก็จะเป็นโซนอีเล็คทริค                             
นะคะ บูธเลขที่ L102 (H51)  
ค่ะ งานนี้เห็นว่า จะน�าเอา
ล�าโพงฝังเพดานตัวใหม่ รุ่น 
“ขอบบางมาก” ใหม่ล่าสุดจาก 
Russound ไปโชว์ ว่ากันว่า  
ขอบบางสวยงามมาก ติดตั้ง
แล้วโดดเด่นอย่าบอกใคร ท่าน
ไหนสนใจระบบ Multi-Room 
อยากไปพูดคุยสอบถาม ว่าท�าไม 
โครงการบ้าน/คอนโด ยักษ์ใหญ่
มากมาย อย่าง Toscana เขาใหญ่ 
ต่างเลอืกใช้ระบบ Multi-Room 
ของเรา สร้างจุดเด่นให้กับ
โครงการของเขา ก็ลองแวะมา
พูดคุยกับทีมงานของเราที่งานได้
ตลอดช่วงงานค่ะ

“เมื่อไหร่จะเปิดซื้อขาย Online 
ได้” ทั้งๆที่ www.conice.co.th 
ซึ่งเป็นเว็บไซท์ของเรานั้น เปิดให้
บริการมานานมากๆ น่าจะเกิน 
13 ปีแล้ว แต่เราก็ยังไม่เปิดให้มี
การซื้อขาย Online สักที?

ส่วนหนึ่งก็คงเป็นเพราะทาง
เจ้าของสินค้าต่างประเทศ ใน
ช่วงแรกๆนั้น เขามีนโยบายที่ไม่
ให้มีการซื้อขายผ่านทาง Online 
รวมถึงระบบการรับเงินทาง
อินเทอร์เน็ต ที่ยังไม่ปลอดภัย 
ระบบการขนส่งที่เอาแน่เอานอน
ไม่ได้ ซึ่งทางเราก็ตระหนักถึง
ตรงนี้ดี และเฝ้าดูพัฒนาการของ
ระบบเหล่านี้มาโดยตลอด 

จนกระทั่งวันนี้ วันที่เราเริ่ม
เห็นทิศทางที่ชัดเจน เจ้าของ
สินค้าต่างประเทศยินยอมให้มี
การค้าขายผ่านทาง Online ได้, 
ระบบบัตรเครดิทที่ไว้ใจได้มากขึ้น 
ไม่ว่าจะเป็นระบบ Paypal หรือ
อื่นๆที่ท�าให้การจับจ่าย Online 
นั้นปลอดภัยมากขึ้น (และเข้า
ข้างผู้บริโภคมากขึ้น) รวมถึง
ระบบการขนส่งไม่ว่าด้วยระบบ 
EMS หรือขนส่งเอกชนต่างๆที่
ให้การบริการที่ดีวันดีคืน เที่ยง
ตรงและตรงเวลามากขึ้น

ก็พอมีเหตุผลที่จะท�าให้พวก
เราจะจัดให้มีการค้าขายสินค้า
ในเครือโคไน้ซ์ อีเล็คโทรนิค 
ทั้งหมด ผ่านทางระบบค้าขาย 
Online เต็มรูปแบบ คือระบบ

เตรียมพบกับ                
Conice Online Shopping 
เร็วๆนี้

สิ่
งหนึ่งที่เราได้รับการเรียก
ร้องมามากและนานนับสิบ

ปี และยังท�าไม่ได้สักที นั่นก็คือ 
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  ■ คอนเสอร์ท Chiang Mai Rock Festival ครั้ง
ที่ 1 27 เม.ย. เวลา 17.00-24.00น. ที่อ่าง
เก็บน�้าห้วยตึงเฒ่า บัตรราคา 350 บาท 

  ■ คอนเสอร์ทการกุศล “Musical…Musicals” #4 
28 เม.ย. เวลา 14.00 และ 19.30น. ณ 
เอ็ม เธียเตอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บัตร
ราคา 3,000, 2,000, 1,500 และ 1,000 
บาท

  ■ คอนเสอร์ท Delphic Live in Bangkok 29 
เม.ย. เวลา 20.30น. ณ Route 66 RCA 
บัตรราคา 1,500 บาท

  ■ คอนเสอร์ท 6.2.13 Concert 3-5 พ.ค. เวลา 
14.00 และ 19.00น. ณ รอยัล พารากอน 
ฮอลล์ บัตรราคา 3,000, 2,500, 2,000 
และ 1,500 บาท

  ■ คอนเสอร์ท Chevrolet Presents LOVEis 
Unplugged เล็ก!จน!Verr!4D 7 พ.ค. เวลา 
19.30น. ณ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี 
บัตรราคา 2,200 และ 1,000 บาท

  ■ คอนเสอร์ท Primal Scream Live in Bangkok 
10 พ.ค. เวลา 20.00น. ณ เซ็นทรัล เวิลด์ 
ไลฟ์ ชั้น 8 บัตรราคา 1,800 บาท

  ■ คอนเสอร์ท RS Meeting Concert Return 
2013 18-19 พ.ค. เวลา 19.00น. ณ    
อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี บัตร
ราคา 3,000, 2,500, 2,000, 1,500 และ   
1,000 บาท

  ■ คอนเสอร์ท ฝันสีทอง ตอน ยิ่งนาน ยิ่งรัก  
แจ้ ดนุพล แก้วกาญจน์ Classical Concert 
25 พ.ค. เวลา 18.00น. ณ ไบเทค บางนา 
(ฮอลล์ 106) บัตรราคา 4,000, 3,000, 
2,000 และ 1,000 บาท

  ■ คอนเสอร์ท Blackhead White Line Concert 
25 พ.ค. เวลา 20.00น. ณ มูนสตาร์   
สตูดิโอ (สตูดิโอ 8) ลาดพร้าวซอย 80 
บัตรราคา 2,000 และ 1,600 บาท

  ■ ภาพยนตร์ญี่ปุ่น 19, 26 เม.ย., 3, 10, 17, 
31 พ.ค. เวลา 18.30น. ณ ห้องสัมมนา
ใหม่ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ฟรี

  ■ บ้ า น ท ว า ท ศิ น มีวันหยุดพิเศษคือ 
วันที่ 1 พ.ค. ตรงกับวันแรงงานแห่งชาติ, 
6 พ.ค. ชดเชยวันฉัตรมงคล และ 24 พ.ค. 
ตรงกับวันวิสาขบูชา

  *ทุกรายการติดต่อ/ซื้อบัตรได้ที่              
thaiticketmajor ทุกสาขา

ป ร ะ ดิ ทิ น ก รุ ง เ ท พ ฯ

ตระกร้าจ่ายของและระบบ
การเก็บเงินผ่านบัตรเครดิทที่
ปลอดภัย

ซึ่งขณะนี้ทางเราก�าลังอยู่
ในขั้นตอนเตรียมการ สร้างทีม
ดูแลระบบ Online และจัดการ
กับระบบ Online Shopping 
ผ่านทางเว็บไซท์กันอยู่อย่าง
ขะมักเขม้น ซึ่งหากไม่มีอะไร
ติดขัด ระบบ Online ของเราน่า
จะเริ่มเปิดด�าเนินการได้ราวๆ 
ต้นเดือนพฤษภาคม หรืออย่าง
ช้าก็ปลายเดือนพฤษภาคม ซึ่ง
ทางเราก็จะน�ามาแจ้งอย่างเป็น
ทางการที่นี่อีกทีนะคะ

คราวนี้แฟนๆต่างจังหวัดจะ
ได้สั่งซื้อกันอย่างสะดวกสบายละ
ค่ะ อดใจรออีกนิ้ดดดดเดียวค่ะ

รับสมัคร                       
เพื่อนร่วมงาน

ข่
าวสุดท้ายเป็นข่าวจากฝ่าย
บุคคลค่ะ
บริษัทโคไน้ซ์ อีเล็คโทรนิค 

จ�ากัด รับสมัครพนักงานขาย /                    
หน่วยออกงาน / หน่วยแทน
ประจ�าสาขา จ�านวนหลายอัตรา 
ด่วน! 

เป็นชายหรือหญิงก็ได้ มีใจ
รักในงานขาย ไม่จ�าเป็นต้องมี
ประสบการณ์ ขอให้รักการเรียน
รู้ เรามีการฝึกอบรมให้ พนักงาน
ขายสามารถท�างานในเขตรังสิต

ได้ (กรุณาระบุ) 
ต�าแหน่งหน่วยออกงาน / 

หน่วยแทน ต้องสามารถเดินทาง
ไปยังสาขาต่างๆทั่วกรุงเทพฯได้ 
(บางกะปิ, บางแค, งามวงศ์วาน, 
พารากอน) ต�าแหน่งหน่วย
แทนจะได้รับการบรรจุเป็นฝ่าย
ขายเต็มเวลาทันที ที่มีสาขาว่าง 
(ตามความสมัครใจ) รายได้ดี 
สวัสดิการพร้อม มีการฝึกอบรม
เพิ่มทักษะตลอดเวลา 

สมัครด้วยตัวเอง หรือ
ส่งจดหมายสมัครงาน พร้อม   
หลักฐานการสมัคร ที่ฝ่ายบุคคล 
บริษัท โคไน้ซ์ อีเล็คโทรนิค 
จ�ากัด เลขที่ 4 วิภาวดีรังสิต 
2 แยก 2 แขวงดินแดง เขต
ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร.
02-276-9644

ค่
ะ และนั่นก็เป็นเรื่องราว
ของ "จากโชว์รูม" ประจ�า

เดือน ที่ร้อนอบอ้าว
นี้นะคะ อย่าลืม 
ร้อนๆ เบื่อๆ ออก
มาจากบ้าน มาแวะ
โชว์รูมของเรา มา
นั่งฟังเพลง เล่น
เครื่องเสียงกัน เย็น
สบายๆกันนะคะ 

แล้วพบกันฉบับ
หน้าค่ะ
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เป็นช่วงเวลาที่คิดว่าตัวเองมีความสุข ความทุกข์ ผสม
ปนเปมากมายจนยากจะแยกแยะออกมาได้  แต่ละวัน
พยายามร่อนเอาความไม่สบายกาย ไม่สบายใจออก
ไปให้ได้มากที่สุด เพื่อที่ว่าเราจักได้มีความทุกข์น้อยลง 

เพราะผมไม่เชื่อในเรื่องความสุขนักเท่าไร อย่าหาว่ามอง
โลกในแง่ร้ายเลยนะขอรับ คือความสุขที่เห็นๆมันก็ปน
กับความทุกข์ทุกคราวไป แต่เวลามีความทุกข์ไฉนมันทุกข์
เสียจริงๆ 

แค่มองเกมการเมืองในประเทศนี้ก็อยากจะหนีออกไป
อยู่นอกโลกแล้วกระมัง? ยิ่งนับวันคนหลายคนแยกเรื่อง
ง่ายๆไม่ออกเสียแล้ว ก็แค่ความดีกับความเลว มันจะ
แยกแยะยากที่ตรงไหนกัน จริงไหม

เอาละผมก�าลังจะมาเข้าเรื่องฟังเพลงจากเครื่องเสียง
แล้วไม่มีความสุข มันเป็นยังไง

ด้วยเหตุผลที่ว่ายังอยู่ในวังวนออดิโอ วิดีโอ ผมก็มี
โอกาสดีได้ฟังเครื่องเสียงชุดละสิบกว่าล้านบาท ดูเหมือน
จะสิบห้าล้านมั้งครับ ฟังแล้วก็ยอมรับนะว่ามันช่างดีอะไร

       ■  ‘ภูธร’ ปานนั้น แต่ในความดีของมัน เรายังรู้สึกว่าไม่ค่อยเป็น
ธรรมชาติแฮะ…อืมม์ ตรงนี้อธิบายรายละเอียดได้ยาก
พูดให้ง่ายหน่อย คือฟังแล้วมันสนุก แต่กระสับกระส่าย 
เหมือนมีไม้ทิ่มแทงแยงหัวใจตลอดเวลา  เกิดจากการที่
ล�าโพงแสดงไดนามิคได้แรงๆ แต่ควบคุมเสียงกลางได้ไม่
ดีเท่าที่ควรจะเป็น

ผมอยากบอกแค่ว่า หากต้องลงทุนกับเครื่องเสียง
สิบห้าล้านบาท แล้วยังมีเสียงแบบไร้ระเบียบ เสียงกลาง                                                     
เผ่นโผนโจนทะยานหนีจากเสียงดนตรีจริงที่เราได้
ประสบการณ์ในคอนเสอร์ท ฮอลล์ หรือการได้ฟังการ
เดี่ยวชิ้นดนตรีใกล้ๆ มันจะดังแค่ไหน ก็ตาม ก็ยังได้
อารมณ์รุกเร้า หรือบางครั้งผ่อนคลายเป็นธรรมชาติแท้ๆ 
แต่ไฉนชุดเครื่องเสียงสิบกว่าล้านกลับไม่ยอมผ่อนคลาย 
แถมยังมีแนวเสียงแบบโอ้อวดตัวเองยังไงพิกล

บางครั้ง บางเพลงที่ถือว่าใช้ทดสอบเครื่องเสียงอย่าง                
แผ่นซีดี Ein Straussfest วงดนตรี Cincinnati Pops 
Orchestra ด้วยเพลงที่แสนจะโปรดปราน On the 

ไร้ความสุข
กั น เ สี ย แ ล้ ว ห รื อ ?
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Beautiful Blue Danube ในเวลาเพลงเริม่ต้นเอือ่ยๆ 
มนัยงัพอไหว พอแรงข้ึน ไดนามิคแรงๆเร็วๆ ผมว่า                                                        
ลมหายใจของผมอยากจะขาดห้วง มนัไม่มคีวามสขุ เหมอืน                                                     
ล�าโพงตรงหน้าของชุดสิบกว่าล้านมันก�าลังโดดชกคนฟัง
อย่างเรามากกว่า ในขณะที่ผมเคยฟังดนตรีออร์เคสตรา 
แสดงจริงๆ มันมีน�า้มีนวลกว่านี้นะ

พกเอาความผิดหวังแบบไม่อยากไปวิพากษ์วิจารณ์ของ
แพง ประเดี๋ยวเจ้าของซิสเต็มเขาจะหาว่าเราเสล่อ ฟังไม่
เป็นแล้วมาติติงของเขา จึงพยายามเดินดูรอบๆชุดล�าโพง 
เครื่องเสียง ก็เห็นว่าคงมีความพยายามเซ็ทอัพอย่างเต็มที่
แล้วละ ไม่น่าจะมาจากสาเหตุอื่นใดได้ มันเป็นเสียงแท้ๆ 
ตัวตนของซิสเต็มนั้นเองแหละ แต่ผมฟังแล้วไม่มีความสุข 
ก็เท่ากับว่าไม่ชอบ คือค�าตอบสั้นๆ ถึงหากวันหนึ่งมีเงิน
เหลือใช้ก็คงไม่ซื้อเสียงแบบนี้เข้าบ้านแน่นอน

ทีนี้ผมก็ได้มาฟังชุดเคร่ืองเสียงระดับราคาพ้ืนฐาน                                                      
เอาเป็นว่าราคารวมกันไม่เกินสามแสนบาท ก็ชุดง่ายๆ                                                    
อินติเกรตเตด แอมป์ ดิจิทัล หนึ่งเครื่อง ซีดีเพลเยอร์หนึ่ง                                                    
เครื่อง ล�าโพงหนึ่งคู่ โอโห อะไรมันจะง่ายปานนั้น กับ
เพลงแบบเดียวกันที่เคยฟังมาจากชุดละสิบห้าล้านบาท คง   
จะเป็นเวรกรรมละครับ ท�าไมชุดนี้ฟังดีกว่า ผมไม่นับเรื่อง
ไดนามิค ความรุนแรง การสนองตอบแบบหนักหน่วง                                                       
ของล�าโพงยักษ์ตัวท่วมบ้านในชุดหลายล้านนะครับ เพราะ
มันเกินประเด็นที่ว่าความพอดี ความเป็นธรรมชาติไป

เสียงของ Beautiful Blue Danube โอ่อ่านุ่มนวล 
มีความอิ่มเอิบทุกเสียง หากย่อส่วนจากดนตรีจริงๆลง
มาแล้ว ผมว่ามันท�าอย่างได้สัดส่วน เป็นธรรมชาติ โอ้…
อย่างนี้ให้ฟังทั้งวันก็รับได้ ไม่เบื่อ ยิ่งฟังยิ่งกระหายใคร่
เรียนรู้ ไม่ใช่ฟังแล้วอยากถามในใจร�่าไปว่า สิบกว่าล้าน 
มันแค่เสียงดังโครมครามเองหรือ?

 ผมได้บทเรียนเสมอ ในการฟังเคร่ืองเสียง และให้                                                       
ค�าตอบตัวเองไม่พลาด เพราะเป็นคนฟังเพลงทั้งใน   
คอนเสอร์ท ฮอลล์ และฟังจากชุดเครื่องเสียงทั่วไปในบ้าน

สิ่งหนึ่งที่เราไม่สามารถเปรียบเทียบได้คือ Energy                                                      
หรือพลังงานของเครื่องดนตรีจริงๆที่บรรเลงกับ                                  
เครื่องเสียง พลังงานเครื่องเสียงย่อมมีข้อจ�ากัดกว่า 
แต่หากตั้งมาตรฐานที่เสียงจริง เสียงธรรมชาติแล้ว                  
เครื่องเสียงชุดที่ดี ควรเป็นเครื่องเสียงที่ฟังแล้วมีความ
รู้สึกใกล้เคียงของจริง ไม่จ�าเป็นต้องมีพลังมหาศาลก็ได้ 
ผมว่าความพอใจในความคงเส้นคงวากับซิสเต็มที่ให้เสียง

แบบ Natural แบบนี้
จากประสบการณ์เรื่องราคาของเครื่องเสียงที่ว่าแพง 

จึงไม่ใช่ตัวก�าหนดคุณภาพทุกอย่างเสมอไป ผมไม่เถียง
หรอกว่าเครื่องเสียงชุดละนับล้านๆบาท ก็ย่อมจะดีกว่าชุด
ราคาแสนแน่นอน เพียงแต่ดีของมันนั้น สมคุณค่า ราคา
ค่าตัว และให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติบ้างหรือไม่ 

มันน่าจะทุกข์สักแค่ไหน ถ้าเครื่องเสียงชุดละหลาย
ล้านบาทได้ความดังสุดๆ แต่ศักยภาพความเป็นดนตรี
ขาดหายไปอย่างเหลือเชื่อ

ในงานแสดงเครื่องเสียงทั้งหลายก็น่าจะเป็นบทเรียน
ได้มาก เพราะคนขายหลายท่านเปิดเครื่องเสียงแบบสุด
หวีด เอาเป็นว่า บางคนยังไม่รู้เลยว่า ความดังที่ว่านั้นมัน
เกินเสียงดังของดนตรีจริงไปแล้ว แต่เขาก็ยังพอใจจะเปิด 
“โชว์ ออฟฟ์” กันเช่นนั้น มีค�าศัพท์ประโยคหนึ่งที่เรียกว่า 
เปิดเรียกแขก แต่บางทีกลายเป็น “ไล่แขก” เสียนี่

ความรู้สึกของเราทุกคน การเป็นนักเล่นเครื่องเสียง 
ไม่เคยพอในสิ่งที่มีอยู่หรอกครับ มีแค่นี้ ก็อยากจะไปให้
มากกว่าเดิมเรื่อยๆ จนบางทีลืมไปว่าแสวงหาอะไร? ผม
อยากให้ค�าจ�ากัดความง่ายๆว่า หากคนเราแสวงหาสิ่ง
ที่ได้มาแล้วมีความสุขก็ถือว่าคุ้ม แต่ถ้าได้มาแล้วสุขแบบ 
“สุกๆดิบๆ” สามวันเจ็ดวันอยากจะเปลี่ยนอีกแล้ว อัน
นี้ควรนั่งพักหูเสียบ้าง คอยป้อนค�าถาม ถามหัวใจตัวเอง
ดูก่อนดีกว่า คิดให้ตกผลึก ตกลงปลงใจว่าขาดอะไร เกิน
อะไรให้แม่นมั่น แล้วค่อยมองหามิดีกว่าหรือ?

บางทีหากอยู่กับความรกรุงรังมานานพอแล้ว ก็อาจ
จะกลับไปสู่สามัญบ้าง เล่นชุดเครื่องเสียงที่ไม่ซับซ้อน 
เพราะยิ่งซับซ้อนมากเท่าใด เราก็จะต้องสามารถแก้ไข
ปัญหามากมายขึ้นเท่านั้น ระหว่างชุดเครื่องเสียงที่มีสาย
ต่อเชื่อมนับสิบๆเส้น เครื่องเสียงเจ็ดแปดชิ้น ลากสาย 
ระโยงระยาง ล�าโพงต้องต่อแบบไบร์ไวร์ (Bi-Wired) หรือ
บ้างก็ไปถึงไตรไวร์ (Tri-Wired) ให้มันยุ่งเข้าไว้

กับการมีชุดเครื่องเสียงสเตรีโอ 2-แชนเนล สาย
สัญญาณสองสามชุด ทุกอย่างเรียบง่าย สบายๆ คุณต้อง
ไปคิดให้ถี่ถ้วนรอบคอบ ว่าอย่างไหนดีกว่ากัน ค�าตอบของ
ผมมันไปลงตัวที่ว่า “ตรงไหนมีความสุข ตรงนั้นคือใช่”  
ไม่งั้นเราก็จะเป็นอีกบุคคลหนึ่งที่ไร้ความสุข ทั้งๆที่นั่งฟัง
เพลงทุกวี่วัน
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■ ■■ อะไรกระตุน้ให้คณุให้ความสนใจแวดวงไฮ-เอ็นด์ คุณ
โตมาในซีกของดนตรี หรือในซีกอีเล็คทรอนิคส์กันแน่

ถูกต้องผมอยู่ในซีกของดนตรีโดยมีปริญญาบัตรใน
สาขาไฟน์อาร์ท (จิตรกร) และหลงใหลในดนตรี ผมเข้า
สู่วงการเครื่องเสียงครั้งแรกสมัยที่ได้สัมผัสกับเครื่อง
เสียง Quad ขณะยังเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัย นั่นคือ
ประสบการณ์ใหม่ของผม

■ ■■ คุณได้ท�างานในสาขาที่ร�่าเรียนมาหรือเปล่า และ
ท�าไมจึงผันตัวเองเข้าสู่วงการเครื่องเสียง

ผมเคยสอนวิชา Studio Art และประวัติศาสตร์ศิลปะ

■■■■■■■■  องอาจ ในโรงเรียนอุดมมาระยะหนึ่ง ที่ต้องผันตัวเองเข้าสู่ธุรกิจ
เครื่องเสียงก็เพราะทนเสียงเรียกร้องของตัวเองไม่ได้

■ ■■ แล้วคุณเรียนรู้วิชาอีเล็คทรอนิคส์จากไหน เรียนรู้
ด้วยตัวเองเป็น DIY หรือเรียนจากสถาบันการศึกษา 

ผมได้รับประกาศนียบัตรจาก Mr. Wizards (รายการ
โทรทัศน์วิชาการว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
สหรัฐอเมริกา/ผู้ถอดความ) ไม่ใช่วิศวกร แต่ผมเป็นผู้ฝักใฝ่
เทคโนโลยี ผมทราบดีว่าเทคโนโลยีท�างานอย่างไร และ
ใครสามารถท�าให้เกิดเป็นจริงขึ้นได้ ที่ NAD เรามีความ
กระตือรือร้นในสิ่งนี้อย่างเต็มเปี่ยม

บ ท สั ม ภ า ษ ณ์ พิ เ ศ ษ
จากหนงัสอื The Absolute Sound # March 2013
โดย Neil Gader

Greg Stidsen,
Director, Technology and Product Planning, Lenbrook 
International-NAD Electronics and PSB Speakers
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■ ■■ ไหนพอจะบอกได้ไหมว่าเครื่องเสียงชุดแรกของ
คุณมีอะไรบ้าง

มีล�าโพง KLH รีซีฟเวอร์ Sony เครื่องเล่นแผ่นเสียง 
Rek-O-Kut ติดอาร์ม Gray ผมเริ่มต้นด้วย Sony (ขณะ
นั้นยังไม่ประสีประสา) พร้อมกับหูฟัง Koss จากนั้นค่อย
ใส่ล�าโพง และเครื่องเล่นแผ่นเสียงเพิ่มมาในตอนหลัง ต่อ
มาไม่นานผมก็น�าชุดคิทแอมป์หลอดของ Dynaco เข้ามา
แทน Sony

■ ■■ คุณช่วยอธิบายให้เห็นความแตกต่างระหว่างไฮ-ไฟ 
กับไฮ-เอ็นด์ว่าเป็นอย่างไร 

ส�าหรับผม ไฮ-ไฟเปรียบได้กับการเริ่มต้น ส่วน     
ไฮ-เอ็นด์คือความโอ่อ่า หรูหราที่เพิ่มพูนขึ้นมาจากพื้นฐาน
เดิม ถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพก็เหมือนกับสมรรถนะ
ของรถยนต์ VW GTI กับ Porsche 911 แน่นอนสปอร์ต
คาร์อย่าง Porsche ย่อมจะดีกว่าในทุกกรณี 

■ ■■ คุณใช้อะไรตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ชิ้นไหนส�าเร็จได้
ตามมาตรฐาน

น�้าเสียงไง ที่ NAD เราถือเอาความราบเรียบตลอด
ย่านไดนามิค ซึ่งหมายถึงที่ความเข้มเสียงต�า่สุดในระดับ
ที่ได้ยินเสียงนอยซ์ ฟลอร์ ไปถึงความดังสูงสุด ทั้งหมด
จะยืนอยู่บนความสมดุลของโทนเสียง ที่มีความไพเราะ 
สามารถจ�าแนกแจกแจงรายละเอียดของดนตรีการได้ดี
และมีความเหมือนจริง

■ ■■ คุณชื่นชอบอะไรมากกว่ากันระหว่างอะนาล็อกและ
ดิจิทัล

ผมรักที่จะเล่นแผ่นเสียงมากกว่า และผมชอบขับรถ
สปอร์ตยุคปี 60 มันเปี่ยมด้วยเสน่ห์และความเย้ายวน
บรรดามี แต่ปัจจุบันเรามีระบบบันทึกเสียงแบบ 24/96 
และเครือข่ายให้ดาวน์โหลดสัญญาณได้สะดวกขึ้น จึง
อย่าได้แปลกใจว่าต่อไปมันจะเป็นอนาคตของระบบเสียง     
ไฮ-เอ็นด์อย่างไม่ต้องสงสัย

■ ■■ หมายถึงว่า คุณมีแผนการที่จะเดินหน้าเข้าสู่
พรมแดนดิจิทัลมากขึ้นในอนาคต ผมเข้าใจไม่ผิด   
ใช่ไหม

ถูกต้อง ผมเชื่อว่าระบบเสียงรายละเอียดสูง (High-

Resolution) จะเป็นก้าวที่ล�า้หน้ากว่าอะนาล็อก ผมยังรัก
และนิยมฟังเสียงในระบบอะนาล็อก มันมีเสน่ห์ตราตรึง
ใจ แต่ดิจิทัลมีความสมจริงและเข้าถึงความเป็นต้นฉบับ
ได้มากกว่า

■ ■■ คุณมีภาระหน้าที่ดูแลทั้งในส่วนที่เป็นโฮม เธียเตอร์  
(Multichannel) และสอง-แชนเนล คุณไม่แปลกใจ
ในความยืดหยุ่นของไฮ-เอ็นด์ สอง-แชนเนลเลยหรือ

เปล่าเลย เราไม่เคยและจะไม่ละทิง้ระบบสอง-แชนเนล 
หรือน�ามาข้องแวะกับโฮม เธียเตอร์ เรายังคงมุ่งมั่น
พัฒนาเครื่องเสียงสอง-แชนเนลอยู่ต่อไป เช่นเดียวกับที่
จะไม่ยอมปล่อยวางในระบบมัลติ-แชนเนล

■ ■■ คุณมีมุมมองต่ออนาคตของสื่อดนตรีในรูปของ
แผ่นบันทึกข้อมูลอย่างไร ใช่หรือไม่ว่ายุคของ    
คอมแพ็คท์ ดิสค์ ได้สิ้นสุดลงแล้ว

ใช่ เราเชื่อว่าการใช้งานแผ่นบันทึกข้อมูลนับวันเริ่ม
ลดน้อยถอยลง โดยจะถูกแทนที่ด้วยหน่วยเก็บบรรจุข้อมูล 
(Storage) ซึ่งทาง NAD ก�าลังเริ่มเดินไปในวิถีนี้เช่น
เดียวกัน

■ ■■ เป็นการก้าวไปข้างหน้า แล้วอะไรคือความท้าทาย
ครั้งส�าคัญนี้

เราต้องการน�าพาเยาวชน สื่อดิจิทัลเข้ามาสู่โลกของ
เรา เรามีคนรักเสียงเพลงหน้าใหม่อยู่มากมายที่ไม่รู้ว่าเขา
ได้พลาด (เสียง) อะไรไปบ้าง

■ ■■ คุณมีกิจกรรมบันเทิงอื่นใดหรือไม่เมื่ออยู่นอก
แวดวงเครื่องเสียง

ผมเป็นพวกบ้ารถ อดีตเคยเป็นนักแข่งในสมาคม 
SCCA (Sport Car Club in America) ปัจจุบันเป็น
เจ้าของ Alfa Romeo Owners Club

■ ■■ อะไรที่ยังคงเป็นแรงบันดาลให้คุณมุ่งมั่นท�างาน
ต่อไป

ผมเป็นพวกที่มีความใฝ่รู้อยู่ทุกวัน นี่คืองานในฝัน 
และผมรักในทุกนาทีที่ได้ท�า
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กลับมาพบกับรางวัล The Absolute Sound, Editors’ 
Choice Awards ประจ�าปี 2013 ที่นิตยสาร The Absolute 
Sound ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยคณะบรรณาธิการและ
ทีมงาน ประกาศยกย่องเชิดชูให้กับผลิตภัณฑ์เครื่องเสียง

ที่ได้ทดสอบทดลองมาตลอดทั้งปี 2012 ตามหมวดหมู่ ชั้นวรรณะ 
และราคา แยกย่อยและคัดสรรตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ เรียงล�าดับก่อน
หลังตามอักษร ไว้เป็นแนวทางให้ผู้อ่านน�าไปพิจารณาซื้อหาชุด
เครื่องเสียงเพื่อความบันเทิงส่วนตัว ปีนี้มีผลิตภัณฑ์ที่บริษัท โคไน้ซ์       
อีเล็คโทรนิค จ�ากัด เป็นตัวแทนจ�าหน่าย ได้รับเกียรติมากมายหลาย
ชิ้น ส่วนจะมีอะไรบ้างนั้น เชิญสดับได้นับแต่บรรทัดนี้เป็นต้นไป

PSB Alpha B1
$300

เป็นอีกครั้งของผลงานที่ท้าทายผู้พบเห็น
ของ Paul Burton ภูมิฐานภายใต้มาดใหม่
ทรวดทรงโค้งมน เป็นล�าโพงที่ผสมผสานด้วย
ไดนามิคที่เปี่ยมด้วยแรงบันดาลใจ และเสียง
กลางที่อิ่มอุดมอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับล�าโพง
ขนาดสูงหนึ่งไม้ฟุต เสียงทุ้มมีพลัง มีมวลให้
สัมผัส ซึ่งยากจะพบเห็นได้จากล�าโพงประเภท
หรือในราคาระนาบเดียวกัน เวทีเสียงใกล้
เคียงกับค�าว่า “ยอดเยี่ยม” แค่เอื้อม 

2 0 1 3
The Absolute Sound
Editors’ Choice

Awards

L o u d s p e a k e r s

PSB Imagine Mini
$760 or $830
(ขึ้นอยู่กับชนิดตัวตู้)

นี่เป็นล�าโพงมินิที่มีพลังกัมปนาท 
(Larger) เหนือความคาดหมาย สามารถ
ลงลึกได้ต�า่กว่า 55 เฮิทซ์ และเลยไกลเกิน
ย่านท็อพ-เอ็นด์ โดดเด่นด้วยมิติที่สัมผัสได้               
ไดนามิคมีชีวิตชีวา และให้สมรรถนะที่ชวน
คลั่งไคล้หลงใหล 

■
   องอาจ บุตรเริ่ม
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PSB Imagine B
$1100

น�้าเสียงระดับน้องๆ Imagine T ด้วย
อิทธิพลของไดรเวอร์ขับเสียงทุ้ม-กลางตัว
เดียวกับที่ใช้ผลิตล�าโพงตู้วางพื้นทรงสูงรุ่นดัง
กล่าว จึงได้ผลเหมือนกันทั้งเสียงกลางตลอด
ทั้งปริมณฑล และเสียงแหลม รวมถึงสมดุล
เสียงที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีบางสิ่ง
ที่ยังเป็นรองอยู่บ้างเมื่อเทียบกับ T Model 
นั่นคือเสียงทุ้มที่บางและเบากว่า รวมถึง
เสียงกลางตอนบนและเสียงแหลมตอนล่าง

PSB Imagine T2
$3500

นี่คือล�าโพงวางพื้นขนาดกลางที่อุดม
ด้วยเสน่ห์ ให้น�า้เสียงที่เป็น “Big Sound” 
ได้น่าตื่นตาตื่นใจเป็นที่สุด ทรงพลังด้วย              
ไดนามคิ สามารถน�าเสนอสารรตัถะทางดนตรี
เป็น Large Scale ได้อย่างน่าประทับใจยิ่ง           
เสียงทุ้มทรงพลังครอบคลุมทั้งแนวดนตรี      
ออร์เคสตราวงใหญ่และร็อค สามารถสลาย
ร่างเลือนหายไปใน Soundfield และน�าเสนอ
ภาพการกระจายตัวของคลื่นเสียงได้อย่างน่า
อัศจรรย์ น�้าเสียงโดยสรุปรวมแล้วมีความ
เพี้ยนต�่ามากๆ ตามด้วยเสียงกลางที่สดใส
บริสุทธิ์ และเสียงแหลมที่สะอาดสะอ้าน 
พร้อมกับท่วงท�านองที่ถูกต้องแม่นย�าและ            
เต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพ นับเป็นผลงานชิ้น                                
โบว์แดงที่คุ้มค่าคุ้มราคาเป็นที่สุด

PSB
Imagine T6
$1300

งานสร้างสรรค์
ตามมาตรฐานของ 
Paul Burton ชิ้น
ล่าสุด T6 ใช้วูฟเฟอร์
คู่ขนาด 6.5 นิ้ว
ขับขานเสียงทุ้มได้
อย่างสมจรงิได้ลงลกึ
ถึงย่านความถี่ 35 

เฮิทซ์ (-3dB) คู่ขนานกับเสียงกลางที่บริสุทธิ์ 
สะอาด และมีความโปร่งใสอย่างมากมาย 
เสียงทุ้มอบอุ่น เบิกบานอย่างมีพลัง เสียง
แหลมสะอาดและกระจายไกล มีบรรยากาศ 
และให้มิติในระดับแนวหน้า
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I n t e g r a t e d  A m p l i f i e r s

NAD C 316/C 326 BEE
$380/$550

C 316BEE เป็นแอมป์ส�าหรับมือ  
สมัครเล่นที่พร้อมจะพัฒนาเลื่อนชั้นเป็น
ออดิโอไฟล์หน้าใหม่ที่ปรารถนาธรรมชาติของ
น�้าเสียงเป็นสาระส�าคัญ มีพลก�าลังที่ดี ได้
สัมผัสที่สวยงาม และมีบุคลิกในแบบ NAD 
ที่วางใจได้ในมาตรฐานการผลิต หากแต่ถ้า
ต้องการสิ่งที่ดูหรูหราทรงพลังมากกว่าก็ต้อง 
C 326BEE (50 วัตต์/ข้าง) พร้อมจะให้ความ
ประทับใจกับผู้ที่ก�าลังเหนื่อยล้ากับการปีน
หอคอยออดิโอไฟล์

NAD C 356BEE
$800

พลก�าลัง 80 วัตต์/ข้าง ใน C 356BEE 
ที่หยิบยืมเทคโนโลยีโมโนคู่มาจาก NAD 
Masters Series M3 โทนสมดุลเอนเอียงไป
ทางขุ่นมัวเล็กน้อย ในขณะที่เครื่องเป่าลมไม้               
เครื่องสาย และเครื่องทองเหลือง ดูจะ
เปล่งปลั่งมีประกายมากกว่า เวทีเสียงใหญ่โต
โอ่อ่า สัมผัสมวลอากาศที่ห้อมล้อมชิ้นดนตรี 
และมีมิติตื้นลึกที่สวยงาม

NAD C 390DD
$2600

แทนที่จะแปลงสัญญาณดิจิทัลไป       
อะนาล็อกแล้วขยายสัญญาณอะนาล็อกผ่าน           
เกน สเตจ ในหลายขั้นตอน NAD C 390DD 
จะท�าหน้าที่รับข้อมูลดิจิทัลในทุกรายละเอียด
ไปจนถึง 192kHz/24-bit แล้วจัดการเปลี่ยน
ข้อมูล PCM ควบคุมการเปิด-ปิด เอาท์พุท 
ทรานซิสเตอร์โดยตรง สิ่งที่ได้ตามมาคือ
น�้าเสียงที่เข้มข้น มีไดนามิคกว้างขวางไป
ถึงปลายเสียงของแต่ละด้าน รวมถึงยามบิด
เร่งเสียงสูงสุด เสียงทุ้มกระชับและเปี่ยม
พลัง เสียงแหลมเอนเอียงไปทางนุ่มนวลและ
มากกว่าในรายละเอียด

R e c e i v e r s 

NAD C 446 Digital Media Tuner
$800

NAD C 446 เป็นจูนเนอร์ FM/AM และ 
Digital Media Player ด้วยในตัว สามารถ
รับสัญญาณวิทยุทางอินเตอร์เน็ทได้ทั่วโลก 
รวมทั้งสามารถเชื่อมต่อกับคลังเสียงจาก
ห้องสมุดดนตรีในคอมพิวเตอร์ส่วนตัวผ่าน
เครือข่ายไร้สายได้โดยตรง อย่างไรก็ดี นี่คือ
ดาวเด่น และเป็นกุญแจที่พร้อมจะน�าไปพบ
กับความยอดเยี่ยมของน�้าเสียงที่ไร้อาการ                 
หยาบกร้านของอุปกรณ์ดิจิทัลพื้นฐานทั่วไป 
หากเป็นความชุ่มฉ�า่ในบรรยากาศของอุปกรณ์
ดิจิทัลชั้นดีและมีมาตรฐานสูง
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       ■  อธิวัฒน์ ผมเป็นคนที่ชอบฟังเพลงมาก เรียกว่าฟังเพลงเป็น
ชีวิตจิตใจ ตื่นขึ้นมาก็ฟังวิทยุ FM กลับบ้านก็ฟัง
เครื่องเสียงชุดหลัก ก่อนจะนอนก็ฟัง Internet 
Radio จากมือถือ ใส่หูฟัง PSB M4U 2 ฟังไป

จนกระทั่งเคลิ้มเกือบจะหลับก็ค่อยปิด ท�าแบบนี้ทุกวัน

แผ่น “ ห า กิ น ” ของผม 
[ ภ า ค พิ เ ศ  ษ ]

ถ้าท�าได้ ดนตรีผมฟังเพลงได้ทุกแนว ตั้งแต่หมอล�ายัน
คลาสสิค หากไม่ดุเดือดรุนแรง โหดหรือหยาบคายนัก ผม
ฟังได้หมดแต่ที่ผมชอบเป็นพิเศษคือ แจสส์ ผมฟังแจสส์
มานานหลายปีพอๆกับเล่นเครื่องเสียง ฟังแจสส์ทุกแนว 
แต่ที่ชอบมากคือ แจสส์จ�าพวก Be Bop, Hard Bop ที่มี                                            
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นักดนตรีแจสส์ระดับเทพๆจุอยู่มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็น 
Miles Davis, John Coletrane, Bil Evans, ฯลฯ อีก
มากมายจารนัยไม่หมด

ผมชอบฟังแจสส์กบัชดุเครือ่งเสยีงหลกัของผม เพราะ
ผมว่าเพลงแจสส์นี ่หากฟังผ่านเครือ่งเสยีงดีๆ  ท่ีเซท็ดีๆ
แล้ว มนัจะเป็นดนตรท่ีีฟังได้อารมณ์มากๆ เพราะดนตรี
แนวนีต้้องการเครือ่งเสยีงท่ีให้ความสด สมจรงิ เสยีง
แหลมสด แต่ไม่จดัใสแบบเป็นประกาย แต่ไม่ถงึขัน้กรุง้กริง้                                                         
มากมาย เบสส์ก็ต้องเน้นความสะอาดสะอ้าน เน้นลงลึก 
เพราะมักเป็นเบสส์ จะอะคูสติคเบสส์ตัวใหญ่ๆ มิติต้อง
ชัดเจน มีขนาดสัดส่วนที่ใหญ่เกินจริงนิดหน่อย วงต้อง
กว้างพอเหมาะ ลึกชัดๆที่ส�าคัญคือเสียงกลาง โดยเฉพาะ
กลางต�่า ต้องอิ่มใหญ่ หนา และให้สเกลใหญ่ เพราะ
เครื่องดนตรีหลักของแจสส์นั้น มีย่านความถี่หลักอยู่ที่
เสียงกลางทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นเปียนโน, กีตาร์, ทรัมเป็ท 
และที่ตัวเด็ดสุดคือ แซ็กโซโฟน

เสียงแซ็กโซโฟนนี่เป็นอะไรที่มากับแจสส์ นักฟังเพลง 
แจสส์ส่วนใหญ่ก็ชอบเสียงแซ็กโซโฟนทั้งนั้น เพราะมัน
แทบจะเป็นสัญลักษณ์ของดนตรีประเภทนี้ไปแล้ว ผมเองก็
ชอบเพราะกับชุดเครื่องเสียงดีๆนี่ เสียงแซ็กซ์ชัดๆใหญ่ๆ
นี่ ฟังแล้วสะใจสมจริงมากๆ

แซ็กโซโฟนนั้น หลักๆมีอยู่ 5 แบบคือ
Sopranino Sax - เป็นแซ็กซ์ขนาดเล็กสุด เป็นแบบ

ตรงๆคล้ายๆ Clarinet ขนาดเล็กกะทัดรัด เสียงแทบจะ
ออกมาเป็นปี่ เสียงออกสูง นักเป่าที่เล่น Sopranino Sax 
นั้น ไม่ค่อยมี ส่วนใหญ่มีใช้งานในบางเพลง บางครั้ง 
เช่น Sadao Watanabe

Soprano Sax - เป็นแซ็กซ์ขนาดเล็ก-กลาง ลักษณะ
เป็นตัวตรง ยาว เสียงเหมือนปี่ กลางสูง นักเป่าที่ดัง
สุดๆกับ Soprano Sax ก็คงไม่พ้น Kenny G เป็นแน่แท้ 
เสียงแซ็กซ์ของตะแกะนั้น เกือบทั้งหมดเป็น Soprano แต่
หลายเพลงก็จะเป่า Tenor เหมือนกัน

Alto Sax - เป็นแซ็กซ์ขนาดกลาง ให้เสียงย่านกลาง 
เสียงออกไปทางกลาง-กลางสูง ไปจนถึงสูง เสียงแซ็กซ์ 
Alto ของนักดนตรีบางคนจะเป่าคีย์สูงมากๆ แต่บางคน
ก็คีย์ออกมาทางต�า่ นักดนตรีที่เล่น Alto Sax จนโด่งดัง         
ก็เช่น Charlie Parker, Art Peper, David Sanborn, 
Sadao Watanabe เป็นอาทิ

Tenor Sax - เป็นแซ็กซ์ขนาดกลาง-ใหญ่ เทียบกัน

แล้ว ตัวยาวกว่า สังเกตง่ายๆ คอจะโค้งๆหน่อย เสียง 
Tenor Sax จะมาทางกลาง ลงมากลางต�า่หน่อย แต่   
นักเป่าบางคนก็เล่นโน้ตสูง แต่ยังไงก็ไม่สูงเท่า Alto   
นักดนตรีที่เล่น Tenor จนโด่งดังก็เช่น John Coletrane, 
Ben Webster, Coleman Hawkins, Stan Getz, John 
Klemmer ฯลฯ อีกมา Tenor Sax นั้นเป็นที่นิยมใน   
นักดนตรีแจสส์มากที่สุดก็ว่าได้

Baritone Sax - แซ็กซ์ขนาดใหญ่ เสียงก็ใหญ่ตาม ตัว
ใหญ่ยาว ส่วนใหญ่ต้องนั่งเป่า จุดสังเกตคือคอมันจะคดๆ
ม้วนๆ เสียงใหญ่ ตลกๆ หาคนเป่าที่ดังๆยาก เพราะคน
ไม่ชอบเสียง นักดนตรีแจสส์ที่ยึด Baritone เป็นหลักก็คง
ไม่พ้น Gerry Mulligan 

เอาล่ะ เมื่อเรารู้ว่าแซ็กซ์แต่ละชนิดเป็นอย่างไรแล้ว 
ก็ต้องมาต่อว่านักเครื่องเสียงนั้น ชอบแซ็กซ์แบบไหน? 
ส่วนใหญ่ก็เทเนอร์ครับ เพราะเสียงหนาใหญ่ เวลาฟัง
เอาโฟคัสแล้วมันใหญ่ดี เซ็ทล�าโพงง่าย เพราะให้แซ็กซ์อยู่
ตรงกลาง ผมเองก็มีแผ่นที่ใช้แซ็กซ์เป็นหลัก เสียงดีๆมา
แนะน�ากันในตอนนี้หลายแผ่นครับ

Benny Carter                                              
“Jazz Giant”                                                  

C o n t e m p o r a r y

เป็นชุดที่โด่งดังในเหล่านักออดิโอไฟล์ เพราะแผ่น
นี้มี Remastered กันออกมาหลายเจ้า ที่โด่งดังและแพง
สุดเห็นจะเป็น Analogue Production แผ่นทอง ราคา
แพงและหายาก แต่เวอร์ชัน Original Jazz Classic               
ก็น่าจะยังพอหาได้ เสียงโอเคเหมือนกันครับ ชุดนี้ออก
เป็น Bebop/Swing ฟังสนุกๆครับ Benny Carter เป่า
ทั้งอัลโต และเทเนอร์ แซ็กซ์ หากเป็นอัลโตเสียงแหลม
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สูง หากล�าโพงเสียงพุ่งๆนี่ ปวดหัวได้ครับ แต่ล�าโพงเสียง
ราบเรียบนี่ฟังได้ดีมากเลย ส่วนเทเนอร์ในแผ่นนี้ก็ได้เสียง
ห้าวใหญ่ดี ล�าโพงดีๆก็จะให้ขนาดใหญ่ดีมีรายละเอียดครับ 
จุดเด่นของแผ่นนี้ก็คือ เครื่องดนตรีอื่นๆครบเครื่องมาก 
มีทั้งกลอง, เบสส์, เปียนโน กีตาร์ที่ให้เสียงเที่ยงตรง
สมจริงมากๆ มิติเยี่ยมยอด วางสมจริงนิ่ง บรรยากาศดี
มากๆ เป็นแผ่นที่ควรหามาเก็บอย่างยิ่งเลยครับ

นักเป่าเทเนอร์ แซ็กซ์ ของโลกคนหนึ่ง Coltrane นั้น
มีงานมากมายหลายช่วงหลายยุค และเน้นย�้าว่างานของ
ตะแกนั้น ไม่ใช่ว่าจะฟังได้ทุกคนซะที่ไหน ยิ่งงานยุคหลังๆ          
ที่หลุดออกไปเป็นอะวองการ์ดที่ฟังยาก ปวดหัว และท�าให้
นักฟังมือใหม่ขวัญกระเจิงได้ แต่งานแบบนั้นก็ใช่ว่าจะ
มีทุกงาน โดยเฉพาะช่วงที่เป็น The Great Quarter ที่
ร่วมกับ Miles Davis และRed Garland นั้น งาน Hard 
Bop ที่ฟังเอามันส์ได้ไม่ซับซ้อนมาก็มี อย่างชุดนี้เล่นกับ
เปียนนิสท์คนโปรดของผมคือ Red Garland ก็ให้ความ
เพลิดเพลินได้ดี (ส�าหรับผู้ที่มีประสบการณ์กับแจสส์        
มาระดับหนึ่ง) อาจจะเป็นชุดที่ผมชอบที่สุดของ John 
Coltrane ก็ว่าได้

Dexter Gordon                                                 
“Ballard”                                                          

B l u e n o t e 

หลายคนรู้จักกับนักเทเนอร์ แซ็กซ์ คนนี้จากหนัง 
Round Midnight ซึ่งมีซาวน์ดแทร็คระดับรางวัล Oscar 
ฝีมือ Herbie Hancock ที่ยอดเยี่ยมมากๆ ซึ่งชุดนั้นผม
ก็แนะน�าได้เลย เพราะบันทึกเสียงดีมากๆเช่นกัน โดย
เฉพาะเสียงแซ็กซ์ของ Dexter นั้น ผมว่าแกเป็นคนเป่า
เทเนอร์แนวช้าๆบัลลาดได้ยอดเยี่ยมคนหนึ่ง แนวแกจะ
เนิบๆ เอื่อยๆ ย�า้ๆ เน้นๆ ฟังแล้วได้อารมณ์เคลิบเคลิ้ม
สุดๆ โดยเฉพาะกับชุดนี้แหละครับ รวมเพลงช้าแบบว่า
สุดๆ เปิดเอาบรรยากาศ ไฟสลัวๆยาวค�่า ได้อารมณ์สุดๆ 
แกเป็นคนเป่าเทเนอร์ออกเสียงกลางๆไม่ใหญ่มากครับ 
แต่แซ็กซ์ชุดนี้นี่แนะน�าได้เลย สุดๆแห่งความเคลิ้มเลย

John Coltrane with The Red Garland Trio                                                
“Traneing In”                                                      
P r e s t i g e

คงจะแปลก หากแนะน�าแผ่นแซ็กซ์แล้วไม่มี John 
Coltrane คนนี้ ซึ่งนักนิยมแจสส์ยกย่องให้แกเป็นสุดยอด

Scott Hamilton                                                
“Tenor Shoes”                                               

C o n c o r d e

Scott Hamilton นั้น หลายคนบอกว่าเป็น              
นักแซ็กโซโฟนที่ถูกมองข้ามมากที่สุด ทั้งๆที่จริงๆแล้วแก
เป็นคนที่มีฝีไม้ลายมือดีเยี่ยมคนหนึ่ง เพียงแต่แกจะไม่
เน้นแนวที่แปลกประหลาด ซับซ้อน หรือมีประวัติที่เศร้า
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โศกดราม่าอะไรมากก็เป็นไปได้ แต่กับนักฟังอีกจ�านวน
มากรวมทั้งผมแล้ว ก็ติดใจชอบสไตล์การเล่นของแกมาก
พอสมควร โดยเฉพาะเสียงเทเนอร์ใหญ่ๆ ที่เวลาเป่าคีย์
ต�า่ๆจะเน้นให้มีเสียงรอดลิ้นไม้ไผ่ ฟืดๆๆๆ ออกมาช้าๆ
ชัดๆแบบนั้น ท�าให้นักออดิโอไฟล์ชอบมาก เพราะมัน
ออกมาเป็นเม็ดๆเหมือนมาเป่าในห้อง นักวินเทจก็ชอบ                                                         
เพราะแซ็กซ์แกใหญ่ดี คนไม่ถนัดแจสส์ก็ฟังได้ เพราะ
เพลงของแกออกแนวสวิง เน้นจังหวะลื่นๆ บัลลาด
หวานๆฟังไม่ยาก ชุดที่แนะน�านี่เป็นชุดหนึ่ง แต่งานแก
ในสังกัด Concorde นี่เก็บได้หมด-รับประกันความพอใจ--
หากไม่ดีให้เอาไปคืนร้านที่ท่านซื้อมาได้เลย (ไม่เกี่ยวกับ
ผม--อิอิ) 

Ben Webster                                       
“Soulville/Music For Lovers With String” 

V e r v e

หากจะถามว่าในประดาเทเนอร์ แซ็กซ์ ที่เป่าได้                                        
ออดอ้อนกันแบบสุดๆแล้วต้องเป็นคนไหน ผมว่าคน
นี้แหละครับ ที่เป่าเทเนอร์ แซ็กซ์ ได้โหยหวน ออด
อ้อนเป็นที่สุด ไม่เชื่อหาแผ่น Music For Lovers with 
String มาฟังดูก่อนครับ แผ่นรวมเพลงบัลลาดช้าๆ ออด
อ้อน โรแมนติคแบบสุดๆ กับล�าโพงใหญ่ๆอย่าง PSB                   
Synchrony One นี่ เสียงแซ็กซ์ใหญ่เต็มฝาห้องเลยครับ 
วงใหญ่โต มีเครื่องสายวงใหญ่เล่นอยู่ด้านหลัง แซ็กซ์อยู่
ตรงกลาง ใหญ่มากๆ เพลงก็เพราะ คุ้นหู ฟังไม่ยาก  
แนะน�าสุดๆ ส่วนใครอยากได้ความหลากหลายในจังหวะ
มากขึ้น ก็ลองดู Soulville ครับ เยี่ยมพอกันเลย กับเสียง
แซ็กซ์ใหญ่ๆ ฟุ้งๆ ละเอียดๆ หนาๆ อารมณ์แจสส์ครับStan Getz                                           

“More Stan Getz for Lovers”                               
V e r v e

นี่ก็เป็นอีกคนที่หากจะแนะน�าแผ่นแซ็กโซโฟนแล้ว 
ขาดไปคนไม่ได้ Stan Getz นั้น นักฟังส่วนใหญ่ รู้จัก
แกจากงาน Bossanova ระดับต้นตระกูลอย่าง Getz &                                                     
Gilberto เป็นหลัก แต่จริงๆแล้วงานของ Getz นั้น
มีหลากหลายมากมายนับไม่ถ้วน ส่วนใหญ่ครอบคลุมทั้ง 
Bebop/swing ไปจนถึงงานร่วมกับคนอื่นแบบมากมาย
ก่ายกอง จึงยากที่จะเริ่มต้นกับชุดไหนดี ก็ต้องชุดนี้ครับ 
รวมเพลงบัลลาดหวานๆ ลื่นๆ ชุดเดียวจบ เสียงเทเนอร์                                                  
ของ Getz นั้น มีทั้งใหญ่ เล็ก คีย์สูง คีย์ต�่า ครบถ้วน
กระบวนความ หลายเพลงในแผ่นนี้ บันทึกเสียงมาดี
มากๆ ใช้อ้างอิงเสียงเครื่องเป่าอย่างแซ็กซ์และทรัมเป็ท
ได้เลยจริงๆครับ 

Various Artists                                      
“Jazz at the Pawnshop”                                              

P r o p i u s

แผ่นนี้คงไม่ต้องพูดถึงกันมากแล้วนะครับ กับสุด
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ยอดอภิมหาอมตะนิรันดร์การแผ่นออดิโอไฟล์ยอดนิยม       
ตลอดกาลนานเทอญ ซึ่งผมยอมรับเลยนะครับ ส่วนใหญ่
แผ่นออดิโอไฟล์นั้น จะเอาดีทางเชิงชั้นดนตรีนี้แทบไม่
ค่อยจะมีกัน แต่กับแผ่นนี้ผมขอยกเว้นครับ เพราะความ
สดของการเล่นดนตรีในชุดนี้นั้นมันสุดยอดจริงๆ และ
เชื่อไหมว่าคุณจะพบอะไรใหม่ๆตลอดเวลากับแผ่นนี้ หาก
คุณท�าการอัพเกรดเปลี่ยนอุปกรณ์อะไรต่อมิอะไรในชุด
ของคุณ หรือแม้กระทั่งหาซื้อมันในฟอร์แม็ทใหม่ๆ คุณ
ก็จะได้ยินอะไรอออกมาใหม่ๆอยู่ตลอด นอกเหนือจากการ
เป็นแผ่นบันทึกการแสดงสดที่ยอดเยี่ยมให้เสียงสมจริง
สุดๆแล้ว ผมยังว่าหลายแทร็คในชุดนี้ยังมีการบันทึกเสียง            
อัลโต แซ็กซ์ ที่ยอดเยี่ยมที่สุดอีกด้วยครับ

หากจะว่ากันตรงๆแล้ว เสียงแซ็กซ์ชุดนี้ก็ดีใช่ย่อยนะครับ

John Klemmer                                                  
“Touch”                                                      

M o b i l e  F i d e l i t y

John Klemmer นั้น ถือว่าเป็นนักเทเนอร์ แซ็กซ์ ที่
มีสไตล์เสียงเป็นของตัวเองมากที่สุดคนหนึ่ง เรียกว่าเป่า                                                      
ขึ้นมาก็รู้แล้วว่าเป็นแก ยิ่งเมื่อเจอกับแนวดนตรีแจสส์                                                    
สมัยใหม่ที่ผสมผสานการเล่นเฉพาะทางที่ลื่นไหล นุ่มนวล                                                     
หวาน โหย ไพเราะ ของแกแล้วก็ยิ่งบอกได้เลยว่าเป็นใคร                                                        
เป็นเรื่องแปลกที่ปัจจุบันแทบไม่มีงานใหม่ๆออกมาเลย 
ทั้งที่ยุค 70-80 นั้น ความนิยมในงานของแกนั้นไม่ใช่
เล่นๆ หลายชุดประสบความส�าเร็จมากมาย ได้ทั้งเงินทั้ง
กล่อง ก็ไม่รู้แกจะติ้ดไปหน่อยหรือเปล่า อย่างชุด Touch 
นี่ต้องขอบอกว่า นักออดิโอไฟล์รุ่นพ่อนี่ต้องมีกันทุกคน 
เพราะแม้เป็นแผ่นที่แซ็กซ์เป็นพระเอก แต่นักฟังชอบเสียง                                                       
กรุ้งกริ้งของเครื่องเคาะกรุ้งๆกริ้งๆในชุดนี้มาก (น่าจะ
เป็นที่มาของศัพท์ค�าว่า เสียงแหลมกรุ้งกริ้งนี่แหละ) ซึ่ง

Art Pepper                                          
“New York Album”                                           

A n a l o g u e  P r o d u c t i o n

Art Pepper เป็นนักอัลโต แซ็กซ์ ที่มีชื่อเสียงมากใน
ยุค 60-70 ต่อมาถึง 70 มีงานออกมามากมายหลายชุด 
ที่การันตีได้ว่าเสียงดีระดับอ้างอิง โดยเฉพาะงานที่อยู่กับ
สังกัด Contemporary หลายต่อหลายชุดนั้น ให้เสียงที่
สดสมจริงได้อารมณ์ Live Jazz มากๆ แต่หากเท่าที่ผม
ฟังๆมา ชุดที่เสียงสุดยอดแล้วก็ต้องชุดนี้ครับ New York 
Album นี่ เป็นงานสติวดิโอที่เปี่ยมไปด้วยความสมจริง
ของเสียงดนตรีอย่างที่สุดเลยจริงๆ พวกแผ่นออดิโอไฟล์
ทั้งหลายอย่ามาเทียบให้ห่างชั้นกันเปล่าๆ มีออกมาหลาย
เวอร์ชัน แต่ที่เคยฟังเป็นงานรีมาสเตอร์ของ Analogue 
Production นี่ยอดเยี่ยมากๆ เสียงเบสส์อิ่มลึก, เปียนโน
ใหญ่ชัดโปร่งพลิ้ว เสียงฉายใสกระจ่างเป็นธรรมชาติ เสียง
แซ็กซ์เหมือนมาเป่าในห้อง สุดๆแล้วชุดนี้ แค่เพลงแรก 
A Night in Tunisia ก็คุ้มแล้วววว

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

เนื้อที่หมดซะแล้วละครับ ส�าหรับการแนะน�าแผ่นภาค
พิเศษนี้ ก็เพราะว่าแฟนานุแฟนเริ่มสอบถามอยากจะ

ให้แนะน�าเพลงดีๆกันครับ ก็ลองหาซื้อกันดูครับ ส่วนใหญ่
เริ่มมีแปลงเป็นไฟล์กันออกมาแล้ว ก็ลองหาเล่นหาฟัง
ดูครับ ไว้คราวนี้จะหาแผ่นเสียงทรัมเป็ทดีๆมาแนะน�ากัน
ต่ออีก ส�าหรับฉบับนี้ขอลาไปก่อนครับ
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C u s t o m   F i l e  ■   ‘Mr. Hi-res Man’
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@ Luxury

Condo
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กราบสวสัดปีีใหม่แบบไทยๆ ช่วงสงกรานต์
ที่จะถึงนี้ด ้วยครับ ใครวางแผนออก

เดินทางต่างจังหวัด ก็อย่าลืมตรวจเช็คยาน
พาหนะของท่านให้พร้อมกันก่อน ขับรถขับลา                             
ก็ใช้ความระมัดระวังเพ่ิมข้ึนนะครับ เพราะ
รถยนต์, มอเตอร์ไซค์ คงออกต่างจังหวัดกัน
เยอะมากครับ อากาศก็ร้อนอบอ้าว ก็ถ้อยที
ถ้อยอาศัยกัน หนักนิดเบาหน่อยก็อภัยให้กัน
นะครับ คนไทยด้วยกันทั้งนั้น 

กลับมาเข้าเรื่องของเราดีกว่า วันน้ีขอ
อนุญาตพาไปชมซิสเต็มแปลกตากันบ้าง เป็น
ชุดมินิ เธียเตอร์ ขนาด 12 ที่นั่ง ที่ทีมงาน 
Custom เราได้ท�าการติดตั้งไปเมื่อต้นปีที่แล้ว
ล่ะ แต่อยากน�ามาเสนอให้ชมกัน เผื่อให้ท่าน 
ผู้อ่านมีไอเดียอยากท�ากับห้องฟังที่บ้านก็ยินดี
ให้ค�าแนะน�า ค�าปรึกษา กันเต็มที่ครับ 

เป็นโครงการของในเครอื AP Condo น่า
อิจฉาท่านผู้อยู่อาศัยในคอนโดน้ีจริงๆ มีห้อง
มินิ เธียเตอร์ ที่ภาพและเสียงสุดยอดได้เข้า
ใช้งานกัน โจทย์ที่ทีมงานได้มาคือไม่ต้องการ
ล�าโพงแบบเป็นตู้มาวางตั้งให้เห็น ทางเราจึง
น�าเสนอเป็นล�าโพง In Wall ของ NHT ตวัใหญ่                
ท็อพสุดไป คือรุ่น iW4 ใช้เป็นล�าโพงคู่หน้า 
และล�าโพงเซ็นเตอร์ ส่วนคู ่หลังคือล�าโพง                                            
เซอร์ราวน์ดกบัเซอร์ราวน์ดแบค็นัน้ เรากเ็ลอืก                                                 
ใช้ NHT รุน่ iC4 2 คู ่และสายล�าโพงเลอืกใช้ของ 
Supra เดนิทัง้ระบบเลย เพือ่ให้เสยีงท่ีสมจรงิ 

มาถงึตวั A/V Receiver เรากเ็ลอืกใช้ NAD 
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T 747 ซึง่รองรบัระบบเสยีงทีม่อียูไ่ด้อย่างครบ
ถ้วน ทั้ง Dolby Digital True HD และ DTS 
HD Master และเครื่องเล่น Blu-ray Disc 
ก็ขาดไม่ได้ที่จะเลือกใช้ NAD T 577 ที่เล่น            
ได้ทั้งแผ่น DVD และ Blu-ray และใช้ฟังเพลง
เพราะจากแผ่น CD ก็ได้เช่นกัน และอีกส่วน
ที่ขาดไม่ได้เช่นกันคือ สับ-วูฟเฟอร์ เราก็ไม่
พลาดที่จะเลือกใช้ Velodyne รุ่น SPL-1200 
Ultra ทีส่ามารถเขย่าโสตประสาทได้ทกุอณขูอง
ห้องเต็มที่ ซึ่งตัวห้องมีลักษณะสโลพลง หลาย
ซิสเต็มเสียงความถี่ต�่าจากสับ-วูฟเฟอร์ อาจ
จะมาตกม้าตายกับพื้นที่ที่มีลักษณะแบบนี้ แต่
ตัวสับ-วูฟเฟอร์ Velodyne SPL-1200 Ultra 
เอาอยู่!!! ด้วยระบบ EQ ที่มีไมค์ใช้ปรับตาม                            
อะคูสติคของห้องฟังผ่านวงจร DSP เพื่อแก้ไข
ให้ได้ความถี่ต�่าที่เหมาะสมกับห้องน้ัน และ
สามารถพิชิตความถี่ต�่าที่จะเกิดการบูม หรือ
อาการสับหายได้อย่างจังเลยทีเดียว

ทางด้านภาพเรากเ็ลอืกใช้บรกิาร Projector 
Infocus และจอภาพของ Da-lite และ ขนาด 
110” สายภาพก็เป็นหน้าที่ของ Supra HDMI 
High-Speed เจ้าเดิม ทุกขั้นตอนที่พิถีพิถัน
ตั้งแต่การเดินสาย ได้สอบถามเจ้าหน้าท่ีของ
เราทราบว่าโพรเจ็คท์นี้ใช้เวลาเกือบครึ่งปี คือ
เราเข้าเดินสายสัญญาณ สายล�าโพงต่างๆ
พร้อมกับทางสายไฟที่ทางโครงการได้เดิน
ระบบเช่นกัน หลังจากนั้น เราก็รอให้งาน
ตกแต่งทัง้หลายเสรจ็สิน้ กเ็ข้าเซท็อพัระบบกนั 
ใช้เวลา 1 วันเต็มๆในการติดตั้งและเซ็ทระบบ
ภาพและเสียง อีกวันก็ท�าการ Fine Tune กัน
อีกทีให้เป้ะทุกอย่างพร้อมใช้งานกัน 

เสยีงทีไ่ด้คุม้ค่าหายเหนือ่ยจรงิๆเมือ่ได้ฟัง
และชมภาพยนตร์ นัง่ทดสอบเสยีงและภาพกนั
นี ้ดูหนงัจบเรือ่งแบบไม่รูต้วักนัเลย กบัซสิเตม็
ชุดนี้หลายท่านอาจคิดว่าราคาแพงแหงๆ แต่
ใครที่เป็นแฟนโคไน้ซ์ฯกันจริงๆ ก็จะทราบ
ราคาแต่ละตัว เมื่อมารวมกันพบว่าแปลกใจ
แน่ๆ ว่าราคาไม่แพงเลยกับระบบเสียงและ
ภาพท่ีได้คุณภาพแบบเต็มๆ ถามว่าระบบ
แบบล�าโพงแบบนีเ้สยีงจะดสีูล้�าโพงแบบตูท่ี้เรา     
ใช้กันได้จริงเหรอ ขอตอบเลยว่า ส บ ม ย ห 
สบายมากอย่าห่วง ซึ่งหลายบ้านท่ีก�าลังสร้าง
กัน หรือมีแผนจะรีโนเวทบ้านกัน หรือคิดว่า

จะท�าเฟอร์นิเจอร์บิวท์-อินเพื่อความสวยงาม
ของห้อง แต่อยากได้ล�าโพงฝังผนังเสียงดีๆ 
ลองเข้ามาปรึกษากับเจ้าหน้าที่เรากัน ว่าจะ
สามารถท�าได้ไหม ข้อดีของระบบนี้จะเนรมิต
ห้องท่านให้สามารถตกแต่งได้อย่างสวยงาม 
ไม่มีล�าโพงมาวางตั้งให้เด็ก หรือแม่บ้านเวลา
ท�าความสะอาด มาเดนิชนให้ล�าโพงแสนรกัของ
เราให้เสียหายเป็นรอยได้ จึงขอฝากให้ทุกท่าน
ได้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งครับ

มาสลับดูอีกซิสเต็มเป็นงานมัลติ-รูมกัน
บ้าง เป็นงานในคอนโดเช่นกัน แต่งานนี้เป็น
ของเจ้าของห้องโดยตรงไม่ได้เก่ียวข้องกับ
โครงการแต่อย่างใด เป็น Luxury Condo 
ใจกลางเมืองเช่นเดียวกัน อยู่ที่ All Season 
Place อยู่ชั้น 32 บนสุดเลย ท่านเจ้าของบ้าน
เลอืกแบบง่ายๆใช้งานจรงิ 4 Zone ทางวศิวกร
เราก็แนะน�าระบบแบบ 4 Zone / 4 Source 
ของ Russound ชุด CA4 เลือกเข้าล�าโพง 
NHT เจ้าเดิมเจ้าประจ�า ที่การันตีเรื่องเสียงที่
ใครก็ต่างคิดกันว่าล�าโพงเพดานจะเสียงดีจริง
เหรอ ให้หลายท่านประจักษ์มาแล้ว 

ในซิสเต็มน้ี จะมีโซน Living, Dinning, 
Kitchen, Outdoor มาถึงตรงนี้ท่านอาจคิด
ว่า Outdoor มาจากไหนหว่า แต่คอนโดที่นี้มี
พื้นที่ให้ครับ เนื่องจากลูกชายของท่านเจ้าของ
บ้านต้องการพ้ืนที่ส่วนนี้เป็นที่ส�าหรับจัดงาน    
ปาร์ตย์ีเลก็ๆ ให้สนกุสนานกนั และสามารถน�า                           
เครือ่งเล่นชนดิอืน่มามกิซ์เสยีง มาสแคท็ช์แผ่น
เล่นได้ตามประสาวัยรุ่น 

มาดใูนซสิเตม็กนัดกีว่าว่ามอีะไรบ้าง หลักๆ
ก็จะมีตัวคอนโทรลเลอร์ Russound CA4 
ตัวควบคุมแต่ละโซน ก็จะเป็นคีย์แพดของ            
Russound เช่นกนั เป็นรุน่ KP4 ทีถ่กูตดิตัง้             
ไว้ท่ีผนังในแต่ละโซน และสายสัญญาณที่
ใช้ก็เป็นสาย CAT5e เหมือนกับสายแลนที่                                                    
ใช้กบัคอมพวิเตอร์นัน่แหล่ะครบั และทีต่�าแหน่ง
เซ็นเตอร์นั้นยังมีแอมปลิไฟเออร์ NAD C 
326BEE ไว้ช่วยขยายสัญญาณเสียงส�าหรับ 
โซน Outdoor โดยเฉพาะกนัเลยทเีดยีว ล�าโพง 
In-Ceiling ในโซน Indoor ทัง้หมดนัน้ เป็นหน้าที่
ของ NHT iC2 และโซน Outdoor นัน้ เลอืก                                                              
ใช้ล�าโพง Outdoor แท้ๆของ Russound รุน่ 
5B65 ที่กันน�้ากันฝนได้สบายมาก ซึ่งล�าโพง 

Outdoor ของ Russound นีข้ายดมีากๆ ทัง้
ร้านค้า หรอืโรงแรม รสีอร์ท ทีน่ยิมเลอืกตดิตัง้
กัน ในสวน หรอืรมิสระว่ายน�า้ ทีไ่ด้เสียงไพเราะ
ครบถ้วนทกุย่านความถี ่ทีช่่วยสร้างบรรยากาศ
ได้เป็นอย่างดี เผลอทีไรเป็นโฆษณาขายของ
ทกุทสีน้ิา 555 

กลับมาดูซิสเต็มเราต่อดีกว ่า เป็นอีก
หนึ่งตัวอย่างคอนโดที่เน้นเรียบง่ายครับ แต่
พิถีพิถันในการออกแบบ คือท่านเจ้าของบ้าน 
ตั้งใจรีโนเวทเฟอร์นิเจอร์ใหม่หมด ทางฝ่าย
ช่างเราก็สามารถกรีดผนังฝังท่อเพื่อให้ได้งาน
ติดตั้งออกมาเนียนอย่างที่สุด ใช้เวลาไม่นาน
เลยประมาณ 2-3 เดือนหลังจากที่เริ่มท�าการ  
รีโนเวท ก็สามารถท�าการเข้าติดตั้งระบบ
ทั้งหมดได้เลย ซึ่งเมื่อทดลองฟังเสียง ก็พา
กันหายเหนื่อย ผ่อนคลาย ตามที่ท่านเจ้าของ
บ้านอยากได้ หลังเลิกงาน แล้วพักผ่อน นั่ง
รับประทานอาหารกัน เสิร์ฟร้อมเสียงเพลง
อนัไพเราะ ท่ามกลางววิ ตกึรามบ้านช่อง แสงสี 
ของเมอืงกรงุเทพฯยามราตร ีแถมอกีด้านเป็น
วิวทางด่วนที่สวยงามไม่แพ้กัน 

ก็ผ ่ านไปอีกสองโพรเจ็คท ์ที่ ทีมงาน          
Custom Installation ของโคไน้ซ์ฯเราได้บรรจง
สร้างผลงานคุณภาพให้เป็นประจักษ์ว่า สวย
และเสียงดี ที่โคไน้ซ์ฯเราบริการพร้อมเสมอ
ครับ ส่วนท่านที่ชื่นชอบเสียงเพลง อยาก       
ได้ระบบเสียง แบบไหน ลองเข้ามาคุยกัน
ได้ครับ ปรึกษากันฟรี หรือมีค�าถามเก่ียวกับ
เครื่องเสียงที่ต้องการค�าตอบ ส่งมากันได้นะ
ครับที่ E-mail: multiroom@conice.co.th  
หรอืเข้าไปเยีย่มชมทีเ่วบ็ไซท์ ชมระบบและงาน
ติดตั้งกันได้ที่ http://multiroom.conice.co.th  

และทิง้ท้ายฝากประชาสมัพนัธ์กนัเช่นเดมิ 
กับงานสถาปนิก 56 ที่จัดขึ้นที่เมืองทองธานี 
อาคารชาแลนเจอร์ ฮอลล์ 1-3 บทูเลขที ่L102 
(H51) ในวันที่ 30 เมษายน-5 พฤษภาคม 
2556 นี ้ท่านทีก่�าลงัสร้างบ้าน หรอืมโีครงการ
งานโรงแรม, รสีอร์ท, ห้องพกั ทีต้่องการตดิตัง้
ระบบเสยีง ถอืแปลนไปคยุกบัทมีวศิกรของเราที่
งานได้เลยนะครบั ว่าต้องการแบบไหน น้องๆ
ทีมงานจัดให้ท่านตามต้องการอย่างแน่นอน
ครับ แล้วพบกันที่งานครับ กราบสวัสดี _/\_ 
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องอาจ บุตรเริ่ม

PSB M4U 2
A c t i v e  N o i s e - C a n c e l l i n g  H e a d p h o n e s  -  R o o m  F e e l T M

การเข้ามามีบทบาทของ iPod, Smartphone และ
เครือ่งเล่น MP3 ในชวีติประจ�าวนัของผูค้นยคุดจิทิลั 
มผีลต่อการขยายตวัของตลาดหฟัูง (Headphones) 
มากเป็นประวตักิารณ์ มบีรษิทัผลติเครือ่งเสยีงและ

ล�าโพงมากหน้าหลายตาเปิดไลน์ผลิต เดนิหน้าท�าตลาดหูฟัง
อย่างเป็นล�่าเป็นสัน ไม่เว้นแม้แต่ PSB Speakers บริษัท
ผลติล�าโพงไฮ-เอน็ด์ จากประเทศแคนาดา ได้ให้ความส�าคญั
กับตลาดหูฟังด้วยเช่นกัน

รูปลักษณ์

เป็น PSB M4U 2 Active Noise-Cancelling 
Headphones ซึ่งออกตัวได้เร็วและแรง ด้วยวงจรขจัด
เสยีงรบกวน (Active Noise-Cancelling) ทีส่นบัสนนุให้ผูม้ี            
รสนยิมดนตรแีบบ Music to go หรอื Music on the move 
สามารถสัมผัสสารัตถะและความบันเทิงทางดนตรีในแบบ 
Room FeelTM ได้โดยไม่มีอุปสรรคขวางกั้น ปราศจากคลื่น
รบกวนไม่พงึประสงค์ และยงัเป็นหฟัูงทีป่ระสบความส�าเรจ็
ในฉบัพลนัทนัใดหลงัจากออกวางจ�าหน่ายในท้องตลาด ทัง้
จากความนิยมในหมู่นักวิจารณ์เครื่องเสียงและผู้รักนิยม
เสยีงเพลง ดงัสามารถเหน็ได้จากรางวลัต่างๆทีม่อบให้โดย
องค์กร สถาบัน และนิตยสารชั้นน�าจากทุกทวีป

ด้วยดไีซน์โฉบเฉีย่วไฉไลตามสมยันยิม PSB M4U 2 มี
สีให้เลือก 3 สี คือ Black Diamond, Arctic White และ 
Monza Red พร้อม Travel Kits บรรจุในกล่องกระดาษ
ขึ้นรูปอย่างดี ประกอบด้วยสายพ่วงที่ท�าหน้าที่เป็นรีโมท
ของสมาร์ทโฟนสองเส้น ชุดต่อพ่วงโฟนแจ็ค แจ็คต่อพ่วง
สองขาที่นิยมใช้บนเครื่องบิน (Airline Adaptor) และ                
แบตเตอรย์ี AAA ให้ครบชดุ ม ีear cup รปูทรงวงรสีามารถ
ครอบปิดใบหไูด้แนบสนทิ ทัง้มคีวามยดืหยุน่และให้สัมผสัที่
นุ่มนวลสบายตลอดเวลาใช้งาน

M4U 2 ออกแบบมาให้เลือกใช้งานได้ 3 โหมด ดังนี้ 
- Passive Mode: เป็นการใช้งานปกตเิหมอืนหฟัูงทัว่ไป
- Active Mode: โดยเปิดสวิทช์ที่หูฟังด้านขวาไปใน

ต�าแหน่ง ON (แสดงการท�างานด้วยไฟสีแดง) วงจรขยาย
เสียง (ในหูฟัง) จะเร่งพลังเสียงขึ้นอีกถึงหนึ่งเท่าตัวของ 
Passive Mode ทั้งรายละเอียดมีมากขึ้น พลังเบสส์ก็มาก
ขึ้น ไดนามิคโดยรวม และเสียงแหลมใส กระจ่างยาวไกล

- Active Noise Cancellation Mode: วงจรหักล้าง
เสยีงรบกวนจากภายนอกขณะฟังเพลงด้วยหฟัูง เป็นจดุขาย              
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ของ M4U 2 เพื่อให้การฟังเพลงในระหว่างเดินทางนอก
บ้านได้อย่างมีอรรถรส โดยหลักการ จะมีเซ็นเซอร์เป็น                                                           
ไมโครโฟนเล็กๆไว้จับเสียงภายนอกป้อนให้วงจรวิเคราะห์ 
ท�าการประมวลค่าเพื่อสร้างความถี่กลับเฟสเพื่อหักล้าง
เสียงรบกวน

การใช้งาน

โครงสร ้างหลักของ M4U 2 ส ่วนใหญ่ท�าด ้วย 
Polycarbonate มีน�้าหนักเบา กระน้ันด้วยดีไซน์ในแบบ 
Active Noise Cancellation ที่มีวงจรอีเล็คทรอนิคส์เข้า
มาเกี่ยวข้อง เป็นผลให้มีน�้าหนักอยู่พอสมควร อย่างไรก็ดี 
น�้าหนักที่ว่าก็ไม่มากถึงกับกดทัดศีรษะจนน่าอึดอัดร�าคาญ 
สามารถน�ามาสวมหัวและให้อิสระยามเคลื่อนไหวได้คล่อง
ตัวดี อีกทั้งเป็นหูฟังที่สามารถปรับให้เข้ากับสรีระศีรษะ
ของแต่ละคนได้

ไม่ทราบว่าอะไรคือดีไซน์ในแบบ Room FeelTM ที่ 
PSB อ้างถึง แต่ถ้าหมายถึงบรรยากาศที่สัมผัสได้เหมือน
บรรยากาศในห้องฟังที่บ้าน ขอบอกว่า M4U 2 สามารถ
จ�าลองบรรยากาศเสมอืนได้ฟังจากเครือ่งเสยีงในบ้านจรงิๆ 
อาจดูแตกต่างบ้างตรงขนาดความกว้างใหญ่ที่ไม่เทียมเท่า 
แต่มีส่วนที่ดีกว่าก็คือสัมผัสเหมือนจริงและบรรยากาศร่วม
ชมการแสดงของวงได้อย่างใกล้ชดิมากกว่า ในอารมณ์รอ็ค  
หนักๆจากแทร็ค Gold on the Celling (The Black Keys, 

El amino) เมื่อสวิทช์เป็น Active Mode สัมผัสได้ถึงความ
มีอยู่จริงของวงอยู่ตรงหน้า เสียงเดินเบสส์ เสียงโหยหวน
ของกีตาร์ไฟฟ้า และเสียงกระแทกของกลองเป็นไปใน
บรรยากาศบรรเลงสดขนานแท้ คือหนักแน่นและเปี่ยม
พลัง มิติดนตรีชัดเจน ต้องต�าแหน่งที่เหมาะสม มวลเสียง
อิ่ม สัมผัสได้ถึงมวลเนื้อตามบุคลิกของชิ้นดนตรี จาก The 
Song Remain The Same (Led Zeppelin, Celebration      
Day - Disc 2) น�า้เสียงสะอาด สะอาดทั้งเสียงดนตรีและ
เสยีงร้อง จาก Walking The Dog (Fun., Aim and Ignite) 
และยิง่ชดัเจนเมือ่ฟงัจาก Going Home (Leonard Cohen, 
Old Ideas) สะอาดทั้งเสียงของ Cohen และดนตรีที่ร่วม
บรรเลง

เมื่อสวิทช์เข้าสู่ Active Noise Cancellation Mode 
เสียงร้องฟังได้กระจ่างและนุ่มนวลขึ้น เสียงทุ้มมีน�้าหนัก 
มีพลัง มีจังหวะจะโคน และเลือนหายได้เหมือนจริงมาก
ขึ้น เวทีเสียงสวยงามมีความสมดุล สามารถมองเห็นภาพ
ต�าแหน่งชิ้นดนตรีได้ไม่เป็นรองล�าโพงไฮ-เอ็นด์ของชุด
เคร่ืองเสียงบ้าน เสียงกลาง และเสียงแหลมสมบูรณ์ใน
ทุกรายละเอียด เปิดกว้างและทิ้งปลายได้ยาวไกล ในขณะ
ที่การใช้งานใน Passive Mode อาจต้องเร่งเสียงมากขึ้น
หากต้องการได้ความเข้มในระนาบเดียวกับ Active Mode 
น�า้เสยีงกน็ุม่นวลน่าฟัง โทนเสยีงแม่นย�า มเีสยีงร้องทีเ่ป็น
ธรรมชาติ ด�ารงความเป็นกลางไว้อย่างดีเยี่ยม

สรุป

ขอยืนยันว่า PSB M4U 2 เป็นหูฟังที่ให้น�้าเสียงดีถึงดี
มาก เป็นหฟัูงเอนกประสงค์ รปูทรงร่วมสมยั คณุภาพเหนอื
ราคา (ในวงเงนิ 14,000.-บาท) งานผลติได้มาตรฐานให้ความ
สุขใจได้ทั้งยามมอง และยามใช้ เนื้อเสียงบริสุทธ์ิสะอาด
ตลอดย่านความถี่ต�่า-กลาง-แหลม ใช้งานง่าย และเห็น                                                                             
ผลแตกต่างในทกุโหมดการใช้งาน ทีส่�าคญั M4U 2 สามารถ
มีน�้าเสียงที่สัมผัสได้ถึงความหมายของค�าว่าเสียงดีในแบบ
ที่น่าประทับใจโดยไม่ต้องสิ้นเปลือง หรือกินเวลาในการ
เผาหัว (burn-in) นานเกินรอ และเป็นหูฟังที่แนะน�าให้ผู้ที่          
จริงจังกับเสียงดนตรีแม้นจะเป็นการฟังผ่านสมาร์ทโฟน
ก็ตาม เพียงแต่ไม่แนะน�าให้ใช้งานในโหมด Active Noise 
Cancellation ขณะเดินบนบาธวิถีหรือขณะสัญจรกับขนส่ง
สาธารณะเพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัยของตัวท่านเอง
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I n - H o u s e Test ■

   
อธิวัฒน์

NAD C 356BEE DAC
อิ น ติ เ ก ร ต เ ต ด  แ อ ม ป์  2  i n  1  ที่ ค ร บ เ ค รื่ อ ง

NAD หรอื New Acoustic Dimension นัน้ หากจะบอก                                                              
ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอินติเกรตเตด แอมป์ ของ
โลกเคร่ืองเสียงน้ีก็คงไม่ผิด เพราะชื่อเสียงความ
ส�าเร็จที่มีมาโดยตลอด 40 ปีที่ผ่านมานั้น ก็มักจะ

มีสินค้าในกลุ่มนี้นี่แหละ ที่เป็นตัวชูธงมาโดยตลอด ตั้งแต่
ยุค 3020 เป็นต้นมา

ซึ่งอินติเกรตเตด แอมป์ ของ NAD นั้น ก็มีพัฒนาการ
มาโดยตลอด ตั้งแต่ยุค High Current, Soft Clipping, 
Power Envenlope, ISC หรือ Impedance Sensing 
Circuit มาจนถึงปัจจุบัน PowerDrive น้ัน แอมป์ NAD 
แต่ละเครื่องก็ได้รับการออกแบบมา โดยค�านึงถึงเรื่อง
ก�าลังขับ ก�าลังส�ารอง ขีดความสามารถในการขับล�าโพงที่                                                           
หลากหลาย รวมถึงการให้เสียงดนตรีที่ดีเกินราคามา          
โดยตลอด

NAD C 356BEE นั้นก็เช่นกัน เป็นอินติเกรตเตด 
แอมป์ ระดับกลางที่ NAD เพิ่มเข้ามาใน Line สินค้า มา  
ได้นานพอสมควร โดยวางต�าแหน่งให้เป็นแอมป์ระดบักลาง/
สูง ที่ให้ก�าลังขับพอเหมาะกับห้องขนาดกลาง-ใหญ่ หรือ
ส�าหรับผู้ท่ีต้องการแอมป์ท่ีให้ก�าลังขับกลางๆก�าลังดี คือที่ 
80 วัตต์/ข้าง ท่ี 8 โอห์ม ซ่ึงเพียงพอที่จะขับล�าโพงขนาด
กลางได้หลากหลายเตม็ทีม่ากขึน้อกีระดบั โดยมต้ีนทางการ
พัฒนามาตั้งแต่รุ่น C 352BEE  C 355BEE และมีรุ่น
นี้คือ C 356BEE

จุดเด่นอีกจุดที่ C 356BEE มีเพิ่มขึ้นมา ก็คือการ
เพิ่ม Slot MDC (Modular Design Concept) ช่องเสียบ
อุปกรณ์เสริมขึ้นมาที่ด้านหลัง 1 ช่อง ซึ่งช่องนี้นั้น NAD                
ได้เตรียมไว้ส�าหรับการที่จะเพิ่มอุปกรณ์เสริมเข้ามา เพื่อ
เพิ่มขอบเขตการใช้งานในอนาคต ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือก
โมดูล อัพเกรด มาเพิ่มเข้าไปทางช่องนี้ได้ ซึ่งเป็นการ
สะดวกและง่ายดายมาก โดยตวัโมดลูทีท่�าออกมานัน้ ตอนนีม้ี           
ให้เลือกอยู่สองแบบคือ Phono Module ส�าหรับเพิ่มภาค                                                     
โฟโนส�าหรบัเครือ่งเล่นแผ่นเสยีง และ MDC DAC Module 
คือภาค DAC หรือ Digital Analog Converter ส�าหรับ
การใช้งานร่วมกบัแหล่งโพรแกรมทางดจิทิลั โดยเฉพาะกบั
คอมพิวเตอร์นั่นเอง

ครับ, ทีนี้ก็พอจะทราบกันล่ะนะครับว่า ส�าหรับ NAD 
C 356BEE DAC ที่น�ามาทดสอบในครั้งนี้ ก็คือ NAD C 
356BEE มาตรฐาน ทีไ่ด้รบัการตดิตัง้ MDC DAC module 
เข้ามานั่นเองครับ

NAD C 356BEE นัน้ เป็นอนิตเิกรตเตด แอมป์ ขนาด
กลางๆให้ก�าลังขับที่ 80 วัตต์ต่อข้าง ที่ 8 โอห์ม ออกแบบ
โดยยอดนักออกแบบแอมป์ Bjorn Erik Edvardsen คน
เก่งคนเดิมนี่เองครับ โดยจุดเด่นด้านวงจรนั้น ก็ต้องไล่มา
ตั้งแต่ภาคปรีแอมป์ที่ออกแบบเป็นระบบ Discrete Shirt 
Signal เน้นทางเดนิสญัญาณทีส่ัน้เป็นพเิศษลดการสญูเสยี                                                        
สัญญาณ ท�าให้ได้เสียงที่เที่ยงตรง ภาคขยายท�างาน
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ควบคุมด้วยระบบ PowerDrive ท่ีคอยตรวจจับระดับค่า
ความต้านทานของล�าโพงเพื่อจ่ายก�าลังให้เหมาะสม ท�า                   
ให้สามารถให้ก�าลงัขบัทีเ่หมาะสมในทกุระดบัความดงั ความ
เพีย้นต�า่ เสยีงสะอาด เทีย่งตรง แม้เล่นทีร่ะดบัความดงัสงู 
พร้อมให้ก�าลังส�ารองที่สูงมาก โดยก�าลังส�ารองที่ค่าความ
ต้านทาน 2 โอห์มนั้น สามารถให้ได้สูงถึง 290 วัตต์ ที่ 2 
โอห์มเลยทีเดียว 

การใช้งานต่างๆนั้นเรียกว่าเพียบพร้อม ทั้งอินพุทที่
มากมายถงึ 8 ชุด (รวมช่องต่อเครือ่งพกพาทางด้านหน้า) มี
ช่องปรเีอาท์/เมนอนิ ส�าหรบัการขยบัขยาย โดยเฉพาะช่อง
ปรเีอาท์นัน้มมีาให้สองชดุ โดยปรเีอาท์ชดุที ่1 นัน้ สามารถ
น�าไปต่อกับสับ-วูฟเฟอร์ได้ ส�าหรับการเล่นระบบ 2.1 หรือ
จะน�าไปต่อกบัเพาเวอร์-แอมป์อกีเครือ่งเพือ่เอาไปเล่นระบบ
ไบ-แอมป์ก็ได้เช่นกัน

ส�าหรับราคาขายสุทธิของ NAD C 356BEE ที่ติดตั้ง 
DAC มาด้วยนั้น อยู่ที่ 33,700.-บาทครับ

MDC DAC

ทางด้านในส่วนของ MDC DAC ที่น�ามาประกอบรวม
เข้ากับ NAD C 356BEE DAC นี้ เป็น DAC ที่ออกแบบ
มาเพือ่ใช้งานในแบบ MDC Module เท่านัน้ (ใช้เป็น DAC 
แยกข้างนอกไม่ได้) รูปร่างหน้าตาเป็นกล่องสีด�าขนาด
กะทัดรัด อาศัยการรับไฟจากตัวแอมป์ที่น�าไปใช้งานด้วย 
(C 356BEE/C 375BEE) โดยการติดต้ังน้ัน ก็เพียงแต่ไข
ช่องปิดที่ด้านหลังเครื่องแอมป์ออก แล้วก็ใส่ MDC DAC 
ลงไป ต่อสายแพและสายไฟเพื่อเชื่อมกับแอมป์ เพียงแค่นี้
เครื่องก็พร้อมท�างานแล้ว

DAC ที่ใช้ใน MDC DAC นั้น ใช้ชิพประมวนผลของ 
Burr-Brown TI เบอร์ PCM 1796 แบบ Asynchronous ที่
ให้ Jitter ต�า่ ความเพีย้นต�า่ ท�างานทีร่ายละเอยีดสงู 24/96 
โดยสามารถรบัอนิพทุได้สองรปูแบบคอื USB และ Optical 

ซ่ึง MDC Module นั้น สามารถใช้งานร่วมกับ NAD 
C 356BEE และ C 375BEE ซึ่งลูกค้าที่มีแอมป์ทั้งสอง
รุ่นอยู่แล้ว สามารถซื้อแยกเพื่อท�าการอัพเกรดได้ (แนะน�า        
ให้ตดิตัง้โดยทมีช่างของเราครบั) โดยราคาของ MDC DAC 
นั้น อยู่ในระดับที่เล่นได้สบายๆที่ 9,300.-บาทต่อเครื่อง
เท่าน้ัน ซึ่งในระดับราคานี้กับ DAC 24/96 เสียงดีๆสัก
เคร่ืองนั้น เรียกว่าไม่แพงเลยครับ ที่จะเข้าถึงเสียงดิจิทัล
ระดับไฮ-เรส อย่างแท้จริง

คุณภาพเสียง

ผมน�าเอา C 356BEE DAC มาต่อเข้ากับ System ที่
ใช้งานอยู่ประจ�า ระบบหลักก็เป็นคอมพิวเตอร์ PC ประจ�า
ห้องฟัง ทีใ่ช้งานโพรแกรม JRiver V.18 ใหม่ล่าสดุ (เสยีงดี
กว่า 17 เยอะเลยครับ แนะน�าให้เล่นได้เลย) ต่อสาย USB 
Supra ความยาว 4 เมตร (สายเส้นนี้ Amazing ครับขอ                                                          
บอก) แต่ที่มีแปลกออกไปคือ เที่ยวนี้ได้ลองสลับเอาล�าโพง
วินเทจอย่าง Electro-Voice 12TRXb ซึ่งเป็นล�าโพงร่วม
แกนแบบสาม-ทาง ในตูแ้บบวางเข้ามมุ Made in Thailand 
มาร่วมใช้งานแทน AR94SX คูป่ระจ�า ด้วยความสงสยั (มา
นานแสนนาน) ว่า ล�าโพงทีม่อีนิพแีดนซ์สงูๆ เช่น 12TRXb 
รุ่นนี้ ซึ่งมีค่าความต้านทานสูงถึง 16 โอห์มนั้น แอมป์                                                         
สมัยใหม่อย่าง C 356BEE DAC จะ “ไหว” หรือไม่ เพราะ
ล�าโพงในปัจจุบันนั้น ไม่ค่อยมีใครท�า 16 โอห์มกันแล้ว 
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(Rogers LS 3/5 รุ่นแรกๆ 15 โอห์ม) และแอมป์รุ่นใหม่ๆ
นั้น ส่วนใหญ่จะออกแบบมาให้รับมือกับล�าโพงกินกระแส 
(อิมพีแดนซ์ต�่า) มากกว่าล�าโพงกินก�าลังขับ (อิมพีแดนซ์
สูง) ซ่ึงพอมีล�าโพงน้ีอยู่ใกล้ๆก็เลยได้โอกาสลองสักหน่อย
ว่า ระบบ PowerDrive ซึ่งคอยตรวจจับค่าความต้านทาน
ของล�าโพงแล้วปรับก�าลังให้เหมาะสมนั้น จะท�างานได้ดั่ง
ความตั้งใจหรือไม่ 

มาถึงตรงนี้ก็ต้องพูดกันถึงเรื่องค่าความต้านทานของ
ล�าโพงกันหน่อยครับ ค่าความต้านทานของล�าโพงบ้านนั้น 
หลักๆจะมีอยู่ 3 แบบ คือ ค่าต�่า (4 โอห์ม) ค่ามาตรฐาน 
(6-8 โอห์ม) และค่าสูง (มากกว่า 8  โอห์มขึ้นไป ส่วนใหญ่
จะ 16-32 โอห์ม) ค่าความต้านทานของล�าโพงนั้น เปรียบ
ไปก็เหมือนสายยางรดน�้าต้นไม้ครับ ค่าต�่าสายยางเส้น
ใหญ่ เปิดน�้าที น�า้ไหลผ่านเยอะ เปรียบไปก็คือ ล�าโพงมัน
จะดดูกระแสจากแอมป์เยอะครบั ส่วนใหญ่จะเกดิตอนเสยีง
ดัง เล่นแรงๆ ค่าความต้านทานมันจะตกลง บางทีเหลือ 
2 หรือ 1 โอห์ม ซ่ึงท่ีค่าความต้านทานต�่าขนาดนี้ หาก            
แอมป์ออกแบบมาไม่ดี มีก�าลังส�ารองต�า่ ก็จะปล่อยกระแส
ออกมาจนหมดแรง เรียกว่าหมดก็อก ผลคือแอมป์ท�างาน
เกนิก�าลงั เกดิการ Clip เสยีงเพีย้น เสยีงพร่า ทรานซสิเตอร์
ร้อน และก็อาจจะตัดการท�างาน อันนี้พูดกันแบบพื้นๆนะ
ครับ ส่วนใหญ่เราทนฟังแอมป์เกินก�าลังไม่ได้นานหรอก
ครับ เสียงมันหนวกหู

ส่วนล�าโพงค่าความต้านทานสูง จะกลับกันครับ คือ
เหมือนสายยางรดน�า้ต้นไม้เส้นเล็กๆครับ ถ้าเราจะเอาน�้า
จ�านวนมากผ่านมันไป ก็ต้องหาทางปั๊มน�้ากันเยอะๆครับ 
เร่งบดิน�า้ทีก่อ็กมากๆแบบนัน้ กบัแอมป์กเ็ช่นกนั เจอล�าโพง                                                                  
อิมพีแดนซ์สูง มันจะเกิดอาการกินก�าลังขับเปิดไม่ออก เร่ง
ไม่ดงัครบั โวลมูต้องเร่งมากขึน้ พอเร่งมากขึน้ ทนีีก้เ็พีย้นสิ
ครับ Clip อีก เสียงตื้อ อั้น ไม่น่าฟังไปอีก

อย่างไรก็ตาม เราก็ทราบกันดีครับ ดนตรีที่เล่นๆกัน
นั้น อิมพีแดนซ์มันสลับข้ึนลงตลอดเวลา ตามความถี่ของ
เสียงดนตรี มีขึ้นมีลงตลอด ถ้าแอมป์ไม่สามารถที่จะฉีด
กระแส หรอือดัพลงัลงไปได้เหมาะสมละก้อ เสยีงกไ็ม่น่าฟัง 
หรืออาจจะฟังได้ดีแค่บางช่วงบางตอนเท่านั้น  

ทางแก้ก็คือ ระบบดีๆอย่าง PowerDrive นี่แหละครับ 
ที่ใช้เซ็นเซอร์คอยตรวจจับค่าความต้านทานของล�าโพงใน
ตลอดการท�างาน จะขึ้น จะลงแค่ไหน ก็จะปรับก�าลังขับ 
ก�าลังส�ารองให้เหมาะสมกับล�าโพงที่ก�าลังท�างานอยู่ตอน

นั้นๆได้ตลอดเวลา ซึ่งผลก็คือ เสียงที่ดีอย่างสม�่าเสมอใน
ทุกระดับความดัง ก�าลังส�ารองที่ดีเยี่ยมเวลาต้องแผดก�าลัง
ดงัๆ รวมถงึก�าลงัทีจ่ะไม่ตกลงเมือ่เจอล�าโพงทีค่่าความต้าน
ทานสูงๆ หรือเวลาฟังเบาเสียงก็ดีอย่างสม�า่เสมอ 

อย่างกับล�าโพง 16 โอห์มนี่ หากเป็นในปัจจุบันก็ต้อง
บอกว่าหายากครับ ทั้งหาตัวล�าโพงยาก และก็หาแอมป์ใน
ปัจจุบันที่ขับมันได้ยากด้วย หลายคนเห็นล�าโพง 16 โอห์ม 
แล้วจะส่ายหัวบอกแล้วจะเอาแอมป์อะไรขับ? แอมป์รุ่น
ใหม่ๆเดี๋ยวนี้บางทีเล่นกันง่าย เพราะคิดว่าส่วนใหญ่คน
ซื้อไปก็ใช้กับล�าโพงรุ่นใหม่ๆ 6-8 โอห์ม กันทั้งนั้น จะไป
ออกแบบเผื่อไว้ท�าไม? ก็ไม่แน่เสมอไปครับ ยังมีอีกหลาย
ท่านทีย่งัเล่นล�าโพงทีห่ลากหลายการออกแบบ บางทลี�าโพง
กโ็หดจดัๆ ซือ้มาแอมป์เอาไม่อยูก่เ็สยีเงนิเปล่าๆปลี้ๆ  ใคร
จ�าล�าโพง Rogers LS 3/5 ได้บ้างครับ? ล�าโพงเล็ก ความ
ไวต�่า 82-83 ดีบี อิมพีแดนซ์สูง 15 โอห์ม เรียกว่าโหดจัด 
หาแอมป์มาขับยาก เพราะมันกินก�าลังเหลือหลาย ความไว
ต�า่ แถมความต้านทางสงู แอมป์ไม่ดนีี ่แป้กสถานเดยีว LS 
3/5 นี่ ใครฟังแล้วเสียงไม่ดีก็อย่าเพิ่งโวยครับ โทษแอมป์ไว้
ก่อน (ฮา) เพราะวันก่อนฟัง NAD Masters Series M2 
ขับ LS 3/5 เสียงออกมาเล่นเอาตะลึงอ้าปากค้างครับ เจอ
แอมป์ดีๆนี่ ล�าโพงมหัศจรรย์เลยทีเดียว

หลุดไปโน่นได้ไงไม่ทราบครับ กลับมาต่อดีกว่า บาง
คนบอกล�าโพงค่าความต้านทานแปลกๆนี่ต้องเล่นกับ       
แอมป์หลอด แต่บ่องตงครับ เล่นแอมป์หลอดมันแพงนะ 
สี่ห้าหมื่นยังไม่ค่อยจะพอ-มันเปลือง--อะไรแบบนั้น ด้วย
เหตนุีผ้มถงึได้อยากเอามาทดลองเพือ่ดวู่า PowerDrive ใน     
C 356BEE DAC นั้น ท�างานได้ดีเพียงไร เพราะไอ้เรื่อง                                                          
อิมพีแดนซ์ต�่าๆ 4 โอห์ม 2 โอห์ม อะไรแบบนั้น ผม
เฉยๆ เพราะรู้ว่าสบายๆอยู่แล้ว ทีนี้กับ 16 โอห์มล่ะจะ
เป็นอย่างไร?

ซึ่งผลที่ได้ก็คือ “สอบผ่าน” และผ่านด้วยเกรด A เลย
ครับ

เพราะแค่แทร็ค Jazz Varients ในแผ่น Manger Test 
CD นั้นก็พิสูจน์ ได้เลยว่า ภาค PowerDrive ท�างานได้ดี
จริงๆ ข้อแรกคือ ผมไม่สังเกตเห็นอาการ “เร่งไม่ขึ้น” “ตื้อ” 
“อัน้” ใดๆเลย เสยีงดนตรทีีเ่ปิดออกมานัน้ ส�าแดงพลงัออก
มาได้อย่างเตม็ที ่การเร่งเสยีงเป็นปกต ิกบัล�าโพงทีม่คีวาม
ไวสูงมากนี้ ก็เร่งโวลูมอยู่แถวๆ 9  นาฬิกา ก็ให้เสียงที่ดัง
เตม็ห้องสบายๆ พลงัเสยีงทีไ่ดมามคิของการฟาดกลองและ
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เครื่องเคาะสารพัดนั้น เรียกว่าสุดๆครับ กระหน�่าฟาดกัน
ไม่มียั้ง ซึ่ง C 356BEE DAC เอาอยู่ครับ คุมอยู่หมัดเลย 
แรงปะทะนี่เรียกว่า เต็มๆ เปรี้ยงๆ เสียงทุ้มลากลึกลงพื้น 
สั่นขาเข้าอี้กระเทือนขึ้นมาบนก้น เรียกว่าเป่าล�าโพง 16 
โอห์ม 12 นิ้ว ซะปลิวเลย เรื่องก�าลังนี่ สอบผ่าน ไดนามิค             
เยี่ยม เสียงไว กระชับ ไม่มีช้าอืดเลย ยอดเยี่ยมมากๆ

ทีนี้เรื่องก�าลังไม่ต้องห่วงแล้ว ผ่าน ผมก็เร่ิมหันมา
ฟังเสียงแบบผ่อนคลายกันก่อน ปล่อยเบอร์นไปเร่ือยๆ 
ระหว่างนีก้จ็บัเอาเครือ่งเล่นแผ่นเสยีงมาต่อเข้า NAD PP2i 
ผ่านมายัง C 356BEE DAC เอาเทอร์นเทเบิล Victor รุ่น
เก่าๆใส่หัวเข็ม Shure M3D เปิดฟังเพลงสบายๆ อืม...
เสียงเข้าท่าแฮะ เสียงจากภาค Line ท่ีต่อมาจากโฟโนอีก
ทีนั้น เรียกว่ามีความเป็นกลางสูงทีเดียว เสียงท่ีได้ยิน
เป็นเสียงจากหัวเข็ม Shure M3D ท่ีผมคุ้นเคยเลย เสียง
อิ่ม หนา ใหญ่ สด ดิบ ดุ ผมฟังแผ่น The Artistry of Art 
Pepper ชอบมากครับ แจสส์สดๆ ดิบๆ ฟังแล้วดีจัง ที่ไม่
คาดคดิมาก่อนคอืการให้สเกล (ขนาดของเครือ่งดนตรหีรอื
เสียงร้อง) ที่ใหญ่โตเอาเรื่องทีเดียว ใครบอกว่าแอมป์สมัย
ใหม่ ให้สเกลเสียงเล็กเรียวละก้อ ขอให้มาฟัง C 356BEE 
DAC เครื่องนี้ครับ (หรือจะเป็น C 356BEE ธรรมดาก็ได้) 
สเกลเสียงใหญ่โตใช้ได้เลยทีเดียว

เสียงร้องของ Anita O Day จาก แผ่น This is Anita 
ในสังกัด Verve (แผ่น Japanese Press) เป็นเครื่อง
พิสูจน์ครับ แผ่นโมโนที่บันทึกมาแต่ปี 1957 แผ่นน้ีเปิด
เสียงร้องออกมานี่ แผ่นใหม่ๆท�าอะไรไม่ได้ครับ เสียงร้อง
ใหญ่ เปิดโล่ง ใหญ่ ขึน้รปู มคีวามชดัเจน หนานุม่ อบอุน่ มี
บรรยากาศดีมาก วงบิกแบนด์/แจสส์ที่เป็นแบ็คกราวน์ดอยู่
นัน้ มขีนาดใหญ่ เตม็ฝาห้องทเีดยีว ทีส่�าคญัเรยีงวงลกึถอย
ไปเล่นอยูห่ลงัเสยีงร้องกนัแบบสบายๆ แผ่นโมโนดีๆ นี ่น่า
ทึง่นะครบั ขอบอก เสยีงฟังดไีม่แพ้หรอือาจจะดกีว่าสเตรโีอ

ด้วยซ�า้ หากวดักนัทีค่วามเข้มข้นจรงิจงัของเสยีงนะครบั ผม
ชอบแผ่นนีม้ากๆครบั ฟังกบั C 356BEE DAC ซ�า้ๆกลบัไป
กลับมาติดต่อกัน 2–3 รอบเลยทีเดียว ซึ่งจุดนี้บอกได้เลย
ครับ หากแอมป์ไม่ให้ความเป็นดนตรีดีๆละก้อ ไม่อยากฟัง
เกิน 1 หน้าหรอกครับ 

แนวเสียงจากภาค Line นั้น ใช้เสียงที่เด็ดขาดจริงจัง
ครบั เสยีงออกเทีย่งตรง ราบเรยีบ โทนเสยีงเข้มขรมึ ออก
แนวดาร์คๆหน่อย เสยีงจงึจรงิจงั สด (Live) มาก ฟังดนตรี
ได้อารมณ์แบบแสดงสดมากครบั เวลาฟัง C 356BEE DAC 
ไม่รู้เป็นไง ผมอยากจะเร่งมันให้ดังกว่าปกติอยู่เรื่อย ผม
ว่าเสียงมันจริงจังดี เบสส์อิ่มแน่นหนาลึก ไดนามิค ย่าน
เสียงทุ้มนี่ดีมากจริงๆ ลงลึกกระแทก คุมตัวได้ดีมาก เสียง              
อะคูสติค เบสส์ จากแผ่นนี้นั้น ไล่โทน ไล่โน้ตกันเยี่ยม                           
ให้ความรู้สึกถึงเรโซแนนซ์ หรือเสียงที่เกิดจากการก้อง
สะท้อนในตัวเบสส์เป็นอย่างดี 

เสียงกลาง ใหญ่ มีมวล ออกไปทางหนาหน่อย ใหญ่ 
(เอะผมพูดไปแล้วนิ) เพราะความใหญ่ของสเกลนี่ ผมติดใจ
จริงนะครับ ผมว่าไม่ค่อยได้ยินเสียงแอมป์ใหม่ๆที่มาทาง
แนวน้ี ท�าให้ฟังเพลงร้อง เพลงแจสส์ดีจริงๆ เสียงร้อง
เปิดดีมาก ไม่มีอั้นเลย หลุดลอยออกมาได้อย่างดียิ่ง เสียง
เปียนโนมีความกังวานที่เหมาะสม กลุ่มทรัมเป็ท เปิดแผ่น
กว้าง ดีมาก สะอาด เนียน ฟังดีจริง

เสยีงแหลม ออกสด ใส ไม่ได้ออกแนวกรุง้กริง้จบุุๆ  คกิขุ                                         
จงั จงุเบย อะไรแบบนัน้นะครบั เสียงแหลมออกสด กังวาน
จรงิๆจงัๆ เดด็ขาด เสยีงเคาะฉาบ “เหมอืนจรงิ” ออกแนว
นัน้ครบั ไม่ได้เตมิความกังวานเป็นประกายแบบเว่อร์ๆแบบ
น้ัน  ให้ปริมาณเสียงแหลมที่พอเหมาะพอเจาะ มีความ
เที่ยงตรงสูง แผ่นจัดมาก็จัดครับ แผ่นเนียนมาก็เนียน แต่
จะไม่แต่งเติมอะไรเกินจริง ความกังวานในย่านนี้มีความ
พอดิบพอดี น่าฟังดี
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วงกว้างแผ่ออกไปสุดซ้ายขวาสบายๆ ความลึกไล่ระดับ
ชั้นสบายๆหายห่วงครับ

ภาค DAC

ภาค DAC ของ C 356BEE DAC นั้นเป็นแบบ 
Asynchronous ซึ่งให้ Jitter ต�า่มาก รับสัญญาณได้สูงสุด 
24/96 อย่าลืมไปตรวจเช็ค Sound Properties ของ
คอมพวิเตอร์ของคณุก่อนนะครบัว่าตัง้ค่าสงูสดุที ่24/96000 
Hz เอาไว้หรือเปล่า ไม่งั้นเสียของนะครับ

การฟังผ่าน JRiver 18 ผมพบว่า หากจะให้ MDC 
DAC ในตัว NAD C 356BEE DAC เครื่องนี้ ส�าแดง
ประสิทธิภาพกันออกมาให้เต็มที่ละก้อ หาไฟล์เพลง 24/96 
แท้ๆออกมาเล่นครับ มันจะถ่ายทอดออกมาได้อย่างน่าทึ่ง
ทีเดียว เรียกว่า “หลุด” ออกมาอีกเยอะเลย หลายแทร็คฟัง
กับ DAC เก่า ที่เป็น 16/48000 Hz นั้น ฟังแล้วเฉยๆ พอ
มาเจอ MDC DAC เข้าไปนี่ เรียกว่า หลุดออกมาเยอะจน
ตกใจเลย เสียงดีจริงๆ

หนึ่งในแทร็คนั้นคือ Carol Kidd ชุด Tell Me Once 
Again ไฟล์สังกัด LINN แบบ 24/192 ครับ แผ่นนี้ฟังกับ 
DAC ตวัเก่าผมกแ็ค่โอเค แต่พอมาเจอ C 356BEE DAC นี่ 
โอ...เสียงดีจริงๆ เสียง Carol Kidd นี่ชัดเจนมาก เรียกว่า
ลอยออกมาแบบว่ายังกะป้าแกมาร้องในห้องผมแนะ (ต้อง
บอกป้าแกว่าไม่เป็นไรครับ กลับไปก่อนเถอะ 555) เสียง

ร้องลอยชัดเจน เป็นธรรมชาติมากๆ ขึ้นรูปสวยมาก เสียง
รายละเอียดเล็กๆน้อยๆ เสียงริมฝีปาก กระดกลิ้น ห่อปาก
นี่ ออกมาเพียบจริงๆ เจออัลบัมนี้เข้าไป ติดใจเลยครับ 
ยอมรับว่า เด่นจริงๆกับประสิทธิภาพของ 24/96 ที่ตอกย�้า
เลยว่า “ยิ่งบิทเยอะ ยิ่งแซมพลิงแยะ...ยิ่งดี” 

ถัดมาเจอกับแผ่น The World Greatest Audiophiles 
Vocal Recording ของสังกัด Chesky Records แบบ 
24/96 จาก HDtracks.com แทร็คโปรด Isn’t She Lovely 
ของ Livingston Taylor เปิดขึ้นมากับเสียงผิวปาก ก็เล่น
เอาหอูือ้ไปล่ะครบั ปรีด้ขึน้ห ูสมจรงิมาก เสยีงกตีาร์โปร่งใส 
รายละเอียดดีมาก เสียงร้องของ Livingston นั้น เวลา
โหนเสียงขึ้นมานั้น เรียกว่าสวิงขึ้นมาเต็มที่ เป็นธรรมชาติ  
มากๆ ไม่ตื้อ ไม่อั้นเลย เสริมความสมจริงของเสียงเลย 
กตีาร์สองตวัทีเ่ล่นล้อไปมาซ้ายขวานัน้กม็คีวามโปร่งกงัวานดี
จรงิๆ เสยีงเพอร์คสัชนัเล่นอยูท่างด้านหลงั ถอยลงไปด้าน
หลงักตีาร์ ยงัคงความชดัเจนสม�า่เสมอ สร้างภาพของมอืที่
ก�าลังฟาดลงบนหนังกลองได้เป็นอย่างดียิ่ง เสียงเบสส์อิ่ม 
ลื่นไหลน่าฟัง คุมตัวดีมากๆ

และที่ยังเด่นคือ สเกลเสียงใหญ่ดีจริงๆครับ ชอบๆๆ
ยงัตดิใจเสยีงร้องครบั ผมเปิด Sheffield Lab กนัต่อกบั

แผ่น Growing Up in Hollywood ของ Amanda McBroom 
ต่อ แผ่นนี้เป็นแผ่นที่ผมเอา NAD PP3i มาเป็นตัว Rip 
แล้วแปลงไฟล์เป็น 24/96 ครับ โห บรรยากาศความเป็น        
อะนาล็อกมาแบบเต็มๆ นี่หากแกล้งเปิดแผ่นเสียงไปด้วย
หลอกคนฟังว่าก�าลังฟังจากแผ่นเสียงก็เชื่อครับ เพราะ
นอกจากจะมเีสยีงกร้อบแกร้บแถมมาแล้ว โทนเสยีงทีไ่ด้ยนิก็
มคีวามเป็นอะนาลอ็กเตม็เป่ียมครบั หลงัๆผมมองว่าดจิทิลั
นั้น พอมาถึงวันของไฮ-เรส 24/96 แล้ว ช่องว่างกับเสียง 
อะนาล็อกนั้นมันแคบลงมากๆแล้วล่ะครับ ถ้าต้นทางเป็น                                                        
อะนาล็อกมา NAD C 356BEE DAC ก็ถ่ายทอดออกไปแบบ  
อะนาล็อกครับ เสียงอิ่มเอิบ นุ่มนวล หวาน ลื่นไหลน่าฟัง

มาถึงตรงนี้ผมก็บอกได้เลยว่า ภาค MDC DAC ตัวนี้
นัน้ ให้เสยีงทีเ่ปิด โปร่ง สดใส รายละเอยีดดเียีย่ม เบสส์อิม่
ล่ืนไหล น�า้หนกัด ีการแยกแยะเยีย่ม เสียงสะอาด แหลมใส
กระจ่าง ให้ความชดัเจนของเสยีงแหลมจ�าพวกเสยีงฉาบ แฉ 
เครื่องเคาะโลหะต่างๆได้ดีมาก ท�าให้เพิ่มความสว่างให้กับ
แนวเสยีงทีค่่อนข้างเข้มข้นอยูเ่ดมิของ C 356BEE ท�าให้เกดิ                                                                    
การผสมผสานที่ลงตัวมากครับ ท�าให้เสียงจากการรวมกัน
นัน้ มคีวามราบเรยีบ เทีย่งตรง จรงิจงั เดด็ขาด เป็นดนตรี
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การแยกแยะเดด็ขาดมากครบั แทรค็ Misery ของคณะ 
Dave’s True Story แบบ 24/96 ท่ีมากับ HD Tracks 
Sampler นั้น การแยกแยะเคร่ืองดนตรี เสียงร้อง ท�า            
ได้เด็ดขาดออกจากกันได้ดีมาก เครื่องราคาเท่านี้ที่ท�าแบบ
นีไ้ด้นี ่หาได้ยากนะครบั การเว้นวรรค แบ่งช่องไฟ ไล่ระดบั
เวทีเสียง ท�าได้ดีมาก ชิ้นดนตรีมีบรรยากาศห่อหุ้มของตัว
เอง ไม่ติดกันเป็นก้อนเป็นกระจุก

ทีนี้ผมมาลองกับไฟล์ที่เกิดจากการ RIP แผ่นซีดีลงมา
บ้าง กบัแผน่ The Best of  Groove Note Volume 2 แผ่น
รวมเพลงสงักดั Groove Note ทีผ่มรบิลงมาแบบตรงๆด้วย 
Jriver นี่แหละครับ เพราะตอนหลังผมพบว่า Jriver เอง 
ระบบการ RIP แผ่นกเ็ป็นแบบเดยีวกบั EAC (Exact Audio 
Copy) นัน่แหละครบั คอืมกีารตรวจสอบแผ่นและดงึข้อมูล
จากฐานข้อมูลมาเติมเต็มแผ่นที่มีปัญหาแบบเดียวกันเลย 
(อาจจะใช้เอ็นจินเดียวกัน) ซึ่งการฟังแบบ WAV 16/44.1           
ดั้งเดิม ยอมรับว่า ความจะแจ้ง สด สมจริง เมื่อเทียบกับ
ไฟล์ 24/96 แล้ว อาจจะไม่ดุเด็ดเผ็ดมันเท่า แต่เม่ือเทียบ
กับแผ่นซีดีต้นฉบับแล้ว ไม่อยากจะบอกว่า ผมรู้สึกว่าเสียง
มันดีกว่าต้นฉบับที่เล่นกันแบบ Real Time เสียอีก! เอา
เรื่อง RIP ลง HDD แล้วเสียงดีกว่าต้นฉบับนี่ เพื่อนฝูง
ผมยอมรบักนัหลายคนละครบั เพราะหากเรา RIP แผ่นซดีี 
ลงเกบ็ใน HDD ดีๆ  แบบ Perfect จรงิๆแล้ว ความแม่นย�า 
เทีย่งตรง ในการอ่านข้อมลูของ HDD นัน้ มสีงูกว่าการอ่าน
ผ่านหวัอ่านเลเซอร์ของ CD Drive อยูแ่ล้วครบั และเมือ่มนั
เก็บเกี่ยวข้อมูลได้ดีกว่า มีการใช้ระบบแก้ไขความผิดพลาด
แผ่นน้อยลง โอกาสที่เสียงจะดีกว่านั้นก็เป็นไปได้แน่นอน

กับแผ่นนี้เสียงที่ได้นั้นก็ดีมากทีเดียวครับ แทร็คแรก 
Hawkeyes ก็สามารถให้รายละเอียดเสียงออกมาได้ดีมาก 
เครื่องดนตรีแยกแยะกันอิสระดีจริง กีตาร์ลอยเด่นอยู่ตรง
หน้า บรรยากาศดมีาก แต่สิง่ทีส่งัเกตได้เลยหากเทยีบความ
รูส้กึกบัการได้ฟังไฟล์ 24/96 มาเยอะๆ กจ็ะพบว่า เรโซรชูนั
หากน้อยลง ไดนามิคการสวิงเสียง ความสะอาดของเสียง
จะออกมาได้ไม่เตม็เท่าครบั แต่กไ็ม่ใช่ว่ากบัไฟล์ 16/44.1 จะ
ฟังไม่ได้เลยนะ...ฟังได้ครบั ฟังได้ด ีและดมีากด้วย เพยีงแต่
มันยังมีที่ดีกว่า นั่นไง! 

กลับมาฟัง 24/96 ต่อ กับแผ่น HD Tracks Sampler 
มาฟังหามิติอิเมจ/เวทีเสียง หรือซาวน์ดสเตจกัน ซึ่งก็พบ
ว่า C 356BEE DAC นั้นให้โฟคัสเสียงที่จัดเจนมีดมาก ชิ้น
ดนตรี เสียงร้องนิ่งสนิท แยกแยะชัดแจน เวทีเสียงกว้าง

มาก แผ่ออกไปทกุทศิทางอย่างดยีิง่ การไล่วงทางลกึท�าได้ดี
เป็นสามมิติ แม้กับล�าโพงที่ไม่เก่งเรื่องมิติด้านลึกแบบ EV 
คู่นี้ ก็ยังอุตส่าห์ผลักดัน กันออกมาให้เห็นรูปวงที่ถอยหลัง
ลงไป จากแทร็ค Nikolai Rimsky ในชุดเดียวกัน เสียงจาก
วงออร์เคสตรานัน้ เรยีกว่าเป็นสามมติมิาก เสียงเครือ่งเป่า 
กว้างขวาง เครื่องเคาะถอยไปอยู่ด้านหลัง วงแผ่กว้างเป็น
อิสระและโอ่โถงใหญ่โตดีมาก ปกติล�าโพงคู่นี้ฟังคลาสสิคไม่
ค่อยได้ความเท่าไหร่ครบั เออ...แต่มาเจอ C 356BEE DAC 
นี่ต้องบอกว่าโอเคเลย ฟังได้ดีมากๆอีกต่างหาก

สรุป

NAD C 356BEE DAC นัน้ ต้องเรยีกว่าเป็นอนิตเิกรตเตด                                                                          
แอมป์ แบบ All in One ส�าหรับผู้ที่ก�าลังมองหาแอมป์สัก
เคร่ือง ที่ตอบสนองความต้องการในการใช้งานทั้งการต่อ
เชื่อมแบบอะนาล็อกและดิจิทัลเต็มรูปแบบ

การทีม่ ีMDC DAC อยูใ่นตวันัน้ ท�าให้คณุลดค่าใช้จ่าย
ในการหาสายสัญญาณไปได้เลย 1 คู่ แถมการที่มีเครื่อง 
DAC อยู่ภายในนั้น ก็ลดปัญหาเรื่องการกวน การดร็อพ
ของสัญญาณต่างๆไปได้เยอะเลยทีเดียว ส่ิงที่คุณต้องการ
นั้นคือสาย USB ดีๆสักเส้นอย่าง Supra USB ก็โอเคแล้ว

เป็นอินติเกรตเตด แอมป์ ที่รวม DAC แล้วอยู่ในราคา
สามหมื่นต้นๆที่เรียกว่า ทีเดียวจบ คุ้มค่าทุกหยาดหยด     
ให้เสยีงทีด่พีอทีจ่ะเรยีกว่าเป็น “ไฮ-เอน็ด์” ได้อย่างเตม็ปาก
เตม็ค�า ให้เสียงทีเ่ทีย่งตรง จรงิจัง เดด็ขาด สมจรงิ เบสส์ลึก
แน่นกระชับกระแทกกระทั้น ไดนามิคเยี่ยม ก�าลังเหลือกิน
เหลือใช้ ขับล�าโพงได้หลากหลาย เสียงกลางใหญ่ สเกลใหญ่ 
เปิด เนียน อบอุ่น เสียงแหลมสมจริง สะอาด ใส ชัดเจน 
แนวเสียงที่รวมๆกันแล้วให้ความเป็นดนตรีสูง สีสันต�่า ไม่
แต่งแต้มความผิดเพี้ยนเข้ามาจนเกินเลย

เป็นเครื่องที่ให้ความเป็นดนตรีสูง ให้เสียงดนตรีที่
ดีอย่างน่าทึ่ง และอยากจะขอแนะน�าให้ไปทดลองฟังกัน
ให้ได้นะครับ

อ้อ...อีกนิดครับ ท่านไหนที่เป็นเจ้าของ NAD C 
356BEE DAC อยู่แล้ว สล็อท MDC ว่างอยู่ และอยาก
เพิม่คณุค่าให้กบัแอมป์แสนรกัของคณุ ผมขอแนะน�าว่าลอง
หา MDC DAC Module มาลองเสยีบเข้าไปครบั ทีร่าคาต�า่
กว่าหนึ่งหมื่นบาท มันคือ USB DAC ที่จะให้ความคุ้มค่า          
และเสียงดีแบบหาคู่แข่งยากสุดๆล่ะครับ

■ 
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Supra USB 2.0
ส า ย  U S B  เ พื่ อ เ สี ย ง ที่ ดี โ ด ย เ ฉ พ า ะ

ในช่วงเวลาสองสามปีทีผ่่านมานี ่ต้องยอมรบัเลยนะครบั
ว่า วงการเคร่ืองเสียงน้ัน ก�าลังเบนทิศทางไปที่ระบบ
เสียงจาก Computer ที่เริ่มคุ้มหูกันในนาม Computer 
Audiophile กันมากขึ้นเรื่อยๆ
เพราะหลังจากที่หลายคนได้เริ่มลองเล่นกัน ก็เริ่มค้น

พบว่า เสียงที่ได้จากระบบที่เซ็ทกันดีๆ ซอฟท์แวร์ดีๆ DAC 
ดีๆ ปรับแต่งกันได้อย่างถูกต้อง ไฟล์ดี ครบ Resolution 
นั้น เสียงที่ได้ก็ต้องเรียกว่า ดีเยี่ยมในระดับเที่เรียกว่าเป็น
มิติใหม่แห่งการฟังเพลงกันเลยทีเดียว

ทีนี้พอเริ่มเข้าที่เข้าทาง นักเล่นเครื่องเสียงอย่างเราๆ
ท่านๆน่ี ก็ต้องหาทางเพ่ิมประสิทธิภาพกันหรืออัพเกรด
กันล่ะครับ เหลียวมองซ้ายมองขวากันไปๆมาๆ อืม...ชุด
ของเราอะไรก็ครบครัน สายล�าโพง สายสัญญาณ สายไฟ                                                    
เอซีก็ดีๆทั้งนั้น ทีนี้มามองสายที่เป็นตัวเชื่อมระหว่าง
คอมพิวเตอร์กับ USB DAC เครื่องโปรดของเรา แหม มัน
ขดัหขูดัตา เพราะเป็นสายยเูอสบแีบบเดยีวกบัสายพรนิเตอร์
ไม่มีผิด เส้นเล็กๆ สีด�าบ้าง สีใสๆบ้าง ดูแล้วไม่ค่อยงาม 
ที่ส�าคัญมันเกิดความรู้สึกตะขิดตะขวงใจว่า “มันจะมีอะไร
ที่ดีกว่านี้ไหม?”

นี่คือความคิดของผมตอนที่เล่นคอมพิวเตอร์ ออดิโอ 
ใหม่ๆเมื่อสักสองปีก่อน แต่ตอนนั้นสายในกลุ่มนี้ยังมีน้อย
อยู่ครับ และส่วนใหญ่ก็เป็นสายราคาแพงระยับเลย ซึ่งผม
ว่ามนัค่อนข้างจะแพงเกนิไปหน่อยไม่น่าคุม้ เพราะมนัแพง
กว่าตัว DAC ซะอีก ก็เลยไปลองสายแบรนด์เนมยี่ห้อหนึ่ง 
ซึ่งราคาพอรับได้ แต่รูปร่างหน้าตานี่สิครับ มันดูเหมือนๆ
พอๆกับสายพรินเตอร์ยังไงยังง้ัน ต่างกันแค่หัวยูเอสบีชุบ
ทอง กับตัวสายสกรีนยี่ห้อเอาไว้เป็นตราสร้างความมั่นใจ
ให้อีกหน่อย

ซ่ึงเม่ือเอามาลองฟังในตอนแรก ผมพบว่าเสียงที่ได้
นั้น ไม่ค่อยต่างกับสายยูเอสบีราคาถูกๆเลย เกิดอาการ
เสียดายเงินข้ึนมาฉับพลัน รู้สึกเหมือนโดนหลอกขายสาย
คอมพิวเตอร์ ตีตราสินค้าเคร่ืองเสียงอย่างไรชอบกล ผม
ก็เลยมีความคิดขึ้นมาในตอนนั้นว่า “สายยูเอสบีคงไม่ต่าง
กันมาก”

จนกระทัง่วนัหนึง่ที ่Supra USB ออกมานัน่แหละครบั!
Supra USB Cable 2.0 เป็นสายยูเอสบีนี้ ถือว่าเป็น

ผลิตภัณฑ์ล่าสุดของ Supra ท่ีเข้ามายังบ้านเราครับ มอง
จากภายนอกนั้น เรียกว่า ก็เหมือนกับสายสัญญาณอื่นๆ
ของ Supra ทุกรุ่น คือฉนวนสีขาวอมฟ้า หัวแจ็คสีเทา

ขรึมๆ ปลายแจ็คด้านที่เป็นขั้วต่อชุบทองเรียบๆแค่นี้ ตาม
สไตล์สาย Supra ที่เน้น No Nonsense ครับ ใครอยาก
จะให้สวยงามกว่านี้ ก็ลองไปหาตัวหุ้มสายแบบถัก ลวดลาย
สีสันตามใจชอบมาหุ้มครับ จะได้ความสวยงามเพิ่มขึ้น เผื่อ
เอาไปหลอกใครว่าเป็นสายสดุยอดราคาแพงแล้วให้เพือ่นๆ
ให้ตะลึงกันเล่น  

สาย USB 2.0 เส้นนี้ เป็นสายยูเอสบีที่ใช้ตามหลัก      
ยูเอสบี ออดิโอ คือด้านหนึ่งนั้นเป็น USB Type A หัวใหญ่
มาตรฐาน และอีกด้านเป็นหัวแบบ Type B มี คือหัวส้ัน 
แบบเดียวกับที่ใช้ในเครื่องพรินเตอร์นั่นเอง โดยเป็นสาย
ตามมาตรฐาน USB 2.0 ครับ ซึ่งตรงนี้หลายท่านอาจจะ
สงสัยว่า ตอนนี้สายยูเอสบีนั้นไปถึง 3.0 แล้ว แต่ Supra 
USB เป็นแบบ 2.0 แล้วจะคุ้มไหม หรือกลัวจะใช้งานได้ไม่
เตม็ทีก่ต้็องเปลีย่น กข็อเรยีนไว้เลยตรงนีน้ะครบั จากข้อมลู
ของ Supra แจ้งมาว่า USB 3.0 นั้น ต่างกับระบบ 2.0 คือ 
จะมีการเพิ่มการใช้งานในระบบ Dual Link เข้ามาเท่านั้น 
ซึ่งส�าหรับการใช้งานแบบออดิโอแล้ว ไม่มีความจ�าเป็นต้อง
ใช้ระบบ Dual Link แต่อย่างใดครับ สายแบบ 2.0 จึง
สามารถที่จะใช้งานได้อย่างเต็มที่ส�าหรับงานออดิโอครับ

ส�าหรับแนวทางการออกแบบนั้น Supra USB ใช้หลัก
การชลีด์สายแบบสองชัน้ เพือ่ป้องกนัการกวนของสญัญาณ 
RF จากภายนอกให้ได้มากที่สุดครับ ส่วนทางด้านภายใน
นั้นก็เช่นกัน คือพยายามที่ป้องกันการกวนกันเองระหว่าง
กลุ่มสายน�าสัญญาณและกลุ่มสายน�าไฟฟ้า  โดยมีการแยก
กลุม่ของสายทัง้สองแบบออกจากกนัอย่างเดด็ขาด ด้วยการ                   
ตีเกลียวแยกภายใน จากนั้นก็ท�าการออกจากกันอย่าง
เด็ดขาดระหว่างสายกลุ่มน�าสัญญาณเสียงและสายกลุ่ม
น�าสัญญาณไฟ เพื่อลดการกวนกันอย่างเต็มที่ ทั้งยังมีค่า 
Capacitance ที่ต�่า ป้องกันเสียงรบกวน น�าสัญญาณคงที่ 
ได้อย่างมั่นคง แม้จะต้องเดินสายกันยาวๆ ฉนวนหุ้มสาย
แบบ PE ค่าความต้านทาน 90 โอห์ม คงที่ หัวแจ็คเคลือบ
ทองอย่างหนา 24K เชือ่มต่อจากโรงงานใน Sweden อย่าง
มั่นคงแข็งแรง สามารถน�าสัญญาณความเร็วสูง 1200 
Mbps ได้ยาวถึง 15 เมตร โดยสัญญาณไม่ตก

ผมน�า Supra USB 2.0 มาท�าการทดสอบที่ความยาว 
2 และ 4 เมตร โดยน�ามาทดสอบร่วมกับ NAD C 356BEE 
DAC ต่อเชื่อมจากคอมพิวเตอร์เจ้าประจ�า เล่นโพรแกรม 
Jriver 18 และเข้ากับชุดที่ใช้งานร่วมทดสอบกับ NAD C 
356BEE DAC นั่นเอง แต่ก่อนหน้านั้น ผมได้ลองใช้งาน
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สายเส้นประจ�าของผมก่อน เพื่อฟังเสียงให้คุ้นเคย จากนั้น
ก็เปลีย่นเอา Supra USB เข้าไปแทน โดยลองท้ังสองความ
ยาวสลับกัน ซึ่งสิ่งแรกเลยที่ผมพบคือ ที่ความยาว 2 และ 
4 เมตร นั้น ผมไม่พบความแตกต่างในน�้าเสียงใดๆทั้งสิ้น
เลย เสยีงทีไ่ด้ยนิออกมานัน้ เหมือนกนัแบบแยกไม่ออกเป็น
เส้นเดียวกนัเลยครบั ดงันัน้จงึมัน่ใจได้ครบั ใครซือ้สายเส้น
ยาวๆไป เสียงไม่ดร็อพแน่นอนครับ

สิ่งที่สองที่ผมพบคือ Supra USB 2.0 ได้เปลี่ยนความ
คิดของผม จากการที่เคยคิดว่า สายยูเอสบีนั้นไม่น่ามีผล
กับเสียงมาก กลายมาเป็น USB 2.0 นั้น มีผลกับเสียง

มาก บอกเลยครับ หากอยากให้เสียงในระบบคอมพิวเตอร์ 
ออดิโอ ของคุณดีอย่างเต็มที่แล้ว อย่ามองข้ามสายยูเอสบี
ดีๆเด็ดขาดครับ ที่ผมต้องต่อด้วยค�าว่าดีๆ ก็เพราะกับสาย
เส้นเดิมซึ่งผมไม่เห็นมันจะดีเด่นเท่าไหร่นั้น ก็คงอย่างว่า
ครบั มนัคอืการเอาสายคอมพวิเตอร์มาตตีราตวัเองแล้วขาย
ในราคาแพงๆ ซึ่งสิ่งที่ผมพบในเส้นดังกล่าวก็คือ การเอา
กระบอกเฟอร์ไรท์มาประกบเอาไว้ที่สายในแถวๆหัวยูเอสบี                                     
ซึ่งนักเล่นเครื่องเสียงหลายคน รวมทั้งผมด้วย ไม่ชอบการ
ที่มีกระบอกที่ว่านี้มาร่วมในระบบครับ เพราะเท่าที่เจอมา
คอื มนัท�าให้เสยีงชดัเจนขึน้จรงิ แต่มนัเตมิความหยาบแห้ง
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กร้านเข้ามาในเสียงด้วย การที่สายเอากระบอกดังกล่าวมา
ประกบไว้นั้น ผมมองว่าไม่ลงทุนครับ มันเหมือนกับการ
ปล่อยให้สายมีสัญญาณรบกวนมาเต็มเส้น แล้วก็ไปกดไป
กรองเอาแถวๆปลายๆ ซ่ึงกรองหมด ไม่หมด ไม่รู้แหละ 
เหมือนกับแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ไม่ลงทุน ไม่วิจัย ไม่คิดค้น

ซึ่งกับ Supra นั้น ใช้หลักการชีลด์ภายในนั้น ออกแบบ
มาแต่ต้น การแยกชีลด์สัญญาณเสียงกับสัญญาณไฟนั้น
เป็นเรือ่งทีด่มีากๆ เพราะรูก้นัอยูว่่าสายยเูอสบเีป็นสายทีม่ี
การน�าสัญญาณและไฟเลี้ยงเอาไว้ด้วยกัน (ออกแบบแต่ต้น
ไม่ได้คิดเพ่ือใช้ในการน�าสัญญาณเสียงเลย) และสัญญาณ
เสียงนั้น ไม่ชอบสัญญาณไฟฟ้าครับ นักเล่นที่พิถีพิถันนั้น 
ขนาดสาย AC เขายังไม่ยอมให้แตะกับสายสัญญาณหรือ
สายล�าโพงเลย นีเ่อาสายสองแบบมารวมอยูใ่นเส้นเดยีวกนั 
หากไม่ป้องกันการกวนซึ่งกันและกันให้เด็ดขาดแล้ว โอกาส
เสียงแย่เป็นไปได้มากครับ 

เมื่อรู้ลักษณะการชีลด์ที่เด็ดขาดแล้ว ผมจึงมีความรู้สึก 
(ก่อนฟัง) ว่าสาย Supra USB ต้องดีแน่ๆ 

และก็เป็นอย่างน้ันจริงๆครับ ด้วยเสียงแรกที่ได้ยิน
ออกมานั้น ก็บอกได้เลยว่า “สาย USB มีผลกับเสียง
แน่นอน” ครับ

สิ่งแรกที่ได้ยินออกมานั้น คือแนวเสียงของความเป็น 
Supra อย่างเต็มเป่ียมครับ เสียงที่โปร่ง สะอาด พล้ิว ใส 

กระจ่าง ปลายแหลมสะอาดใส โทนเสียงออกไปทางโปร่ง 
สว่าง แต่แฝงไว้ด้วยความนุ่มนวลฟังสบาย ทั้งยังสามารถ
ให้รายละเอียดเสียงต่างๆออกมาดีมากทีเดียว สังเกตได้
จากเสียงเคาะเปียนโนแบบย�้าๆเน้นๆ ของเพลง Misty 
จากแผ่น The Best of Three Blind Mice นั่นแหละครับ 
เสียงเคาะคีย์เปียนโนมีความชัด ขึ้นรูป รายล้อมไปด้วย
บรรยากาศรอบๆเสียงเคาะคีย์เปียนโน ออกมาได้ดีกว่า
สายยูเอสบีเส้นเก่าได้เยอะเลยทีเดียว

นอกจากความโปร่งใสกงัวาน โปร่งใสกระจ่าง และผสม
ผสานกับความรื่นไหลนุ่มนวลผ่อนคลาย ที่เป็นจุดเด่นแล้ว 
เสียงกลางที่เปิดใหญ่มีมวล ก็ท�าออกมาได้ดีมากเลยทีเดียว 
สเกลเสียงออกมาด ีรปูทรงของชิน้ดนตรลีอย และแยกแยะ
กันออกมาได้ดีเยี่ยม แม้จะเป็นแทร็คที่บันทึกมาแบบโมโน 
แชนเนลเดียว อย่าง Ella & Louise ชุดแรก แทร็ค Moon 
Light In Vermont แบบ 24/96 เสียงร้องของ Ella นัน้ ใหญ่ 
เนียน ลื่นไหลดีมาก หวานแผ่ว สวยงามจริงๆ และอย่าง
ที่บอกครับ แม้แทร็คนี้จะเป็นโมโน แต่กลุ่มเครื่องดนตรีก็
ยังให้การไล่เรียงวงถอยหลังลงไปเป็นชั้นอยู่ด้านหลังเสียง
ร้องได้ดีมากทีเดียว

เบสส์มีน�้าหนักดี หนักแน่น กระชับ และลงได้ลึกขึ้น
อย่างสังเกตได้ น�้าหนักเสียงเบสส์จากการฟัง การเล่น     
อะคูสติคเบสส์ของ Ron Carter ในเพลง So What จาก 

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



อัลบัม Spanish Blue นั้น อิ่ม หนัก ขึ้นรูปอยู่ตรงกลาง
อย่างโดดเด่นทีเดียว แทร็คนี้เมื่อวงขึ้นมา เสียงเคาะฉาบ
นั้นกังวานใสดีจริงครับ การไล่เดินเบสส์ไปตามจังหวะนั้น 
ลื่นไหล หนัก ลึก เป็นธรรมชาติดีมาก 

เวทีเสียงที่กว้างขวาง แผ่ออกไปได้ไกล การโอบล้อม
ดีมาก เวทีเสียงด้านลึก ถอยหลัง อิเมจ แยกแยะ ดีมาก 
เสียงดนตรีมีความลื่นไหล ต่อเนื่อง กระชับ เร็ว ไม่อืด ไม่
หนา และทีส่�าคญัคอื ไม่หยาบ ไม่แห้ง ควบคมุความนิง่ของ
ดนตรีเมื่อมีการโหม หรือเมื่อดนตรีมีความซับซ้อนได้ดี ซึ่ง
นี่คือสิ่งที่เห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับสายยูเอสบีแบบธรรมดาๆ
ครับ ความหยาบ แห้ง กร้าน จัดจ้าน นั้น คือสิ่งที่รบกวน
ความเป็นดนตรี เป็นอย่างยิ่ง และนี่คือเหตุผลว่าท�าไม เรา
ถึงต้องเล่นสาย USB Audio Grade ครับ เพราะหากสาย
แย่ๆมันเติมสิ่งแย่ๆมาให้ตั้งแต่ต้นแล้ว ท่ีเหลือมันจะดีไป
ได้อย่างไรครับ?

สรุป

สาย Supra USB2.0 นั้น สร้างความประทับใจให้ผม
มากทีเดียว มันคือสิ่งที่อาจจะต้องบอกว่า “จ�าเป็น” หาก
คุณก�าลังเล่นระบบเสียงจากคอมพิวเตอร์อย่างจริงจังครับ 
หลายคนอาจจะบอกว่า มันไม่น่าเกี่ยว หรือมีผลมากมาย
อะไร เพราะมันเป็นการเดินสัญญาณดิจิทัลเป็นเลข 0 และ 
1 ซึ่งก็จริงครับ สาย USB เส้นไหนก็น�าสัญญาณดิจิทัลได้
เหมือนกันครับ แต่สิ่งที่ผมต้ังค�าถามคือ สายแต่ละเส้น 
นั้น น�าสัญญาณไปถึงเป้าหมายได้ถูกต้อง เที่ยงตรงและ
ครบครันเพียงไร? สายแต่ละเส้นป้องกันตัวเองจากการ
รบกวนสารพัด ทั้งจากภายนอกและภายในตัวเองได้มาก
น้อยเพียงไร? นี่แหละครับ ที่เป็นสิ่งที่ผมคิดว่า เป็นตัวการ
ที่ท�าให้สายยูเอสบีแต่ละเส้นนั้น มีคุณภาพเสียงที่ต่างกัน 
เพราะสายที่ถูกผลิตมาเพื่อใช้งานทั่วไป เป็นสายโมเด็ม 
สายพรินเตอร์นั้น การกวนอะไรต่อมิอะไรแบบนี้ เขาคงไม่
มาแคร์หรอกนะครับ เพราะมันไม่ได้เป็นเรื่องของคุณภาพ
เสียง (ขนาดนั้นเขาก็ยังเอาก้อนเฟอร์ไรท์มาประกบเพื่อ
ลดการกวน) 

ซึ่งแนวความคิดนี่แหละครับ ที่ Supra USB 2.0 ท�าให้
ผมกระจ่างว่า สิ่งที่ผมคิดนั้นมีส่วนจริง เพราะจะเห็นได้ว่า 
นี่คือสายที่ออกแบบมาเน้นการลดการกวน ท้ังจากภายใน
และภายนอก และพยายามรักษาสเปคการน�าสัญญาณที่
เทีย่งตรงสม�า่เสมอ ซึง่ผลทีไ่ด้กค็อืคณุภาพเสยีงทีด่กีว่าสาย

ธรรมดาหรือสายแบรนด์เนมก�ามะลอได้เยอะ
จึงใคร่เรียนเชิญอยากให้มาลองฟังด้วยตัวเองกันครับ 

มั่นใจว่าท่านต้องชอบแน่ๆ 

สุดท้ายก่อนจากกนั นติยสาร What Hi-Fi? UK เพิง่น�า
เอาสาย Supra USB 2.0 ไปทดสอบเช่นกนั และผลที่

Supra USB 2.0
★★★★★ 5 ดาว 
รางวัลสาย USB ที่ดีที่สุดแห่งปี 2012  
ที่ยอดยี่ยมเหนือระดับ
For

■ ■■ เสียงนุ่มนวล ฟังสบาย ฟังง่าย Relaxed sound makes 
it an easy listen
Against

■ ■■ งานสร้างอาจจะดูไม่หรูหรานัก

The Supra USB 2.0 เป็นสายที่ให้ผลงานได้ยอดเยี่ยม
มากๆ ตัวสายงานสร้างดีมาก แต่หัวแจ็คดูบอบบางไปนิด 
ดูๆภายนอกไปแล้ว พวกชอบความหรูหราอาจจะบอกว่า
สายเส้นนี้ดูเหมือนสาย LAN ถูกๆที่ห้อยขายตามร้าน IT

แต่แม้รูปร่างภายนอกจะเฉยๆเฉิ่มๆ แต่เราขอบอก
ว่า ประสิทธิภาพทางเสียงนั้นเยี่ยมยอดมาก รายละเอียด
นั้นเยี่ยมมาก จังหวะจะโคนแม่นย�า แนวเสียงผ่อนคลาย 
ฟังสบายๆ แม้จะไม่ได้สะอาดสุดยอดเหมือนสายที่แพง
กว่า แต่ขอบอกว่าแค่นี้ก็เหลือหลาย และยิ่งเมื่อเทียบกับ          
ราคาแล้ว ต้องบอกว่าเสียงของมันนั้นท�าให้เราอึ้งทึ่งกัน
ไปเลยทีเดียว

ได้ก็คือ รางวัล Best USB Cable of the Year 2012 
หรือสาย USB ยอดเยี่ยมแห่งปี 2012 ครับ!  

มาลองดูกันว่าทาง What Hi-F? เขาว่าไงบ้าง?
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ชม.แหน่ะค่ะ กลับบ้านดึก โดน
คุณแม่ด่าเลย 555
 เนื้อเรื่องเกี่ยวกับ Jean 
Valjean นักโทษที่ถูกจองจ�าอยู่
ในคุกนานเกือบ 20 ปี เพียง
เพราะขโมยขนมปังไปให้
หลานๆที่อดอยาก จนวันหนึ่ง
ได้รับทัณฑ์บนแล้ว แต่มันก็หา
ใช่อิสรภาพที่แท้จริงไม่ เพียง
แต่เป็นการก้าวเดินมาสู่กรงขัง
ที่ใหญ่และกว้างเดิมค่ะ โซ่ตรวน
ที่ยังคงล่ามเขาเอาไว้ พร้อมกับ
ค�าปรามาสว่ายังไงโจรก็เป็นโจร
วันยังค�่า แต่แล้วเพราะบาทหลวง
ท่านหนึ่ง ที่ได้สอนชายผู้นี้ให้รู้จัก
ความรัก ความเมตตา และการ 
ให้อภยัของมนษุย์ ฌอง วลัฌองจงึ
เลอืกทีจ่ะเริม่ต้นชวีติใหม่อกีครัง้ 

หลังจากนั้น 8 ปี เขากลาย
เป็นนายกเทศมนตรีของเมือง
แห่งหนึ่งและเจ้าของโรงงาน
เย็บผ้า แต่โชคชะตาก็เล่นตลก
ที่พา Jevert นายต�ารวจที่ยึดถือ
ว่า “กฎหมาย” คือความยุติธรรม
อันสูงสุด ให้กลับมาพบฌองอีก
ครั้ง ฌาแวร์ไม่ได้มองว่าฌอง
คือนักโทษหากแต่เป็นอันตราย
ต่อความสงบของสังคมต่างหาก 
ช่วงนี้หนังได้แทรกเรื่องราวของ 

Fantine  หญิงสาวที่ถูกท�าร้าย
จากสังคม เพราะมีลูกนอกสมรส 
ซึ่งถือเป็นเรื่องร้ายแรงมากของ
วัฒนธรรมฝรั่งเศสสมัยนั้น ก่อน
ฟองทีนตาย ฌองได้ให้ค�ามั่น
ว่าจะดูแล Cosette ลูกสาวของ  
ฟองทีนเสมือนลูกตัวเอง จน
กระทั่งโคเซ็ตต์เติบโตขึ้นเป็นสาว
งาม เป็นที่ต้องตาของพระเอก
อย่าง Marius ตั้งแต่แรกพบ ซึ่ง
มาริอุสเป็นแกนน�าของกลุ่ม
นักศึกษาที่เรียกร้องเสรีภาพ 
และระบบสาธารณรัฐให้กลับสู่
ฝรั่งเศสอีกครั้ง น�าไปสู่การลุกฮือ
และต่อสู้กับทางการเป็นเหตุให้
เพื่อนร่วมอุดมการณ์หลายสิบ
คนของมาริอุสต้องตาย (ฉากนี้
นึกถึงเหตุการณ์ 14 ตุลาคมของ
บ้านเราเลยค่ะ)     

แม้ในตอนจบจะดูสวยงาม 
เพราะโคเซ็ตต์ได้แต่งงานกับ
มาริอุส แต่สิ่งที่สะท้อนให้เห็น
ในหนังคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นใน
สังคมมนุษย์ตั้งแต่อดีตจนถึง                                    
ปัจจุปัน ความอดอยาก ความ
เหลื่อมล�า้ การให้อภัย บาป
บุญ และการไขว่คว้าหาอิสรภาพ 
โศกนาฏกรรมที่โถมเข้าใส่ผู้
บริสุทธิ์ที่ไม่มีทางสู้ การต่อต้าน
ที่ไร้ชัยชนะ มันท�าให้อดคิดไม่
ได้ว่า เมื่อไหร่วงจรอุบาทว์แบบ
นี้จะหมดไปเสียที หนังเรื่องนี้
เศร้ามากค่ะ สมชื่อจริงๆ ว่าตัว
เองร้องไห้หนักแล้วนะคะ ผู้ชาย 
(เกย์) ที่นั่งข้างๆ ซื้ดน�้ามูกหนัก
กว่าค่ะ จากเศร้าๆหันไปเห็นเค้า
ร้องไห้แล้วข�าเลย 555 เอ้อ...

หนังเรื่องนี้อ่านออกเสียง                            
เป็นภาษาฝรั่งเศสว่า “เล                  
มิเซราบส์” นะคะ ตอนซื้อตั๋ว
หนังก็ยืนท่องไป “เล มิเซราบส์                              
1 ที่...เล มิเซราบส์ 1 ที่..เล         
มิเซราบส์ 1 ที่...” พอถึงคราว
พนักงานถามจริงๆ เสือก
ตอบเสียงดังฟังชัดเชียวว่า “เล                                    
มิเซอเรเบิ้ล 1 ใบค่ะ” จบข่าว 
5555

M o v i e  R e v i e w  ■   ‘แก้มบุ๋ม

LES MISERABLES

ผู้ก�ำกับ: Tom Hooper           
นักแสดงน�ำ: Hugh Jackman, 
Russell Crowe, Anne Hathaway, 
Amanda Seyfried, Sacha Baron 
Cohen, Samantha Barks  

เห็นโพสเตอร์หนังเรื่องนี้
ตั้งแต่ไปประชุมงาน CES ที่                             

ลาสเวกัสเมื่อต้นปีค่ะ พอดีได้
ไปเที่ยวโรงถ่ายหนังอย่าง 
Universal Studio ด้วย ก็เห็น
ว่าเค้าโพรโมทหนังเรื่องนี้พอ
สมควร กลับมาหาข้อมูลทราบ
ว่าเป็นภาพยนตร์ที่ด�าเนินเรื่อง
ด้วยเพลง หรือ Musical เป็น
หลัก และเนื้อเรื่องเหมือนฉบับ
ละครเวทีอย่างมาก พอกลับมา
เมืองไทยเห็นกระแสค่อนข้าง
ดีในกลุ่มนักวิจารณ์หนัง และ
ใน Social Media อย่าง Twitter 
แต่แปลกตรงที่ชวนเพื่อนคน
ไหนไปดู ก็ไม่มีใครยอมไปดูด้วย
เลย ในที่สุดก็ เออ...ดูคนดียวก็
ได้ (วะ) เลือกดูที่โรง SF World 
Cinema ค่ะ เพราะชอบระบบ
เสียงกับบรรยากาศที่นี่ จองรอบ 
2 ทุ่มครึ่ง แล้วหนังยาวเกือบ 3 

WARM BODIES

ผู้ก�ำกับ: Jonathan Levine      
นักแสดงน�ำ: Nicholas Hoult, 
Teresa Palmer, John Malkovich 
Warm Bodies

เป็นหนงัโรแมนตคิ คอมเมดย์ี                       
ปนสยองขวญั แอค็ชนันดิๆ

ค่ะ (เป็นแอค็ชนัแบบหน่อมแน้ม) 
สร้างมาจากหนังสือที่ผู้เขียน
ตั้งใจจะพิมพ์ขายเองเพียง 220 
ฉบับ แต่ถูกน�ามาสร้างเป็น
ภาพยนตร์อย่างรวดเร็ว และ
ขายลิขสิทธิ์หนังสือไปแล้ว 25 
ประเทศ (ไม่ธรรมดาๆ) จนตอน
นี้ Warm Bodies ได้เข้าไปนั่งใน
หัวใจของบรรดาแม่ยกทั้งหลาย
เป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ 

บางคนเอาเรื่องนี้ไปเปรียบ
กับ Twilight บอกตรงนี้เลยนะ
คะ ว่าคนละแนว เรื่องนี้ตลกกว่า 
สนุกปนฮาแล้วก็ไม่เลี่ยนเท่า
ทไวไลท์ค่ะ (หนุ่มๆสบายใจได้) 

Warm Bodies เป็นเรื่อง
ของซอมบีย์หนุ่มที่เรียกตัวเอง
ว่า R อาศัยอยู่บนโลกที่มีซอมบีย์                      
มากกว่ามนุษย์ เพราะเกิดการ
แพร่ระบาดของไวรัส (อารมณ์
คล้ายๆ Resident Evil) อาร์
เป็นซอมบีย์เพียงตัวเดียวที่ยัง
หลงเหลือความทรงจ�าและความ
รู้สึกอยู่ อาร์เลือกที่จะกินสมอง
ของมนุษย์เพื่อป้องกันไม่ให้ความ
ทรงจ�าและความรู้สึกเหล่านั้น
หายไป เพราะกลัวว่าจะกลาย
เป็นซอมบีย์ดุร้ายแบบ Bonie 
วันหนึ่งเขาได้สัมผัสถึงความ
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อบอุ่นและตกหลุมรักเหยื่อสาว
สวยที่เป็นนางเอกของเรื่องอย่าง 
Julie  ตั้งแต่วินาทีแรกที่พบกัน
หัวใจของอาร์ที่หยุดเต้นไปแล้ว 
ก็กลับมาเต้นโครมครามจนอาร์
รู้สึกเหมือนกลับมามีชีวิตอีกครั้ง  
 ส่วนตัวที่ชอบหนังเรื่องนี้              
ไม่ใช่ชอบเพราะเป็นหนังรัก    
นิ้งหน่อง ดูแล้วหัวเราะคิกๆ
คักๆ เรื่อยเปื่อยหรอกนะคะ แต่
ชอบที่หนังสอดแทรกให้รู้สึกว่า
ความรักท�าให้เราเป็นคนที่ดีขึ้น
จริงๆ เพราะตั้งแต่อาร์ตกหลุม
รักจูลีแล้ว เค้าก็พยายามท�าตัวให้
เหมือนมนุษย์มากขึ้น ล้างหน้า
ล้างตาให้สะอาด ไม่มีคราบเลือด
สกปรก ฟังเพลงไปด้วย เต้นร�า
กับนางเอกไปด้วย อ้อ!!...ขอ 
บอกว่าเพลงประกอบหนังเพราะ
มากค่ะ ซอมบีย์บ้าอะไรฟังเพลง 
Strangers in the Night ของ 
Frank Sinatra แค่เพลงก็น่า
รักและหวานจะแย่อยู่แล้ว โดย
เฉพาะท่อนที่ร้องว่า “Up to the 
moment when we said our 
first hello little did we know 
Love was just a glance 
away, a warm embracing 
dance away” นอกจากนี้อาร์
ยังปกป้องคนที่รักไม่ให้ตกเป็น
อาหารของเหล่าซอมบีย์ด้วยกัน 

และอีกหลายๆอย่างที่ดูแล้วท�าให้
เราอมยิ้มไปกับหนังโดยไม่รู้ตัวค่ะ 
คุณผู้อ่าน LE ลองหามาดูนะคะ 
แล้วจะเชื่อประโยคที่ว่า “ถ้าคุณ
ก�าลังอยากเป็นคนดีเพื่อใครซัก
คน คุณก�าลังเริ่มมีความรักแล้ว
ล่ะค่ะ”

จันดารา ปัจฉิมบท

ผู้ก�ำกับ: ม.ล.พันธุ์เทวนพ เทวกุล 
นักแสดงน�ำ: มำริโอ้ เมำเร่อ, ชัยพล 
จูเลี่ยน พูพำร์ต, ศักรำช ฤกษ์ธ�ำรงค์,                      
รฐำ โพธิ์งำม, บงกช คงมำลัย, โช                                    
นิชิโนะ, ณัฏฐ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยำ,                               
รัดเกล้ำ อำมระดิษ, เรืองศักดิ์   
ลอยชูศักดิ์

หลังจากได้รีวิว “จันดารา  
ปฐมบท” ใน LE เล่ม

ก่อนหน้านี้มาแล้ว เล่มนี้ก็เลย
เอาปัจฉิมบท ภาคจบมาเขียน
ด้วยค่ะ ภาคนี้เป็นเหตุการณ์ที่
ต่อเนื่องมาจากภาคที่แล้ว หลัง
จากที่เกิดเหตุการณ์ร้ายในบ้าน
พิจิตรวานิช จน “จัน” และ “เคน 
กระทิงทอง” สหายคนสนิทต้อง
ระเห็ดออกจากบ้านไปอยู่กับ                   
คุณท้าวยายพิจิตรรักษา ที่เมือง
พิจิตรนานหลายปี 

ตลอดเวลาที่อยู่ที่นี่ จันได้ใช้
ชีวิตแบบเรียบง่าย มีความสุขทั้ง

กายใจ และยังคงเขียนจดหมาย
ติดต่อกับไฮยซินธ์ หญิงอันเป็น
ที่รักอย่างสม�่าเสมอ ในภาคนี้จัน
ได้พยายามตามหาพ่อแท้ๆของ
ตัวเอง แต่ก็ต้องพบกับความจริง
ที่น่าอดสูเกี่ยวกับชาติก�าเนิดของ
ตัวเอง วันหนึ่งน้าวาดได้เดินทาง
มาเยี่ยมคุณท้าวยายและแจ้ง
ข่าวเรื่องคุณหลวงวิสนันท์ล้ม
ป่วย เพราะเครียดเรื่องคุณแก้ว
ที่ท้องกับคุณขจร คุณท้าวยายที่
ป่วยหนักได้ขอร้องให้จันกลับไป
แต่งงานกับคุณแก้วที่พระนคร
เพื่อแก้แค้นและทวงทุกสิ่งอย่าง
กลับคืนมา   

ขอชื่นชมผลงานที่คงลาย
เส้นไว้อย่างชัดเจนของหม่อม
หลวง พันธุ์เทวนพ เทวกุล ตั้งแต่
เรื่องชั่วฟ้าดินสลาย, อุโมงค์   
ผาเมือง มาจนถึงจันดาราทั้ง 
2 บทค่ะ ที่ให้ความสนใจทั้ง
เรื่องฉาก เสื้อผ้าหน้าผมของ                          
นักแสดง ที่ละเอียดอ่อน 
สวยงามน่าประทับใจมาก แม้
ในภาคนี้เนื้อหาจะไม่ได้สนุกน่า  
ตื่นเต้นเหมือนภาคที่แล้ว แต่
ก็ท�าได้ดีในแง่สื่ออารมณ์อันน่า
หดหู่ออกมาให้คนดูรู้สึกได้ บอก
ตามตรงว่าเครียดเลยค่ะ ฉากโป๊
น้อยมากเมื่อเทียบกับภาคที่แล้ว 

(แอบผิดหวัง 555) ล้อเล่นนนน...
ที่บอกว่าเครียดเพราะมีความ
รู้สึกว่าภาคที่แล้วมันยังตลก                               
ตื่นเต้นอยู่บ้างไงคะ แต่ภาคนี้
มันหดหู่ เศร้า แถมการด�าเนิน
เรื่องยังยืดเยื้อ อืดอาด ตัวบท
ก็วนเวียนอยู่กับการจ้องแต่จะ
แก้แค้นของจัน ประมาณว่าโดน
ท�าร้ายมาเยอะพอโตเลยมาเอา
คืน แม้คุณหลวงวิสนันท์จะป่วย
ขนาดไม่สามารถช่วยเหลือตัวเอง
ได้แล้ว แต่จันก็ไม่ลดละและไม่
ได้รู้สึกส�านึกผิดกับสิ่งที่ตัวเองท�า
เลยแม้แต่น้อย 

ลองคิดเล่นๆว่าถ้าตัวเอง
เป็นจัน เราจะให้อภัยคุณหลวง
ได้หรือไม่ เราจะแก้แค้นไปถึง
เมื่อไหร่ แล้วจะไปสิ้นสุดตรง
ไหน ตอนที่นั่งดูอยู่บอกตรงๆว่า
สงสารคุณหลวงตั้งแต่จันเข้ามา
วางอ�านาจในบ้าน แล้วไล่ให้คุณ
หลวงไปอยู่เรือนรับรองแล้วล่ะค่ะ 
555 ไม่ได้เป็นคนใจดีหรือโลก
สวยนะคะ แต่เป็นคนเชื่อในผล
ของการกระท�าที่ว่า ท�าอย่างไร 
ได้อย่างนั้นมากกว่าค่ะ เห็นได้ว่า
ในบั้นปลายชีวิตของจันผู้อาภัพมี
ทรัพย์สมบัติมากมายแต่สุดท้ายก็
ไม่เหลือใครเลย 
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ผ ลิ ต ภั ณ ฑ
เ พื่ อ สุ ข ภ า พ ที่ ดี
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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
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Water
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Water Jets
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FLW-220 UK
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O r a l  C a r e  ■   ‘Tooth Fairy’

ในช่องปากค่ะ
เราจึงควรหลีกเลี่ยงหรือลดความถี่ในการ

รับประทานอาหาร และเครื่องดื่มที่ใส่น�้าตาล 
หรือมีน�้าตาลเป็นส่วนประกอบ ทั้งนี้เพื่อลด
น�้าตาลท่ีเป็นวัตถุดิบให้จุลินทรีย์ และควรรับ
ประทานอาหารประเภทโปรตีน เช่น ถั่ว หรือ
ผลไม้แทนการรับประทานขนมหวาน ควร   
รับประทานหลังมื้ออาหาร เพราะหลังอาหาร
จะมนี�า้ลายออกมาช่วยชะล้างกรดทีเ่กดิขึน้ จาก
การย่อยสลายน�้าตาลได้บางส่วนค่ะ

เคล็ดลับการรับประทานอาหาร
ให้มีผลดีกับสุขภาพฟัน

1. รบัประทานอาหารทีม่เีส้นใยสูง เช่น ผกั
และผลไม้บางชนดิ เช่น แตงกวา ฝรัง่ มะเขอืเทศ                                                     
ชมพู่ 

2. ดืม่น�า้ผลไม้แทนน�า้อดัลม เพราะในน�า้
อดัลมมปีรมิาณน�า้ตาลอยูม่าก และควรดืม่น�า้
อดัลมจากหลอดเพือ่ทีน่�้าอดัลมจะได้ผ่านลงคอ
เลย ไม่ต้องสัมผัสกับผิวฟัน 

3. รับประทานอาหารทีม่วิีตามนิซ ี(Ascor-

สําหรับการดูแลรักษาสุขภาพปากและ
ฟัน บางท่านอาจคิดว่าการแปรงฟันทุก

วันหรือพบทันตแพทย์ทุกๆ 6 เดือน ก็ถือว่า
เพียงพอแล้วใช่มั๊ยคะ แต่จริงๆแล้วปากและ
ฟันต้องการการดแูลและเอาใจใส่มากกว่านัน้ค่ะ 

เราสามารถดูแลสุขภาพปากและฟันของ
เราได้ด้วยการเลือกรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ และหลีกเลี่ยงอาหารที่เป็นตัวการ
ท�าให้ฟันผุนั่นเอง เป็นที่ทราบกันดีว่าอาหาร
ของคนไทย มกัเป็นจ�าพวกแป้งและน�า้ตาลเป็น
หลัก เช่น อาหารมื้อหลักจะเป็นข้าว อาหาร
ว่างมักเป็นขนมหวานหรือผลไม้ เป็นต้น ซึ่ง
อาหารจ�าพวกแป้งและน�้าตาลเหล่านี้แหละ
ค่ะ ที่เป็นสาเหตุที่ท�าให้เกิดฟันผุ เพราะการที่
จุลินทรีย์ในช่องปากจะไปย่อยอาหารพวกแป้ง
และน�้าตาลนั้นต้องใช้เวลา และเนื่องจากต้อง
ใช้เวลานั่นเอง ท�าให้จุลินทรีย์กลายเป็นกรด
และไปกัดกร่อนฟันท�าให้ฟันผุค่ะ 

ดังนั้นการแปรงฟันบ ้วนปากหลังรับ
ประทานอาหารทุกครั้งจึงเป็นเร่ืองท่ีส�าคัญ
มาก ทีจ่ะช่วยควบคมุไม่ให้เชือ้โรคแพร่กระจาย

bic Acid) เพื่อรักษาเหงือก ฟัน กระดูก เช่น 
ผักสด ส้ม สับปะรด กะหล�า่ปลี 

4. รับประทานอาหารประเภทถ่ัวลิสง ร�า 
ถั่วเหลือง มะม่วง จะมีวิตามิน บี 2 (Ribo-
flavin) ช่วยเรื่องของมุมปากแตกลิ้นอักเสบ 
เป็นต้น

5. ควรหลีกเล่ียงการเคี้ยวอาหารที่แข็ง
มาก เช่น น�้าแข็ง กระดูก เพราะอาจท�าให้ฟัน
สึกหรอและแตกได้

6. ไม่ควรรับประทานจุกจิกเพื่อลดการ
ตกค้างของเศษอาหารในช่องปากที่จะเปลี่ยน
เป็นกรด ซึ่งสามารถท�าลายผิวเคลือบฟัน
ท�าให้ฟันผุ

7. ควรดื่มน�้ามากๆเพราะคนเราที่มีปาก
แห้งมีแนวโน้มที่จะมีกล่ินปากและมีฟันผุ
มากกว่าคนทั่วไปที่เป็นดังนี้ เพราะขณะที่ปาก
แห้งเชื้อโรคในช่องปากจะเจริญเติบโตเพิ่ม
จ�านวนได้มากกว่าปกติ เชื้อโรคเหล่านี้จะมีทั้ง
ชนิดที่สามารถผลิตสารที่ท�าให้เกิดกลิ่นปาก 
และชนิดที่ท�าให้เกิดโรคฟันผุ

สุ ข ภ า พ ปาก แ ล ะ ฟัน 
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เ ฮ ล ธ์  แ อ น ด์  แ ค ร์  ■   ‘หมอสันติภาพ’

เพิ่งกลับจากเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และปาย 
ได้ไปเยี่ยมลูกกบ ลูกชายคนเล็ก ตกแต่ง

ห้องเฉพาะ Home Theater ด้วย TV 70 นิ้ว 
ชุด NAD และ NHT ชุดใหญ่ครบชุดที่ซื้อจาก
งาน Open House & Swap Day เมื่อเดือน
ธันวาคม 2555 และซื้อเพิ่ม ติดตั้งโดยคุณ
หน่อย (พัชรินทร์) Conice สาขาเชียงใหม่ 
เสยีงสดุยอด โลกแทบถล่มทลายด้วยหนงัเรือ่ง 
Battleship สนุกที่สุดตอนจบ

คณะทัวร์ศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช 30 ท่าน 
มีอายุ 88 ปี นอกนั้นก็ 70-80 ปี ขนาดผม
อายุ 68 ปี เด็กสุดในทีม น�าทีมโดย นพ.เฉก 
ธนะสิริ อายุ 88 ปี ทุกคนมีสุขภาพดีมาก ผม
เดินตามไม่ทนั อยูห่ลงัสดุ วนันีเ้ลยมาพดูเรือ่ง
การรักษาสุขภาพว่าอะไรควรท�าและไม่ควรท�า

การสวนล้างล�าไส้
เพื่อล้างพิษ

การสวนล้างล�าไส้ (Colon Irrigation หรือ 
CI) คือการใช้ของเหลวปริมาณมาก ใส่เข้าไป
ในล�าไส้ใหญ่ผ่านทางท่อ เพ่ือจะล้างสิ่งท่ีอยู่
ภายในล�าไส้ใหญ่ออกมา CI ต่างจากการล้าง
สวนอจุจาระโดยแพทย์แบบธรรมดา ตรงทีก่าร
สวนทวารนั้นแพทย์ใช้ของเหลวเป็นปริมาณ

น้อยสวนเข้าไปในล�าไส้ตรง ซึง่เป็นส่วนสดุท้าย
ของล�าไส้ใหญ่ต่อกับทวารหนักเท่านั้น

ในขณะที ่CI การสวนล้างพษิล�าไส้ใหญ่นัน้
ใช้ของเหลวเป็นปริมาณมากเป็นลิตรๆ ตั้งใจ
จะให้ข้ึนไปถึงล�าไส้ใหญ่ ของเหลวที่ใช้นั้นมีทั้ง
สมุนไพร กาแฟ และหญ้าชนิดต่างๆนานา

ผู้ที่สนับสนุนการสวนแบบนี้มักจะโฆษณา
ว่า โรคต่างๆและความตายเกิดจากล�าไส้ใหญ่ 
การสวนล้างจะท�าการล้างพิษ (Detoxify) ออก
จากร่างกาย และการล้างล�าไส้ (Cleansing) 
มีความจ�าเป็นต่อสุขภาพ ซึ่งทั้งหมดนี้ไม่เป็น
ความจริงเลย

ความคิดต่างๆว่าโรคเกิดจากล�าไส้นี้ เป็น
ความเช่ือท่ีผิดที่เก่าแก่มากที่สุดในโลกอย่าง
หนึ่ง ชาวอียิปต์โบราณมีความเชื่อว่า อุจจาระ
ท�าให้เกิดความผุพัง ท�าให้เกิดความตาย ด้วย
เหตุน้ีจึงมีผู้เสนอกรรมวิธีต่างๆ เช่น การกิน
นมเปรี้ยวเพื่อสร้างแบคทีเรียชนิดใหม่

การกินไฟเบอร์สมัยนั้นเรียกว่า Rough-
age การดืม่น�า้มากๆ แม้กระทัง่การผ่าตดัเพือ่
ท�าให้ล�าไส้สัน้ลง ตลอดจนอตุสาหกรรมยาถ่าย
ตอนนั้นเจริญมากขึ้นเพราะเหตุนี้

ในปัจจบุนั เรามคีวามเข้าใจดมีากขึน้เกีย่ว
กับความส�าคัญของไฟเบอร์ กากอาหาร การ

ดื่มน�้ามากๆ และอื่นๆ แต่เราก็เข้าใจด้วย
ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับสารพิษ
ในล�าไส้แต่อย่างใด มีการศึกษาในทศวรรษที่ 
1920 (พ.ศ.2463) พบว่าการสวนล้างล�าไส้ไม่มี
ประโยชน์อันใด และการสวนก็ไม่ได้เข้าไป
ลึกอย่างที่เข้าใจกัน แม้จะท�าโดยสายสวนที่มี
ความยาวมากก็ตาม จาก Snyder, American 
Journal, Roentgenol & Radiation Therapy 
1927; 17:27-43 มกีารศกึษาต่อมาทีพ่บว่า การ
ใช้สายสวนท�าให้เชื้อโรคเข้าไปในร่างกาย โดย
ผ่านผนังล�าไส้ได้ด้วย

ในปี 2528 มลรัฐแคลิฟอร์เนียประกาศ
เตือนทั้งแพทย์และไคโรแทรคเตอร์ ถึงการ
ท�าการสวนล้างพิษล�าไส้ ค�าประกาศกล่าว
ว่า การกระท�าดังกล่าวไม่พบว่ามีประโยชน์แต่
อย่างใด แต่พบว่ากลับมีโทษ รวมถึงอาการ
เจ็บป่วยซึ่งอาจจะมีถึงตาย และการติดเชื้อ 
หรือความผิดปกติของเกลือแร่ในร่างกายและ
ล�าไส้ทะลุ ซึ่งท�าไปสู่การติดเชื้ออย่างรุนแรง 
อ้างอิงโดย Kizer 1985, Istre 1982, Eisele 
1980, Ballentine 1981

การสวนล้างล�าไส้เป็นที่นิยมกันสูงมากใน
หมู่ผู้งมงายทางสาธารณสุข Health Fetish 
ความจรงิการท�าการสวนล้างล�าไส้ Cleansing 

การสนใจดูแลสุขภาพ
ห ล า ย เ รื่ อ ง ที่ ถู ก ต้ อ ง แ ล ะ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง

และดีท็อกซ์ล้างพิษ (Detoxification) ไม่มีผลดี
ทางชีวะวิทยา แต่มีผลมากทางจิตใจ ในขณะ
ที่ผู้ท�ารู้สึกว่า ตนเองนั้นมีความสกปรกหรือ
ไม่บริสุทธิ์

ผู ้ที่งมงายอาจจะได้รับความสุขทางใจ
เล็กๆน้อยๆ และคลายความวิตกกังวลทาง
จิตใจลงบ้างด้วยการกระท�าดังกล่าว

สภาเพื่อความรู ้และความเข ้าใจทาง
สาธารณสุขแห่งชาติ สหรัฐฯ ซึ่งเป็นองค์กรไม่
แสวงหาก�าไร ของประชาชนและนักวิชาการ
สาขาต่างๆ เห็นด้วยกับค�าเตือนและค�า
ประกาศของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ว่าการสวน
ล้างล�าไส้นั้นไม่มีประโยชน์ใดๆต่อสุขภาพ แต่
มีอันตรายร้ายแรงอยู่หลายประการ

(ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง นพ.ปิยะพงศ์   
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วงษ์โกวิท อายุรแพทย์, www.thaiclinic.com)

ข้อปฏิบัติการกินอาหาร
เพื่อสุขภาพที่ดี

ร่างกายของเราต้องการสารอาหารที่มีอยู่
ในอาหาร เพื่อให้มีสุขภาพดี แต่เราจะต้องรู้ว่า
กนิอาหารอย่างไร กนิอาหารอะไรบ้าง กนิมาก
น้อยเพยีงไร จงึจะได้สารอาหารครบ และเพยีง
พอกับความต้องการของร่างกาย

ข้อปฏบิตักิารกนิอาหารเพือ่สขุภาพทีด่ขีอง
คนไทย 9 ประการดังต่อไปนี้ เป็นหลักการ    
ให้ท่านปฏิบัติตาม

1. กินอาหารให้ครบ 5 หมู ่ แต่ละหมู ่          
ให้ได้อาหารหลากหลาย ระวังน�้าหนักตัว

2. กินข้าวเป็นอาหารหลัก สลับกับอาหาร
ประเภทแป้งอื่นๆบางมื้อ

3. กินพืชผักมากๆ กินผลไม้เป็นประจ�า
4. กินปลา เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน ไข่และถั่ว

เมล็ดแห้งเป็นประจ�า
5. ดื่มนมให้เหมาะสมตามวัย
6. กินอาหารที่มีไขมันแต่พอควร
7. หลีกเลี่ยงอาหารรสหวานจัด เค็มจัด
8. กินอาหารที่สะอาด ปราศจากการ

เปื้อนปน
9. งดหรือลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
โดยอธิบายได้ดังนี้
1. กนิอาหารครบ 5 หมู ่แต่ละหมูห่ลากหลาย 

และควบคุมน�้าหนักตัว 
เน่ืองจากร่างกายของเราต้องการสาร

อาหารต่างๆ ที่มีอยู่ในอาหาร ได้แก่ โปรตีน 
คาร์โบไฮเดรต ไขมัน แร่ธาตุ วิตามิน น�า้ และ

ไยอาหาร แต่ไม่มีอาหารใดๆชนิดเดียวที่มีสาร
อาหารครบ 5 หมู่ตามที่ร่างกายต้องการ จึง
ต้องกินอาหารให้หลากหลาย จึงจะได้อาหาร
ครบเพียงพอทั้ง 5 หมู่ น�า้หนักตัวเป็นเครื่อง
บ่งชี้ถึงสุขภาพของเรา จึงควรหมั่นดูแลโดย
ดัชนีมวลกาย Body Mass Index ซึ่งค�านวณ
จากสูตร

ดงัชนมีวลกาย (BMI) = น�า้หนกั (กิโลกรมั) 
หาร ส่วนสูง (เมตร)2

ค่าปกต ิ= 18.5-24.9 กโิลกรมั/ตารางเมตร 
ของผมเอง = 36.41 สูงไปหน่อย

2. กินข้าวเป็นหลัก สลับกับอาหารแป้ง
เป็นบางมื้อ 

ข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทย ที่ให้ก�าลัง
งาน มีสารอาหารคาร์โบไฮเดรต โปรตีน 
วิตามิน กับแร่ธาตุ และไยอาหาร ควรกินข้าว
ที่ขัดสีน้อย และกินสลับกับแป้งอื่นๆ เช่น 
ก๋วยเตี๋ยว ขนมจีน ขนมปัง เผือก และมัน

3. กนิพชืผกัให้มาก และกนิผลไม้เป็นประจ�า 
พืชผักผลไม้ นอกจากให้วิตามิน แร่ธาตุ 

และกากอาหารแล้ว ยังมีสารอาหารอื่นๆที่
ช่วยป้องกันไม่ให้ไขมันไปเกาะตามเส้นเลือด 
และท�าให้เยื่อบุของเซลล์และอวัยวะต่างๆแข็ง
แรงอีกด้วย

4. กินปลา เนื้อสัตว์ ไม่ติดมัน ไข่และถ่ัว
เมล็ดแห้งเป็นประจ�า

เนือ้สตัว์ทกุชนดิมโีปรตนี แต่ควรกินชนดิที่
ไม่ติดไขมัน เพื่อลดการสะสมไขมันในร่างกาย 
ไข่เป็นอาหารโปรตีนราคาถูก หาได้ง่าย อร่อย 
เด็กสามารถกินได้ทุกวัน ผู้ใหญ่ถ้ามีโรคไขมัน
ในเลือดสูง ควรกินสัปดาห์ละ 2-3 ฟอง ถ้า

ไม่มโีรคประจ�าตวักก็นิได้วนัละ 1 ฟอง ถัว่เมลด็
แห้งและผลิตภัณฑ์ เช่น ถั่วเหลือง เป็นอาหาร
โปรตีนที่ดี ราคาถูก ควรกินเป็นประจ�า

5. ดื่มนมให้เหมาะตามวัย
นมมีโปรตีน วิตามินบี และแคลเซียม 

ซึ่งส�าคัญต่อการเจริญเติบโตของกระดูกและ
ร่างกาย เสริมสร้างความแข็งแรงให้ฟันและ
กระดูก จึงเป็นอาหารที่เหมาะสมกับทุกวัน ใน
คนอ้วน ควรดื่มนมพร่องมันเนย

6. กินอาหารที่มีไขมันแต่พอควร
ไขมันให้พลังงานและความอบอุ ่นต ่อ

ร่างกาย ทั้งช่วยดูดซึมวิตามิน เอ, ดี, อี และ
เค แต่ไม่ควรกินมากเกินไป จะท�าให้อ้วนและ
เกิดโรคอื่นๆตามมา การได้รับไขมันอิ่มตัว
จากไขมันสัตว์ และอาหารที่มีคอเลสเตอรอล
มากเกินไป จะท�าให้คอเลสเตอรอลในเลือด
สูง เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ ควรกินอาหาร
ประเภทต้ม นึ่ง ย่าง และอบ แทนการทอด 
จะช่วยลดปริมาณไขมันในเลือดและร่างกายได้

7.หลีกเลี่ยงการกินอาหารรสหวานจัดและ
เค็มจัด

การกนิอาหารรสจดัมากเกดิไปจนเป็นนสิยั 
ท�าให้เกดิโทษต่อร่างกาย รสหวานจดัท�าให้เกดิ
พลังงานเกินในร่างกาย เป็นโรคอ้วนโรคเบา
หวาน รสเค็มจัดเกิดภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรค
ความดันโลหิตสูงและโรคไต

8. กินอาหารที่สะอาดปราศจากการปน
เปื้อน

กินอาหารที่สะอาด ปรุงสุกใหม่ๆ มีการ
ปกปิดป้องกันแมลงวัน ฝุ่น และบรรจุภาชนะ
ที่สะอาด มีอุปกรณ์หยิบจับที่ถูกต ้อง ถูก
สุขอนามยั ย่อมท�าให้ปลอดภัยจากการเจ็บป่วย
ในระบบทางเดินอาหาร

9. งดหรือลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป ็น

ประจ�า ท�าให้เกิดโทษต่อร่างกาย ท�าให้การ
ท�างานสมรรถภาพของร่างกายลดลง ขาดสต ิท�า                                      
ให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย สูญเสียทรัพย์สินเงิน
ทอง ตลอดจนชีวิต เสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง 
แผลในกระเพาะอาหาร มะเรง็ล�าไส้ และมะเรง็
กระเพาะอาหาร

อยู่บ้านฟังเพลงเพราะๆจากเครื่องเสียง
ชั้นดี ราคาถูก NAD, PSB และ NHT มีความ
สุขกว่าดื่มสุรานอกบ้านครับ

(ขอขอบคณุ นพ.ยทุธสทิธิ ์ธนพงศ์พพิฒัน์ จาก 
www.thaiclinic.com)
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ไ ล ฟ์   แ อ น ด์   ส ไ ต ล์  ■   ‘น�้ำชำ’

ก็ตะลึงตะไลละลานตากับลวดลายบนเพดาน 
ผนัง ทุกอย่างได้รับการออกแบบและก่อสร้าง
อย่างวิจิตรบรรจง แหงนคอมองซะรอบ
ชนิดไม่กลัวกระดูกคอค้างกลับมาก้มไม่ได้ มี              
พระปรมาภิไธยของรัชกาลที่ 4-5-6 และภาพ
วาดเหตกุารณ์ส�าคญัๆในสไตล์ฝรัง่ สสีนังดงาม
คลาสสิคมาก หน้าต่างไม้ กรอบประตู ฯลฯ 
ล้วนน่าดูน่ามองน่าศึกษาไปเสียสิ้น 

บางคนอาจจะไม่รู้...มีลิฟท์ด้วยนะคะ ท�า 
ให้นึกถึงตอนที่ไปเที่ยวชมพระราชวังบ้านปืน
ที่เพชรบุรี ที่นั่นมีอ่างอาบน�้า และเครื่องท�า
น�้าร้อน! เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นลิฟท์โบราณ       
ใกล้ชิด สวยงามคลาสสิคมากมายจริงๆ เขา
เปิดให้เข้าไปชมเฉยๆ ไม่ได้ให้บรกิารค่ะ เพราะ

เคยไหม? ที่มีที่ๆเราอยากไปเป็นปีๆก็ยังไม่
ได้ไปสักที ทั้งๆที่สถานที่ก็ไม่ได้ไปยากเย็น

อะไร แต่มันเหมือนว่าโอกาสยังมาไม่ถึงสักที 
“น�า้ชา” มีค่ะ หลายๆสถานที่เลย และหนึ่งใน
นั้นคือ...พระที่นั่งอนันตสมาคม วันนี้ “น�้าชา” 
สมความปรารถนาแล้ว เพราะมีพีส่าวใจดพีาไป
ค่ะ ชวีตินีโ้ชคดทีีเ่ป็นเดก็โรงเรยีนวฒันา เลยมี
พี่สาวน่ารักๆ ใจดีๆหลายคน

เข้าเรื่องด่วน เดี๋ยวออกทะเลเลี้ยวเข้า
คลองแสนแสบแว่บเข ้าทุ ่งบางกะปิ...วัน
นี้ “น�้าชา” ใส่กระโปรงเรียบร้อย เพราะมี
ประสบการณ์ไปเที่ยววัดพระแก้ว ใครแต่งตัว
ไม่เรียบร้อย เขาจะให้ผ้านุ่งมาสวมทับค่ะ มัน
ดูประดักประเดิด และไม่สะดวกสบาย ก่อน

เดินทางไป ก็หาข้อมูลในเว็บ เขาบอกว่าขอ
ให้แต่งกายสุภาพ ผู้หญิงให้นุ่งกระโปรงหรือ
ซิ่น ส่วนผู้ชายก็กางเกงขายาว มีฝรั่งใส่ขาสั้น
ไป ก็เลยต้องกลายเป็นผู้ชายกระโปรง เพราะ
ถูกให้นุ่งผ้าทับ

ซ้ือต๋ัวเสร็จก็มีเจ้าหน้าที่ให้เก็บกระเป๋า 
กล้องและทกุอย่างฝากไว้ทีล่อ็คเกอร์ เอาตดิตวั
ได้เพียงกระเป๋าสตางค์เท่านั้น เพราะภายใน
ห้ามถ่ายภาพค่ะ ห้ามถ่ายภาพ!!! แล้ว “น�า้ชา”                   
จะเอาอะไรไปจดไปจ�าล่ะคะ ในเมื่อช่วงหลัง
ของชีวิตใช้กล้องบันทึกความจ�าแทนสมอง 
จนสมองท�างานไม่เป็นแล้ว ที่ห้ามพกมือถือก็
คงเป็นเพราะมือถือสมัยนี้ส่วนมากถ่ายภาพได้ 

เพียงก้าวแรกที่ย่างผ่านซุ้มประตู “น�้าชา” 

งานศิลป์แผ่นดิน
ค ว า ม ภู มิ ใ จ ใ น ศิ ล ป ะ ข อ ง ช า ติ ไ ท ย
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มันก็แค่ 2 ชั้นเอง-เดินค่ะ การเดินเป็นการ
ออกก�าลังกายที่ดี 

ก ่อนที่ จะเข ้าห ้องแสดงงานศิลป ์ มี
มัคคุเทศก์รอบริการชนิดตัวต ่อตัวเลยค่ะ 
มัคคุเทศก์อัจฉริยะมาในชุดฟอร์มสีด�า หุ ่น
กระชับมือ หน้าตาลูกครึ่ง พ่อเป็นรีโมททีวี แม่
เป็นโทรศัพท์มือถือ น่าจะพูดได้หลายภาษา
อยู่ แต่เผอิญ “น�้าชา” มาจากดาวพลูโต ยัง
ไม่มีมัคคุเทศก์ช�านาญภาษาถิ่น แต่ก็ไม่เป็นไร 
เพราะมีล่ามชื่อพี่อารุณีซะอย่าง 

80 เปอร์เซ็นต์ของคนที่เข้าชมงานแสดง
ศิลป์ ต้องการเข้าไปเสพย์ความงาม ไม่ได้อยาก
รู้ประวัติความเป็นมาอะไรนักหรอกค่ะ “น�้าชา” 
เป็นชนกลุ่มน้อย เพราะไม่ได้มาเท่ียวเปล่า

เปลี่ยวคนเดียว แต่ยังต้องน�าอะไรกลับไปเล่า
สู่กันฟัง ดังนั้นจึงอยากรู้อยากเห็นไปซะหมด 
สิง่ทีอ่ยากรูจ้รงิๆ คอืเจ้าแมลงทบัปีกสวยนีเ่ขา
เลีย้งเป็นฟาร์มหรอือย่างไร ถงึได้สามารถเดด็
ปีกมาสร้างศลิปะได้มากมาย มตีูบ้านปีกแมลง
ทับที่ “น�้าชา” ดูแล้วสงสัยมีแมลงพลีชีพกี่พันกี่
หม่ืนตัวเพ่ือตู้ใบเดียว ออกแนวโศกนาฏกรรม
ละ ฮ่าๆๆ มัคคุเทศก์ส่วนตัวฟังได้ถามไม่    ได้ 
เลยถามเจ้าหน้าที่แทน เขาก็บอกท�านองว่า
แมลงทบัมีวงจรชวีติสัน้ๆ พอมนัตายจงึไปเกบ็
มาเดด็ปีก หาได้ฆาตกรรมชงิปีกมาไม่        “น�า้
ชา” ยังมีข้อสงสัยต่อ แต่ไม่ได้ถามเพราะถ้า
จะให้ถามจริงๆ เดี๋ยวได้อยู่เป็นวันๆ ฮ่าๆๆ                  
คือ “น�้าชา” อยากรู้ว่าแมลงเหล่านี้เขาเลี้ยง
ไว้ในกรงตาข่าย? ถ้าไม่ใช่ แล้วเราจะรู้ได้ไงว่า
มันจะไปตายตรงไหน? ดงที่อยู่ที่ตายของมัน
อยู่ส่วนไหนของประเทศไทยเผื่อมีโอกาสจะไป
เที่ยวสุสานแมลงทับ คงจะเล่ือมลับสลับลาย
แพรวพราวน่าดู แมลงทับส่วนมากจะมีสีเขียว
เหลอืบเหลอืงหรอืน�า้ตาลทอง แต่กม็บ้ีางทีเ่ป็น
สม่ีวง หรอืน�า้เงนิ ธรรมชาตช่ิางรงัสรรค์ ส่วน
มนษุย์เรากไ็ม่น้อยหน้า แม้มนัตายไปแล้วก็ยงั
เกบ็มาประดดิประดอยให้ความงามคงอยูไ่ด้ต่อ
ไปไม่ดับสูญตามวิญญาณของมัน ถ้าชาติภพมี
จริง เผลอๆ “น�้าชา” อาจจะเคยเป็นแมลงทับ
ในชาติท่ีแล้ว ตอนนี้ก�าลังยืนดูปีกตัวเองและ
พวกพ้องประดับบนฝาตู้ 

จินตนาการไปซะไกล ไม่ได้นึกถึงข้อเท็จ
จริงว่าเจ้าตู้น่ีเพ่ิงสร้างไม่ก่ีปี แต่ตัวเองเกิดมา
แล้วครึ่งศตวรรษ!

กระเป๋าย่านลิเภาเป็นอีก 1 ผลิตภัณฑ์
ที่ “น�้าชา” ชอบดู เผื่อใครยังไม่รู ้ เขาเอา
เปลือกเถาของหญ้าลิเภาที่ขึ้นตามชายป่า
มาท�าค่ะ เป็นเคร่ืองจักสานเส้นเล็กละเอียด 
สวยจริงๆ “น�้าชา” ชอบมากที่สุดคือกระเป๋า
ทรงลูกมะเฟือง ดูแล้วลงตัวมากค่ะ ทั้งๆที่ไม่          
ได้ชอบกินมะเฟืองแต่ประการใด แต่คุณแม่
ชอบมาก เวลาหั่นออกมาเป็นแว่นๆ เหมือน
ดาว ให้อารมณ์เก็บดาวจากฟากฟ้ามากินยัง
ไงยังงั้น คุยเรื่องกระเป๋า ไหงกระโดดไปเรื่อง
กนิได้? แต่หญ้าลเิภาน่ะกินได้นะคะ จัดเป็นพชื
สมุนไพรไทยชนิดหนึ่ง คุณสมบัติเยอะแยะไป
หมด โทษกม็ค่ีะ..สารสกดัทัง้ต้นด้วยแอลกอฮอล์
มีฤทธิ์ท�าให้หนูและกระต่ายแท้ง

เข้าไปในห้องโถงใหญ่จะมีงานแกะสลักไม้ 
ท่ีเขาเรียกว่า “จ�าหลัก” ท�ามาจากไม้...เอิ่ม...
น่าจะไม้สักทองนะคะ มีหลายชิ้นน่ะค่ะ อาจจะ                                               

ใช้ไม้หลายประเภท จ�าได้ไม่หมด จ�าได้แต่
หลักๆว่ามันสวย ฮ่าๆๆ เขาก็สลักเป็นเรื่อง
ราวในวรรณคดีเรื่องหิมพานต์ และสังข์ทอง 

งานจ�าลองโบราณวัตถุต ่างๆของพระ
มหากษัตริย์ อาทิ พระอาสน์ เรือพระที่นั่ง 
ฯลฯ เราคุยกันสองคนพี่น ้อง ส ่วนมาก                
“น�้าชา” จะสงสัยค่ะ สงสัยไปหมด ชีวิตนี้เกิด
มาเพื่อสงสัย ชาติหน้าน่าจะเกิดมาเป็นปรัศนี 
เจ้ามัคคุเทศก์ส่วนตัวที่ได้รับมาคนละอันก็ไม่           
สามารถตอบสนองข้อสงสัยที่ไม่มีที่สิ้นสุด
ได้ อย่าว่าแต่มัคคุเทศก์เลยต่อให้ควงอากู๋เกิน 
(Google) เข้าไปในงาน ก็คงมึนกับหาค�าถาม
ให้กับทกุข้อสงสัยของ “น�า้ชา” ได้ไม่หมดหรอก
ค่ะ เพราะสิง่ที ่“น�า้ชา” สงสยัเนีย่ะ บางทไีม่ได้มี
ประโยชน์อะไรกับคนส่วนใหญ่ บอกแล้วไงคะว่า
เป็นชนกลุม่น้อย แถมไม่น่าอนรุกัษ์อกี ฮ่าๆๆ 

งานปัก งานปั้น ก็สวยค่ะ งานชิ้นใหญ่ๆ 
แต่ละชิ้นนั้น ท�ากันหลายคน บางชิ้นใช้เวลา
เป็นปี แสดงถึงความอุตสาหะวิริยะอย่างยิ่ง 
เสียดายที่ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพ หนังสือก็ไม่มี
วางจ�าหน่าย แต่อย่างไรก็ตาม มานั่งคิดย้อน
หลัง ที่เขาไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพก็ไม่เลวหรอก
ค่ะ เพราะเราจะมีเวลาเสพย์ความงามเต็มที่ 
ไม่เสียสมาธิไปสาละวนกับการถ่ายภาพ ที่เขา
ไม่มีข้อมูลเพียงพอกับการต้องการ ก็ท�าให้เรา
เพลิดเพลินกับการเดาว่าของชิ้นนั้นชิ้นนี้เอา
ไว้ท�าอะไร เช่นจานเปลเงิน ที่ “น�้าชา” บอก
ว่า...ต้องไว้ใส่แป๊ะซะแกงส้มปลาช่อนแน่เลย 
ท�าเอาพี่สาวมองหน้าน้อง...หิวแล้วใช่ไหม    
เนี่ยะ ฮ่าๆๆ

นอกจากนี้ยังเป็นบุญตาอย่างยิ่งที่ได้เห็น
ส่วนหนึง่ของโต๊ะพระกระยาหารทีจั่ดเล้ียงเหล่า
พระราชอาคนัตกุะ ครัง้งานฉลองสริริาชสมบตัิ
ครบ 60 ปี งามยิ่ง กระทั่งที่เสียบเมนูอาหาร
ที่เป็นไม้แกะสลักละเอียดลออ อ่านดูรายการ
อาหารดูแล้วก็เป็นอาหารที่เราๆ กินกันแหละ
ค่ะ มอีะไรบ้าง? เอิม่...มนัพืน้ ๆ  ดาษๆ ซะจน
จ�าไม่ได้ แต่ที่แน่ๆ ไม่ใช่ไข่เจียวหมูสับแน่นอน 
(ช่วยได้มากเลยนะ ฮ่าๆๆ)

งานนี้จะมีถึงเมื่อไร “น�้าชา” ไม่แน่ใจ
เหมือนกันค่ะ แต่เขาจัดทุกปี และขอแนะน�า
ให้ไปชมกันสักครั้งหนึ่งในชีวิตค่ะ ค่าบัตรผ่าน
ประตูคนละ 150 บาท คุ้มเกินคุ้ม ดูแล้วเกิด
ความภาคภูมิใจในศิลปินและช่างฝีมือของ
ไทยเรา เรายืนอยู่ในระดับแนวหน้าของโลก        
ได้อย่างแน่นอน
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เ รื่ อ ง - ดี ดี - -  ที่ ผ่ า น ม า ท า ง  ( e )  เ ม ล  ■   ‘เพ็งแพว’

แล้วเราจะไม่ใช้ RSVP ในภาษาพูด ส่วนใหญ่                                                    
เราจะเจอในภาษาเขียนเท่านั้น 

โดยอาจจะเขียนลงท้ายในอี-เมล หรือใน
บัตรเชิญไปงานสังคม (Social Event) ต่างๆ 
และมักจะบอกด้วย ว่าใหคุ้ณตอบกลับทางไหน 
(RSVP by Phone, e-Mail, Mail, etc.) ก็คือ 
ให้ RSVP ตอบกลับว่าคุณจะไปร่วมงานนั้นๆ 
หรือไม่ ในภาษาพูดอาจจะได้ยินบ้างครับ เช่น 
ในประโยคว่า “Are you going to Isolate 
Club Meeting.. Have you RSVP?” ซึ่งแปล
ว่า “คุณจะไปงานมีตติงไร้สังกัด..... หรือเปล่า 
คุณตอบกลับไปหรือยัง” นั่นเองครับ

“ASAP” (อ่านว่า เอ-แซ็พ หรือ เอ-เอส-
เอ-พี) ซึ่งย่อมาจาก “As Soon As Possible” 
หรือมีความหมายว่า “เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไป
ได้” ยกตัวอย่างเช่น อาจมีคนพูดกับคุณว่า              
“I need that report ASAP!” ความหมายของ
เขาก็คือ อยากได้รายงานฉบับนั้น ด่วนที่สุด
เท่าที่จะท�าได้ครับ

“N/A” อ่านว่า “เอ็น-เอ” นะครับ และ  
ความหมายของมันก็คือ “Not Applicable” 
ในชีวิตประจ�าวัน เราจะไม่ใช้ตัวย่อนี้ในภาษา
พดู จะใช้ในภาษาเขยีนเท่านัน้ ยกตวัอย่างเช่น 
เวลาทีค่ณุตอบแบบสอบถาม แล้วมใีห้กรอกชือ่
สามีหรือภรรยา ถ้าคุณยังไม่ได้แต่งงาน คุณ
ก็จะต้องเขียนในช่องนั้นว่า “N/A” คือ “ไม่มี” 
นั่นเองครับ

e.g. หรือ eg เป็นอักษรย่อของค�าภาษา
ละติน exampli gratia แปลว่า for example 
หรือ “ดังตามตัวอย่างดังนี้” หรือ “ดังนี้” หรือ 

“อาทิเช่น” เราใช้ในรูปประโยคแบบนี้ครับ Car 
sales in Thailand continues to show strong 
domination by leading Japanese brands 
e.g. Toyota, Honda and Nissan.

i.e. หรือ ie เป็นค�าย่อของค�า ละติน id 
est แปลว่า that is (to say) หรือในภาษา
ไทย “นั่นคือ” ใช้กันในรูปประโยคแบบนี้ครับ 
The country north of the US border i.e. 
Canada was once colonized by Britain 
and France.

MC>> Master of Ceremonies >>        
ผู้ด�าเนินรายการ

AIDS>> Acquired Immune Deficiency 
Syndrome>> โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง

VIP>> Very Important People >>บคุคล
ส�าคัญ

SMS >>Short Message Service>> 
บริการส่งข้อความอักษร

MMS>> Multimedia Message Service 
>>บริการส่งข้อความภาพและเสียง

DNA>> Deoxyribonucleic acid >> 
ดีเอ็นเอบรรจุรหัสทางพันธุกรรมสิ่งมีชีวิต

ต่อไปนี้ออกจะเป็นพวกติดสแลงสักหน่อย 
มักเจอใน M หรือ Chat ครับ

ASAP = As Soon As Possible = เร็ว
สุดเท่าที่เร็วได้

ATM = At the Moment = ในตอนนี้
BC = Because = เพราะว่า
BF = Boyfriend = แฟนผู้ชาย
BG = Big Grin = (ยิ้มอยู่)

เที่ยวนี้มีเรื่องเดียวมาฝาก แต่เป็นเร่ือง     
ใกล้ตัว และคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่ บางทีเรา

อาจเคยเจอค�าๆนี้มาบ้างแล้ว แต่ก็นึกไม่ออก
ว่ามันคืออะไร ครับ-เรื่องอักษรย่อ--มาดูกัน
เลยดีกว่าว่า ค�าและความหมายมันคืออะไร

อักษรย่อ
และความหมาย

เทีย่วนีข้อว่าด้วยเรือ่งของอกัษรย่อโดยเฉพาะ
นะครับ อักษรย่อ (Abbreviation) คือกลุ่ม

ตวัอกัษร ทีย่่อมาจากค�า หรอื วล ีเพือ่ประหยดั
เวลาในการเขียน มักเจอในเมล์, จดหมาย, 
บัตรเชิญ ที่ปัจจุบันได้มีการน�ามาใช้เป็นสากล
ไปแล้ว ซึ่งผู้เรียบเรียงได้ค้นและน�ามาจากต้น
ทางหลายๆแห่ง รวมทั้งจาก Wikipedia แล้ว
น�ามารวบรวมไว้เพื่อประโยชน์ในการสื่อสาร
สมัยใหม่ ด้วยทุกวันนี้การสื่อสารออนไลน์น้ัน 
มักจะใช้ค�าสั้นๆค�าย่อ แต่ได้ใจความ เพื่อ
เป็นการประหยัดเวลา

ผู้รวบรวม เรียบเรียง ต้องการให้เผยแพร่
หรือแชร์กันให้มากๆโดยมิได้เรียงตามล�าดับ
อักษรแต่อย่างใด

น�ามาให้ทราบกันคล้ายๆกับบทต่อมาที่
เคยน�ามาให้ทราบกนัก่อนหน้านีเ้มือ่สกัปี หรอื
สองปี ที่ผ่านมา 

เริม่กนัตัง้แต่ค�าทีคุ่น้ๆกนั แต่หลายๆท่าน
อาจจะไม่ทราบที่มาที่ไป คือ “RSVP” ตัวย่อนี้
มาจากวลีภาษาฝรั่งเศสที่ว่า “Repondez Sil 
Vous Plait” ซึ่งแปลเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า 
“Please Respond” หรอื “กรณุาตอบกลบั” ปกติ
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เรื่องเล็กน้อย
NP = No Problem = ไม่มีปัญหา
NVM = Never Mind = ไม่เป็นไร
OIC = Oh, I See = อืมๆ เข้าใจแล้ว
OMG = Oh My God = โอ้พระเจ้า o_O
PCM = Please Call Me = โทรมาหาที
PLS = Please = ได้โปรด นะๆ ๆ ๆ
PLZ = Please = ได้โปรด นะๆ ๆ ๆ 
Q = Question = ค�าถาม
RUOK? = Are You Okay? = เธอโอเค                                                     

มั้ย?
SIT = Stay in Touch = แล้วตดิต่อกนัใหม่
SOZ, SRY = Sorry = ขอโทษที
SYS = See You Soon = แล้วพบกันใหม่
TBA =  To Be Announced รอการ

ประกาศอย่างเป็นทางการ
THX = Thanks = ขอบใจจ้า
TIA = Thanks in Advance = ขอบคุณ

ล่วงหน้า
TTYL = Talk to You Later = แล้วคุย

กันใหม่นะ
TY = Thank you = ขอบคุณ
U = You = คุณ
U2 = You Too = แล้วเธอล่ะ
WB = Welcome Back = ขอต้อนรับ

กลับมา
WFM = Works for Me = ส�าหรับฉัน

แล้วได้ผลนะ
XOXO = Hugs and Kisses = รักนะ 

จุ๊บๆ
Y = Why = ท�าไมล่ะ
YW = You are Welcome = ด้วยความ

ยินดี
ZZZ = Tired or Bored = คร่อก....ฟี้~
a.k.a. ย่อมาจาก also known as ที่      

ใช้กับชื่อคนในการรายงานข่าว เช่น One 
of Thailand’s top models, Patcharapha                                        
Chaichuea a.k.a. Aum Patcharapa,       
appears to be most admired by readers 
of the FHM magazine. อกัษรย่อนีจ้ะไม่ใส่จดุ 
(Period) โดยเขียนว่า aka ก็ได้ครับ

เวลาเราดูโฆษณาเช่า หรือขายบ้าน ใน
หนงัสอืพมิพ์ต่างประเทศ มกัจะพบค�าย่อต่างๆ
เหมือนกับเห็นโฆษณาขายรถยนต์ตามหน้า
หนังสือแบบ อวทม. ที่หมายถึงแอร์ วิทยุ/เทป 
แม็กซ์ อะไรแบบนี้

BIR - Built in Wardrobes ตู้เสื้อผ้าแบบ

บิลท์-อิน
Adv / Ava - Advance ล่วงหน้า
Cl - close ใกล้
Insp - Inspect ตรวจสอบ/ดูบ้าน
LUG - Lock up Garage โรงรถแบบ

มีประตูล็อคได้
OFP - Open Fireplace เตาไฟให้ความ

ร้อนแบบเผาไม้/ถ่าน แล้วมีควันออกไปข้าง
นอกจากปล่องไฟ

OSP - Off Street Parking ที่จอดรถใน
บริเวณบ้าน

Pref - Prefer ต้องการ......มากกว่า
Trans - Transport การคมนาคม การ

เดินทาง
WB - Weather Board บ้านแบบที่ไม่     

ใช้การก่ออิฐ ใช้ไม้ Weather Board เป็นผนัง
BV - Brick Veneer บ้านแบบก่ออิฐ
ONO - Or Nearest Offer หรือเสนอ

ราคาที่ใกล้เคียง
Pwk - Per Week ต่อสัปดาห์
Pcm - Per Calendar Month ต่อเดือน

ตามปฎิทิน (เช่นเริ่มต้นเช่าวันที่ 10 ก็ครบ
เดือนวันที่ 9 เดือนหน้า)

R/O - Room Only เฉพาะห้องพกั ไม่รวม
บิลค่าน�้า ค่าไฟ โดยมากไม่มีเฟอร์นิเจอร์

U/F - Unfurnished ไม่มีเฟอร์นิเจอร์
Furn - Furnished มีเฟอร์นิเจอร์
WC - Water Closet (Toilet) ห้องสุขา
Yd - Yard สวน
Adj - Adjacent ใกล้กับ
Hws - Hot water system ระบบน�้าร้อน
Neg - Negotiable ต่อรองได้
Htr - Heater เครื่องท�าความร้อน
F/B - Full board มอีาหารให้ 3 มือ้ ต่อวนั
จากนี้ไปออกจะวัยรุ ่นหน่อยครับ โดย       

ใช้เสียงของเลข 8 (Eight) กับเลข 4 (สแลง
ฝรั่งจะออกเสียงเป็น For) เข้ามามีส่วนร่วม
ด้วย วัยรุ่นมักนิยมใช้กัน

AAR8 (At Any Rate) เท่าไหร่ก็ได้
B4N (Bye for Now) ไปก่อนหละ ไป

แล้วนะ
CUL8R (See you later) แล้วเจอกัน
H8 (Hate - I H8 U) ฉันเกลียดแก!!
L8 (Late) สาย
ครบั, ทัง้หลายทัง้ปวงกว่็ากนัเท่านีก่้อน มี

อะไรใหม่ๆ จะน�ามาเล่าสู่กันฟังอีกครับ

BOTOH = But on the Other Hand = 
แต่ในทางกลับกัน

BRB = Be Right Back = แป๊ปนึง 
เดี๋ยวมา

BTDT = Been There, Done That = ไป
มาแล้วท�าเรียบร้อยแล้ว

BTW = By the Way = อย่างไรก็ตาม, 
เออ ลืมไป, แต่ยังไงก็ตาม (ความหมายน้ี     
ใช้ได้หลายค�าเช่น But, Anyway, Anyhow, 
However, Nevertheless, In Any Case)

COZ = Because = เพราะว่า
CU = See You = แล้วเจอกัน
CV = Curriculum Vitae ประวัติส่วนตัว 

ความหมายเดียวกับ Resume
EZ = Easy = ง่าย
FAQ = Frequently Asked Questions = 

ค�าถามที่พบบ่อยๆ
FYI = For Your Information = แจ้ง

เพื่อรับทราบ
GF = Girlfriend = แฟนผู้หญิง  
GJ = Good Job = ท�าได้ดีมาก!
GL = Good Luck = โชคดีนะ
GRT = Great = เยี่ยม!
GW = Good Work = ท�าได้ดีมาก
HAND = Have A Nice Day = โชคดีนะ
IC = I See = เข้าใจล่ะ, อืม เข้าใจ
IMO = In My Opinion ฉันคิดว่า...
IMPOV = In My Point of View = ฉัน

คิดว่า....
IOW = In Other Words = ถ้าจะพูดอีก

อย่างก็..
IRL = In Real Life = ในชีวิตจริง
JIC = Just in Case = เผื่อไว้
JK = Just Kidding = ล้อเล่นน่า...
JTLYK = Just to Let You Know = แค่

บอกให้รู้ไว้
KIS = Keep It Simple = เอาง่ายๆ
KIT = Keep in Touch = ติดต่อกันอีกนะ
LMAO = Laughing My Ass Off =     

กร๊ากกก แบบว่าอย่างฮา
LOL= Laughing Out Loud = หัวเราะ 

(ปกติ) หรือใช้ 555+
LWOP = Leave Without Pay ลางาน

แบบแมนๆ ไม่ต้องจ่ายตังค์ให้ฉันนะ..
NE Any (ใช้ได้เยอะ เช่น Neway คือ 

Anyway)
NBD = No Big Deal = ไม่มีปัญหา 
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อย่าเพ่อได้เบือ่ซฟีูด้หรอือาหารทะเลกนันะ
ครบั ขอแนะน�าอกีสกัหาบ สกัเพงิ เพราะ

เพิ่งไปเจอแบบเล่าสู่กันมาปากต่อปาก และก็
อย่างที่บอก คือช่วงหลังๆต้องลงไปแม่กลอง
ทุกเดือน แล้วร้านที่ว่านี่อยู่แถบเมืองปราณ
ทางไปอุทยานสามร้อยยอด ก็เลยวางแผน    
ได้สบายๆกบัการเดนิทางไปแม่กลองเทีย่วหลงั
สุด เพราะหนก่อนนั้นออกจาก ‘ลมทะเล’ แล้ว 
ก็ไปค้างหัวหินต่อคืนนึง ช่วงค�่าของเท่ียวน้ัน
ไปเดินเล่นแถวตลาดจักจั่น เจอของ ‘ท�ามือ’ 
ถกูใจเข้า กเ็ลยว่าเอาไว้ชิน้หนึง่ ซึง่ต้องใช้เวลา                 
ท�าสี่ซ้าห้าวัน ต้องกลับไปเอาเที่ยวหน้า

มาแม่กลองหนนี้ก็เลยวางแผนได้ง่ายๆ
แบบสายๆ รองท้องก่อนออกจากกรุงเทพฯไป
เสรจ็ธรุะทีแ่ม่กลองบ่ายจดัๆใช้เวลาขบัรถแบบ
สบายๆก็ไปถึงเพิงซีฟู้ดแบบบ้าน บ้าน ที่ว่า มี
เวลาดื่ม กิน จนพลบค่อยย้อนกลับมาหัวหิน
จัดการเรื่องข้าวของที่สั่งท�าเอาไว้ แล้วค่อยตี
รถขึ้นกรุงเทพฯแบบมิพักต้องเป็นกังวลเร่ือง
รถราว่าจะมีมาก

พูดถึงตลาดจักจั่น นั้นคือช่ือแบบเดิมๆ
ที่เรียกกันตั้งแต่เปิดใหม่ๆแม้จะมีช่ือเป็นฝร่ัง
ว่า Cicada แต่ผู้คนแถบนั้นท่ีไปเดินกันยุค
แรกๆยังชอบเรียกกันว่าตลาดจักจั่นมากกว่า 
เพราะมันเป็นเอกลักษณ์ที่พอค�่าคืนลง เสียง
จักจั่น หรีด หริ่ง เรไร จะร้องระงมกันบรรเลง
เป็นเสยีงดนตรธีรรมชาตก้ิองไปทัว่ เป็นตลาด
ยามค�่าที่เปิดให้พ่อค้า แม่ขาย ที่ส่วนใหญ่เป็น
วัยเปี่ยมพลังได้มา ‘ปล่อยของ’ กันอย่างเต็มที่ 

มุ ม ส บ า ย  ■   ‘ถมทอง’

เพราะแนวคดิของการท�าตลาดนีก้เ็พือ่ต้องการ
ให้เป็นตลาดศิลปะ สินค้าจึงเป็นพวก ‘ท�ามือ’ 
อย่างที่บอกข้างต้นซะเป็นส่วนใหญ่ นอกจาก
สินค้าแล้ว ยังมีการแสดงนานารูปแบบทั้งใน
ด้านดนตรี และการละคร ของคนรุ่นใหม่โดย
เฉพาะ ตลาดเปิดช่วงพลบๆของวันศุกร์ เสาร์ 
เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวที่มาค้างหัวหินช่วง
สุดสัปดาห์

หลงัๆคนกรงุรูจั้กและไปกันมากขึน้เรือ่ยๆ 
ตลาดจักจั่นที่เคยเรียกติดปากก็หายไป กลาย
เป็นว่ากินเสร็จมื้อเย็นแล้วมักจะชี้ชวนกันไป
เดิน Cicada ท�าให้ตอนนี้ไปถามใครต่อใคร
ที่แม้จะเคยไปเดินมาสามส่ีรอบแล้ว ว่ารู้จัก
ตลาดจักจั่นที่หัวหินไหม ในห้าคนสิบคนเชื่อ
ว่ามีไม่น้อยที่ไม่รู้จัก

ตลาดจักจั่นหรือ Cicada Market อยู่ทาง
ไปเขาตะเกียบ เลย ‘ชีวาศรม’ ไปหน่อย ก็จะ
เป็นซอยทางเข้าโรงแรม Hyatt ติดๆกับทาง
ลงไปยงัโรงแรมและเป็นทางลงทะเลนัน่แหละ
ครบั คอืทีต่ัง้ของตลาดจกัจัน่ ปกตเิป็นพืน้ทีโ่ล่ง 
กว้างขวาง แต่พอช่วงบ่าย ๆ วนัศกุร์ กจ็ะเริม่มี
แผงค้า เพิงค้า หลากหลายรูปแบบ ที่บ่งบอก
ความเป็นอาร์ทตัวพ่อ อาร์ทตัวแม่ มาประชัน
กันอย่างน่าชม ตลาดจะคึกคักและคลาคล�่าไป
ด้วยผู้คนต้ังแต่ต้นๆค�่า แล้วค่อยๆไปซาเอา
ช่วงดกึๆใกล้ๆเทีย่งคนืหรอืกว่านัน้หน่อย หาก
คณุๆยงัไม่เคยสมัผสั มโีพรแกรมไปหวัหนิครัง้
ใหม่อย่าลืมแวะไปเที่ยวเดินดูซีครับ

เอ้า, กลบัมาท่ีซฟีูด้แบบบ้านๆกนั ลายแทง

ที่ไปนี่ หาไม่ยากครับ ไม่ว่าจะมาจากเส้น By 
Pass หรอืออกจากหวัหนิ พอเลยแยกปราณบรุี
ไปทางประจวบคีรีขันธ์ได้ไม่ไกลนัก ก็จะเจอ
แยกไฟแดงที่เลี้ยวซ้ายไปทาง ‘อุทยานแห่ง
ชาติสามร้อยยอด’ ก็เลี้ยวไปข้างนั้นแหละครับ 
ตรงไปเรือ่ยๆประมาณยีส่บิกว่ากโิลกระทัง่เหน็
ทางเข้า ‘ถ�้าพระยานคร’ ทางด้านซ้าย ก็เลี้ยว
เข้าไป อีกไม่ถึง 2 กิโลเมตร สังเกตขวามือจะ
เห็นป้าย ‘ยกซดซีฟู้ด’ วางอยู่ริมถนนแบบป้าย
ตั้งพื้น เลี้ยวผ่านเพิงอาหารเข้าไปได้เลย ด้าน
ในมีที่จอดรถกว้างขวาง มีซุ้มนั่งดื่ม กิน เป็น
ซุ้มๆอยู่ทางด้านซ้าย ส่วนทางด้านขวานอก
จากมีซุ ้มแบบที่ว่าแล้ว ยังมีเพิงยาวแบบตั้ง
โต๊ะเป็นโต๊ะๆเรียงรายให้เลือกนั่งตามสะดวก 
แถบขวานั้นจะมีชายคลองเลียบยาวตลอด               
ได้บรรยากาศดีครับ

มาที่นี่แล้ว นอกจากอาหารทะเลสดๆ
พร้อมน�้าจ้ิมที่จัดจ้านเกินมาตรฐานเล็กน้อย 
ที่ใครชอบรสจัดจะต้องซู้ดปากด้วยความชอบ
แล้ว ควรสั่งย�าชะคราม กับชะครามผัดน�้ามัน 
มาแนมด้วย และอีกจานที่ไม่ควรพลาดก็คือ 
‘หมึกผัดกะปิ’ ครับ ก็แถบนี้มิได้ห่างคลองโคน
สักกี่มากน้อย เพราะฉะนั้นเรื่องกะปิที่ใช้นี่ ถึง
รสและได้ความอยู่แล้ว

ทราบว่าเพิ่งเปิดได้ไม่นาน แต่กระแสปาก
ต่อปากมาแรงเหลือเกิน ท�าให้ดูเหมือนวันนี้
หากใครผ่านทางไปแถบนั้น แล้วไม่ได้แวะ ‘ยก
ซดซีฟู้ด’ นี่ น่าจะเชยอยู่ไม่น้อยนะ

อร่อยแบบบ้าน บ้าน
กับ Sea Food ที่เมืองปราณ
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สัมผัส Russound ในงาน สถาปนิก ’56
30 เมษ - 5 พฤษ 2556
บูธเลขที่ L102 (H51) ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1-3, อิมแพ็ค เมืองทองธานี

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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