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Test  ฉ บั บ นี้ :

PSB Imagine T2
5-Way Tower
Loudspeaker  หนา้ 34

Integrated Amp. 
Grand Summer

S a l e !

บั ต ร อ ว ย พ ร วั น เ กิ ด
ตัดบัตรด้านข้างแล้วนำาไปรับส่วนลดพิเศษ

ร า ย ล ะ เ อ ี ย ด ห น ้ า  3

Let the music tap into 
all of your senses.

VISO HP50 
O v e r - E a r  H e a d p h o n e s
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ICบริษัท โคไนซ อีเล็คโทรนิค จำกัด

4 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แยก 2 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร.02.276.9644 (อัตโนมัติ 5 คูสาย) โทรสาร 02.275.7023
ชั้น 4 เซ็นทรัลเวิลด พลาซา โทร.02.255.6451 • ชั้น 3 ซีคอน สแควร โทร.02.721.9223
เชียงใหม โทร.053.222.154 • นครศรีธรรมราช โทร.075.346.752
สาขา      บางกะป • งามวงศวาน • บางแค • สยามพารากอน  สาขา           รังสิต • รัตนาธิเบศร • แฟชั่นไอสแลนด

e-mail: info@conice.co.th • www.conice.co.th

จากบน  (ต าม เ ข ็ มน า ิ ก า ) :   Imagine T2   T  o  w  e  r  , Imagine T   T  o  w  e  r  ,  Imagine B   B  o  o  k  s  h  e  l  f  ,  Imagine C   C  e  n  t  e  r  ,  Imagine S   S  u r  r  o  u  n  d  .

I n t r o d u c i n g

Imagine Series ใหม อนุกรมลาสุดจาก PSB 

Speakers, Canada ลำโพงที่จะเปดบันทึก 

หนาใหมแหงความคุมคา งดงามทั้งงานสราง        

ระดับ Handicraft และเสียงที่เปยมลนดวย 

ประสิทธิภาพระดับไฮ-เอ็นด ดวยเทคโนโลยีชั้นสูง 

ที่ถายทอดมาจาก Synchrony Series โดยตรง 

ในราคาที่คุณสัมผัสได… ส บ า ย ๆ  :-)
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ส า ร บั ญ

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

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

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

บ ท ค ว า ม

 14 อารมณ์ กับ ความรู้สึก
  ใน NHT ที่ผ่านมาหลายซีรีส์

 16 มองอดีต 40 ปี และปัจจุบัน
  นิตยสาร The Absolute   
  Sound

 20 Top 40 Best Sounding   
  Recordings
  40 ปี 40 แผ่นบนัทกึเสยีง
  ยอดเยีย่ม ในมมุมองของ 
  The Absolute Sound 
  [ตอนที ่1]

ท ด ส อ บ

 34 Test Reports
  PSB Imagine T2
  Loundspeaker 
  Tower of Power

 37 Test Talk
  PSB Imagine T2
  5 - Way Tower Speaker

ป ร ะ จ ำ ฉ บั บ

 3 หมายเหตุจาก บ้ า น ท ว า ท ศิ น

 4 ที่เห็นและเป็นไป

 6 จากโชว์รูม

 10 ประดิทินกรุงเทพฯ

 11 New Products

 28 Custom File

 43 Movie Review

 46 เฮลธ์ แอนด์ แคร์

 48 Oral Care

 49 ไลฟ์ แอนด์ สไตล์

 50 มุมสบาย

โอโฮ ฝนตกมากมาย มท่ีานใดเดอืดร้อนเพราะน�า้ท่วมไหมคะ? หวงัว่าจะไม่นะคะ หวงัว่า                                                                                          
ทุกอย่างจะเรียบร้อยกับทุกๆท่านนะคะ 
  ดฉินัก�าลงัยุง่อยูก่บัการน�าคณะนกัร้อง Vianna Boys Choir มาจากประเทศ Austria เดก็ๆคณะนี้                                                                                              
ร้องเพลงเพราะมาก เพราะเสียงยังไม่แตก และเป็นทีรู่จ้กักนัทัว่โลกเลยทเีดยีว ถ้าท่านใดอยากฟังเพลง                                             

เพราะๆ และด ูAction ของเดก็ๆ กข็อเชญิซือ้บตัรได้เลยนะคะ มกีารแสดงที่อาคารอายะดา โรงเรียน                                                                                            
วัฒนาวิทยาลัย วันที่ 5 พฤศจิกายน เวลา 19.00น. นะคะ ติดต่อถามเรื่องบัตรได้ที่คริสตจักรวัฒนา 
หมายเลขคุณอี๊ด 089-488-8460 มีหลายราคาค่ะ ตั้งแต่ 800 ถึง 10,000 บาทนะคะ

เข้าเรื่องของบริษัทดีกว่านะคะ อยากจะเล่าว่าตอนนี้คุณอธิวัฒน์ คุณสุราช และดิฉัน ได้ร่วมกัน
จัด Campaign น่ารัก น่ารักไว้ให้ ดูในเล่มนะคะ ทั้งลด ทั้งจัดชุด และยังมีผ่อน 0% 6 เดือนด้วยนะคะ 
น่าซื้อมากมายเลยค่ะ

ชาวขอนแก่นคะ อย่าลืมนะคะ เรามีนัดกันนะคะในวันที่ 24 ถึง 27 ตุลาคมนี้ เราจะเดินทางไป
ขอนแก่น ไปเยี่ยมพี่น้องชาวภาคอีสานกันนะคะ มีรายการขายพิเศษที่จะน�าไปให้ พี่น้องทางด้านทิศตะวัน
ออกเฉียงเหนือมากมาย และในวันที่ 27 ตุลาคม เวลา 16.00น. คุณอ๋อม อรรคพันธ์ จะไปร่วมสนุกกับ
สมาชิกของพวกเรา และเรามีของที่ระลึกมากมายเลยค่ะ มาพบกัน มาเห็น
หน้าเห็นตากันบ้างนะคะ

และอย่าลืมนะคะช่วงนี้ฝนตก ถ้าบ้านใครอยู่ใกล้ทางน�้า หรือเคยมี
ประวัติฝนตกน�้าท่วม อย่าลืมเอาของขึ้นไว้ในที่สูงด้วยนะคะ โดยเฉพาะเครื่อง
เสียงตัวโปรดของท่านค่ะ

เดือนนี้มีรายการเกี่ยวกับเครื่องเสียงและล�าโพง แต่ตัวที่น่ารัก น่าซื้อ
มากๆ เราน�ามาแนะน�าคอื ตวันีค่้ะ (ดรูปูด้านขวานะคะ) น้องน้อย SoundCast                                                                        
อุ้มไปฟังที่ไหนได้หมดเลย เสียงดี น่ารัก ไม่ต้องเสียบไป Bluetooth ได้ โอ้โฮ 
ดีไปหมดเลยค่ะ

คิ ด ถึ ง ทุ ก ท่ า น น ะ ค ะ  
รั ก ษ า สุ ข ภ า พ ย า ม ฝ น ต ก น ะ ค ะ

สวสัดี
ชาว บ้ า น ท ว า น ศิ น

ท่ีรกัทกุท่าน

To…Our dear member
ชาว บ้ า น ท ว า ท ศิ น อยากมีส่วนร่วมฉลองวันเกิดกับท่านสมาชิก

ท่านที่เกิดเดือนธันวาคม - กุมภาพันธ์
สามารถน�าบัตรอวยพรนี้ไปรับส่วนลดพิเศษได้ที่สาขาของเราทุกแห่ง

โดยสินค้าปกติ เราจะลดเพิ่มจากราคาสุทธิอีก 10% 
แต่ถ้าเป็นสินค้าจัดโพรโมชันประจ�าเดือน ที่ลดมากๆแล้ว เราก็จะลดให้อีก 5%

*** ทั้ ง นี้ ก รุ ณ า ตั ด บั ต ร อ ว ย พ ร ไ ป ด้ ว ย น ะ ค ะ ***
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Magic Dongle           
Enlarging “Thing”      
On Screen

เวลาเราเล่นคอมพิวเตอร์อยู่เรา
ย่อมต้องการความเป็นส่วนตัว

ในระดับนึงใช่มั๊ยคะ เพราะบางที
การเสพย์คอนเทนต์บางอย่าง                            
ผู้ปกครองก็ไม่เห็นด้วย เราเลย
ต้องมีวิทยายุทธ์เฉพาะตัวอาศยั
ความว่องไวในการคลกิปุม่“มนิไิซส์”                            
เพื่อให้หน้านั้นมันหดลงไปอย่าง                      
รวดเรว็ แต่ Gadget ตวันีต้รงข้าม                                          
กับที่เกริ่นมาเลยค่ะ เพราะมัน
เป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยแบ่งปันสิ่งที่
เราดูให้กับทุกคนที่อยู่ในบ้านซึ่ง
มีชื่ออันเก๋ไก๋ว่า “Chromecast”                        
แค่ชื่อก็พอจะเดากันออกแล้ว                        
ใช่มั๊ยคะว่าเป็นของ Google 
แน่นอน การใช้งานก็แค่เสียบ
เจ้า Chromecast ขนาดเท่า                            
หัวแม่มือไปที่พอร์ท HDMI   

ที่ เ ห็ น แ ล ะ เ ป็ น ไ ป

APPLE TV นะจ๊ะ เพราะทาง
ค่ายเค้าบังคับมาจ้า ราคาอยู่ที่ 
1,090.-บาทนะคะ สนใจข้อมูล
เพิ่มเติมลอง Search ดูจากลิงค์
ที่แนบมาค่ะ

  ■ ที่มา: google.com

สายรัดข้อมือ                   
ที่จะตามติดชีวิตคุณทุกฝีก้าว

F lex ถอืเป็นนวตักรรมล่าสดุ                      
ที่ก�าลังมาแรงส�าหรับคน

ใส่ใจสุขภาพนะคะ เพราะเพียง
แค่สวมใส่ไว้ เจ้าสายรัดข้อมือ
อัจฉริยะนี้ จะคอยตามติดชีวิต
ของคุณในทุกๆวินาที ด้วย
คุณสมบัติอันโดดเด่นอย่างการ
นบัจ�านวนก้าวของการเดนิ รวม
ถงึค�านวณปริมาณพลังงานที่
ได้รับและเผาผลาญไปแต่ละวัน                            
โดยโพรแกรมนี้สามารถแนะน�า                       
เกี่ยวกับการรับประทานอาหาร                        
หรอืออกก�าลังกายอย่างเหมาะสม                             
จนคุณบรรลุเป้าหมายตาม
ต้องการ หรือแม้แต่ตอนนอน
หลับ ก็ยังช่วยวดัปรมิาณการ
นอนหลบัสนทิของคุณ แถมยัง                  
ใช้เป็นนาฬิกาปลุกเพื่อท�าให้
คุณปรับเปลี่ยนวิธีการนอนได้
ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะ ราคาประมาณ 

2,000.-บาทเท่านั้น
  ■ ที่มา: fitbit.com

August Smart Lock               
เปิด-ปิดประตูบ้าน          
แบบไม่ใช้กุญแจ

ใครชอบลมืกญุแจบ้านไว้ในบ้าน                     
บ้างคะ? นี่ล่ะคนนึงที่ชอบ

ล็อคประตูบ้านขังไม่ให้ตัวเอง
เข้าไปข้างใน 555 แต่จะดีซัก
แค่ไหนคะ ถ้าเราสามารถเข้า
ออกบ้านได้โดยไม่ต้องใช้กุญแจ 
โดยที่ยังคงความปลอดภัยไว้
อยู่ Yves Behar of Fusepro-
ject จับมือร่วมกับ Jason 
Johnson ช่วยกันพัฒนา 
August Smart Lock ขึ้นมา 
สั่งงานการล็อค และปลดล็อค
ประตูบ้านด้วยการเชื่อมต่อกับ 
Smartphone และเราสามารถ                        
ตั้งค่าให้ปลดล็อคส�าหรับบุคคลใน                    
contact list เราได้ ไม่ต้องเสีย
เวลาไปเปิด-ปิด ประตูบ้าน หรือ
แม้แต่ตอนที่เราไม่อยู่ ปลอดภัย
จากขโมย เพราะเราเป็นคนเลือก                  
ตั้งค่าเปิดประตูให้คนที่ได้รับ
เชิญเท่านั้น ถ้าหากไฟดับ หรือ              
สมาร์ทโฟนของคุณแบตหมด                  
กไ็ม่จ�าเป็นต้องกงัวลว่าจะมผีลต่อ                     

หลงัจอ เชือ่มต่อไวไฟกบัอปุกรณ์ให้
เรียบร้อย ไม่นานรายการโปรดที่                            
เราก�าลังดูอยู่บน Youtube ก็จะ                             
ดีดเข้ามาที่หน้าจอใหญ่ได้ทันที
พร้อมให้ทุกคนในครอบครัวสนุก
ไปพร้อมกัน ปอลอ...ไม่รองรับ 
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การท�างานของเจ้ากุญแจ
นี้นะคะ เพราะมันไม่ได้ใช้
พลังงานจากไฟฟ้าหรอืสญัญาณ
บลทูธูค่ะ แต่ใช้พลังงานจาก
แบตเตอรีย์ เมื่อพลังงาน
ใกล้จะหมด เจ้ากุญแจนี้จะส่ง
สญัญาณเตอืนมายงัสมาร์ทโฟน                         
ของคุณ เพื่อท�าการเปลี่ยน
แบตเตอรีย์ได้ทันที ใครอยาก
ลองสั่งซื้อได้จากเว็บไซท์เลยค่ะ                    
6,000.-บาทโดยประมาณ

  ■ ที่มา: august.com

อย่าเรียกว่า “บ้า”         
เรียกว่า “คลั่งไคล้” จะดีกว่า

ขนาด 209 โวลท์ ที่ซ่อนอยู่ใน
โครงจักรยาน เพื่อเพิ่มพลังการ
ปั่นให้คุณและใช้วิ่งได้ไกลถึง 60 
กม. ส่วนคอแฮนด์มีจอแสดง
สถานะแบตเตอรีย์และระดับ
พลังงานของมอเตอร์ รวมถึง
ชิพ GPS ซึ่งน่าจะถูกฝังไว้ตรง

ไหนสักแห่ง แต่เสียดายที่มีสีมา
ให้เลือกแค่แดงหรือเทาเท่านั้น
ค่ะ หากท่านผู้อ่าน LE สนใจ 
สามารถอ่านรายละเอียดพร้อม
ภาพประกอบได้จากเว็บด้านล่าง
นะคะ ราคาไม่จิ๊บๆค่ะ 80,000.-
กว่าบาทเลยทีเดียว

  ■ ที่มา: vanmoof.om 

เจ้าโรบอทดูดฝุ่น          
ม้วฟ..ม้วฟ

เ จ้าหุ่นยนต์ดูดฝุ่นตัวนี้มีชื่อ
เรียกว่า “iRobot Roomba 

660” ค่ะ ถูกดัดแปลงแล้ว
ดัดแปลงอีกจนมาถึงรุ่นล่าสุด 
ที่สามารถตั้งเวลาการท�าความ
สะอาดในแต่ละวันได้ รุ่น
นี้มีความโดดเด่นตรงที่เมื่อ
พลังงานของมันใกล้หมด หรือ
หมดเวลาที่ตั้งไว้ มันก็จะค่อยๆ
กระดึ๊บ..กระดึ๊บ กลับไปนอน
ชาร์จพลังด้วยตัวเองที่แท่น

ชาร์จค่ะ เตรียมพร้อมส�าหรับ
ดูดฝุ่นวันต่อไป นอกจากจะไม่มี
เสียงรบกวนตอนเครื่องก�าลัง
ท�างานแล้ว มันยังสามารถดูด
ฝุ่นละออง, สิ่งสกปรก, เส้นผม                        
และเศษเล็กเศษน้อยออกจาก
พรม, กระเบื้อง, ไม้เนื้อแข็ง 
และพื้นลามิเนท ด้วยการปรับ
โหมดการท�างานอย่างอัตโนมัติ 
เพื่อให้เหมาะสมกับพื้นผิวที่             
แตกต่างกันในแต่ละจุดรอบๆ
บ้านของคุณอีกด้วย ภายใน
กล่องจะมีเครื่องสร้างผนังจ�าลอง
แถมมาให้ด้วยค่ะ เพื่อให้เรา
ท�าการยิงล�าแสงอินฟราเรดเพื่อ
กั้นไม่ให้ Roomba เดินผ่าน ดัง
นั้นคุณสามารถจ�ากัดขอบเขตให้
หุ่นยนต์อยู่เฉพาะบริเวณที่คุณ
ต้องการได้นั่นเอง สนใจสมศรี
ปี 2013 ไปดูดฝุ่นซักตัวมั้ยคะ 
ราคา 20,160.-บาทเท่านั้นค่ะ 

  ■ ที่มา: iRobot.com

ผู้
ผลิตจักรยานสัญชาติ   
เนเธอแลนด์อย่าง 

Vanmoof มีความเชี่ยวชาญใน
การประสานการท�างานของ               
อุปกรณ์ต่างๆเข้าด้วยกันค่ะ โดย
จักรยานรุ่นก่อนหน้ามาพร้อม
กับไดนาโม ซึ่งอาศัยการหมุน
ของล้อสร้างพลังงานไฟฟ้า
ให้ไฟหน้าที่ฝังลงไปในเฟรม
เพื่อป้องกันการขโมย แต่ความ
พยายามครัง้ล่าสดุของพวกเขานัน้                         
ถือเป็นการประสานงานครั้ง
ยิ่งใหญ่ทีเดียว เริ่มจากมอเตอร์
ไฟฟ้าที่ซ่อนอยู่ในแกนด้านหน้า
ส�าหรับจ่ายไฟให้แบตเตอรีย์



จ า ก

โชว์รูม
■   ‘หนึ่งเดียว คนเดิม’

สวัสดีค่ะ สวัสดีเดือนแห่ง
ปลายฝนต้นหนาวกันนะคะ   

ช่วงนี้ตอนที่เขียนต้นฉบับอยู่นี้   
“หนึ่งเดียว คนเดิม” ก็ก�าลังรู้สึก
ร้อนๆหนาวๆอย่างไรชอบกล 
เพราะเห็นน้องน�า้เริ่มท่วม                          
พี่น้องในหลายๆจังหวัดกัน      
ก็รู้สึกเป็นห่วงเหลือเกินค่ะ เป็น
ห่วงทั้งท่านสมาชิกต่างจังหวัด 
และก็เป็นห่วงตัวเองอยู่เหมือน
กันว่า ปีนี้จะได้อพยพมานอนที่
โชว์รูม ซอยหอการค้า อีกหรือ
เปล่า

กห็วงัว่าคงไม่ต้องนะคะ                        
อารมณ์ตอนนีม้นัประมาณว่า                            
นกึถงึอดีตเมื่อสองปีก่อนแล้ว    
ก็หวิวๆอย่างไรชอบกลค่ะ

เอาเป็นว่าอย่าไปคิดมาก     
ปีนี้น้องน�า้คงยังไม่มานะคะ    
เรามาดูกันดีกว่าว่า เดือนนี้     
เรามีอะไรมาโพรโมชันกันเลย

สินค้าโพรโมชันประจำาเดือน                           
16 ตุลาคม                
ถึง15 พฤศจิกายน 2556

เนื่องจากช่วงเดือนมิถุนายน-
กันยายนที่ผ่านมา เรามี                       

โพรโมชันออกมาหลายชิ้น                          
เหมอืนกนั ซึง่มเีรือ่งทีน่่าเสยีดาย                                        
อยู่อย่างหนึ่งคือ ระยะเวลาการ
ออกโพรโมชันลดราคานั้น ไม่
ตรงกับการออกหนังสือ Life 
Entertainment ของเราค่ะ ท�าให้
การกระจายข่าวของเรานั้น   
ท�าได้แค่เพียงผ่านทาง SMS, 
เว็บไซท์ และทาง Facebook  
ซึ่งก็ยังมีสมาชิกอีกหลายต่อ
หลายท่าน ที่รับข่าวสารผ่านทาง
วารสาร LE นั้น ไม่ทราบข่าวกัน
และก็พลาดโพรโมชันไปอย่างน่า
เสียดาย 

เราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะ
คะ นั่งประชุมสุมความคิดกัน       
ก็เลยตกลงว่าในรอบหนังสือ LE             
ฉบับนี้ เราจะจัดการ “รวมฮิท” 
เอาโพรโมชันที่เราท�าไปเมื่อ

ช่วงเดือนมิถุนายน-กันยายน       
ที่ไม่ได้มีโอกาสน�าเสนอผ่านทาง
หน้าหนังสือนี้ กลับมาจัดใหม่                         
กันอีกครั้ง เพื่อท่านแฟนๆ
หนังสือ LE กันโดยเฉพาะค่ะ

ส่วนสินค้าจะมีอะไรมา
ติดตามกันเลย ลดเยอะจริงๆค่ะ 
ทั้งแบบเป็นชิ้นเป็นชุดเลยค่ะ

NAD NAD NAD 
ราคาดีๆทั้งน้าน

มาดกูลุม่แรก กลุม่อนิตเิกรตเตด 
แอมป์ ค่ะ ราคาเด็ดๆเผ็ดกัน
ดังนี้ 

NAD C 316BEE จากราคา

ตั้ง 16,000.-บาท ราคาลดพิเศษ 
11,160.-บาท

NAD C 326BEE จากราคา
ตั้ง 23,000.-บาท ราคาลดพิเศษ 
16,000.-บาท

NAD C 356BEE จากราคา
ตั้ง 31,500.-บาท ราคาลดพิเศษ 
21,900.-บาท

NAD C 375BEE จากราคา
ตั้ง 69,000.-บาท ราคาลดพิเศษ 
48,000.-บาท

NAD C 390DD จากราคา
ตั้ง 121,000 บาท ราคาลด
พิเศษ 84,500.-บาท

NAD M2 จากราคาตั้ง 

  ■ NAD C 390DD ราคาลดพิเศษ 84,500.-บาท

  ■ หูฟัง PSB M4U 2 ราคาลดพิเศษ 9,900.-บาท
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320,000.-บาท ราคาลดพิเศษ 
199,000.-บาท

NAD T 748 จากราคาตั้ง 
44,000.-บาท ราคาลดพิเศษ 
21,000.-บาท

NAD VISO 1 จากราคา
ตั้ง 37,000.-บาท ราคาลดพิเศษ 
23,500.-บาท

NAD DAC 1 จากราคา
ตั้ง 15,000.-บาท ราคาลดพิเศษ 
9,900.-บาท

PSB ก็มา

หูฟัง PSB M4U 2 จาก
ราคาตั้ง 18,000.-บาท       
ราคาลดพิเศษ 9,900.-บาท

และทีเด็ดคือ ล�าโพง
มอนิเตอร์แบบมีแอมป์ในตัว
ใหม่ล่าสุด PSB Alpha PS1 
Powered Speaker จากราคา                        
ตั้ง 12,600.-บาท เราขอเสนอ
ราคาเปิดตัวพิเศษสุด 50 คู่แรก

  ■ PSB Alpha PS1 Powered Speaker พิเศษสุด 50 คู่แรกที่ราคา 9,200.-บาท/คู่ 

  ■ OutCast Jr. OCJ420 ราคาพิเศษ 25,000.-บาท และ iCast 
ICT121A ราคาพิเศษ 7,700.-บาท

เท่านั้น ที่ราคา 9,200.-บาท/คู่ 
ราคานี้หมด 50 คู่แรกปุ๊บ ก็ปรับ
ขึ้นไปราคาปกติเลยนะคะ

SoundCast มีทีเด็ด 

OutCast Jr. OCJ420 
ล�าโพงไร้สาย มีแอมป์ในตัว                           
ใช้งานได้ทั้งในและนอกอาคาร                         
รุน่นีป้กตมิรีาคาตัง้ 37,000.-บาท                        
ราคาพิเศษเฉพาะช่วงนี้อยู่ 
25,000.-บาทเท่านั้นค่ะ

จากนั้นก็เป็นสินค้าในกลุ่ม
ไร้สายอีกมากมาย มาให้คุณได้
เลือกหากันแบบเต็มๆ 

อาทิ iCast ICT121A ตัว
ส่งสัญญาณ iPhone เพื่อส่งไป 
OutCast ราคาตั้ง 11,000.-บาท 
ราคาพิเศษ 7,700.-บาท

UAT 250EC ตัวส่งสัญญาณ
จากแหล่งโพรแกรมให้เป็น
สัญญาณไร้สาย 2.4 GHz ราคา
ตั้ง 10,000.-บาท ราคาพิเศษ 
7,000.-บาท

SubCast SCK520 ชุด
แปลงสัญญาณสับ-วูฟเฟอร์    

ให้เป็นสัญญาณไร้สาย ราคา
ตั้ง 14,000.-บาท  ราคาพิเศษ 
9,800.-บาท

SurroundCast SCS 
200 ชุดขยายเสียงล�าโพงเซอร์     
ราวน์ดแบบไร้สาย จากราคา
ตั้ง 11,000.-บาท  ราคาพิเศษ 
7,700.-บาท

BlueCast ตัวรับสัญญาณ                            
Bluetooth AptX ราคาตั้ง     
4,000.-บาท ราคาพิเศษ 
2,800.-บาท

นอกจากนั้นแล้ว เราก็มี
สินค้าจัดชุดอีกคือ 

ชุดราคาพิเศษ 1 
ชุดเพื่อการฟังเพลง
ที่ประหยัดและคุ้มค่าสุดๆ

ประกอบด้วย NAD C 
316BEE Integraged Amp.         
ราคาตั้ง 16,000.-บาท, NAD                          
DAC 1 Wireless USB  DAC                        
ราคาตั้ง 15,000.-บาท และ 
PSB Image B5 Bookshelf                     
Speaker ราคาสุทธิ 18,000.-

  ■ ชุดราคาพิเศษ 1 ชุดเพื่อการฟังเพลงที่ประหยัด และคุ้มค่าสุดๆ
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  ■ ชุดโฮม เธียเตอร์ราคาพิเศษน่าเล่นเสียงดี

  ■ ชุดราคาพิเศษ 3 ชุดฟังเพลงที่ครบเครื่อง

  ■ ชุดโฮม เธียเตอร์ราคาพิเศษประหยัสุดคุ้ม 

  ■ ชุดราคาพิเศษ 2 ชุดมาตรฐานฟังเพลงยอดนิยม

บาท ชุดนี้ ราคาตั้งปกติรวมทั้ง
ชุดราคา 49,000.-บาท แต่เรา
ลดราคาพิเศษเหลือ 30,900.-
บาท

ชุดราคาพิเศษ 2 
ชดุมาตรฐานฟังเพลงยอดนยิม

ประกอบด้วย NAD C 
326BEE Integrated Amp. 

ราคาตั้ง 23,000.-บาท,                      
NAD DAC 1 Wireless 
USB DAC ราคาตั้ง 15,000.-
บาท และ PSB Image B6                         
Bookshelf Speaker        
ราคาตั้ง 20,000.-บาท รวม
ทั้งชุดราคาตั้ง 58,000.-บาท      
ส่วนราคาพิเศษลดเหลือ 
38,800.-บาท

ชุดราคาพิเศษ 3 
ชุดฟังเพลงที่ครบเครื่อง

ประกอบด้วย NAD       
C 356BEE Integrated                        
Amp ราคาตั้ง 31,500.-บาท, 
NAD C 565BEE CD Player                          
ราคาตั้ง 38,000.-บาท         
และ PSB Imagine B     

Bookshelf Speaker ราคา
ตั้ง 41,000.-บาท รวมทั้งชุด      
ราคาปกติ 110,500.-บาท ราคา
ลดพิเศษ 75,000.-บาท

ชุดโฮม เธียเตอร์ 
ราคาพิเศษ น่าเล่นเสียงดี 

ประกอบด้วย NAD          
T 748 A/V Receiver ราคาตั้ง   
44,000.-บาท, PSB Alpha 
T1 Tower Speaker ราคาตั้ง    
25,700.-บาท, PSB Alpha B1     
Bookshelf Speaker ราคาตั้ง    
11,500.-บาท, PSB Alpha 
C1 Center Speaker ราคาตั้ง 
9,300.-บาท และ Velodyne                         
Impact-10 Sub-Woofer ราคาตัง้                           
19,000.-บาท รวมทั้งชุดรวม
ราคา 109,500.-บาท ราคาลด
พิเศษ 58,900.-บาท

ชุดโฮม เธียเตอร์           
ราคาพิเศษ ประหยัดสุดคุ้ม 

ประกอบด้วย NAD T748 
A/V Receiver ราคาตั้ง 
44,000.-บาท, PSB Alpha B1 
Bookshelf Speaker ราคาตั้ง 
11,500.-บาท, PSB Alpha B1 
Bookshelf Speaker ราคาตั้ง 
11,500.-บาท, PSB Alpha C1               
Center Speaker ราคาตั้ง 
9,300.-บาท และ Velodyne   
Impact-10 Sub-Woofer   
ราคาตั้ง 19,000.-บาท ปกติ
ชุดนี้มีราคาตั้งรวมกันเท่ากับ    
95,300.-บาท แต่เราขายราคา
พิเศษ 53,900.-บาทเท่านั้น

และนอกจากราคาพิเศษที่
ท่านเห็นมาทั้งหมดนี้แล้ว ท่าน
ยังจะได้รับสิทธิผ่อน 0% อีก                            
6 เดือน อีกด้วย (เงื่อนไขและ                          
ชนิดบัตร กรุณาสอบถามที่                       
พนกังานขายเนือ่งจากแต่ละสาขา                                              
การรบัผ่อน 0% จากบตัรต่างๆ
จะ ไม่เหมอืนกนัค่ะ) 

เป็นไงคะ ลดกันสะใจเลย
ทีเดีย โดยโพรโมชันนี้เริ่มตั้งแต่           
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  ■ My Russound

วันที่ 16 ตุลาคม ถึง 15 
พฤศจิกายน 2556 นี้ที่โคไน้ซ์ฯ
ทุกสาขาค่ะ พลาดไม่ได้แล้วนะคะ 

เตรียมพบกับงาน       
Conice Hi-Fi Hi-Style                               
in Khon Kaen            
24-27 ตุลาคม 2556

และแล้วกม็าถงึช่วงเวลาที่                        
แฟนานแุฟนชาวอสีานรอคอย                              

หลงัจากทีง่าน Road Show ของ                        
ทาง Conice Electronic ผูน้�าเข้า                                
สินค้าเครื่องเสียงชั้นน�าแบรนด์ 
NAD, PSB, NHT, Velodyne, 
Bell’O, Supra, Russound 
ได้ตระเวนจัดงานพบปะลูกค้า
สมาชิกกันไปแล้ว ทั้งภาคเหนือ 
และภาคใต้  มาถึงคราวนี้ก็เป็น
คิวของทางอีสานกันบ้างแล้ว

โดยคราวนี้ทางโคไน้ซ์ฯร่วม
กับ STS Audio ภูมิใจน�าเสนอ
งาน Conice Hi-Fi Hi-Style 
in Khon Kaen ในงานท่านจะ
พบกับสินค้าเครื่องเสียง NAD, 
PSB, NHT, Velodyne, Bell’O, 
Supra, Russound มากมาย
หลากหลาย น�ามาแสดงให้ท่าน 
ทดลองเล่น ทดลองฟัง กันอย่าง
จุใจ พร้อมทีมงานจากโคไน้ซ์ฯ
ที่พร้อมให้ค�าแนะน�าในการเล่น
เครื่องเสียงที่ถูกต้อง คุ้มค่า   
คุ้มราคา ในราคาพิเศษสุดเฉพาะ
ในงานนี้เท่านั้น

งานมีระหว่างวันที่ 24-27 
ตุลาคม 2556 บริเวณชั้น 3 
หน้าทางเข้าห้าง Robinson         
โดยปีนี้ก็ต้องแน่นอนว่าเตรียม
พบกับดาราหนุ่มสุดฮ็อท      
อ๋อม-อรรคพันธ์ นะมาตร์ ก็
จะมาพบกับแฟนๆ และเล่า
ประสบการณ์ที่มีต่อเครื่องเสียง 
NAD ให้แฟนๆได้ทราบกัน                           
ในวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 
ตั้งแต่เวลา 16.00 น เป็นต้นไป 

อย่าลืมพบกันให้ได้ 1 ปี     
มีเพียง 1 ครั้งที่แฟนๆเครื่อง

เสียงจากภาคอีสาน จะได้พบกับ
สินค้าที่ครบครันในราคาพิเศษ
เช่นนี้!

เตรียมพบกับ Conice                               
ในงาน                                 
“บ้านและสวนแฟร์ 2013”

ปิดท้าย “จากโชว์รูม”    
ด้วยข่าวงานอีกข่าวที่ทาง

ทีมงาน Custom Installation 
ฝากบอกมาว่า ในวันที่ 2-10 

  ■ Conice Hi-Fi Hi-Style in Khon Kaen 24-27 ตุลาคม 2556
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  ■ คอนเสอร์ท “ขนนกกับดอกไม้” โครงการ 2                                          
ตอน Secret Garden กับ Secret Guests: 
เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์ 19-20 ต.ค.                                           
เวลา 15.00น. และ 19.30น. ณ อิมแพ็ค อารีนา                                    
เมืองทองธานี บัตรราคา 5,000, 4,000, 3,500, 
3,000, 2,500, 1,500 และ 1,000 บาท

  ■ คอนเสอร์ท Stayin’ Alive Black & White  
Dance Night 26 ต.ค. เวลา 20.00น. ณ 
เซ็นทรัล เวิล์ด ไลฟ์ ชั้น 8 บัตรราคา 2,000 และ 
1,500 บาท

  ■ คอนเสอร์ท Be Peerapat: Natural Born 
Singer 27 ต.ค. เวลา 18.00น. ณ ฮอลล์ 106 
ไบเทค บางนา บัตรราคา 2,500, 2,000, 1,500 
และ 1,000 บาท

  ■ คอนเสอร์ท Tommy Emmanuel &        
Martin Taylor Live in Bangkok 28 ต.ค.เวลา 
20.00น. ณ M Theatre บัตรราคา 5,000, 3,000, 
2,000 และ 1,000 บาท

  ■ คอนเสอร์ท Matchbox Twenty Live                                      
in Bangkok 6 พ.ย. เวลา 20.30น. ณ อิมแพ็ค 
เอ็กซิบิชันฮอลล์ 1 เมืองทองธานี บัตรราคา 
3,500, 2,500, 2,000 และ 1,500 บาท

  ■ คอนเสอร์ท Eason’s Live in Bangkok       
9 พ.ย. เวลา 19.00น. ณ เซ็นทรัล เวิล์ด ไลฟ์                                            
ชั้น 8 บัตรราคา 5,000, 3,500, 2,500 และ 
1,500 บาท

  ■ คอนเสอร์ท Rock & Roll Come Back Music 
Festival 23 พ.ย. เวลา 16.00น. ณ ชลิล์ลม ฮอร์ส 
รสีอร์ท อ.บางเลน นครปฐม บตัรราคา 500 บาท

  ■ คอนเสอร์ท ภูเรือ Music Festival  “มันส์ 
หนาว มาก”: โจอี้ บอย, แสตมป์, ตู่ ภพธร,           
Musketeer, โมเดิร์นด็อก, สิงโต น�าโชค                                     
Scrubb, ลิปตา, Room 39, Tattoo Colour                                         
และอีกมากมาย 23 พ.ย. เวลา17.00-04.00น.                                      
ณ ไร่องุ่นชาโต เดอ เลย ภูเรือ บัตรราคา      
1,200 บาท

  ■ ละครเวที “เลือดขัตติยา” 22 พ.ย.-8 ธ.ค. เวลา 
14.00น. และ 19.30น. ณ เมืองไทยรัชดาลัย 
เธียเตอร์ บัตรราคา 2,800, 2,300, 1,800, 1,500 
1,000 และ 500 บาท

  ■ *ทุกการแสดงสามารถติดต่อ/ซื้อบัตรได้ที่    
Thaiticketmajor ทุกสาขา

  ■ บ้ า น ท ว า ท ศิ น มีวันหยุดพิเศษคือ วันที่ 
23 ต.ค. ตรงกับวันปิยมหาราช และวันที่ 5 ธ.ค. 
ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 

ป ร ะ ดิ ทิ น ก รุ ง เ ท พ ฯ

พฤศจิกายน 2556 นี้ จะมีงาน
ใหญ่ประจ�าปีของคนรักบ้าน   
คืองาน “บ้านและสวนแฟร์ 
2013” ซึ่งก็เป็นประจ�าที่เราจะน�า
เอาสินค้า Custom Installation 
ไปโชว์กันที่งานนี้ โดยปีนี้เรา
อยู่ในโซนเครื่องใช้ไฟฟ้า บูธ
หมายเลข P47 ค่ะ

ท่านสมาชิกท่านใดที่อยากจะ                           
ไปพบทีมงานไปดูสินค้า     
Russound ล�าโพง NHT ฝัง
ฝ้ารุ่นใหม่แบบ “ขอบบาง”                     
และไปลองเล่นผลิตภัณฑ์จาก                       
SoundCast กข็อได้ไปเยีย่มเยยีน                    
กันนะคะ ทางฝ่าย Custom  
เขากระซิบบอกมาว่า สินค้า
กลุ่มนี้ ใครไปจองที่งานเขาว่า
เขามี “ราคาพิเศษเฉพาะงาน”        

  ■ พบกับสินค้า Custom Installation ของ NHT, Russound และ 
SoundCast ในโซนเครื่องใช้ไฟฟ้า บูธหมายเลข P47 งาน "บ้านและสวน
แฟร์ 2013"

ให้ด้วยนะคะ
.....................

เอาละค่ะ เนื้อที่หมดแล้ว อย่า
ลืมนะคะ ชาวขอนแก่น เรา

มีนัดกันที่ห้างเซ็นทรัล พลาซ่า 
ขอนแก่น 24-27 ตุลาคมนี้ ส่วน
ชาวกรุงเทพฯและจังหวัดอื่นๆ 
ก็อย่าลืมโพรโมชันเด็ดๆที่เรามี
ให้ และใครไปเที่ยวงานบ้านและ
สวนแฟร์ ก็อย่าได้ลืมไปเยี่ยมกัน
บูธ P47 นะคะ

แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ 
สวัสดีค่ะ

  ■ Martin Taylor

  ■ Tommy Emmanuel
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NEW
PRODUCTS
■  ‘กองบรรณาธิการ’

iBT 300                 
AptX Bluetooth Receiver

เริ่มเป็นที่ยอมรับกันเรื่อยๆ
ส�ำหรับกำรน�ำเอำมือถือ 

Smartphone หรือ Tablet มำ
ใช้เป็นแหล่งโพรแกรมต้นทำง
ระบบเสียงในบ้ำน เนื่องจำก
ควำมสะดวก รวดเร็วในกำรใช้
งำน รวมถึงคุณภำพเสียงที่ดีไม่
น้อยหน้ำแหล่งโพรแกรมดั้งเดิม
อย่ำงเครื่องเล่นซีดีสักเท่ำไหร่   
ก็เลยท�ำให้หลำยๆคนนิยมใช้มือ
ถือเป็นเครื่องต้นทำงในกำร                         
ฟังเพลง ไม่ว่ำจะเป็นกำรฟังเพลง                       
จำกโพรแกรมในเครื่อง หรือฟัง
จำก Internet Radio 

แต่เดิมนั้นกำรที่จะต่อเชื่อม
ฟังเพลงจำกมือถือนั้น หำกไม่
เสียบเอำไว้บน Dock แล้ว ก็
ต้องใช้กำรต่อแบบมีสำย โดย
ใช้สำย Mini Jack เป็นตัวเชื่อม 
ซึ่งก็แน่นอนว่ำ ไม่สะดวกด้วย
ประกำรทั้งปวง เพรำะเครื่อง
มือถือต้องอยู่ใกล้กับเครื่องเสียง 
หำกมีสำยเข้ำมำก็จะล�ำบำกใน
กำรรับสำยเป็นอันมำก

ทำงออกที่ดีที่สุด ก็คือกำร
ส่งสัญญำณเสียงผ่ำนระบบ       
ไร้สำย Bluetooth นี่เอง ซึ่งก็
โชคดีมำกที่ปัจจุบัน ระบบบลูทูธ
ได้รับกำรพัฒนำมำเป็นระบบ
บลูทูธ AptX ซึ่งมีประสิทธิภำพ
ในกำรส่งสัญญำณไร้สำยที่มี
ประสิทธิภำพสูงมำก ให้กำรส่ง
สัญญำณเสียงเต็มย่ำนควำมถี่ 
20-20,000 Hz ให้คุณภำพเสียง
ทัดเทียมซีดี พร้อมระยะท�ำกำรที่
ไกลขึ้นถึง 10 เมตร ท�ำให้กำรส่ง
เพลงไร้สำย ใช้งำนภำยในบ้ำน
นั้นสะดวกและทรงประสิทธิภำพ
ขึ้นมำก 

iBT 300 เป็นเครื่องรับ                     
สัญญำณบลูทูธที่มำพร้อม
เทคโนโลยี AptX ที่ให้
ประสิทธิภำพกำรท�ำงำนที่ยอด

เยี่ยม ให้กำรรับสัญญำณไกลได้
ถึง 10 เมตร พร้อมคณุภำพเสยีง
เตม็ทีไ่ม่มดีรอ็พ โดยมจุีดเด่น                               
คือ นอกจำกจะปล่อยสัญญำณ
ขำออกในรูปแบบอะนำล็อก 
ผ่ำนรูเสียบแจ็ค 3.5 mm.                 
แล้ว iBT 300 ยังมีช่องสัญญำณ
ขำออกแบบ Toslink Optical                        
Output มำให้ด้วย! ซึ่ง
ก็หมำยควำมว่ำ iBT 300 จะ
สำมำรถรับสัญญำณจำกมือถือ
ของคุณในรูปแบบของบลูทูธ 
แล้วส่งสัญญำณไปที่อุปกรณ์ที่
รับสัญญำณดิจิทัลโดยตรง เช่น 
DAC, A/V Receiver  หรือ 
Digital Amplifier ได้อีกด้วย 
โดยวิธีนี้จะท�ำให้มือถือของ
คุณ กลำยเป็นแหล่งโพรแกรม
ที่ใช้งำนกับซิสเต็มที่หลำกหลำย   
มำกขึ้น รวมถึงเปิดโอกำสให้
พัฒนำคุณภำพเสียงเพลงจำก
มือถือให้ดีขึ้น โดยกำรใช้งำนกับ 
DAC คุณภำพสูงๆได้อีกด้วย 
เรียกว่ำใครจะไปรู้ว่ำ บำงทีเสียง
เพลงจำกมือถือผ่ำน DAC ดีๆ
ก็อำจจะท�ำให้หลำยคนไม่เชื่อว่ำ
ก�ำลังฟังเพลงจำกเครื่องพกพำ
อยู่ก็ได้!

การใช้งาน iBT 300

เนื่องจำก iBT 300 นั้น
จะต่ำงกับ SoundCast                         
BlueCast อย่ำงนงึคอื เป็นเครือ่งที่                              
รบัพลงังำนจำกไฟบ้ำนผ่ำน                     
อะแดพ็เตอร์ ดังนั้นกำรใช้งำนก็
ต้องหำปลั๊กเสียบให้กับ iBT 300 
ซึ่งกรณีที่เครื่องแอมป์ของคุณ
มีช่องเสียบไฟด้ำนหลังเครื่องมำ
ด้วย กจ็ะสะดวกมำก แต่ถ้ำไม่ม ีก็
ต้องหำปลั๊กมำใช้งำนนะครับ

แรกเริ่มในกำรต่อนั้นก็ต้อง
ท�ำกำรจับคู่กับมือถือกันสักหน่อย 
ควำมง่ำยก็พอๆกับ BlueCast 
ที่ทดสอบไปก่อนหน้ำนี้ แต่จะ
มีควำมต่ำงคือ ในกำรจับคู่ครั้ง
แรก จะมีข้อควำมขึ้นมำที่มือถือ
ให้ใส่ Password ก่อนกำรเชื่อม
ต่อลงไป ซึ่งก็ง่ำยๆ เพรำะเขำ
บอกรหัสเอำไว้แล้วคือ 1,2,3,4 
ซึ่งพอ OK แล้วกำรต่อใช้งำน
ก็จะท�ำได้โดยสะดวก ครำวต่อไปก็
ไม่ต้องใส่อีกแล้วครับ

ทำงด้ำนกำรต่อเชื่อมนั้น 
ภำยในกล่อง iBT 300 นั้น   
เขำจะมีสำยต่อแบบ Mini RCA   
มำให้เรียบร้อยครับ สำยชนิด
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นี้ก็เอำไว้ต่อจำกช่องหูฟังไปเข้ำ 
Input RCA ที่ด้ำนหลังของแอมป์ 
สำยก็เป็นแบบแดง-ด�ำ ธรรมดำ 
ใครอยำกได้สำยที่ดีหน่อย                
ก็ลองปรึกษำช่ำงของเรำดู
ครับ ว่ำจะเอำ Supra รุ่นไหน
มำท�ำได้ครับสบำยๆไม่ยำก               
(แต่อำจจะต้องติดหัว Mini มำให้
เรำ) ส่วนสำย Optical นั้น ไม่มี
มำให้นะครับ

หลังจำกต่อก็ฟังกันเลย 
เหมือนเดิมคือ ผมใช้ Samsung 
Galaxy S3 ครับ มือถือเครื่อง
นี้ถือว่ำให้เสียงที่ดีเลยทีเดียว ไม่รู้
ว่ำเพรำะใช้ชิพเสียงของ Wolfsen 
หรือเปล่ำ แต่จำกกำรฟังที่ผ่ำน
มำทั้งกับหูฟังและบลูทูธอื่นๆ
ก็ให้เสียงที่น่ำพอใจมำก ซึ่งพอ
จับคู่กับ iBT 300 แล้ว ฟังเสียง
ที่ได้ก็ออกมำแบบดีเลย เทียบได้
กับ BlueCast ครับ คือเสียงไม่
ดร็อพ ทุ้ม กลำง แหลม มำครบ
ครับ ไม่มีกำรอับทึบอะไรออกมำ
ให้เห็นเลย (อยำกให้เสียงดีขึ้น
อีกก็เปลี่ยนสำยครับ) กำรฟัง
ก็ยำวนำนครับ มีสะดุดบ้ำงเป็น
บำงครั้ง กำรกินแบนด์วิดธ์เมื่อ
ใช้งำนร่วมกับ Wi-Fi นั้นมีบ้ำง                  
คืออำจจะมีกระตุกบ้ำง นำนๆ
ทีแต่ไม่มำกไม่มำยแต่อย่ำงใด
แต่กับ 3G นั้น ไม่พบปัญหำกำร 
กระตุกเลย รวมถึงกำรฟังเพลง

จำกโพรแกรมเล่นเพลงในเครื่อง                            
ก็ไม่มีกระตุกใดๆเลย ผ่ำนตลอด
ครับ คุณภำพเสียงก็น่ำพอใจ                            
ไม่มีดร็อพแบบบลูทูธ AptX 
แหละครับ

ต่อมำก็ลองจุดเด่นเป็นอัน
มำกของ iBT 300 ก็คือกำร
ต่อแบบ Digital Out Optical 
ครับ ครำวนี้เนียนเลยครับ สุด
ยอดมำก เพรำะเรำลองทั้งต่อ
เข้ำภำค DAC ของ NAD C 
356BEE DAC ไปจนถึงแอมป์
ดิจิทัลรุ่นท็อพอย่ำง Masters 
Series M2 เลยครับ โอ้ ต้อง
บอกว่ำจอร์จ มันยอดมำกๆ  
เมื่อมือถือของท่ำนสำมำรถเล่น
ผ่ำน DAC ผ่ำนแอมป์ Direct 
Digital มันก็คือกำรเปิดโลกใหม่
แห่งแหล่งโพรแกรมให้กว้ำงไกล
ขึ้นอย่ำงน่ำทึ่งครับ สัญญำณ
เสียงจำกมือถือผ่ำนบลูทูธแปลง
มำเป็นสัญญำณดิจิทัลแล้วไป
เข้ำ DAC เกรดดีๆ มันคือกำร
อัพเกรดโลกแห่งเสียงเพลงจำก
สมำร์ทโฟนที่นักเล่นนักฟังที่เอำ
จริงเอำจังปฏิเสธไม่ได้ครับ

เพรำะเสียงที่ได้ยินนั้น ไม่ได้
แพ้กำรฟังเพลงจำกซีดีดีๆเลย 
ไม่บอกไม่รู้ครับ เป็นงงกันได้ทุก
คน เพรำะที่ได้ยิน ไม่ใช่แค่เสียง
ที่พอฟังได้นะครับ แต่เป็นเสียง
เพลงที่มำครบเครื่อง ทุ้ม กลำง 

แหลม เวทีเสียง กว้ำง ลึก มีให้
เห็นเหมือนเล่นผ่ำนซีดีชั้นดีเลย
ทีเดียว ยิ่งเมื่อคิดว่ำมำจำกมือ
ถือ ซึ่งเมื่อไม่กี่ปีก่อน ยังท�ำได้แค่
เสียงPolyphonic ตู้ดๆอยู่เลย 
ผมว่ำมันน่ำทึ่งมำกเลยนะครับ

ทีนี้หำกถำมว่ำ เมื่อเทียบ
กับ BlueCast ที่ผมทดสอบไป
ก่อนหน้ำนี้ล่ะ iBT 300 สู้ได้
ไหม? ผมก็ว่ำประสิทธิภำพกำร
รับบลูทูธของทั้งสองนั้นพอๆกัน 
BlueCast อำจจะนิ่งกว่ำหน่อย
หนึ่ง (หลุดยำกกว่ำหน่อย) นอก
นั้นก็พอๆกันครับ โดยเฉพำะ
เมื่อฟังโดยไม่ได้เชื่อมต่อ Inter-
net Wi-Fi ที่เหลือก็เป็นเรื่อง
ของควำมสะดวก iBT 300 นั้น 
มีสำยไฟ ดังนั้น BlueCast จึงได้
เปรียบในเรื่องควำมเป็นเครื่อง
ไร้สำยอย่ำงสิ้นเชิง ในขณะที่จุด
เด่นในแง่กำรต่อ Optical ได้นั้น 
ก็ท�ำให้ iBT 300 ได้เปรียบขึ้นมำ
เหมือนกัน

ดังนั้นผู้ใช้จึงต้องพิจำรณำ
ครับ ใครมี DAC อยู่ ใช้แอมป์
ดิจิทัลอยู่ หรือมีช่อง Optical ที่
เครื่องเอ/วี รีซีฟเวอร์เหลืออยู่ 
และอยำกน�ำมือถือมำใช้งำนร่วม
ด้วย โดยไม่ซีเรียสเรื่องกำรเสียบ
ปลั๊ก ผมก็ว่ำเป็นทำงออกที่คุ้ม

ค่ำมำกๆครับ มันเป็นกำรท�ำให้
เสียงจำกมือถือดีขึ้นไปอีกครับ 

สรุป

บอกกันง่ำยๆตรงๆเลย
ว่ำ iBT 300 คืออุปกรณ์อีกชิ้น
ที่ควรมีติดบ้ำนไว้ครับ เล่นมำก
เล่นน้อย ติดไว้เถอะ มันไม่ได้
แพงอะไรครับ สองพันกว่ำบำท
เท่ำนั้นเอง แค่ใช้งำนครั้งแรก
คุณเห็นประสิทธิภำพแล้วก็บอก
ว่ำคุ้มยิ่งกว่ำคุ้มแล้ว

ไม่เชื่อไปลองทดสอบ
ประสิทธิภำพที่โชว์รูมใกล้บ้ำน
ท่ำนเลยครับ

PSB Alpha PS1       
Powered Speaker

คงไม่มใีครปฎเิสธว่ำ ยคุสมยั                      
นี้เป็นยุคที่คอมพิวเตอร์

เข้ำมำเป็นส่วนหนึ่งของควำม
บันเทิงในชีวิตประจ�ำวันของนัก
ฟังเพลงกันอย่ำงเต็มที่ 

นักฟังเพลงที่จริงจังมำกๆจะ
เลือกหำ DAC ดีๆสักเครื่องมำ
ต่อใช้งำนกับชุดเครื่องเสียง ต่อ
ผ่ำนสำย USB หรือแบบไร้สำย
เช่น NAD DAC 1 เพื่อให้เสียง
เพลงจำกคอมพิวเตอร์มำออก
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ที่ระบบเสียงหลักที่ใช้ในบ้ำน ซึ่ง
นักเล่นนักฟังเหล่ำนี้อีกเป็น
จ�ำนวนมำก ที่แม้จะมี DAC ชั้น
เยี่ยมฟังกับเครื่องเสียงชั้นยอด
กันแล้ว แต่ก็ยังมีควำมต้องกำรที่
จะฟังเพลงจำกคอมพิวเตอร์แบบ
เรียบๆง่ำยๆ ในส่วนกำรท�ำงำน
หรือ Work Station แบบไม่ต้อง
อำศัยกำรฟังจำกระบบเสียง
หลัก คืออยำกได้เสียงที่ฟังแบบ 
Near Field ฟังตรงๆมอนิเตอร์
ของคอมฯ ฟังแบบล�ำลอง ฟัง
แบบนักเล่นเกมส์ ฟังแบบนัก
แต่งเพลงที่ท�ำงำนแบบ Home 
Studio หรือฟังแบบนักตัดต่อ
วิดีโอ ฯลฯ ที่อำจจะฟังจำกระบบ
เสียงหลักไม่สะดวกพอ

นักฟังเหล่ำนี้ยังต้องกำร
ล�ำโพงที่เรียกว่ำ Multi Media 
Speaker หรือที่นักเล่นเรียกกัน
ง่ำยๆว่ำ “ล�ำโพงคอมฯ”

ซึ่งก็แน่นอนว่ำ ล�ำโพงคอมฯ                          
ทีเ่หน็กนัในปัจจบุนันัน้ออกแบบมำ                                 
เพือ่ให้เป็นแค่อปุกรณ์ “ส่งเสยีง”                           
ให้มีเสียงดังออกมำให้พอได้ยิน 
น้อยมำกที่จะท�ำออกมำเพื่อกำร
ให้เสียงที่ถูกต้อง เที่ยงตรง เป็น
ธรรมชำติ พอที่จะใช้งำนเป็น
ได้ทั้งล�ำโพงที่ให้ควำมบันเทิงใน 
กำรฟังเพลง, เล่นเกมส์ หรือ

ใช้เป็นมอนิเตอร์ในกำรท�ำงำน
เพลงหรือวิดีโอนั่นเอง

PSB ซึ่งเป็นผู้ผลิตล�ำโพง
ชั้นน�ำจำก Canada ก็เข้ำใจ
ตรงนี้ดี จึงได้พยำยำมค้นคว้ำ 
พัฒนำ ล�ำโพงคอมฯที่จะให้เสียง
ที่ดีเยี่ยม ใช้งำนได้ครบครัน             
และให้เสียงดีแบบมำตรฐำน
ล�ำโพง Hi-Fi ขึ้นมำจนส�ำเร็จ 
เกิดเป็นล�ำโพง PSB Alpha PS1 
ที่คุณเห็นอยู่นี่เอง

ล�ำโพง PSB Alpha PS1 นี้ 
เรียกได้ว่ำเป็นล�ำโพงที่ทำง PSB 
ตั้งใจมำก ข้อแรกคือชื่อ Alpha 
นั้น เป็นชื่อรุ่นของ PSB ที่มี
ควำมส�ำคัญมำก เพรำะล�ำโพง 
Alpha Series นั้น ถือเป็นไลน์
ที่ประสบควำมส�ำเร็จอย่ำงสูงมำ
โดยตลอด ตั้งแต่วำงตลำดรุ่น
แรกเมื่อหลำยสิบปีก่อน และทุก
วันนี้ล�ำโพง Alpha Series ก็ยัง
ถือเป็นล�ำโพงที่ประสบควำม
ส�ำเร็จสูงสุดจำก PSB อยู่ ดัง
นั้นกำรใช้ชื่อรุ่น Alpha จึงไม่ใช่
ธรรมดำแน่นอน เพรำะ PS1 
ต้องมีหลักส�ำคัญที่ล�ำโพง Alpha 
ท�ำมำก่อนทุกรุ่นคือ “คุ้มค่ำอย่ำง
สุดยอด และเสียงดีเกินรำคำ” 
นั่นเอง

Alpha PS1 นัน้ ถกูออกแบบ                    

ตัวตู้ของ PS1 นั้น สวยงำม
มำก มำในแบบ High Gloss 
Black ที่สวยงำมมำกๆ ขนำด
และสัดส่วนก็พอเหมำะ คือ 114 
x 197 x 174 เซนติเมตร (กว้ำง 
x สูง x ลึก) รับพลังงำนจำก  
อะแด็พเตอร์ 24 V หรือจะรับไฟ
จำกช่อง USB ก็ได้ด้วย รวมถึงมี
ปุ่มควบคุมโวลูมได้ที่ด้ำนหลัง

รายละเอยีดแบบคร่าวๆ ครบั 
■■ ระบบ True 2-way Pow-
ered Loudspeaker

■■ วูฟเฟอร์ 3-1/4 นิ้ว 
(70mm) กรวย      
Metalized (TBD)    
Polypropylene 

■■ ทวีทเตอร์ 20mm     
Aluminium 

■■ แอมป์ในตัวแบบ     
High Efficiency 2x20W 

■■ ตู้ท�ำจำก ABS Cabinet 
เคลือบกัน UV 

■■ ตู้เปิดแบบทรงเหลี่ยม 
■■ Volume Control     
ทำงด้ำนหลัง 

■■ อินพุท Stereo RCA 
■■ อินพุท Stereo 3.5mm 

■■ รับพลังงำน 5V USB ได้
■■ Sub-Woofer Output
■■ หรือรับไฟ Universal 24V 
■■ มำพร้อมสำยล�ำโพงยำว 
2 เมตร เชื่อมสัญญำณไป
ที่ล�ำโพงขวำ

■■ มีถุงใส่ล�ำโพงมำให้ด้วย 
■■ <0.5W Standby 
และทั้งหมดก็คือ Feature 

ที่น่ำเล่นมำกๆส�ำหรับล�ำโพง   
Alpha PS1 ครับ สินค้ำจะเข้ำ
มำกลำงเดือนตุลำคมนี้ และ
ทยอยกระจำยไปตำมสำขำต่ำงๆ 
ท่ำนใดที่สนใจอยำกได้ล�ำโพง
คอมฯ ที่ให้เสียงเหมือนล�ำโพง
บ้ำนชั้นดี งำนนี้พลำดไม่ได้ครับ 
ได้ข่ำวมำว่ำมีรำคำเปิดตัวแบบ
พิเศษสุดๆแค่ 50 คู่แรกด้วย 
สนใจคงต้องรีบกันหน่อยละครับ

มำให้เป็นล�ำโพง Multi Media 
Monitor ที่ให้เสียงที่เหนือชั้น
กว่ำล�ำโพงคอมฯทั่วๆไป ด้วย
กำรเน้นกำรตอบสนองควำมถี่ที่
กว้ำง รำบเรียบ เที่ยงตรง เป็น
ธรรมชำติ มุมกระจำยเสียงกว้ำง
ทั้งแนวตั้งและแนวนอน ให้กำร
กระจำยเสียงที่เที่ยงตรง ภำยใน
ตู้ล�ำโพงขนำดย่อมๆ ไม่เกะกะ
และใหญ่เกินไปนั้น ใช้วูฟเฟอร์
กรวยโพลีย์โพรไพย์ลีน ขอบยำง
ขนำด 3-1/2 นิ้วที่ออกแบบมำ
ให้ตอบสนองเสียงทุ้มได้ดีเกินตัว
ถึง 80 เฮิทซ์ จำกระบบท�ำงำน
แบบตู้เปิด พอร์ทออกทำงด้ำน
หลัง เรียกว่ำไม่แพ้ล�ำโพงวำงหิ้ง
ขนำดใหญ่กว่ำแม้แต่น้อย ส่วน                         
ทวีทเตอร์นั้นเป็นโดม 
อะลูมิเนียม ขนำด 3/4 นิ้ว 
พร้อมแม่เหล็กเหลวหล่อเย็น 
เพื่อให้ทนก�ำลังขับได้สูง

PS1 มีแอมป์ในตัวเอง 
เป็นแอมป์แบบ Class-D ที่ให้
ก�ำลังขับปกติที่ 20 วัตต์ RMS 
พร้อมก�ำลังส�ำรองสูงเท่ำตัว
ที่ 40 วัตต์! บอกได้ว่ำเวลำ
มีสัญญำณเสียงแรงๆ ล�ำโพง
คู่นี้จะเปล่งพลังออกไปได้อย่ำง
น่ำทึ่งทีเดียว โดยภำคแอมป์นั้น
สำมำรถรับสัญญำณขำเข้ำได้ทั้ง
แบบ Mini Jack จำกช่องหูฟัง
ของเครื่องเล่นพกพำ (แนะน�ำ
หำ SoundCast BlueCast มำ
เสียบช่องนี้ไว้รับสัญญำณไร้สำย 
Bluetooth จะแจ่มมำกๆเลย
ครับ) รวมไปถึงช่อง RCA Input 
ส�ำหรับรับสัญญำณจำกเครื่อง
เล่นซีดี (แนะน�ำหำ SoundCast 
SubCast Set มำส่งสัญญำณ
เสียงจำกเครื่องเล่นซีดีมำที่ PS1 
แบบไร้สำยครับ จะแจ่มมำกๆ
เลยครับ) 

นอกจำกนั้นแล้ว PS1 ยัง
ให้ช่อง Sub Out เอำไว้ต่อ     
Sub-Woofer เล่นเป็น 2.1     
ได้อีกด้วย เรียกว่ำครบเครื่อง
จริงๆครับ
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ผมเป็นคนอารมณ์อ่อนไหวนะ ดูหนัง ฟังเพลง 
และรู้สึกได้ว่า โอนไปตามเนื้อหาเพลงได้ง่าย และ
เป็นเรื่องที่ดีที่ผมไม่ได้จับผิดเครื่องเสียงจนอาการ 
“เมาเครื่องเสียง” เหมือนใครๆ การจับผิดบ้าง

มันก็ดี ในฐานะคนชอบสังเกต แต่มากเกินไป มันก็หมด
ความสุข เล่นเครื่องเสียงแล้วเอาแต่หาทุกข์ใส่ตัว ไปท�า
อย่างอื่นดีกว่ามั้ง?

อารมณ์ จินตนาการ ท�าให้เครือ่งเสยีงและสิง่ทีอ่บอวล                                                          
ในสมองมค่ีามากครบั อย่างผมได้ฟังล�าโพง NHT Classic                                                  
Three กับแอมป์ NAD ในวันหน่ึง ได้อารมณ์ความรู้สึก                                                      
แบบลืมเรื่องตัวเลข สเปค และร้อยแปดพันเก้า                                              
เรือ่งการเมอืง เรื่องการมุ้งของใครๆไปหมด ไม่สนว่าใคร
จะลงช้างขึ้นม้า เพราะเสียงดนตรีท�าให้ผมกรองความ
ความสุขใส่ตัวแบบไม่รู้จบจริงๆ

ล�าโพงทุกคู่ต้องเบอร์น-อินนั้น ใช่แล้วครับ เรื่อง
ธรรมดา ไม่ได้พสิดารอะไรเลย อย่าง NHT Classic Three                                                      
นั้น เท่าทีผ่มคาดการณ์เป็ล�าโพงท่ีจะต้องท�าการเบอร์น-อนิ                                                       
กันสาหัสสากรรจ์อยู่เหมือนกัน มันก็เหมือนจับม้าป่ามา
ท�าให้เชื่อง ผู้เป็นเจ้าของจะต้องเข้าใจว่า ระยะเวลาต่างๆที่
เสียไปนั้นมันคุ้มค่ายิ่ง จากเสียงที่ดุดันเอาจริง เกร็งแข็ง

       ■  ‘ภูธร’ เหมือนเอาไม้หน้าสามเคาะแสกหน้าต้องผ่านช่วงเวลา
ประมาณ 100 ชั่วโมง

มันก็เป็นเวลาที่เรียนรู้กันและกันไงเล่า? ผมนั้นคบ
ล�าโพงเหมือนคบเพื่อนละครับ

ล�าโพงคู่ใหม่สุด กับล�าโพงที่เบอร์นเข้าที่เกิน 100-150                                                  
ชั่วโมงนั้นน่ะ คนละเรื่องราวเลยทีเดียว ผมแนะน�าว่าให้
เบอร์นคือ เปิดฟังไปเรื่อยๆด้วยการ Repeat จากแผ่น 
CD ที่เป็นแผ่นเพลงร้องครบถ้วนหลากชิ้นดนตรีจะเหมาะ
สมกว่า และถ้าอยากจะรู้ว่ามันลงล็อกได้หรือยัง ให้หา
แผ่นบรรเลงเครื่องสายกีตาร์ เปียนโน เหล่านี้มาทวนดูว่า
มันชัดเจนสุดสดใส โดยไม่กระด้างก็ถือว่าโอเค

แผ่นที่ผมหยิบยกมาลองว่ามันเบอร์นเข้าที่หรือยัง 
คือแผ่นทั่วไปที่มีความถี่ครบๆละครับ ไม่ต้องแผ่นออดิโอ
ไฟล์ก็ได้ เพลงคลาสสิคเผ่นโผนโจนทะยานยิ่งดีครับ หรือ
น�ามาหลายๆแผ่น หลายสไตล์ แผ่นที่ซึ่งเต็มไปด้วยแผ่น
บรรเลงหลากหลายเพลิดเพลินอารมณ์ แม้ว่ามันจะเข้ม
จัดจ้านได้กับในช่วงแรก ที่ยังเบอร์นยังไม่เข้าที่ทั้งหลาย
ก็ไม่ต้องไปกังวล

เดี๋ยวนานไปสักหน่อยก็ดีเอง
ล�าโพงหลายคู่ของ NHT ผมชอบตรงมันช่างไร้การ

อารมณ์ กับ

ความรู้สึก
ใน NHT ที่ผ่านมาหลายซีรีส์
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บิดเบือนซะจริงๆ เวลาทดลองฟังเน้นด้านซาวน์ดสเตจ 
หรือความกว้างลึกของเวทีเสียงก็ยิ่งน่าตื่นตาตื่นใจ เพราะ
เมื่อเอาเสียงล�าโพงจิ๋ว อย่างตระกูล Super Zero ยังท�าได้
น่าเกรงขามเลยครับ พอเบอร์นไปแล้ว 80-150 ชั่วโมง 
ความกว้างขวางของเวทีเสียงต้องเรียกว่าทะลุมิติ เวที
เสียงกว้างขวางเกินคาด ท�าให้คลื่นเสียงที่แพร่ออกจาก
การบรรเลงดนตรี ซึ่งเป็นเสียงหลักขยายขอบเขตได้มาก
ขึ้นกว่าล�าโพงราคาระดับเดียวกัน

พูดให้ง่ายขึ้นคือการแสดงซึ่งเวทีเสียงนั้น มีความ
กว้างอย่างเหลือเชื่อ นั่นละ NHT ละครับ

ความเห็นส่วนตัวนะครับ อันนี้อย่าไปเหมาว่าทุกคน
จะเป็นแบบผม แค่บอกเล่าประสบการณ์เท่านั้นว่า NHT 
หลายซีรีส์นับสิบปีมานี้ ผมจับจุดได้อย่างหนึ่งว่า เสียง
ของเขาต้องผ่านกาลเวลา เพื่อจะดีได้แบบไม่สิ้นสุด แต่ที่
จะต้องพึงพิจารณาอย่างระมัดระวังคือ ความอ่อนไหวต่อ
สภาพแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขาตั้งล�าโพง สาย 
หรืออุปกรณ์ต่อเนื่องใดๆ จะให้ผลในทางดีขึ้นหรือเลวลง
ได้ด้วยกันทั้งสิ้น ดังนั้น NHT จึงเสมือนล�าโพงมอนิเตอร์
คู่หนึ่งเหมือนกัน ที่พร้อมจะบอกความเป็นจริงให้กับคุณ
โดยตรงไม่อ้อมค้อม

ในข้อดีและอาจจะมีปัญหาตามมาบ้าง หากว่าคุณเจอ
แผ่นซีดีที่บันทึกมาไม่ได้คุณภาพ สายสัญญาณประเภท
แต้มสีสัน สายล�าโพงเส้นเล็กๆไม่ได้คุณภาพเครื่องซีดี
เสียงแข็งจัดจ้าน ฯลฯ

ผมฟัง NHT Classic Three ที่บ้านเพื่อน และที่
โชว์รูมบ้านทวาทศินไม่นานมานี้ ชอบครับที่เค้ามีความ
สามารถในด้านซาวน์ดสเตจหายห่วง แม้จะวางล�าโพงห่าง
กันถึง 2.50 เมตร ก็ยังสามารถแสดงซึ่งความหลากหลาย
ชิ้นของเสียงดนตรีได้ดีต่อเนื่อง อีกทั้งความชัดเจนเสมอ
ต้นเสมอปลาย จัดเป็นล�าโพงที่เสียงนิ่ง ซาวน์ดสเตจอยู่
ในชั้นเยี่ยมยอด นอกเหนือไปจากอิเมจหรือการแจกแจง
ต�าแหน่งแห่งที่ของชิ้นดนตรีได้ดีนั้นแล้ว

ค�าที่ว่าอิเมจนิ่งไม่เลื่อนไหลไปมา สังเกตจากเสียง
ร้องจากนักร้องก็จะไม่ยากเย็นอะไรเลย Classic Three 
จะจับต�าแหน่งนิ่งมากๆ ไม่ใช่เดี๋ยวฟังว่านักร้องปากเล็ก
ปากใหญ่ เสียงสม�า่เสมอบ้าง หรือบางทีคล้ายกับ ”หลุด” 
เบี่ยงมาทางซ้ายหรือขวาทีหนึ่งๆ

แม้เบสส์ไม่ลึกมากนักจนสะท้านสะเทือน แต่ผมว่า
ดีนะ บริสุทธิ์ดูจริง ไม่ปลอมปนนะ เบสส์คือเบสส์ ดับเบิล

เบสส์คือดับเบิลเบสส์ ไวโอลินไม่กลืนไปกับวิโอล่าสามารถ
แยกได้อย่างชัดเจนดีมาก

เพลงของผม ไม่เคยจ�ากัดกับล�าโพงทุประเภท ผม
ชอบฟังเพลงเร็วๆบ้าง เพื่อมองหาความสะอาดทั้งท่วงที
จังหวะช้าและเร็วกระชับไปจนตลอดทั้งแผ่น ไม่ต้องหยุด
พักหู หากฟังได้ความสะอาดแล้วยิ่งกระหาย ก็เรียกว่าฟัง
กันรวดเดียวได้ครบรสชาติ ล�าโพงสามารถสนองตอบทั้ง
จุดต�าแหน่งดนตรี และเวทีเสียงที่กว้างขวางเป็นพิเศษ
และเน้นเรื่องความสะอาดสะอ้านที่ติดตัวของล�าโพงมา      
แต่ก�าเนิดอันนี้และ NHT เค้าล่ะ

อ๊ะๆ อย่าเข้าใจผิดที่ผมบอกไว้บรรทัดแรกๆ เรื่อง
เสียงแบบมอนิเตอร์ของ NHT  

ความเที่ยงตรงผมยังไม่จัดให้เป็นถึงขนาดล�าโพง
มอนิเตอร์ให้ห้องบันทึกเสียง เพราะมันไม่ซีเรียสใน
ส�าเนียงของมันมากนัก แต่เรื่องความตรงไปตรงมานั้น
ท�าได้อย่างดี เสียงเครื่องเป่าที่เน้นให้เกิดความกังวาน
วังเวงในอลับมัซดี ีได้ความรูส้กึ “อนิ” ไปกบัศลิปินผูบ้รรเลง                                                      
ได้ดีมาก ก็เพราะความจริงและความคลีนของเสียงนั่นเอง 
มันเป็นล�าโพงในแนวเสียงแบบธรรมชาติ ค่อนข้างมาก 
มันจึงเป็นที่รักของผม และจดจ�าทุกซีรีส์ได้เสมอ

ล�าโพงวางหิ้ง ฟังคลาสสิควงใหญ่ได้ครับ เอากันแบบ
พอสมควร ไม่ใช่ดังถล่มทลาย แต่ว่ากันที่ความดีงามของ                                                 
ดนตรีที่มีสัดส่วนดีเยี่ยม อย่างล่าสุด NHT Classic Three                                                    
กับเพลงที่ฟังยากจ�าพวกคลาสสิคจะรู้สึกว่ามันก็ให้ความ
สมบูรณ์ของชิ้นดนตรีที่ดีมาก แม้เสียงต�่าลึกนั้นจะยังไม่
ลึกมากนัก ท�าให้เสียงกลองทิมปะนีไม่สะท้านสะเทือนลึก
ลงในขั้วหัวใจ แต่ผมก็ว่าล�าโพงคู่นี้ให้เสียงที่ลึกๆได้ไม่เลว
เลย ถ้าเปรียบเทียบกับล�าโพงตู้ขนาดเดียวกัน มันไม่ด้อย
กว่าใครแน่ๆ (ฟังเสียงมิดเบสส์ของมันแล้วรักจุงเบย)

การออกแบบที่ดีของล�าโพง NHT ในหลายซีรีส์ ผม
จ�าได้แม่นว่า เขาท�าให้เราฟังเสียงต�่าได้ลึกสะอาดนี่เป็น
ความดีของล�าโพงโดยตรง ท�าให้รู้ว่าเรโซแนนซ์ไม่เกิดขึ้น
มาระคายความรู้สึกได้เลย ตรงนี้ดีมากครับ เพราะหากเร
โซแนนซ์หรอืการสัน่พ้องของความถีต่�า่เกดิกบัตูล้�าโพงละก้อ                                                   
จะน่าร�าคาญมากว่าเรโซแนนซ์ที่ความถี่สูงเสียอีก

ฟังทุกครั้งอารมณ์ดนตรีบรรเจิดไปไกลแสนไกล                                                       
แบบไม่ค่อยเจอในล�าโพงอื่น แม้จะแพงกว่า NHT ตั้งสอง
เท่าตัวก็ตาม                                                                      
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นั
บตั้งแต่ Harry Pearson ก่อตั้งนิตยสาร The 
Absolute Sound ขึ้นเมื่อสี่ทศวรรษก่อน ในต้น
ฤดูใบไม้ผลิปี 1973 ด้วยรูปแบบหนังสือขนาด
สะดวกพกเข้าเล่มแบบเย็บลวด ไม่มีโฆษณา                             

(ทั้งจากผู้ผลิตและร้านค้า) เสนอบทวิพากษ์วิจารณ์โดย
มีชุดอ้างอิงประกอบความคิดเห็นในฐานะบรรณาธิการ
และบรรณาธิการอาวุโสเป็นในเบื้องต้น ก่อนจะมีความ
เห็นสมทบตามมาจากนักวิจารณ์ร่วมแนวทางเดียวกัน
นี้ เพื่อให้ได้มุมมองที่ครบถ้วน โดยละประเด็นด้าน
งานออกแบบ แต่พุ่งเป้าไปที่สรรพคุณและผลลัพธ์ด้าน
น�้าเสียง ที่ถือเอาความเหมือนจริงเป็นส�าคัญ แตกต่าง                      
จากนิตยสารเครื่องเสียงอื่นที่มีนโยบายยึดโยงกับการ
ลงโฆษณาผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้เนื้อหาจ�ากัดวงอยู่แค่
รายงานผลในห้องแล็บโดยไม่กล้าแตะต้องความเป็นจริง
ของน�า้เสียง แฮร์รีย์ เพียร์สัน มองว่าค่าที่วัดได้ในห้อง                                                       
แล็บมิได้เป็นตัวชี้วัดคุณภาพ มีแต่น�า้เสียงที่สามารถ
จับต้องได้ด้วยโสตประสาทจึงสัมผัสได้ถึงความจริงแท้
แน่นอน

The Absolute Sound ให้ความส�าคัญกับสิ่งที่เรียก
ว่า “ความเป็นเลิศ” มาตั้งแต่ต้น เห็นได้จากที่ HP 
(Harry Pearson) น�าเสนอในบรรณาธิการบันทึกฉบับ
ปฐมฤกษ์ ว่าด้วยแนวคิดหรือปรัชญาของนิตยสารใน
การน�าเสนอรายงานความคิดเห็นต่อสื่อดนตรีในรูปแบบ
เล่นซ�้า (reproduction of music) โดยการเทียบเคียงกับ
เสียงจริงเป็นส�าคัญ เช่นเดียวกับแนวทางของนิตยสาร
เครื่องเสียงอย่าง Stereophile ซึ่งมี J. Gordon Holt    
ผู้บุกเบิกได้อาศัยการวิจารณ์ในลักษณะเดียวกัน ส�าหรับ 
The Absolute Sound เดิมทีใช้เพลงคลาสสิคเป็นพื้นฐาน 
ด้วยผู้วิจารณ์เป็นคอเพลงคลาสสิคผู้มีประสบการณ์กับ
คอนเสอร์ท ฮอลล์ มาอย่างยาวนาน มีความทรงจ�าลึก
ซึ้ง และคุ้นสภาพกับการก�าเนิดเสียงดนตรีจริงๆ แม้นว่า
ห้องฟังมีความแตกต่างด้วยโครงสร้างและคุณสมบัติทาง        
อะคูสติค (เมื่อเทียบกับคอนเสอร์ท ฮอลล์) กระนั้นก็ยังมี
พื้นฐานให้อ้างอิงความถูกต้องได้ ความถูกต้องที่เชื่อมโยง
สัณฐานเชิงอุดมการณ์ในแบบ “The Absolute Sound” 
น�้าเสียงในแบบอย่างของเครื่องดนตรีจริง ท่ามกลาง

มองอดีต 40 ปี และปัจจุบัน 
นิตยสาร The Absolute Sound 

โดย Jonathan Valin ■ องอาจ บุตรเริ่ม - แปล 
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พร้อมๆกบัทีแ่ฮร์รย์ีได้ค้นพบล�าโพง Magneplanar I-U/I-D                                                   
ซึง่เป็นล�าโพง Planar-magnetic ทีท่�างานแบบ full-range                                                 
รายแรกๆ ฉบบัทีส่ามได้น�าเสนอ Audio Research SP-3, 
ส่วนฉบับที่สี่ (ปกเป็นภาพเขียนแฮร์รีย์สวมหูฟังใส่แว่น
กันแดด) ประกอบด้วยล�าโพง Dahlquist, ปรีแอมป์ ARC 
SP-3a, ล�าโพงวางหิ้ง FMI 80, แอมป์ Marantz 500, 
Dynaco 400, แอมป์ ARC Dual 76, Dayton-Wright 
XG-8 Mk II, หัวเข็ม Supex Moving Coil และนับ
แต่นั้นมา การรีวิวได้เพิ่มจ�านวนผลิตภัณฑ์มากชิ้นขึ้น     
คละเคล้ากันไปทั้งผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และผลิตภัณฑ์เก่าที่ยัง
อยู่ในความนิยม ในฉบับต่อๆมา

พร้อมๆกับความส�าเร็จที่มีมาอย่างยาวนานของ                                              
ผลิตภัณฑ์ เช่น Quad, KEF, Ortophon และ McIntosh                                                 
ได้มผีลิตภัณฑ์จากผูผ้ลิตรายใหม่ๆแทรกตวัให้เหน็เป็นระยะ                                                   
ทั้งจากผู้ผลิตภายในและต่างประเทศ หลายรายประสบ
ความส�าเร็จในเวลาชั่วคืน นั่นเปรียบได้กับการปฏิวัติใน
แวดวงไฮ-ไฟ ซึ่งต่อมาได้ให้ก�าเนิดค�าว่า “high-end”                                                
เพื่อใช้อธิบายความหมายของเสียง ความนิยมของผู้ฟัง 
และบ่อยครั้ง (แต่ไม่เสมอไป) มีราคาค่างวดที่ค่อนข้างสูง                    
เข้ามาเกี่ยวข้อง ในขณะเดียวกัน TAS ก็ถูกค่อนแคะ
อยู่เนืองๆต่อการบัญญัติค�าใหม่ๆ เพื่อใช้สื่อสารใน              
แวดวงไฮ-เอ็นด์ แต่มันคือความจ�าเป็นส�าหรับอธิบาย
ความแตกต่างระหว่างโลกในอุดมคติกับความเป็นจริง 
แน่นอนว่าการอธิบายเชิงเปรียบเทียบย่อมท�าให้เห็นภาพ
และมีความน่าสนใจมากกว่าการวินิจฉัยที่ขาดเหตุและผล                           
เพียร์สันได้แสดงให้เห็นอยู่เนืองๆว่า การใช้ภาษาพูด 
(เขียน) ธรรมดา ช่วยให้ผู้อ่านเข้าถึงคุณสมบัติและ
คุณภาพของเครื่องเสียงได้ง่ายกว่าการอ้างถึงวงจรไฟฟ้า
และภาษาทางคณิตศาสตร์ ด้วยภาษาเขียนง่ายๆ แบบ
ที่พวก music lover นิยมใช้อธิบายความเช่น ดี, ดีกว่า 

บรรยากาศจริง ที่ผู้ฟังสามารถสัมผัสได้เสมือนเข้าไปนั่ง
ชมการบรรเลงดนตรีในฮอลล์และ/หรือในห้องบันทึกเสียง
ด้วยตนเอง

เป็นแบบนี้เพราะแฮร์รีย์ต้องการชี้ให้เห็นถึงความ
ความแตกต่างระหว่างเสียงดนตรีบรรเลงสดกับเสียง
ดนตรีที่ได้ยินผ่านชุดเครื่องเสียง ความท้าทายอยู่ตรงที่จะ
ท�าอย่างไรให้ทั้งสองสิ่งนี้, เสียงจริงกับเสียงที่่บันทึกมา 
มีความเหมือนหรือใกล้เคียงกันชนิดไม่มีช่องว่างเกิดขึ้น 
และให้ความครอบคลุมถึงดนตรีทุกประเภท

แฮร์รีย์น�า The Absolute Sound ออกวางแผงใน
ช่วงเวลาที่เรียกได้ว่าเป็นยุคทองของไฮ-ไฟ อุตสาหกรรม
เครือ่งเสยีงอเมรกิาก�าลงัคกึคกั เป็นยคุใหม่ของทรานซสิเตอร์                                                     
และต้องเผชิญหน้ากับคู่แข่งจากต่างประเทศอย่างดุเดือด 
ไม่ทราบว่าเป็นความโชคดีหรือเพราะด้วยเนื้อหาที่ต้องใจ  
ผู้อ่าน หรือเป็นด้วยทั้งสองอย่าง ท�าให้ทีมงานผู้ก่อตั้ง
เห็นพ้องต้องกันรวมกลุ่มตั้งเป็นบริษัทเล็กๆ เพื่อรองรับ
การด�าเนินงานของนิตยสารอย่างเป็นกิจลักษณะ นอก
จากแฮร์รีย์แล้ว คณะบุคคลชุดดังกล่าวยังประกอบด้วย 
John Cooledge, Patrick Donleycott, John Nork และ
ยังมีสมาชิกรุ่นบุกเบิกอีกจ�านวนหนึ่ง

บทรีวิวที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดถือก�าเนิดขึ้นมาตั้งแต่ปี
แรกๆ (ฤดูใบไม้ผลิปี 1973-1974) และโดดเด่นเป็นพิเศษ
คือ The Double Advent System ซ่ึงท�าให้ช่ือแฮร์รีย์                                                     
ปักหมุดเป็นสัญลักษณ์ของ The Absolute Sound มาถงึ                                                
ทกุวนันีจ้ากนัน้ยงัตามมาด้วยความเหน็ทีแ่หลมคมพ่วงท้าย                                                 
งานวิจารณ์เครื่องเสียง ADC XLM, Citation 11, Phase             
Linear 700 รวมถึง ผู้อ่านยังได้เห็นงานวิจารณ์ล�าโพง                                                   
Electrostatic, จากผู้ผลิตหน้าใหม่อย่าง Dayton-Wright                                                  
XG-8 ในฉบับที่สอง (โดย John W. Cooledge) ซึ่ง   
ชื่อเสียงล�าโพงดังกล่าวยังคงได้รับความชื่นชมจวบปัจจุบัน 
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และดีเยี่ยม (good, better และ best) ย่อมช่วยให้เห็น
ภาพได้ง่ายและชัดเจนกว่า

มีซักกี่คนที่ไม่มองหา The Absolute Sound บนแผง       
หนงัสอื มซัีกกีค่นท่ีไม่กระหายใคร่อ่าน มซีกักีค่นทีไ่ม่สนใจ                                          
สิ่งที่ HP น�ามาพูดถึง โดยเฉพาะบรรดาแผ่นเสียงที่ใช้               
อ้างองิ เพราะแผ่นเสยีงเป็นอปุกรณ์อ้างองิทีท่รงพลานภุาพ                                               
ที่สุดในกระบวนการผลิตซ�า้ของชุดเครื่องเสียง

กว่าสองทศวรรษแห่งความรุ่งโรจน์ของ TAS                                                  
ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์                                                   
ณ เพลานั้น Stereophile ภายใต้การน�าของ John 
Atkinson และ Larry Archibald ซึ่งผ่านการยกเครื่อง
ครั้งใหญ่ ได้พัฒนาคุณภาพไล่ตามมาติดๆพร้อมกับช่วง
ชิงผู้อ่านไปได้จ�านวนหนึ่ง ซึ่งเป็นจ�านวนมากพอที่จะท�าให้ 
TAS  ประสบกับความยากล�าบาก

ด้วยความเห็นส่วนตัว ผม (Jonathan Valin) คิดว่า           
ความตกต�่าของ TAS เมื่อต้นปี 90 มีอยู่หลายสาเหตุ 
อันดับแรก-คู่แข่งมีความแข็งแกร่งขึ้น สอง-การบริหาร           
การเงินและการบริหารเน้ือหา มีความผิดพลาด                                                 
สาม-ปฏิกริยาเชิงจิตวิญญาณแบบ ‘คุรุ’ ที่ด�าเนินมา
ตลอดสองทศวรรษ ความทนงตน การใช้ภาษาและดนตรี               
(ส่วนใหญ่เป็นเพลงคลาสสิค) ที่เฉพาะกลุ่มเกินไป ท�าให้
ถูกโดดเดี่ยว ได้น�ามาซึ่ง สี่-ความตกต�า่ของตลาดดนตรี
คลาสสิคซึ่งสวนทางกับการเติบโตของดนตรีร็อค ซึ่งไม่
เพียงมีผลต่อสังคมทั่วไป หากยังส่งผลกระทบต่อกลุ่ม
ผู้อ่าน TAS หน้าใหม่ด้วยอย่างมิอาจหลีกเลี่ยง  แม้ว่า   
ในเวลาต่อมามีนักเขียนบางท่านได้พยายามน�าเพลงร็อค  
มาอธบิายสรรพคณุ แต่กไ็ม่ได้ช่วยให้อะไรดขีึน้ ความตกต�า่                      
ลากยาวมาจนถึงปลายทศวรรษที่ 90  จากนั้นไม่นาน
ปาฏิหาริย์ได้เกิดขึ้นอีกครั้ง เมื่อ Thomas Martin นักอ่าน
ผู้เฝ้าติดตามงานเขียนของ HP มาตั้งแต่ฉบับแรกออก

วางจ�าหน่าย ได้ตัดสินใจเข้ามาร่วมลงทุนกับ TAS เมื่อปี 
1998  อีกสามปีต่อมาได้แต่งตั้ง Robert Harley เข้ารับ
หน้าที่บรรณาธิการบริหารนิตยสารหวนคืนสู่ความส�าเร็จ
อีกครั้ง พร้อมได้ทวงต�าแหน่งผู้น�ากลับคืนมา

HP ยังคงมีภารกิจอยู่กระทั่งปัจจุบัน โดยเฉพาะ
คอลัมน์ HP’s Workshop ที่โด่งดัง และยังเป็นเสาหลักให้
กับนติยสาร นกัเขยีน คอลัมนสิท์ ยงัคงอยูอ่ย่างหนาแน่น                                                   
ให้ความเห็นและวินิจฉัยในแนวที่แต่ละคนถนัด มีอิสระ   
มีเหตุผลบนประสบการณ์ที่หลากหลาย ปราศจากความ
ทนงตน ทอนอัตตาและเป็นมืออาชีพมากขึ้น โรเบิร์ท
เข้ามาช่วยปรับปรุงรูปแบบและสีสันโดยไม่ส่งผลกระทบ
ต่อจุดยืนของนิตยสาร เนื้อหายังคงมีความเข้มข้น เป็นที่
ยอมรับจากผู้ผลิตหน้าใหม่อย่าง Magico, Solution, TAD, 
Constellation, Raidho, Carver LLC, Hegel, Estelon, 
BAlabo, Lansche, Venture และ YG Acoustics ใน
ขณะที่ยังด�ารงศรัทธาไว้ด้วยดีกับผู้ผลิตหน้าเดิมอย่าง 
Magnepan, Wilson, ARC, Conrad-Johnson, NAD, 
AVA, PrimaLuna, Focal, Martin Logan, B&W, Lamm, 
KEF, Sonus Faber, Nola, Vandersteen, PSB, Quad, 
Spectral, Sony, SimAudio, Bryston, Plinus, MBL 
และอีกหลายๆราย อีกทั้งได้มีการเริ่มต้นวิพากษ์วิจารณ์
เครื่องเสียงไฮ-เอ็นด์กระแสใหม่ เช่นแอมป์ Class-D 
และสื่อเสียงเพลงรูปแบบ USB Audio เป็นฉบับแรกๆ

TAS โฉมใหม่แปลงสารไปจากเดิมพอสมควร แต่ยัง
คงความเป็นอัตลักษณ์ ตรงไปตรงมา เป็นกันเอง ไม่มี 
เทคนิคอลเทิร์มที่สลับซับซ้อน งานวิจารณ์ได้มาตรฐาน
และมีความรับผิดชอบสูง ส�าหรับผู้อ่านคงยังไม่ลืมความ
ประทบัใจทีไ่ด้อ่านงานทีม่คีณุภาพจากส่ือทีม่ ีHP เป็นผูว้าง                                              
รากฐานไว้อย่างดีมาแต่หนหลัง ความสามารถทางการ
วินิจฉัยประจักษ์แจ้งอย่างไม่มีข้อเคลือบแคลงสงสัย     
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The AbsoluTe sound Top 100 producTs 1973-2013

กว่าสี่ทศวรรษที่ผ่านมา มีผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงมากมาย ถูกผลิตออกสู่ตลาดภายใต้
คุณสมบัติที่ถึงพร้อมด้วยความล�า้หน้าทางเทคโนโลยี งานออกแบบ ความส�าเร็จทางการ
ตลาด รวมทั้งคุณภาพที่ได้รับการยกย่องยอมรับในสากล หนึ่งในจ�านวนนั้นก็คือ NAD 
3020 (ปี 1978) อินติเกรตเตด แอมปลิไฟเออร์ ขนาดก�าลังขับ 20 วัตต์/ข้าง งาน

ออกแบบของ Bjorn Erik Edvardsen ได้ถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์เครื่องเสียงในฐานะ
ของเครื่องขยายที่ให้ก�าลังเต็มสมรรถนะ มีวงจร soft clipping ที่ยังประโยชน์และให้คุณค่า
อย่างสูงยิ่ง อีกทั้งยังเป็นแอมป์ high-end ราคาประหยัดที่มียอดจ�าหน่ายขายดีที่สุดตลอดกาล 

ดังสามารถเห็นได้จากค�าประกาศผ่านบันทึกบรรณาธิการ  
ในฉบับแรกๆว่า “เป็นที่เข้าใจได้ว่า บ่อยครั้งเราอาจ
มีความเห็นต่างกัน ความเห็นต่างนี้เกิดจากการที่เราเห็น
ร่วมกันว่ายังไม่มีอุปกรณ์ชิ้นใดดีเลิศหรือสมบูรณ์แบบร้อย
เปอร์เซ็นต์ และในขั้นตอนพิจารณาเลือกอุปกรณ์ต่างๆ
ยังอาศัยทัศนคติและรสนิยมส่วนตัวเข้ามามีส่วนในการ
ถ่วงน�าหนักเพื่อความมั่นใจว่าจะได้ในสิ่งที่ดีที่สุดไว้ใช้งาน
ในระยะยาว”

นี่คือแนวปฏิบัติตรงไปตรงมาอย่างมีสามัญส�านึก  
ตรงกบัสิง่ที ่HP วางกรอบและท�ามาตัง้แต่ TAS ยคุบกุเบกิ                                
และพวกเรา, ทีมงานของ TAS ขอให้สัญญาว่า จะด�าเนิน

ในทิศทางเดียวกันนี้ต่อไป
สุขสันต์วันครบรอบวันเกิด 40 ปี ของ TAS พวกเรา         

อันประกอบด้วย Harry, John Cooledge, Patrick 
Donleycott, John Nork และทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมกับ                                        
เราบนหนทางยาวไกล มีอุปสรรคบ้างในบางครั้ง ทว่า
ด้วยความมุ่งมั่นเราจึงสามารถก้าวข้ามขวากหนาม              
มุ่งไปสู่ปลายทาง ไขว่คว้าหาความสมจริงของดนตรี
การ (ในทุกประเภทดนตรี) ผ่านกระบวนการท�าซ�้าใน
อุดมคติเช่นที่เราได้ยินได้ฟังกันด้วยสุนทรียและความ      
ละเมียดละไมที่คงทนถาวร

19L  i  f  e    E  n  t  e  r  t  a  i  n  m  e  n  t



ในวาระฉบับพิเศษฉลองครบรอบ 40 ปี ของนิตยสาร 
The Absolute Sound กองบรรณาธิการของนิตยสาร
เครื่องเสียงดีชื่อก้องโลกนี้จึงได้รวบรวมเอาการบันทึก
เสยีงลงละมนุภณัฑ์ทีห่ลากหลายในแนวทาง แนวดนตรี 

และยุคสมัยในรอบ 40 ปี โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือให้
เสียงที่ดีเยี่ยมที่สุด มีความโดดเด่นเป็นพิเศษชนิดที่ว่ามีไว้
ติดห้องฟังแล้วก็หยิบมาฟังได้ครั้งแล้วครั้งเล่า

40 ผลงานครอบคลุมทุกละมุนภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็น                                                  
แผ่นเสียง, แผ่นซีดี, แผ่น XRCD, แผ่น SACD, แผ่น 
Blu-ray รวมไปถึง DVD-Audio และไฟล์ดาวน์โหลดอีก

ด้วย (จะยกเว้นอย่างเดียวคือ ม้วนเทปแบบ Reel-to-
Reel) โดยแผ่นเหล่านี้แนะน�าบนเงื่อนไขง่ายๆแบบเดียว
คือ เสียงดีที่สุด 

แผ่นเรียงล�าดับตามตัวอักษร และลงท้ายด้วยชื่อ   
นักเขียนประจ�านิตยสารที่ลงมาช่วยแนะน�าแต่ละแผ่นว่า
เยี่ยมอย่างไร บางแผ่นอาจจะเป็นแผ่นหายาก หรือไม่
ท�าแล้ว-แต่เรา-- (TAS) เชื่อว่า เสน่ห์แห่งการค้นหานั้น 
เป็นอะไรที่ท�าให้คุณค่าของแผ่นเหล่านี้มีมากขึ้นไปอีก 

จึงขอเริ่ม ณ บัดนี้

Top 40 Best Sounding Recordings

40 ปี 40 แผ่นบันทึกเสียงยอดเยี่ยม 
ในมุมมองของ The Absolute Sound [ตอนที่ 1]

       ■  อธิวัฒน์
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ร่าเริงลื่นไหล ให้ความรู้สึกเหมือนนั่งฟังอยู่ตรงหน้า      
■ Neil Gader

Beach Boys                                                     
“Pet Sounds”                                                    

C a p i t a l  1 8 0  G r a m  L P  a n d  C D

ขนาดว่าหูหนวกไปหนึ่งข้าง แต่ Brian Wilson          
ก็โพรดิวซ์ Pet Sounds ที่บันทึกเสียงแบบโมโน อัน   
เพริศแพรว เลิศหรู ให้ความลึก และรายละเอียดที่น่าทึ่ง                                                                
เป็นที่สุด  เสียงร้องจากวง Beach Boys บวกเสียง                                                                     
เครือ่งสายจากวงออร์เคสตรา บวกการทบัเสยีง Overdub                                                             
ลงไป ให้ผลส�าเร็จในการบันทึกเสียงที่น่าทึ่ง เพลงในชุด
นี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นเพลงดังมากมายไปหมด ไม่ว่าจะเป็น 
Wouldn’t it Be Nice, Sloop John B, Caroline No, 
และ God Only Knows ล้วนแต่เป็นเพลงอมตะ ไร้กาล
เวลาทั้งสิ้น ■ DR

cannonBall adderly                                                          
“Somethin’ Else.”                                                       
B l u e  N o t e  L P ,                                 

C l a s s i c  R e c o r d s  L P ,                     
M o b i l e  F i d e l i t y  C D

Session รวมยักษ์แห่งวงการ Bop Jazz ทั้ง Miles 
Davis, Hank Jones, Sam Jones, Art Blakey เอาไว้
ในหนึ่งเดียว ผลงานที่รวมความสดในแนวทางของดนตรี
แจสส์สมัยใหม่ (ในตอนนั้น) ที่เปี่ยมไปด้วยความสดใหม่ 
ริเริ่ม และสร้างสรรค์ ผลงานบันทึกเสียงของ Rudy Van 
Gelder ที่ท�าแบบเรียบง่าย ตรงๆ ให้เสียงดนตรีที่เต็ม
ไปด้วยรายละเอียดอย่างพรั่งพรู เครื่องดนตรีมีมวลและ
ขนาดที่สมจริง วางต�าแหน่งวงอย่างชัดเจนยอดเยี่ยม จน
กลายเป็นบรรทัดฐานแห่งการบันทึกเสียงที่เรียกได้ว่า
สมจริงที่สุด ส�าหรับการบันทึกเสียงวงแจสส์ขนาดเล็กไป
ตลอดกาล ■ Derk Richardson

arnold                                            
“English, Irish, Scottish, Cornish Dances”  

Arnold, London PO.                                 
L y r i t a  L P  a n d  C D

Malcolm Arnold เป็นนักแต่งเพลงชาวอังกฤษ ซึ่ง
เป็นที่รู้จักในวงกว้างในฐานะผู้ประพันธ์เพลงประกอบ
ภาพยนตร์ “สะพานข้ามแม่น�า้แคว” โดยแผ่นที่แนะน�า
นี้ เป็นแผ่นรวมเพลงพื้นบ้านของทางอังกฤษที่ผสมผสาน
ความหลากหลายในอารมณ์ความรู้สึกทั้งสนุกสนาน ตลก
ขบขัน Sentimental ไว้มากมายตั้งแต่เพลงเต้นร�าแบบ
ของ Britten ไปจนถึงดนตรี Riverdance 

ให้การบันทึกเสียงแบบเต็มย่านความถี่ไดนามิค                    
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Bill Berry and his all stars                                                     
“For Duke”                                                        

M & K  L P  a n d  C D

 หลายครั้งที่ผมถามตัวเองว่า หากต้องเลือกแผ่นการ
บันทึกเสียงไว้ฟังเพียงแผ่นเดียวในชีวิต จะเลือกแผ่นอะไร
ดี?-นี่คือค�าตอบ--โดยเฉพาะเมื่อคิดถึงแผ่นที่ยอดเยี่ยม
สุดยอดในแง่การให้ไดนามิค, ความโปร่งใส, เสียงแบบ
เหมือนอยู่หน้าวงดนตรีแล้ว แผ่นที่ท�าการบันทึกแบบถ่าย
ตรงลงเครื่องตัดมาสเตอร์แผ่นเสียง (Direct to Disc) 
ฝีมือ Ken Kreisal แผ่นนี้แหละ เพราะนอกจากเสียงจะ
สุดขั้วแล้ว การรวมเอานักดนตรีที่ช�า่ชองระดับ All Stars 
มาไว้ในแผ่นเดียวกันนี่ ก็ยิ่งเพิ่มระดับความยอดเยี่ยมลง
ไปอีก เป็นแผ่นที่ผมมักจะน�ามาเปิดให้ลูกศิษย์ในชั้นเรียน
ของผมฟัง เมื่อมีค�าถามว่า “LP หรือ CD” และเมื่อผม
เปิดเพลง Take The A Train ขึ้นเมื่อไหร่ ผมก็ชอบที่จะดู
หน้าตาอันตื่นตะลึง อ้าปากค้างของนักเรียนทั้งหลายเป็น
ยิ่งนัก ■ Paul Seydor

Blue tofu                                                   
“Blue Tofu”                                                          

D u b i o u s  R e c o r d i n g s  C D

เสียงเพลงจากวงที่ชื่อไม่น่ากินเอาซะเลยวงนี้นั้น ไม่
เคยท�าให้ฝูงชนในงานเครื่องเสียงต้องผิดหวังเวลาเปิด
เพลง A Battle Between (แทร็คแรกของแผ่นซีดี) แล้ว
เวลาใครได้ยินเพลงนี้ขึ้นมาก็มักจะมีค�าถามออกมาว่า     
“เพลงของใครอ่ะ” เป็นประจ�า เป็นแผ่นที่บันทึกเสียงแบบ
ดิจิทัลล้วนๆที่ให้เสียงร้องที่เป็นจริง และเบสส์ที่ลึกอย่าง
น่าทึ่ง บวกกับการต่างเนื้อร้องที่ล�า้ลึก เสียงร้องของ  
Andrea Mathew ก็ได้รับการเทียบชั้นกับ Tori Amos 

และ Ricki Lee Jones นั่นเทียว ดนตรีเป็นแบบพ็อพ 
ออกแจสส์ โฟล์ค ผสมผสานดนตรีคาบาเรท์ ให้อารมณ์ที่
หาได้ยากในดนตรีร่วมสมัยในปัจจุบัน ■ Jonathan Valin

Brahms                                                
“Violin Sonata No.1”                                                     

deBussy                                                         
“Violin Sonata”                                     
Abel, Steinberg                                                                                                 

W i l s o n  L P  a n d  C D

แผ่นนี้น่าจะเป็นแผ่นที่ให้เสียงที่ดีเยี่ยมที่สุดจากฝีมือ
การบันทึกของ David Wilson แล้ว เสียงจากการโซโล
เปียนโนกับไวโอลินในแผ่นนี้นั้น น่าจะเป็นการบันทึก
เสียงที่ให้ความรู้สึกเหมือนมีนักดนตรีจริงๆสองคนเข้า
มาเล่นอยู่ในห้องฟังมากที่สุดเท่าที่มีการบันทึกเสียงมาใน
โลกนี้แล้ว  บันทึกโดยเครื่อง Ultramaster ของ Wilson 
ที่ออกแบบโดย John Curl ใช้ไมค์ Schoeps 1 คู่ ผ่าน
เครื่องหลอดบันทึกทั้งระบบ ให้เสียง ให้ขนาด สัดส่วน
ของเครื่องดนตรีได้สมจริงที่สุด ชัดเจนที่สุด เก็บความ
เป็นไวโอลินที่สวยงามที่สุด ขนาดที่เป็นจริงอย่างไม่เพิ่ม
ขนาดผิดสัดส่วนยอดเยี่ยมเหลือคณา ■ Jim Hannon
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reiner Bredemeyer                        
“Dis As; Schlagstuck 5;                                                        
Bagatellen Fur B.; etc”                        

Brauer, Gruner, Olbertz, Suitner,                                             
Staatskapelle Berlin                                               

N o v a  L P

 นี้น่าจะเป็นแผ่นที่หายากที่สุดในลิสท์นี้ แต่แผ่น
ซีดีที่มีบางเพลงจากชุดนี้นั้นจะยังสามารถหาได้ผ่านทาง
ค่าย Edel Classics และตัวนักดนตรี และเพลงก็อาจ
จะไม่เป็นที่คุ้นหูแต่อย่างใด แต่ความน่าสนใจนั้นก็มีอยู่
มาก Reiner Bredemeyer คือนักแต่งเพลงชาวเยอรมัน
ที่เปี่ยมล้นไปด้วยอารมณ์ขันในการท�าดนตรี อารมณ์ดี มี            
เย้าหยอกหลอกแกล้งอยู่ในที ท�าให้ความเป็นดนตรีนั้นอยู่
ในขั้นเอกอุ การบันทึกเสียงก็เช่นกัน แม้ตอนนั้นจะเป็น
เยอรมันตะวันออกอยู่ แต่เอ็นจิเนียร์ชาวเยอรมันตะวัน
ออกแห่งสังกัด Nova นั้น ก็มีหูที่ดีเลิศ และเครื่องเคราที่
ดีเลิศ ดั่งสมญาที่เรียกกันว่า Decca แห่งเยอรมันตะวัน
ออกนั่นเทียว ■ JV

holly cole                                                  
“temptation”                                                        

M e t r o  B l u e ,  2  L P S

งานอุทิศให้กับ Tom Waits การใส่ชีวิตชีวาลงไปกับ
เสียงร้องแบบแจสส์ของ Holly Cole ที่เสริมด้วยวงที่เต็ม
เปี่ยมไปด้วยพลังงานสั่งสม เสียงบันทึกกันมาอย่างรุ่มรวย                                                        
อิ่มเอิบ เบสส์ลงลึก เปี่ยมบรรยากาศน่าทึ่ง โดยส่วนที่
ดีที่สุดคือ เสียงร้องของ Cole ที่ถ่ายทอดอารมณ์ออกมา
ได้อย่างล้นเหลือ เปี่ยมบรรยากาศและจินตนาการ เสียง
เครื่องเป่าจากเพลง The Briar and the Rose นั้น เป็น

อุดมคติแห่งการอ้างอิงรายละเอียดและความถูกต้องเที่ยง
ตรงแห่งโทนเสียงส�าหรับทดสอบระบบเสียงกันเลยทีเดียว 
■ NG

miles davis                                                 
“Kind Of Blue”                                                      

C o l u m b i a / S o n y  L P ,  C D ,  S A C D

นัก Audiophile ที่ชอบฟังเพลง Jazz นั้น คงต้องมี                                      
แผ่นนี้ไว้ในห้องฟังอย่างต�่าๆก็ 1 แผ่นนั่นแหละ แล้วหาก                                          
จะถามว่าเวอร์ชันไหนของ Kind of Blue นั้นคือ “The 
One” แล้ว นักฟังระดับเอาจริงเอาจัง ก็จะยกให้กับแผ่น
ต้นฉบับแบบโมโน (เพรสส์แรก มิกซ์เสียงโมโนครั้งแรก)                                                       
หรือไม่ก็เวอร์ชันล่าสุดที่ออกมาปี 2011 เป็นแผ่น 180 
Gram Vinyl เพราะมีเสียงรบกวนต�า่ที่สุด ส่วนนักดิจิทัล                                                            
เสยีใจทีต้่องขอบอกว่าแผ่นซดีเีวอร์ชนัแรกๆนัน้ รมีาสเตอร์                                                          
มาผิดสปีด จึงขอบอกให้ไปหาแผ่นซีดีเวอร์ชันล่าสุดที่เพิ่ง
ออกมาพร้อมกับแผ่นเสียงมาเก็บไว้แทน หรือไม่มั่นใจก็ดู                                                         
แผ่นซีดีเวอร์ชัน Legacy หรือ Kind of Blue 50th An-
niversary Edition มาเก็บไว้แทน เพราะสองแผ่นหลังนี้มี                                                   
Outtakes ของเพลง Freddie Freeloader และ So What?                                                                 
รวมถงึ So What? ในแบบเล่นสดแถมมาให้ด้วย ■ Steven Stone
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dire straits                                                
“Love Over Gold”                                                   

V e r t i g o  L P ;  C D                 
( O r i g i n a l  n o t  R e m a s t e r e d ) 

เป็นเวลานับทศววรษ ที่เสียงเพลงจากแผ่นที่ออกในปี 
1982 ของ Dire Straits จะดังก้องออกมาจากเครื่องเล่น
แผ่นเสียงในร้านขายเครื่องเสียงทั่วโลกอย่างสม�่าเสมอ 
เป็นแผ่น “หากิน” ของร้านขายเครื่องเสียงอย่างแท้จริงๆ         
และแม้ Mark Knopfler และพลพรรค จะออกผลงานที่
ดีๆอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด แต่ Love Over Gold ก็
ยังเป็นมาตรฐานสูงสุดของทางวงไปอย่างตลอดกาล ด้วย
การบันทึเสียงที่คือบรรทัดฐานแห่งดนตรีร็อค ผสมผสาน
กลมกลืนและลงตัวไปหมดในทุกสิ่ง ตั้งแต่เสียงเบาๆ
หวานๆของกีตาร์คลาสสิค, เปียนโน, มาริมบา ไปจนถึง
เสียงเครื่องเคาะที่กระหน�า่รุนแรง เสียงกีตาร์ไฟฟ้าที่                                                    
ดุเดือดเร้าใจ ช่วยกันปลดปล่อย เสียงดนตรีที่น่าเชื่อถือ                                                        
ทั้งขนาด และสัดส่วน ออกมายังห้องฟัง น่าเสียดายที่
เวอร์ชันรีมาสเตอร์หลังสุดของ Warner นั้นท�าออกมา
ได้น่าผิดหวัง และท�าให้เสียงเลวร้ายลงมากมาย ■ Karl 
Schuster

finzi                                                 
“Intimations Of Immortality”                           

Handley, Guildford Phil                                                  
L y r i t a  L P  a n d  C D

สังกัด Lyrita นั้น ขึ้นชี่อในเรื่องของเสียงเครื่องสายที่
หวานแหวว ฉ�า่ชื่น น่าฟัง แต่กับแผ่นนี้ ซึ่งเป็นแผ่นเสียง
ร้องเดีย่วเทเนอร์ ผสานด้วยวงออร์เคสตราและคอรสันัน้ ก็
ให้ความถูกต้องเที่ยงตรงในโทนเสียงเป็นอย่างยิ่ง ■ JH

ella fitzgerald                                  
and louis armstrong                                                      

“Ella And Louis”                                              
V a n g u a r d / A n a l o g u e                  

P r o d u c t i o n s  4 5  R P M  2  L P

หากสิ่งที่คุณต้องการคือ แผ่นที่ให้เสียงร้องแบบ 
“มายืนอยู่ในห้องฟัง” แล้ว แผ่นรีมาสเตอร์โดย Chad 
Kassem ที่น�าเอาผลงานการบันทึกเสียงแบบโมโนเมื่อ
ปี 1956 ของค่าย Vanguard อันยอดเยี่ยมนี้มาท�าใหม่
ชิ้นนี้ก็คือค�าตอบที่ว่านั้น และแม้ดนตรีแบ็คอัพจะมีความ
หลากหลายลดหลั่นกันตามแต่นักดนตรีที่เล่นให้ แต่ดวง
ดาราเจิดจรัสก็เห็นจะไม่พ้นสองสุดยอดต�านานอย่าง Ella 
และ Louis ซึ่งเสียงร้องของทั้งคู่นั้น คุณคงไปหาแผ่น
อะไรที่มันเหมือนเข้ามาร้องในห้องได้มากและดีไปกว่า
นี้แล้ว (ยกเว้นว่าคุณจะไปได้ม้วนเทป 2 แทร็ค ต้นฉบับ
มาเปิดในห้องของคุณเอง) ดนตรีในชุดก็ล้วนคุ้นหูจาก 
Gershwins, Irving Berlin และ Hoagy Carmichael ก็
ยอดเยี่ยมล้วนๆ ■ JV
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gerhard                                               
“Libra; Gemini; Leo”                           

Atherton, London Sinfonietta                                                        
D e c c a  L P

หนึ่งในงานที่ให้เสียงได้เหมือนจริงและน่าประทับใจ                                               
ที่สุดของการบันทึกเสียงลงบนแผ่นแอลพี เป็นงาน
บันทึกเสียงจากสังกัด Decca ในปี 1975 ที่สามารถวาง
ต�าแหน่งเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นที่สมจริง ลงในเวทีเสียง
ที่เปิดกว้างเปี่ยมล้นไปด้วยบรรยากาศอย่างสุดยอด                                                    
เครื่องดนตรีแต่ละชิ้น ไม่ว่าจะเป็นกีตาร์, เปียนโน, 
ไวโอลิน เครื่องเป่า เครื่องเคาะ ลอยออกมาให้เห็นเป็น
รูปเป็นร่าง พร้อมความรู้สึกถึงมวลเสียงที่มีน�้าหนัก
เป็นธรรมชาติ เปล่งปลั่งเบ่งบานออกมายามส่งเสียง
แล้วค่อยๆจางหายไปในอากาศ มันคือการบันทึกเสียงที่   
ยอดเยี่ยม เก็บเกี่ยวไดนามิค และความฉับไวของเสียง
ได้อย่างสมบูรณ์ ตั้งแต่เสียงฟาดกระหน�า่ดั่งสายฟ้าฟาด
ไปจนถึงเสียงแผ่วเบาปานกระซิบ เป็นงานบันทึกเสียงที่
ยอดเยี่ยมที่จะดึงคนฟังเข้าไปสู่ห้วงแห่งดนตรี ■ Wayne 
Garcia

gerherd                                            
“The Plague”                                               

Dorati National SO.                                                                                               
D e c c a  H e a d  L P ;                   

E x p l o r e  R e c o r d s  C D

ผม (ผู้เขียน) มีความรู้สึกว่า ต้องอุทิศการแนะน�า
แผ่นนี้ให้กับ Harry Pearson ผู้ที่แนะน�าให้ผมได้รู้จักกับ
งานดนตรีที่แปลกประหลาด ที่ผสมผสานเสียงบรรยาย
และวงออร์เคสตราที่น่ากลัว ซึ่งมาจากบทประพันธ์ชื่อ

เดียวกันของ Camus ดนตรีในแผ่นไม่ใช่งานที่ฟังได้ง่าย
นัก แต่ก็มีพลังที่จะมัดคุณไว้บนเก้าอี้ได้ จากเสียงที่ชัดเจน
น่าทึ่ง ไดนามิคที่รุนแรงเต็มขั้น อิเมจจิงและเวทีเสียง
ที่เห็นเป็นภาพสมจริง งานควบคุมวงโดย Antal Dorati 
และเสียงบรรยายของ Alec Magowan นั้น ดีจนผมไม่
คิดว่าจะมีใครท�าได้ดีกว่านี้อีก อยากจะเชียร์ค่าย Reissue 
ทั้งหลายให้เอาแผ่นนี้กลับมาท�าใหม่มาก เพราะมันจะเป็น
แผ่นอ้างอิงระดับยอดเยี่ยมทีเดียว ■ PS

herold-lanchBery                                                      
“La Fille Mal Gardee”                       

Lanchbery. Covent Garden                                                                                              
D e c c a  L P  a n d  C D ;                       

O R G  4 5  R P M  L P s ;  J V C  X R C D

สกอร์จากบัลเล่ท์ที่มีต้นทางมาจากยุคศตวรรษที่ 18                                                        
ถกูน�ามาเรยีบเรยีงใหม่โดย Frederick Ashton ในปี 1960                                                             
เพื่อเล่นกับคณะ Royal Ballet ชุดนี้ จะให้เสียงเพลงที่                                                          
เหมอืนกระโดดลอยออมาจากล�าโพงของคณุ มาอยูต่รงหน้า                                                                 
คุณด้วยความลื่นไหล สมจริง เหนือชั้น เครื่องดนตรีทุก
ชิ้น ไม่ว่าจะเดี่ยวหรือหมู่ สามารถแยกแยะบุคลิกเสียง
ของแต่ละชิ้นออกมาได้อย่างอิสระ และมีมวลขึ้นรูปอย่าง
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งดงาม ให้เสียงกลุ่มเครื่องสายที่เหมือนจริง เป็นงาน
บันทึกเสียงที่รับรองว่า หากฟังครบ 50 นาทีแล้ว คุณไม่
ยิ้มละก้อ คุณคงต้องไปหาหมอกินยาแก้เครียดแล้วกระมัง 
■ Andrew Quint

holst                                                
“The Planets”                                           

Mehta, Los Angeles PO.                                                                                                  
D e c c a / L o n d o n / S p e a k e r s          

C o r n e r  L P ;  J V C  X R C D

นี้เป็นการบันทึกเสียงที่ดีเยี่ยม ซึ่งได้รับการรีมาสเตอร์
ให้เป็น 24 บทิ Super Analog XRCD โดย Alan Yoshida 
แห่งค่าย JVC XRCD ดั้งเดิมนั้นเป็นงานฝีมือการ                          
บันทึกของวิศวกรเสียงสังกัด Decca บันทึกกันที่ห้อง 
Royce Hall มหาวิทยาลัย UCLA ในปี 1971 ให้เสียงที่
หนักแน่น รุนแรงจังหวะจะโคนแม่นย�าแน่นปั๋งด้วยความ
น่าทึ่ง เสียงกลางจากเครื่องเป่าและเชลโล ลื่นไหลน่าฟัง 
ไวโอลินอบอุ่นนุ่มนวล คุณภาพเสียงเยี่ยมพอที่จะท�าให้ผม
บนศีรษะของคุณตั้งชันได้ ■ Garrett Hongo

rickie lee Jones                                           
“Rickie Lee Jones”                                                         

W a r n e r  B r o s .  L P  a n d  C D

เป็นเวลาหลายปีทีเดียวที่ผลงานชิ้นนี้ถูกใช้เป็น 
เครื่องวัดประสิทธิภาพของระบบเสียง ด้วยเหตุผลหลัก คือ                                                 
เครื่องดนตรีส่วนใหญ่ในชุดนี้เป็นอะคูสติค และมันเป็น
แผ่นที่ให้เมื่อเวลาผ่านไป มันก็ให้เสียงที่ดีขึ้น และดีขึ้น 
เมื่อเล่นกับระบบที่ดีขึ้น และดีขึ้นไปเรื่อยๆ จนเราสงสัย
กันว่า ขีดจ�ากัดของแผ่นนี้มันอยู่ที่ไหน จนถึงวันนี้แหละ

ที่เราพบว่า ในเรื่องรายละเอียดสุดๆนั้น มันยังมีข้อจ�ากัด
อยู่บ้าง แต่อย่างไรก็ตาม Rickie Lee Jones ก็ยังเป็น
งานบันทึกเสียงที่ให้คุณภาพที่ยอดเยี่ยม อย่างที่ไม่มีทาง
หาได้ในการบนัทกึเสยีงเพลง Pop ในปัจจบุนั ■ Alan Taffel

charles mingus                                            
“Mingus Ah Um”                                                         
C o l u m b i a  L P ;                           

O R G  4 5  R P M  2  L P S

แม้ชื่อเสียงอาจจะไม่ได้รับการยกย่องชื่นชมมากมาย
เท่า Rudy Van Gelder หรือ Ray DuNann แต่ Fred 
Plaut แห่งสังกัด Columbia ก็มีงานชั้นเลิศให้กับวงการ 
Jazz, Classic และ Pop มากมาย ในยุค 50–60 ด้วย
ความสามารถพิเศษและเชี่ยวชาญในการบันทึกเสียง    
วงดนตรีขนาดใหญ่ ท�าให้ Plaut เป็นเจ้าของผลงานการ
บันทึกเสียงอันยอดเยี่ยมของ Duke Ellington ที่ดีที่สุด
หลายชุด ซึ่งส�าหรับชุดนี้ของ Charles Mingus ออกมาใน
ปี 1959 ที่แม้จะไม่ใช่งานถนัดของ Plaut แต่ก็บันทึกมา
ให้เสียงได้วิเศษ สมจริง เต็มย่านจากสูงสุดไปต�า่สุดอย่าง
ยอดเยี่ยม ■ Duck Baker
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Joni mitchell                                                           
“Blue”                                                         

W a r n e r  L P  a n d  C D

เป็นเรื่องยากที่จะคิด จินตนาการถึงการท�างาน    
เพลงพ็อพ ที่เกือบทั้งหมดประกอบไปด้วยอะคูสติคกีตาร์ 
2 ตัว, เปียนโนเดี่ยว และเสียงร้อง และท�าให้มันเป็น
งานชั้นเยี่ยมที่จะมัดใจคนฟังในทุกด้าน ทั้งเรื่องอารมณ์ 
ความรู้สึก และการบันทึกเสียง ซึ่งงานชิ้นนี้นั้นมีทุกอย่าง
ที่ว่าไว้ และรวมกันให้กลายเป็นสุดยอดผลงานที่ทรงพลัง 
เสียงกีตาร์ที่เล่นโดย Mitchell และ James Taylor รวม
ถึงเครื่องดนตรีต่างๆเช่น ทรอมโบน, ทูบานั้น สามารถ
แยกแยะความแตกต่างออกมาได้หมด ให้ความเป็นตัวเอง
ออกมาได้อย่างชัด เสียงกีตาร์สายเหล็กของมิทเชลล์ออก
แนวเสียงใสๆ บางๆ ส่วนของเทย์เลอร์ออกอิ่ม หนา 
หวาน ทั้งสองเครื่องดนตรีหยอกล้อกันไปมาเหมือนคนรัก 
เสียงร้องของมิทเชลล์เรื่อยๆกลางแบบไม่เน้นไดนามิค   
เสียงเปียนโนที่ฟังแล้วโดดเดี่ยวแบบสุดในเพลง River 
นั้น สมบูรณ์แบบจริงๆ ■ AT

antonio lysy, Bryan pezzone                                
“Music From Argentina”                                                          

Y a r l u n g  L P  a n d  C D

งานบันทึกเสียงแบบอะนาล็อกล้วน ที่น่าทึ่ง รวม
เอางานเพลง 5 ชิ้น ส�าหรับเชลโลและเปียนโน โดยนัก
แต่งเพลงชาวอาร์เจนตินา 3 คน เสียงเชลโลและเปียนโน
ได้รับการบันทึกมาอย่างอลังการ์มาก เสียงใสกระจ่าง ไว 
ฉ�่า เลิศหรู ■ Mark Lehman

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

ผ่
านไปแล้ว 20 ชุดนะครับ เป็นไงบ้างผมครับ        
(ผู้แปล) เองก็มีอยู่หลายชุดเหมือนกันนะครับเนี่ย 
อิอิ ในกลุ่มแรกนี้ ที่ชอบที่สุดเห็นจะเป็น Kind of 
Blue, Ella and Louise กับ Rickie Lee Jones 

ครับ โดยเฉพาะชุดหลังนี่ ดีมากๆเลย ทั้งเสียงร้อง เสียง
ดนตรี ฟังได้ดีไม่มีเบื่อเลยครับ แต่ที่ต้องไปหาเพิ่มนี่สงสัย
ต้องไปหา Pet Sound มาเก็บไว้เหมือนกัน เพราะนึกถึง
เพลง Would it Be So Nice แล้ว อยากฟังขึ้นมาทันที
เลยครับ แผ่น M&K ชุด For Duke นี่ก็น่าสนครับ แต่
หลังๆเห็นขายกันเป็นหมื่นเลยก็ไม่ไหวครับ แบบนี้อย่าไป
เล่นครับ แผ่นปั่นราคาแพงๆอย่าไปเล่นครับ เปลืองเงิน
เปล่าๆ ไม่จ�าเป็นหรอกครับ

เอาเป็นว่าเดี๋ยวงวดหน้า เรามาต่อกันอีก 20 อัลบัมที่
เหลือ ยังมีเด็ดๆรออยู่อีกครับ ช่วงนี้ออกไปลุยหาแผ่นกัน
ดีกว่าครับ หุหุ 
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C u s t o m   F i l e  ■   ‘Mr.Hires Man’

ระบบ Multi-room 
ในเขาใหญ่
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เรยีบร้อยแล้ว เพือ่ให้งานออกมาสมบรูณ์แบบ
ทีส่ดุ และไม่กระทบกบัดไีซน์ของอปุกรณ์ต่างๆ
รอบข้าง เช่น ดวงไฟส่องสว่างภายในบ้าน 

โดยในแบบบ ้านเดี่ยวนี้ยังแบ ่งแบบ             
มีมัลติ-รูม ชุดเดียวกับแบบสองชุด คือบ้านที่
มีขนาดใหญ่ก็จะแยกอิสระสองชุดเลยทีเดียว 
ในชุดก็จะประกอบไปด้วยคอนโทรลเลอร์ของ 
Russound CA4 แบบ 4 โซน ที่มีก�าลังขับโซน
ละ 30 วตัต์กนัเลยทเีดยีว แถมใน 1 โซนนัน้ยงั
สามารถเลอืกฟังได้ถงึ 4 แหล่งโพรแกรมอสิระ
ผ่านตัว Keypad ที่ประจ�าในแต่ละโซน เรียก
ได้ว่าเป็นเสียงมัลติ-รูม อย่างแท้จริงในราคา
ระดบัเริม่ต้นเท่านัน้เอง และล�าโพง In-Ceiling 

ในส่วนนีจ้ะตัง้อยูท่างด้านซ้ายของโครงการ 
จะเป็นบ้านพักตากอากาศแบบไฮ-เอ็นด์ คือ     
มีลักษณะเป็นบ้านเดี่ยวตั้งอยู ่บนเนินเขา 
คืออิงธรรมชาติสุดๆ สามารถมองวิวลงมา
ด้านล่างได้เลย ณ ตอนที่เขียนบทความนี้
ทางโคไน้ซ์ฯได้ส่งมอบงานติดตั้งระบบพร้อม            
ใช้งานเสร็จสิ้นไปแล้วประมาณ 20 หลัง และ
ยังมีอยู ่ในช่วงด�าเนินการก่อสร้างอีก คือ                                                       
งานติดต้ังอย่างท่ีท่านติดตามคอลัมน์นี้เป็น
ประจ�าจะทราบว่า งานตดิตัง้ระบบเสยีงมลัต-ิรมู                                                         
นี้ ท�าพร้อมกับงานสร้างบ้านเลยครับ คือเดิน
ท่อร้อยสายพร้อมกับงานไฟฟ้า และเข้าติด
ตั้งระบบอีกทีเมื่องานตกแต่งภายในเสร็จสิ้น

ท่านอ่านชื่อเรื่องแล้ว อ่านไม่ผิดแน่ครับ 
ระบบเสียงมัลติ-รูม ของทางบริษัท 

โคไน้ซ์ อีเล็คโทรนิค เราไปถึงป่าเขาใหญ่
เรียบร้อยแล้วนะครับ เป็นโพรเจ็คท์ขนาดใหญ่
ที่ทางโคไน้ซ์ฯภูมิใจน�าเสนอ ถ้าท่านมีโอกาส
ไปเที่ยวเขาใหญ่คงมีโอกาสได้เห็นป้ายช่ือ
โครงการ Toscana ผ่านตากันมาบ้าง ซึ่งทาง
โคไน้ซ์ฯได้รับเกียรติให้เข้าร่วมเป็นส่วนหน่ึง
ของโครงการ โดยได้ท�าการติดตั้งระบบเสียง
มัลติ-รูม ในส่วนของโครงการบ้านเด่ียว และ
โครงการคอนโดที่เรียกว่าทาวน์สแควร์ 

อนัดับแรกมาดใูนส่วนของบ้านเดีย่วกนัครบั 
ดรูปูประกอบด้วยกจ็ะได้บรรยากาศไปด้วยครบั 
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ของทาง Russound เอง ที่คุณภาพเสียง      
ไม่แพ้ล�าโพงวางหิ้งชั้นดีเลย มีแบ่งโซนต่างๆ 
ตามห้องต่างๆ ห้องโถงนัง่เล่น ห้องนอน และ
ห้องน�้าในห้องนอนด้วยครบครันสุดๆ 

และยังมีส่วนที่เป็น Outdoor ก็เลือก        
ใช้ล�าโพง Outdoor ของ Russound เช่นกัน 
ในส่วนของสระน�้า และศาลาพักผ่อน เพื่อ     
ให้ได้บรรยากาศของวิวทิวทัศน์ขุนเขา และมี
เสียงเพลงค่อยขับกล่อมให้ได้ยิน แบบนี้แหล่ะ             
ครบัเข้าคอนเสพ็ท์ของเรา บ้านสวยและเสยีงดี 
ผมมาอยู่ท�างานที่นี่สอง-สามวัน ยังไม่อยาก
กลบักรงุเทพฯเลย ลมืเรือ่งราวยุง่ๆทีก่รงุเทพฯ
ไปหมดสิ้น เมื่อเจอบรรยากาศแบบนี้ แต่ขอ
เรยีนอกีอย่างในโครงการ Toscana นีจ้ะมผีูร้บั
เหมารายอื่นที่ติดตั้งระบบเสียงที่ติดตั้งอาจ
แตกต่างกันไป ถ้าบังเอิญท่านมีโอกาสไปพัก
ผ่อน แล้วไปเจอบ้านที่ไม่ได้ใช้ระบบมัลติ-รูม 
และล�าโพงของทาง Russound แล้ว ฟังแล้ว
ท�าไมเสียงเพลงเหมอืนเสียงเพลงธรรมดาตาม
ห้างก็ไม่ปาน ให้ท่านเช็คดูให้แน่ใจนะครับ ว่า
เป็นเสียงเพลงจากทางโคไน้ซ์ฯหรือไม่ ซึ่งต้อง
เป็นของทาง Russound เท่านั้นครับ ของ
อย่างนีส้บิปากว่าไม่เท่าหฟัูงเองครบั ต้องมาท
ดลอง    ฟังกัน ตามโชว์รูมของเราตามสาขา
ต่างๆที ่  ได้ตดิตัง้ระบบให้ท่านได้ทดลองอย่าง
จุใจก่อนการตัดสินใจอย่างแน่นอน
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ส่วนที่สองเป็นแบบห้องพักคอนโดสไตล์
ยุโรป ที่ทางโครงการเรียกว่า ทาวน์สแควร์                     
มีประมาณ 6-8 อาคาร และทางโคไน้ซ์ฯ
ก็ได ้ส ่งมอบไปแล้ว 2 อาคาร ซึ่งอาคาร
ส่วนที่เหลือทั้งหมดอยู ่ในส่วนด�าเนินการ
ก่อสร้างและวางระบบอยู่เช่นกัน ในโซนนี้ถึง
แม้เป็นห้องพักไม่ได้เป็นบ้านเดี่ยว แต่มีความ
รู ้สึกไม่ได้คับแคบ หรืออึดอัดแต่ประการใด                                                    
ห้องลกัษณะสตวิดโิอ มห้ีองอาหาร ห้องนัง่เล่น 
ห้องนอน และห้องน�้า แต่ในแบบของห้องพัก
คอนโดนี ้โล่งสบาย การเลอืกใช้สโีทนทีอ่่อนโยน                                                     
ท�าให้ห้องดูอบอุ่น น่าอยู่มากๆ 

ในส่วนระบบมัลติ-รูม จะแบ่งแค่ 2 โซน
หลักๆเท่านั้นเอง คือ โซนห้องนั่งเล่น-ห้อง
รับประทานอาหาร กับอีกโซนเป็นห้องนอน
และห้องน�้า แต่ถึงแม่จะเป็นระบบแค่ 2 โซน 
แต่ทางโครงการก็เลือกใช้คอนโทรลเลอร์ตัว
เดียวกันกับแบบของบ้านเดี่ยว คือ Rus-
sound CA4 พร้อม Keypad ควบคุมในแต่ละ
โซน ซึ่งสามารถเลือกแหล่งโพรแกรมได้อิสระ           
เช่นกัน ด้านล�าโพงก็เป็นแบบ In-Ceiling                         
ของ Russound ที่การันตรีคุณภาพเสียงได้ดี
เช่นกัน เหมาะแก่การพักผ่อนในบรรยากาศ
ท่ามกลางขนุเขา เคล้าเสยีงเพลงอนัไพเราะใน
ห้องพกั ทีไ่ม่รบกวนห้องข้างเคยีงอย่างแน่นอน 
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และให้สมกับโพรเจ็คท์ใหญ่
ของเรา เราก็มีบทสัมภาษณ์
สั้นๆจากคุณจีระศักดิ์ หรือคุณ
แจ็ค Project Manager คนเก่ง
ที่เป็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง     
โพรเจ็คท์นี้ ควบคุมการท�างาน
ด้วยตนเองทั้งหมดมาเล่าบาง

(ไม่ได้โม้ 555 ) เอาเป็นว่าท�ามาแล้วน่าจะทุก
อย่างในสายงานอ่ะงับ

■ ■■ ส่วนมัลติ-รูม นี้ท�ำมำได้กี่ปีแล้วครับ

เราเริ่มจากปี 2005 ครับที่ส ่งทีมไป    
Training ที่ CEDIA, USA. 

■ ■■ พอจะบอกครำ่วๆได้ไหมครับ ระบบมัลติ-รูม ที่
ติดตั้งไปทั้งหมดตั้งแต่ท�ำมำประมำณกี่หลังได้ครับ

นับไม่ถ้วนหรอกครับ จริงๆนะ (ท�าหน้า
จริงจัง) แต่ที่แน่ใจเราน่าจะเป็นบริษัทที่ท�า
ระบบ Multi-room มากที่สุดในประทศไทย

■ ■■ มีฟีดแบ็คจำกลูกคำ้กลับมำเป็นอย่ำงไรบ้ำงครับ

เกนิครึง่มาจากลกูค้าเก่าทีเ่คยตดิตัง้กบัเรา
ไปครับ ติดตั้งให้คุณลูกค้าแล้ว ก็ต่อด้วยเพื่อน
เค้า พี่เค้า น้องเค้า ญาติๆเค้า เริ่มๆแรกไม่มี
หน้าร้านนะครับ ลองๆนึกดูซิครับว่า ถ้าไม่ 
Work จริงจะมีวันนี้มาได้ไง อิ อิ

■ ■■ มำเข้ำเรื่อง Toscana กันดีกวำ่ครับ เริ่ม
โครงกำรมำนำนยังครับ หมำยถึงวำ่เริ่มตั้งแต่
เมื่อไรครับ

ตั้งแต่ปี 2011 ครับ

■ ■■ ตอนนี้มีสองโครงกำรหลักๆ คือบำ้นเดี่ยวและ
ห้องพักแบบคอนโดทำวน์สแควร์ใช่ไหมครับ

ใช่ครบัส�าหรบั บ้านเดีย่วเฟสใหม่ คอนโดทาวน์                                                                    
ทั้งหมดทุกตึกและตอนนี้ก�าลังออกแบบ Club 
House ในส่วนทีก่�าลงัจะขยายด้วยครบัผม

■ ■■ ทรำบมำว่ำคุณแจ็คลงมือเองทั้งหมด ตั้งแต่
ออกแบบระบบไปจนถึงเดินตรวจไซท์งำนเองเลย
ใช่ไหมครับส่วนแบบข�าๆให้เราได้ทราบกัน

เพิ่มเติมครับ

■ ■■ ขออนุญำตเรียกชื่อเล่นนะครับ 
ไม่ทรำบคุณแจ็ค ท�ำงำนอยู่โคไน้ซ์ฯ
มำกี่ปีแล้วครับ

ทีแรกกะมาท�าเล่นๆ เย็นๆ
ใจอ่ะครับในระหว่างรอใบ ก.ว. ก็
เพลนิๆเข้าปีที ่14 แล้วอ่ะฮาฟฟฟ

■ ■■ เข้ำมำแล้วท�ำมัลติ-รูม เลยหรือ 
เปล่ำ หรอืท�ำงำนด้ำนอืน่มำก่อนครบั 

ตั้ ง แต ่ จ� า ค วาม ได ้  บอก 
ท้ังหมดหน้ากระดาษจะมีไม่พอ                 
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ไม ่จ ร้ิง ไม ่จริ งครับ ผมมีคนเก ่งๆ          
มือดีๆ มีความเข้าใจระบบและต้ังใจท�างาน 
ช่วยผมอีกหลายคนครับ หากมีผมคนเดียว
คงไม่สามารถท�า Project ที่มีขนาดเป็นร้อย 
Units แบบนี้ได้หรอกนะครับ ต้องขอบคุณทีม
งานครับ โดยเฉพาะผู้บริหารของบริษัทครับ  
ที่เล็งเห็นโอกาส จึงท�าให้เราเป็นเจ้าแรกๆที่
น�าระบบนี่เข้ามา และที่ผมม่ันใจตอบเลยคือ 
เราเป็น No.1 ในงานด้านระบบ Multi-room 
ในประเทศนี้ครับ

■ ■■ ควำมยำกง่ำยในกำรท�ำโพรเจ็คท์นี้มีอะไรบำ้ง
ครับ 

กเ็หมอืนๆกบัโพรเจค็ท์อืน่ๆครบั เราตัง้ใจ
ท�าทุกงานของเราให้เป็นเลิศ ไม่ว่าโครงการ
เล็กหรือใหญ่ก็เป็นประกาศนียบัตรของเรา 
ทั้งนั้นครับ  

■ ■■ แสดงว่ำต่ำงจังหวัด ทำงโคไน้ซ์ฯรับติดตั้งระบบ
ทั่วรำชอำณำจักรเลยใช่ไหมครับ

แน่นอนครบั ทีผ่่านมาทางทมีเรากมี็ตดิตัง้        

ทั้งท่ีเชียงใหม่ อุดร ขอนแก่น ภูเก็ต สิงห์บุรี 
สระบุรี พัทยา และอื่นๆอีกครับ อย่างที่บอก
ว่าครับ ว่านับไม่ถ้วนหรอก 5555

■ ■■ คุณแจ็คมองตลำดระบบมัลติ-รูม ในเมืองไทย
ไปอย่ำงไรบ้ำงครับ

สดใสครับ

■ ■■ ท้ำยนี้คุณแจ็คอยำกฝำกอะไรกับแฟนๆโคไน้ซ์ฯ
ที่ติดตำมคอลัมน์ “Custom File” ไหมครับ

อยากให้ติดตามดู ตามอ่านกันตลอดๆไป         
นะครับ และหากท่านมีข้อชี้แนะประการใด 
ทางทีมงานก็ขอน้อมรับเพื่อมาพัฒนาการ
ท�างานให้ดียิ่งๆขึ้นไป ให้สมกับค�าขวัญของ
เราชาวโคไน้ซ์ฯที่ว่า Good to Great ฝุดๆจร้า

เป็นอย่างไรบ้างครบัฉบบันี ้ก็พาเทีย่วต่าง
จังหวัดกันอีกฉบับ และได้ทราบการท�างาน  
ต่างๆของทีมงาน Custom ที่มีความเป็นมือ
อาชีพนั้น ท�างานกันอย่างไรบ้าง คือ ทางโค
ไน้ซ์ฯเราท�ากันทั้งระบบ ทุกขั้นตอน ไม่มี Sub 
มารับงานต่อให้เกิดปัญหายุ ่งยากภายหลัง                                   

ท่านที่เลือกใช้บริการจากเราสามารถวางใจ
ว่าคุณภาพงานคุ้มกับทุกสตางค์ที่ท่านจ่ายไป
อย่างแน่นอน

ขอฝากประชาสมัพนัธ์ทิง้ท้ายอกีนดิ เดอืน
พฤศจิกายนนี้ ทางโคไน้ซ์ฯเรา โดยทีมงาน 
Custom ได้เข้าร่วมงาน “บ้านและสวนแฟร์ 
2013” ในวนัที ่2-10 พ.ย. ทีอ่มิแพค็ เมืองทอง
ธาน ีเช่นเคย ปีนีเ้ราอยูโ่ซน  เครือ่งใช้ไฟฟ้า ที่
บูทหมายเลข P47 ท่านผู้อ่านที่สนใจมีข้อสอบ
ถามระบบเสียงมัลติ-รูม ตลอดจนระบบเสียง
ภายในบ้านทัง้ 2-แชนแนล        โฮม เธียเตอร์ 
เข้าไปพดูคยุกนัได้นะครบั หรอืก�าลังสร้างบ้าน
แล้วตัดสินใจไม่ถูกว่าต้องการระบบแบบไหน 
ถือแปลนบ้านเข้าไปพูดคุยกันได้เลยครับ และ
เรามีโพรโมชันพิเศษสุดๆส�าหรับท่านที่ตัดสิน
ใจในงานนีเ้ท่านัน้ ฉบบันีผ้มกข็อตวัลาไปก่อน  

กราบสวัสดีครับทุกท่าน...
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T e s t  Reports ■

   
อธิวัฒน์

PSB Imagine T2 

ลํ
าโพง PSB เป็นล�าโพงที่มีเช่ือถือในหมู่นักเล่น
เคร่ืองเสียง ว่าเป็นล�าโพงที่ให้ประสิทธิภาพที่ยอด
เยี่ยมในราคาที่สมเหตุสมผลเป็นอย่างยิ่ง โดยถือ
เป็นแบรนด์ที่ “เล่นได้เลย” ในกลุ่มราคาที่ใครก็จับ

ต้องได้ หรอืเป็นล�าโพงทีต้่องสมควรพจิารณา หากคณุมีงบ
ประมาณในการซือ้ระดบักลางลงมา หรอืแม้กระทัง่หากคณุ
มีงบมากกว่าระดับกลางก็ตาม คุณก็อาจจะต้องแปลกใจกับ
เสยีงทีไ่ด้ยนิออกมา ซึง่สามารถเทยีบเคยีงกบัล�าโพงทีแ่พง
กว่ากันมากมายได้ไม่เหนื่อยยาก อย่างเช่น Imagine T2 
รุ่นนี้ก็เช่นกัน ที่สามารถเป็นตัวแทนของค�าบอกกล่าวก่อน
หน้านีไ้ด้เป็นอย่างดด้ีวยคณุภาพเสยีงทีย่อดเยีย่มพร้อมทัง้
ให้การสืบทอดเจตนารมณ์ของ PSB ในเรื่องคุณภาพเสียง
และความคุ้มค่าเกินตัวได้เป็นอย่างดี

ก่อนอื่นต้องบอกว่า T2 ออกแบบมาเพ่ือให้เสียงทุ้มท่ี
ออกมาเต็มที่อย่างที่สุด ในขนาดตู้ที่เพรียวบางที่สุด และ
เล็กที่สุด (ส�าหรับการเป็นล�าโพงต้ังพ้ืน) โดยความสูงของ 
T2 นั้นอยู่ที่ 41 นิ้ว ในสัดส่วนความหนาและลึกที่น้อยมาก 
ด้วยความผอมสงูเพรยีวนี ้ท�าให้มนักลมกลนืกบัการตกแต่ง
ภายในห้องได้อย่างง่ายดาย ในขณะทีเ่สยีงทุม้ทีล่กึแน่นลง
ถึงก้นบึ้งนั้น จะท�าออกมาได้เกินตัวเป็นอย่างยิ่ง

จดุต่อมา แผงหน้าของ T2 นัน้แคบมาก กว้างแค่ 6 นิว้ 
แคบกว่าตวัตัง้พืน้ในอกีซรีส์ีอย่าง Image T6 ทีม่คีวามกว้าง 
7-3/4 นิว้เสยีอกี (หรอืกระทัง่เจ้าจิว๋ Alpha B1 กก็ว้าง 7 นิว้)                                                            
ซึง่หากจะมองกนัเผนิๆความต่างนัน้ไม่มากมายอะไร แต่กบั
การท�างานจริงๆ แผงหน้าที่แคบนั้นกลับให้ผลทางด้าน
ประสทิธภิาพอย่างดยีิง่ โดยเฉพาะในแง่ของการให้เวทเีสยีง
ทีก่ว้างขวางเป็นอสิระมากขึน้ (มนัคอืสิง่ท่ีนกัออดโิอไฟล์ทัง้
หลายชอบกนัมาก) ซ่ึงนอกจากเรือ่งเสยีงและเวททีีด่ขีึน้แล้ว 
แผงหน้าแคบทรงโค้งนี้ก็ยังท�าให้หน้าตารูปโฉมภายนอก
ของ T2 นั้น ดูดีมากอีกด้วย 

จุดที่สาม, แม้ว่า T2 จะเป็นล�าโพงท่ีมีค่าการวัดราบ
เรียบเป็นไม้บรรทัดก็ตาม แต่จากการฟัง น้ีเป็นล�าโพงท่ี            
ให้เสียงไปในทางอบอุ่น นุ่มนวล ไร้ซ่ึงความแข็งกร้าว
จัดจ้าน ซึ่งผม (ผู้ทดสอบ) มองว่าเป็นการลดความถี่ใน
ย่าน 1-2 kHz ลงมา และมีการเพิ่มในย่าน 100 Hz ขึ้น
มาบ้าง ซึ่งผลการวัดแบบนี้ หากอิงตามองค์การโรงเรียน
ล�าโพงแห่งคานาดา (ค�าล้อเล่นถึง National Research 
Council ของ Canada ซึ่งเคยท�าการทดสอบและวิเคราะห์
เรือ่งค่าการตอบสนองความถีข่องล�าโพงต่อการยอมรบัของ               

L o u d s p e a k e r 
T o w e r  o f  P o w e r
ทดสอบ โดย  Rober t  E .  Greene จ าก  The  Abso lu te  Sound

ผูฟั้ง - ผูแ้ปล) แล้วนัน้ การตอบสนองความถีท่ีไ่ด้ของ T2 นัน้                                                           
จะเป็นล�าโพงที่ให้รายละเอียดที่งดงาม โทนัล บาลานซ์ดี 
และให้เสียงทีเ่ป็นดนตร ีฟังสบาย และสวยงามเป็นอย่างยิง่ 

How It Works

T2 เป็นล�าโพงแบบ 5 ไดรเวอร์ ใช้วูฟเฟอร์ขนาดเล็ก 
5-1/2 นิว้ 3 ตวั แต่ล�าตวัท�างานในตูท้ีแ่ยกออกจากกนัและมี
ท่อเบสสท์ี่แยกออกจากกัน มีไดรเวอร์เสยีงกลาง 4-1/2 นิ้ว 
อยู่บนสุด และใช้ทวีทเตอร์ไทเทเนียม โดมขนาด 1 นิ้ว อยู่
ข้างได้เสียงกลาง การใช้วูฟเฟอร์หลายๆตัวนั้น ก็เพื่อการ
ให้เสียงทุ้มให้ได้มากที่สุด ภายใต้ตัวตู้ที่มีแผงหน้าที่แคบ
ท่ีสุด ในปริมาตรตู้ที่ออกแบบมาเพื่อลดการรบกวนของ              
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ให้ได้ลึกสุดที่ 40 Hz) 
พลงัแห่งเสยีงเบสส์นัน้มาจากระบบการออกแบบตูเ้บสส์ 

รีเฟล็กซ์ ซึ่งการออกแบบตู้แบบนี้นั้น ในอดีตอาจจะมองว่า
อาจจะไม่ได้ให้เบสส์ ทีแ่น่นแบบเตม็ที ่ซึง่ส�าหรบักรณ ีT2 นี้ 
ผมว่าไม่ใช่ เพราะเบสส์ทีไ่ด้ออกมานัน้ มดีไีด้เท่าทีจ่ะได้จาก
เบสส์ชัน้ด ีไม่ว่าล�าโพงจะออกแบบมาระบบใด เป็นเสยีงเบสส์                                                               
ที่เที่ยงตรง ควบคุมตัวได้ดี แม้กับเพลงที่มีความซับซ้อนสูง 
ว่าง่ายๆนี้คือ ล�าโพงที่เล็กแต่ให้เสียงที่ใหญ่มากๆนั่นเอง 

นอกจากเบสส์จะดีแล้ว T2 ยังเล่นได้ “แรง” และ”ดัง” 
มากมายอีกด้วย กับแอมป์ก�าลังเยอะๆนั้น T2 จะให้พลัง
เสียงที่ดังระดับที่เต็มห้องฟังขนาดมาตรฐานไปจนถึงใหญ่
ได้สบายๆ เรื่องความดังนี่ไม่ใช่ดังอย่างเดียวนะครับ แต่
ต้องดงัอย่างเตม็อิม่ มคีณุภาพและให้ไดนามคิทีด่ไีด้ด้วย ซึง่ 
T2 นั้นท�าได้สบายๆอย่างที่เรียกได้ว่า เมื่อเราได้ฟังแล้ว จะ
นกึถงึเสยีงทีอ่อกมาอย่างเตม็ย่านความถี ่ไดนามคิ เรนจ์ที่
ดี ให้ความรู้สึกเหมือนไม่ได้ออกมาจากล�าโพง ให้โทนเสียง
ที่เป็นธรรมชาติ เหมือนไม่ได้เป็นเสียงที่ออกมาจากล�าโพง 
แต่เหมือนกับนั่งฟังจริงๆ

ที่ต้องบอกเช่นนี้ เพราะขณะผมนั่งเขียนบททดสอบนี้ 
เป็นเวลาไม่นานหลังจากงานแสดงที่ Newport งานเครื่อง
เสยีงไฮ-เอน็ด์ ทีม่กีารน�าเครือ่งทีใ่ห้ความประทบัใจมากมาย
ในน�้าเสียง แต่ผมกลับแปลกใจมาก ที่หลายๆห้อง แม้จะให้
เสยีงดมีากๆ แต่กย็งัมคีวามรูส้กึว่าก�าลงัฟังเสยีงจากล�าโพง

พื้นห ้องให ้ ได ้มากที่สุด ระบบวงจรตัดความถี่หรือ                                                                       
ครอสส์โอเวอร์นั้น PSB เรียกว่า Transitional อัน
หมายความว่า วูฟเฟอร์แต่ละตัวนั้น จะท�างานตอบสนอง
ในย่านความถี่ที่ต่างกัน โดยตัวบนสุดจะท�างานที่ 500 Hz 
ลงมา จนถึง 200 Hz ก็ลงมาให้วูฟเฟอร์ตัวที่สอง และเมื่อ
ลงมาที ่80 Hz กส่็งมาทีว่ฟูเฟอร์ตวัทีส่าม โดยการออกแบบ
เช่นน้ีน้ันช่วยในเร่ืองของการกระจายเสียงท่ีเที่ยงตรง ลด
และควบคมุผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้จากการสะท้อนกับพืน้ห้อง 
ซึ่งผมก็พบว่ามันท�างานได้ดีเยี่ยม อย่างท่ีผมพบว่า ย่าน
ความถี่ 100 และ 300 Hz ที่มักพบการดร็อพของความถี่
ย่านนี้ในห้องผมนั้น ไม่เกิดขึ้นเลย และการตอบสนอง
ความถี่ของ T2 ก็ราบเรียบอย่างไม่น่าเชื่อ 

การตอบสนองความถี่ในแกนและนอกแกนของล�าโพง 
T2 นั้นก็ท�าออกมาได้อย่างราบเรียบเช่นกัน เรียกว่าขนาด
ออกจากแนวล�าโพงถึง 30 องศา การตอบสนองความถ่ีก็
เปลีย่นแปลงไปน้อยมากๆทีพ่บกค็อืย่าน 5 kHz เปลีย่นไป
นดิหน่อย และเสยีงแหลมลดลงอกีหน่อยเท่านัน้เอง ซึง่จาก
การวัดกบ็อกได้ว่า Paul Barton นัน้ ท�าผลงานทีด่ ี(อกีแล้ว)                                                  
ในการออกแบบ ลดปัญหาการสะท้อนของแผงหน้าไป
อย่างดียิ่ง (ส่วนการออกแบบตรงนี้จะส่งผลเกี่ยวกับมุม
กระจายเสียง และมุมฟังที่กว้างมากขึ้น รวมถึงแนวเสียง
ที่จะเปลี่ยนแปลงน้อยมากเมื่อออกจากแนวการฟัง หรือว่า
ง่ายๆคือล�าโพงจะให้เสียงท่ีดีอย่างสม�่าเสมอ มุมฟังกว้าง 
เสียงเปลี่ยนน้อยมากแม้จะไม่ได้น่ังฟังตรงกลางระหว่าง
สองล�าโพง หรือ Sweet Spot) 

เสียง

สิง่ทีส่ร้างความตืน่เต้นแรกทีไ่ด้สมัผสักบั T2 ก็คอื พลัง
และการทอดขยายฐานของเสียงเบสส์ คงยากนักที่จะมีใคร
สกัคนทีจ่ะคาดหวงัว่าล�าโพงขนาดเลก็เช่นนี ้จะให้เสยีงเบสส์             
เต็มที่จะวงออร์เคสตราได้อย่าง T2

ในห้องฟังของผม แม้ว่าเบสส์จะโรลล์ ออฟฟ์ (ตดัไป) ที่ 
35 Hz แต่ก็น่าทึ่งที่มันให้ออกมาอย่างเต็มที่เต็มเหนี่ยวลง
มาถึง 40 Hz ซึ่งก็ถือว่าเป็นฐานล่างๆของเสียงทุ้มจากวง
ออร์เคสตราแล้ว (มเีครือ่งดนตรใีนวงออร์เคสตราไม่กีช่ิน้ที่
ลงลึกไปกว่านั้น เช่น Contrabassoon ลงได้ 29 Hz และ
ออร์แกนท่อที่ไปได้ถึง 20 Hz) โดย T2 นั้นแม้จะมีหน้าตา
ไม่ใหญ่โต แต่ก็ให้เสียงได้เต็มที่ ไม่มีบีบคั้น ในการฟังเพลง 
ออร์เคสตรา ไปจนถงึเพลงรอ็ค (ท่ีเสยีงกตีาร์ Bass Fender 
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ออกมาจากอากาศ น่าทึ่งมากจนบอกได้ว่าจากการที่ได้ฟัง
ล�าโพงมาหลากหลาย T2 ท�าจุดเด่นนี้ออกมาได้เหนือกว่า
ล�าโพงมากมายที่ผมเคยฟังมา

พลังเสียงที่ออกมาจากแผ่นนี้ก็เช่นกัน เสียงกระหน�่า
ลงเครื่องเคาะสารพัดแบบที่ได้ยินนั้น ท�าออกมาได้ดี
อย่างน่าจดจ�า กระหน�่า กระแทกรุนแรง สะใจ แม้จะดัง
เพียงไร ล�าโพงก็ออกจะชิลล์ๆ เฉยๆ ไม่ได้ออกอาการ
กระอักกระอ่วน พ่นความเพี้ยนออกมามากมายอะไรเลย 
ซึ่งตรงนี้เป็นการแสดงให้เห็นความสามารถในการควบคุม
ความเพี้ยนที่ดีเยี่ยม แม้จะอยู่ในช่วงที่ต้องท�างานอย่าง
หนักก็ตาม 

การกระจายเสยีงนอกแกนนัน้ เยีย่ม เวลาทีเ่ราฟังออก
นอก Sweet Spot เสียงก็ยังคงให้ความเป็นธรรมชาติที่สูง 
เข้ากันได้กับห้องที่หลากหลาย ไม่ต้องซีเรียสปรับแต่งอะไร
กนัมาก ซึง่ก็แน่นอนว่า ล�าโพงแต่ละคูน่ัน้ก็ให้เสียงทีต่่างกัน
ไปตามสภาพอะคสูตคิของห้อง ห้อง Live สะท้อนเยอะ เจอ
ห้อง Soft ซับเยอะเสียงนุ่มเสียงแข็งก็แล้วแต่ ผมก็มีห้อง
สองแบบนีอ้ยูใ่นบ้าน และผมกไ็ด้ลองฟัง T2 ในทัง้สองห้อง
น้ี และก็พบว่าในห้องแบบ Live ซึ่งก็ห้องธรรมดาๆทั่วๆ
ไปแบบบ้านเราๆท่านๆนี่แหละ คือมีซับ มีสะท้อนพอดีๆ
เหมือนห้องชาวบ้านชาวช่องเนี่ย T2 ก็ให้เสียงที่ดีได้พอๆ
กับอีกห้องที่เป็นห้องฟังเพลงโดยเฉพาะที่มีการซับเอาไว้
อย่างดีแล้ว คือเสียงไม่ได้ทิ้งกันมากมายอะไรเลย เรียกได้
ว่าเป็นล�าโพงที่ไม่เกี่ยงห้องนั่นเอง 

The Big Picture

เหมือนกับล�าโพง PSB รุ่นก่อนหน้า T2 เป็นล�าโพงที่ดี
เหนือระดับ ออกแบบได้ดีเยี่ยม ให้ความคุ้มค่าที่ยอดเยี่ยม 
ประสทิธภิาพจากการออกแบบหลกัๆนัน้ คอืการให้การตอบ
สนองความถี่ที่ราบเรียบ ทั้งแนวฟังและนอกแนว และเมื่อ
เทียบระดับชั้นราคาแล้ว ก็อาจจะมีคู่แข่งในราคานี้อยู่บ้าง 
แต่ผมก็บอกได้ว่า ความเป็นกลางและเป็นธรรมชาติของ 
T2 นั้น อยู่ในระดับที่โดดเด่นเหนือใคร ซึ่งนี่เป็นสิ่งให้เห็น
ว่า Paul Barton พัฒนาการออกแบบล�าโพงได้ดีขึ้นและดี
ขึ้นอยู่ตลอดเวลา 

T2 เป็นล�าโพงทีค่ณุต้องฟัง ฟังให้ได้ ฟังให้นาน แล้วคณุ
จะพบว่า มันเป็นล�าโพงที่อาจจะให้อะไรต่อมิอะไรได้ดีเทียบ
เท่าหรือดีกว่าล�าโพงอื่นที่มีราคาสูงกว่ามากมายด้วยซ�้าไป 

อยู่ ซึ่งกับ T2 นั้น ผมพบว่า หากเซ็ทอัพกันให้ดีๆแล้ว จะ
ไม่พบปัญหานีเ้ลย เพือ่นนกัฟังของผมทีแ่วะไปฟังมา กบ็อก
เช่นกันว่า เสียงจาก T2 ให้ความเป็นดนตรีสูงมาก และ
เวลาฟังนั้นไม่มีความรู้สึกว่าเป็นเสียงท่ีพุ่งตรงออกมาจาก
ล�าโพงเลยแม้แต่น้อย

ด้วยการจัดวางล�าโพงให้ห่างกันมากกว่าปกติสักหน่อย 
เสียงของเครื่องดนตรีสองชิ้นนั้น มีช่องว่างที่มีบรรยากาศ
ห่อหุ้ม แยกแยะออกจากกันอย่างเด็ดขาดและแผ่นกระจาย
ออกไปอย่างเต็มพื้นที่ห้อง ผมรับรองเลยว่า ถ้าคุณหลับตา
ลงแล้ว คณุจะบอกไม่ได้เลยว่าล�าโพงอยูต่รงไหน นีค่อืข้อดทีี่
ได้จากแผงหน้าที่แคบ? จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ผมก็ว่า
ใช่  หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้ เพียงแต่ผมบอกได้เลยว่า T2 นั้น
คือ “ล�าโพงล่องหน” อย่างแท้จริง 

งานบันทึกเสียงของ John Eargle เล ่นเพลง
ของ Shchedrin เป็นดนตรีเคร่ืองสายและเคร่ืองเคาะ 
Percussion จากแผ่น Bizet’s Carmen [Delos] ให้เสียง
เครื่องเคาะที่โดดเด่น และหลุดออกมาจากล�าโพงเหมือน
เสียงออกมาจากรอบๆบริเวณล�าโพงอย่างชัดเจน เหมือน
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น้ี คือพัฒนาการต่อมาของ PSB Imagine Series           
ที่หากจะกล่าวว่าเป็นการเติมเต็มให้กับล�าโพงอนุกรม
นี้ก็ไม่น่าจะผิดนัก เพราะหลังจากรุ่น Top ของซีรีส์ 

คือ Imagine T ประสบความส�าเร็จอย่างล้นหลาม ได้รับ
เสียงช่ืนชมอย่างมากจากนักวิจารณ์ส�านักต่างๆทั่วโลก 
ขณะเดียวกันก็เป็นที่ชื่นชอบของคนเล่นเครื่องเสียงทั้งใน
กลุ่ม Audiophile และ Videophile เนื่องเพราะให้คุณภาพ
เสยีงออกมาได้อย่างสมบรูณ์ ไม่ว่าจะน�าไปใช้งานในรปูแบบ 
Multi-Channel หรอื 2-Channael Stereo กต็าม และแม้ว่า
จะยังคงได้รับความนิยมอยู่จนวันนี้ ดูเหมือนทาง PSB 
ต้องการทีจ่ะน�าเสนออะไรทีม่นัเหนอืขึน้ไปอกีขดีขัน้ออกมา

ในท่ีสุด, วันน้ีเราท่านก็ได้สัมผัสกับพัฒนาการล่าสุด
ของล�าโพงอนุกรมนี้ นั่นคือ PSB Imagine T2 ล�าโพงทรง
ทาวเวอร์ท่ีดูหน่วยก้านและท่าทีแล้ว ความส�าเร็จไม่น่าจะ
อยู่ไกลเกินเอื้อม 

ล�าโพงในอนกุรม Imagine Series นัน้ ออกสูต่ลาดครัง้
แรกเมือ่ประมาณสีซ้่าห้าปีก่อน ซึง่เป็นห้วงเวลาทีช่ดุล�าโพง
ในตระกลู Synchrony Series ทีเ่ป็นอนกุรมสงูสดุของ PSB 
ได้สร้างชื่อเสียงเอาไว้อย่างมาก โดยเฉพาะกับ Synchrony 
One ที่กวาดรางวัลต่างๆจากทั่วโลกได้มากมาย และเป็นที่
กล่าวขานถึงอย่างมากเมื่อครั้งที่ได้รับการจัดเข้าสู่ท�าเนียบ 
Class-A: Recommended Component ของนิตยสาร 
Stereophile ด้วยราคาต�่าสุดอย่างที่ไม่เคยมีปรากฏมา

ก่อน ด้วยแต่ไหนแต่ไรมานัน้ ล�าโพงทีต่ดิคลาสส์นีจ้ะมรีาคา
เริ่มต้นที่หลายๆแสน (บาท) ทั้งสิ้น เพิ่งจะมีก็คู่นี้นี่ละที่                                                                                        
ตดิคลาสส์นีแ้บบแสนต้นๆแค่นัน้เอง (ราคาสทุธทิีจ่�าหน่าย
ในบ้านเราตกคู่ละ 119,500.-บาท) 

ปัจจุบันล�าโพงทุกรุ่นในตระกูล Synchrony Series ยัง
อยู่ในสายการผลิต เนื่องเพราะได้รับความนิยมอย่างต่อ
เนื่องมาโดยตลอดนั่นเอง

PSB Imagine Series
กับ Top Down Design

อย่างไรก็ตาม, แม้ว่า PSB Synchrony Series จะ        
ได้ชื่อว่าเป็นล�าโพงในกลุ่ม Hi-End ที่มีราคาต�่ามากๆแล้ว 
แต่บรรดานักเล่นเครื่องเสียงที่ชื่นชมและชื่นชอบ PSB ก็
ยงัอยากได้ล�าโพงอะไรทีใ่ห้สุ้มเสียงใกล้ๆคล้ายๆในลักษณะ
นั้น แต่มีราคาย่อมเยาลงมาสักหน่อย เพื่อว่ากลุ่มแฟนๆที่
ใช้ล�าโพงในตระกูล Image Series ยังพอจะเอื้อมขึ้นไปถึง 
จะได้มโีอกาสเลือ่นชัน้ขึน้ไปเป็นเจ้าของล�าโพง Hi-End ทีไ่ม่ 
High Price กับเขาได้บ้าง

ซึง่ค�าตอบสดุท้ายทีต่กผลกึแล้วกค็อืชดุล�าโพงในตระกลู 
Imagine Series นี่เอง

เป็น Imagine Series ที ่PSB โดย Paul Barton ผูก่้อตัง้
และออกแบบล�าโพงของค่ายนี้มาทุกๆรุ่น บอกว่าได้ทุ่มเท
ประสบการณ์ทัง้หมดทีม่ ีรวมทัง้ได้ใช้ทกัษะทางด้านดนตรทีี่
เขามีมาแต่อ้อนแต่ออก ด้วยคลุกคลีอยู่กับไวโอลินมาตั้งแต่
ยังไม่ก่ีขวบจนถึงทุกวันนี้ แล้วน�าทั้งหมดที่เป็นต้นทุนทาง
ด้านศาสตร์และศลิปนัน้ มาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ
ทีเ่ขาเรยีกว่าเป็น Top Down Design ทีห่ากจะกล่าวไปแล้ว 
ในปัจจบุนัมนีกัออกแบบล�าโพงไม่มากรายนกั ทีจ่ะสามารถ
ใช้แนวทางในลกัษณะนีม้าออกแบบล�าโพงได้ ด้วยมเีงือ่นไข
ที่เป็นข้อจ�ากัดต่างๆเต็มไปหมดนั่นเอง

เพราะแนวทาง Top Down Design นั้น เป็นการ
ออกแบบล�าโพงโดยก�าหนด ‘ผลลัพธ์’ ที่ต้องการออกมา
ก่อน แล้วจากนั้นจึงค่อยมาหา ‘วิถีทาง’ ที่จะไปถึงผลลัพธ์
นั้น ซึ่งในการนี้, Paul Barton ได้เริ่มต้นด้วยการก�าหนด
ว่าต้องเป็นล�าโพงที่ให้คุณภาพเสียงในระดับที่มีความคุ้มค่า
สูงสุด สามารถให้การตอบสนองต่อสัญญาณความถี่เสียง
ได้อย่างดีเยี่ยม มีความราบเรียบและลาดลงในจุดที่เหมาะ
สม มุมกระจายเสียงและทิศทางเสียงที่ให้ออกมา จะต้อง
เป็นไปตามที่ก�าหนดเอาไว้ สามารถผลิตคลื่นเสียงออก
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มาได้ตั้งแต่ต�่าสุดไปจนสูงสุด โดยมีความสมดุลเสียงอย่าง             
ถูกต้อง และแนวเสียงต้องมีความเป็นธรรมชาติอันเสมอ
ด้วยธรรมชาติของเสียงดนตรีอย่างแท้จริง

นอกจากนัน้แล้ว ยงัจะต้องเป็นล�าโพงทีม่คีวามสวยงาม 
เพรยีวบาง สามารถน�าไปตัง้วางได้โดยไม่สิน้เปลอืงพืน้ท่ีแต่
อย่างใด อีกทั้งยังมีการก�าหนดผลลัพธ์ในเรื่องของลักษณะ
ตู้ โครงสร้าง พื้นผิว ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ในการขึ้นรูป
ไดรเวอร์ ไปจนถึงวงจรตัดแบ่งความถี่ ที่ท้ังหมดมีความ
ชัดเจน ครบถ้วน ทั้งในเรื่องของรูปธรรม นามธรรม         
รวมทัง้ราคาทีเ่มือ่ถงึมอืผูบ้รโิภคจะต้องเป็นไปตามทีก่�าหนด
เอาไว้ด้วย

พดูง่ายๆ กค็อื ท�าล�าโพงใน ‘อดุมคต’ิ ด้วย ‘ราคาต�า่ท่ีสดุ’ 
เท่าทีจ่ะเป็นไปได้นัน่เอง

และหลังจากใช้เวลาในการศึกษาค้นคว้า ออกแบบ  
นานถึงสองปี สุดท้ายเมื่อส�าเร็จออกมาเป็นรูปธรรม
แล้ว จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าท�าไมล�าโพงทุกๆ รุ ่นใน             
Imagine Series ถึงได้ประสบความส�าเร็จอย่างสูงกระทั่ง
ทุกวันนี้

PSB Imagine T2
กับอีกขีดขั้นที่เหนือขึ้นไป

หากเอาโครงสร้างและภาพลักษณะของรุ่น Imagine T                                                            
เป็นตวัตัง้ อาจจะเหน็ว่าไม่มใีดแตกต่างกนัมากนกั นอกจาก
ที่เห็นกันหลักๆด้วยสายตา จะให้รู ้สึกว่าทรวดทรงของ 
Imagine T2 แลดูเพรียวบางกว่า ทั้งที่จริงแล้วทั้งคู่มีแผง
หน้าที่กว้างเท่ากัน ความลึกก็เท่ากัน แต่เน่ืองเพราะ 
Imagine T2 สูงกว่าเกือบๆสิบเซนติเมตร ก็เลยท�าให้ดู
โปร่งกว่านั่นเอง 

กบัอกีประการทีพ่บความแตกต่างของล�าโพงทัง้สองรุน่ 
จากที่ได้พิศดูทั้งด้านหน้า และด้านหลังแล้ว Imagine T2 
จะใช้ตัวขับเสียงที่มากกว่า พร้อมกับมี Port หรือท่ออากาศ
ที่ด้านหลังมากกว่าด้วย, ก็เท่านั้นเอง

แต่การขึ้นรูปโครงสร้างของตัวตู้ยังคงแลเรียบ หรู ดูดี
แบบคลาสสคิ ทีผ่สมผสานความทนัสมยับ่งบอกให้รูถ้งึความ
เป็นล�าโพง Hi-Tech ได้อยู่ในทีเช่นเดิม โดยได้ใช้โพรแกรม
คอมพวิเตอร์เข้ามาช่วยในการออกแบบทัง้หมด และรงัสรรค์
ออกมาด้วยงานฝีมือที่เป็น Handcraft ระดับประณีตศิลป 
ด้วยการคัดสรรไม้เนื้อแท้ลวดลายสวยงามมาประกอบ
โครงสร้างเป็นตัวตู้ที่ไร้รอยต่อ และปราศจากเหลี่ยมมุม

อย่างสิ้นเชิง เป็นตู้ล�าโพงที่ทุกๆด้าน ไม่มีผนังด้านใด
ขนานกนัเลย และผนงัตูด้้านบนกล็าดเอยีงไปด้านหลงัเลก็
น้อย ซึ่งเมื่อมองลงมาจากด้านบนแล้ว จะเห็นเป็นรูปทรง
ของโครงสร้างในลักษณะหยดน�้า ที่แลดูแล้วกลมกลืนกัน
ไปทุกส่วน ซึ่งจากการออกแบบในลักษณะนี้ นอกจากจะ
ให้การกระจายเสียงออกมาได้อย่างดีเยี่ยมแล้ว ยังเป็นการ
ขจัดปัญหาอันเนื่องมาจากการที่คลื่นเสียงจะเสริมกัน หรือ           
หักล้างกันเอง ได้อีกด้วย

ครับ, ทั้งหมดนั้นคือโครงสร้างภาพลักษณ์ภายนอก  
ที่แลเห็นด้วยสายตา ซึ่งช่วยให้สัมผัสได้ถึงงานฝีมืออัน     
โดดเด่นระดับประณีตศิลป แต่หากผ่าให้เห็นโครงสร้าง
ภายในแล้ว เชื่อว่าจะต้องทึ่งไปกับศาสตร์ที่น�ามาใช้ในการ
ออกแบบ ที่น�าไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดภายใต้ของเงื่อนไขราคา
ที่ต�่าสุดอย่างแน่นอน

ด้วยโครงสร้างภายในของ Imagine T2 นั้น ได้มี
การแบ่งภายในตู้เอาไว้เป็นห้องๆ โดยแต่ละห้อง หรือ        
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แต่ละ Chamber นั้น จะเป็นส่วนติดตั้งของ Driver หรือ
ตัวขับเสียงแต่ละตัว ท�าให้ไดรเวอร์แต่ละตัวท�างานอยู ่         
ในห้องเฉพาะ ซึ่งปลอดการรบกวนซึ่งกันและกันอย่าง       
เด็ดขาด มีเพียงห้องชุดหนึ่งเท่านั้นที่ท�างานในลักษณะ
ล�าโพง 2-Way ระบบ Bass Reflex เพราะมไีดรเวอร์สองตวั
ตดิตัง้อยูท่ีแ่ผงหน้า คอื Tweeter กบั Woofer และม ีPort ที่
ด้านหลงั การแบ่งโครงสร้างตูภ้ายในเป็นห้องๆ ในลกัษณะ
นี้ นอกจากจะท�าให้ไดรเวอร์แต่ละตัว หรือแต่ละชุด ท�างาน
ได้อย่างเป็นอสิระแล้ว ยงัเป็นการคาดดามโครงสร้างภายใน
ตู ้ทีท่�าให้ตวัตูม้คีวามเสถยีรเพิม่มากขึน้ สามารถรองรบัการ
เล่นท่ีระดับความดังเสียงมากๆ หรือท่ีย่านความถี่ที่ต�่าลึก
มากๆได้อย่างมั่นคง ไม่เกิดอาการสั่นไหวอันส่งผลให้คลื่น
เสียงออกมาผิดรูปนั่นเอง

ล�าโพงของ PSB ทุกรุน่นัน้ ใช้ชิน้ส่วนอปุกรณ์ทกุอย่างที่
ผลิตขึ้นเองแบบ In-House Made ทั้งสิ้น โดยเฉพาะกับตัว
ขบัเสยีงหรอืไดรเวอร์ มไิด้ท�าเหมอืนผูผ้ลติล�าโพงส่วนใหญ่ที่

ใช้วิธีสั่งซื้อมาจากผู้ผลิตไดรเวอร์ส�าเร็จรูปรายใหญ่ๆ แล้ว
น�ามาดัดแปลง หรือจับใส่ในตู้ล�าโพงของตนเอง แต่ PSB    
ใช้วิธีออกแบบ ค�านวณ ขนาด รวมทั้งปริมาตรภายใน และ
ลักษณะของไดรเวอร์ไปพร้อมๆกัน เนื่องเพราะทั้งหมด
ที่กล่าวนั้น จะต้องให้การท�างานที่สัมพันธ์และสอดคล้อง
กันอย่างลงตัว เพื่อน�ามาซึ่งคุณภาพเสียงที่ดีที่สุด นี้เอง      
จึงเป็นสาเหตุส�าคัญที่ว่า PSB ท�าไมจึงต้องออกแบบและ
ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์เองทั้งหมด

ทวีทเตอร์และวูฟเฟอร์ที่ใช้ใน Imagine T2 ยังคงเป็น
ชุดเดียวกับที่ใช้อยู่ใน Imagine T โดยวูฟเฟอร์นั้นมีขนาด 
5-1/4 นิ้ว ขึ้นรูปด้วย Polypropylene ที่ได้มีการผสมผสาน 
Ceramic เข้าไปด้วย (Clay/Ceramic filled Polypropylene Cone) 
เพือ่ทีว่่านอกจากจะคงความเบาเอาไว้แล้ว ยงัได้ความแน่น 
และความแกร่ง เสริมเข้ามาด้วย ท�าให้แม้จะเล่นที่ระดับ
ความดังมากๆ และท�างานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน 
กรวยวฟูเฟอร์กย็งัคงสามารถท�างานได้อย่างเทีย่งตรง ไม่มี
อาการบิดเบี้ยวหรือผิดรูป ในส่วนของ Voice Coil ที่อยู่ใน
โครงสร้างแบบกระบอกทรงกลมทีอ่อกแบบมาเป็นพเิศษนัน้ 
ได้พฒันาให้มคีวามไวในการตอบสนองต่อสัญญาณฉบัพลัน
ได้ดยีิง่ขึน้ และจากการใช้แม่เหลก็ทีม่คีณุภาพสงู ท�าให้การ
ท�างานดียิ่งขึ้นไปอีก โดยเฉพาะในแง่ของความไว

นอกจากนัน้ยงัได้เสรมิการกระจายเสยีงด้วย Phase Plug                                                                                                      
ทรงหวักระสนุ (แบบ Bullet Plug) เอาไว้ทีก่ึง่กลางกรวย ซึง่
ช่วยรดีการกระจายเสยีงให้ออกมาอย่างเป็นอสิระ ปลอดจาก                                                               
การบดบงั ท�าให้ได้การกระจายเสยีงทีก่ว้างขวาง เป็นอสิระ 
และให้ออกมาอย่างหลุดลอย ครอบคลุมพื้นที่อย่างทั่วถึง 
ส่วนขอบกรวยเป็นแบบขอบยาง (Rubber Surround)         
ทีม่คีวามนุม่ เหนยีว และมอีายกุารใช้งานยาวนานกว่าปกติ

ทางด้านทวีทเตอร์ที่เป็นแบบ Dome โลหะนั้น ขึ้นรูป
ด้วย Titanium ขนาด 1 นิ้ว ออกแบบโดยพัฒนามาจาก                                                                   
ทวีทเตอร ์ที่ ใช ้ ในตระกูล Synchrony ใช ้แม ่ เหล็ก 
Neodymium ระบบระบายความร้อนใช้การหล่อเยน็ในสาร
แม่เหล็กเหลว (Ferro-Fluid) เป็นทวีทเตอร์ที่มีมุมกระจาย
เสียงกว้าง และทอดขยายปลายเสียงไปได้ไกล ด้วยการ
เสรมิเลนส์กระจายเสียงทีด้่านหน้า ซึง่เลนส์เสียงนีย้งัได้ท�า
หน้าที่ป้องกันการกระแทกกระทบโดม ทวีทเตอร์ ที่มีความ
บอบบางไปในตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย ให้การท�างาน
ด้วยความเทีย่งตรงสงู ให้เสยีงในย่านความถีส่งูๆ ได้อย่าง
เปิดเผย สะอาด และต�่าด้วยค่าความเพี้ยน เนื่องจากการ
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ออกแบบนั้นได้เสริมให้มีความแกร่งสูง สามารถทานก�าลัง
ขับสูงๆ ได้เป็นอย่างดี และทนการท�างานอย่างต่อเนื่อง                       
ได้เป็นระยะเวลานานๆ

สิ่ งที่ เพิ่ ม เข ้ ามา ใน Imag ine T2 ซึ่ ง ไม ่มี ใน                    
ล�าโพง Imagine Series ทุกรุ ่นก็คือ Midrange ครับ 
เป็นมิดเรนจ์ขนาด 4 นิ้ว ที่ข้ึนรูปกรวยและมีโครงสร้าง         
ทางด้านกายภาพเช่นเดียวกับวูฟเฟอร์ ท้ังการข้ึนรูปกรวย
แบบ Cone ด้วย Clay/Ceramic filled Polypropylene 
แล้วผนวก Phase Plug เข้าไว้กึ่งกลาง เพียงแต่มีขนาด
ย่อมลงมา และมีหน้าที่การท�างานในช่วงความถี่ที่ก�าหนด

จากโครงสร้างภายในที่แบ่งเป็นห้องๆ ส�าหรับติดตั้ง
ตัวขับเสียงแต่ละตัว หรือแต่ละชุดนั้น ห้องบนสุดเป็นส่วน
การท�างานของมดิเรนจ์ ทีน่อกจากตดิตัง้เอาไว้อย่างม่ันคง
แล้ว ยังมีการคาดดามภายในเสริมในแนวต้ัง เพ่ือให้เกิด
ความเสถียรยิ่งขึ้น ห้องถัดลงมาเป็นส่วนการท�างานของ
ทวีทเตอร์กับวูฟเฟอร์ ที่ท�างานคล้ายล�าโพง 2-Way ระบบ                 
เบสส์ รเีฟลก็ซ์ ดงัทีไ่ด้กล่าวข้างต้น พร้อมตดิตัง้ Crossover 
Network เอาไว้ในห้องนี้หน่ึงชุด ถัดลงไปอีกสองห้อง            
ติดตั้งเอาไว้ด้วยวูฟเฟอร์ห้องละตัว พร้อมท่ออากาศในตัว
ของแต่ละห้อง โดยห้องล่างสุดมีครอสส์โอเวอร์ เน็ทเวอร์ค                    
ติดตั้งเอาไว้ด้วยอีกหนึ่งชุด และที่ด้านหลังของห้องล่าง
สุดนี้เป็นบริเวณที่ติดตั้งแผงข้ัวต่อสายล�าโพงเอาไว้สองชุด 
แบบ High, Low เพื่อรองรับการใช้งานหรือการเล่นแบบ 
Bi-Wiring และ Bi-Amplification ได้

กล่าวส�าหรับคุณสมบัติทางด้านเทคนิคนั้น ระบุ
ว ่าให ้การท�างานตอบสนองความถี่  34-23,000Hz              
(+/-0.3dB) โดยท�างานลงได้ต�่าสุดถึงย่านความถี่ 29Hz 
(LF Cutoff -10dB) วัดค่าความไวในห้องไร้เสียงสะท้อน 
(Anechoic Chamber) ได้ 88dB วัดในห้องฟัง (Typical 
Listening Room) ได้ 90dB อมิพีแดนซ์ปกต ิ6-Ohm ลดลงต�า่
สดุที ่4-Ohm รองรบัก�าลงัขับได้อย่างต่อเนือ่งถงึ 300Wrms 
ก�าหนดให ้ใช ้กับแอมปลิไฟเออร ์ขนาดก�าลังขับ 20-
300Wrms ลักษะการออกแบบทางด้าน Acoustic Design 
เป็นล�าโพงที่ท�างานในระบบ 5-Way ใช้ไดรเวอร์ 5 ตัว                                                                   
โดยวูฟเฟอร์ 3 ตัว ท�างานร่วมกับ Port หรือท่ออากาศ
อิสระ 3 ชุด โดยมี Port Plug ให้มาพร้อมสรรพ ส�าหรับ
ปิดการท�างานของท่ออากาศ ในกรณทีีต้่องการควบคมุเสยีง
ย่านความถี่ต�่า ออกแบบให้มีจุดตัดความถี่ที่ 500Hz และ          
ที่ 1,800Hz ปริมาตรรวมภายในตู ้ (สุทธิ) 31.8 ลิตร                                                       

ขัว้ต่อสายล�าโพงทีแ่ผงหลังเป็นแบบ Gold-Plated, Binding 
Posts ขาตั้งตู้ล�าโพงเป็นแบบปรับระดับได้

 PSB Imagine T2 มีผิวตู้ที่สวยงามด้วยลายไม้
แบบ Dark Cherry มิติโครงสร้างตู้ (กว้าง x สูง x ลึก) 
8-3/8 x 40-5/8 x 13-5/8 นิ้ว น�้าหนัก 19.4 กิโลกรัม/ตู้

PSB Imagine T2
กับคุณภาพเสียง

ล�าโพง PSB Imagine T2 ได้ถกูต่อใช้งานร่วมกบั NAD 
M2 Direct Digital Amplifier แอมป์ที่ใครต่อใคร (ทั่วโลก) 
ยกย่องว่าเป็นแอมป์ที่ดีที่สุดเท่าที่ NAD เคยท�ามา รวม
ทั้งเป็นแอมป์ที่ให้ความคุ้มค่าสูงสุด เมื่อเทียบกันเหมือน
เปรียบมวยแบบปอนด์ต่อปอนด์ รวมทั้งก้าวข้ามรุ่นไปชก
ในรุ่นที่เหนือขึ้นไปหรือน�้าหนักมากกว่า (แบบว่าแพงกว่า
นั่นแหละครับ) ได้แบบสบายๆด้วยซ�้าไป

ส่วนแหล่งโพรแกรมทีใ่ช้ คอื NAD M50 Digital Music 
Player/CD Transporter (ในกรณีที่ให้ท�างานเป็นทราน-                                                                                  
สพอร์เทอร์ ต้องใช้งานร่วมกับ NAD M51 D/A Converter)

จะว่าไป, กับล�าโพงในตระกูล Imagine Series ของ 
PSB นี ่ผมออกจะคุน้ๆอยูกั่บ Imagine B ทีเ่ป็นล�าโพงแบบ 
Stand-Mounted หรือต้องตั้งวางบนขาตั้งมากกว่า เนื่อง
เพราะเคยน�ามาขลุกอยู่ด้วยในห้องฟังนับนานทีเดียว และ
เป็นล�าโพงอกีคูห่นึง่ทีย่งัคงให้ความประทบัใจมาจนทกุวันนี้ 
ส่วนกับ Imagine T ที่เป็นล�าโพงวางพื้น ทรงทาวเวอร์นั้น                                             
พอจะเคยได้ฟังบ้าง จ�าได้เป็นเงาๆ ว่าแนวเสียงละม้าย
คล้าย Imagine B แต่โอ่อ่ากว่า ยิ่งใหญ่กว่า เหมือนเครื่อง
ดนตรีที่ใช้เล่น ใช้บรรเลง ดูจะใหญ่กว่าเต็มห้องกว่า, อะไร
แบบนั้นแหละครับ

และแรกๆทีฟั่ง Imagine T2 กใ็ห้รูส้กึคล้ายๆกบัทีก่ล่าว
ข้างต้น แต่พอฟังไป ฟังไป นานเข้าจนชกัจะเริม่คุน้กบัแนว
เสยีง พบว่ามนัยงัมรีายละเอยีดอะไรซ่อนอยูม่ากกว่านัน้ จน
หนที่สอง หนที่สามที่ฟังนั่นแหละครับ จากที่มีความรู้สึกว่า
คุน้กบัเสยีง เริม่รูส้กึว่าฟังล�าโพงคูน่ีไ้ด้แบบทะลตุวัตน แบบ
ค้นพบว่าล�าโพงคู่นี้มีอะไรมากกว่า Imagine T ที่บอกว่าพอ
จะจ�าเสียงได้เป็นเงาๆนั่นเอง

เสียงร้องครับ, Imagine T2 ให้เสียงร้องออกมา          
ได้ละเอียดแบบมีบุคลิก หรือบ่งบอกตัวตนของเสียงร้อง    
ที่มิเพียงแตกต่างกันไปตามบุคลิกลักษณะของแต่ละสุ้ม
เสียงได้อย่างชัดเจนเท่านั้น หากแต่เสียงเดียวกันที่มาจาก
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ต่างต้นทาง ล�าโพงคู่นี้ก็ยังแยกแยะความแตกต่างออกมา
ได้อย่างน่าทึ่งมาก

อ่านถึงท้ายๆย่อหน้าข้างต้นแล้วอย่าเพ่อได้งงไปนะ
ครับ ว่าเสียงเดียวกันจากต่างซิสเต็ม หรือต่างต้นทาง
แล้ว มันจะเอากลับมาฟังกับเครื่องเสียงและล�าโพงชุด
นี้ได้อย่างไรกัน มิต้องเปลี่ยนแหล่งโพรแกรมกันให้วุ่นไป
หมดหรือ

กล่าวคือก่อนหน้าน้ีไม่นาน ไปเยี่ยมห้องฟังของเพื่อน
พ้องรายหนึง่เข้า เพราะเวลานีข้านัน้ก�าลงัเห่อเล่น Vintage 
Audio กับเคร่ืองเล่นเทปแบบ Open Reel วันๆเอาแต่
สรรหาเคร่ืองเล่นของ Studer และ ReVox ตลอดจน 
Studer/ReVox มาลองให้วุน่ไปหมด กเ็ลยชวนให้ไปฟัง ก่อน
กลบัเพือ่นให้ซดีมีาแผ่นพร้อมบอกลองเอาไปฟังด ูแล้วช่วย

รวิีวให้หน่อยหากเป็นไปได้ เห็นปกแผ่นปุบ๊, ก็ร้องอ๋ออยูใ่นใจ                                             
เพราะเคยได้ยินใครบางคนพูดถึงแผ่นนี้แล้ว ให้รู ้สึก                           
น่าสนใจดี ก�าลังนึกว่างๆเมื่อไรจะออกไปหามาฟังดูบ้าง 
ก็จับพลัดจับผลูมาได ้แบบไม่ต ้องเสียกะตังค ์ร ่วมพัน             
(ต่อแผ่นนะครับ-สบายกระเป๋าไป) แผ่นที่ว่านี้ชื่ออาจจะ      
พอคุ้นอยู่บ้างนะครับ คือ ‘ริมน�้าคืนหนึ่ง’ แต่เป็น ‘ริมน�้า
คืนหนึ่ง’ ในเวอร์ชัน DXD ครับ

อัลบัมชุด ‘ริมน�้าคืนหนึ่ง’ ซึ่งมีทั้งแผ่นไวนีลและซีดีนั้น 
หลายๆท่านคงพอจะจ�ากันได้ เพราะเคยมีผู้น�ามาเขียนถึง
ใน Life Entertainment ไปแล้ว จึงขอผ่านเลยนะครับ ขอ
พดูถึงเฉพาะ ‘รมิน�า้คนืหนึง่ DXD’ ซึง่เป็นซดีทีีผ่มน�ามาฟัง
กับซิสเต็มที่มีล�าโพง Imagine T2 เป็นหลักในครั้งนี้

อัลบัมชุดนี้เป็นการน�าแผ่นไวนีลต้นฉบับที่เป็น Test 
Pressing ของอัลบัมชุดแรกซึ่งมีอยู่ 3 เพลง มาท�าการ
บันทึกเสียงใหม่ แล้วส่งไปท�ามาสเตอร์ความละเอียดสูง
แบบ 352.8kHz/24-bit ซึ่งเป็นที่รู้จักกันภายใต้ชื่อ DXD:       
Digital eXtreme Definition ทีอ่เมรกิา จากนัน้เมือ่ได้มาเป็น                                                          
CD Master แล้ว ก็ส่งไปยังโรงงานผลิตแผ่นซีดีที่เยอรมนี 
เพื่อใช้เป็นต้นฉบับส�าหรับพิมพ์แผ่นออกมาจ�าหน่าย

หากกระบวนการทั้งหมดเป็นเพียงแค่ที่กล่าว ก็คง         
ไม่รู ้สึกว่ามันมีอะไรพิเศษตรงไหนใช่ไหมครับ แต่ราย
ละเอียดของการบันทึกเสียงใหม่จากต้นฉบับแผ่นไวนีลที่
เป็น Test Pressing นั้น มันมีอะไรมากกว่านั้นแยะครับ 
กล่าวคือในขั้นตอนการบันทึกนั้น เขาได้ใช้เครื่องเล่นแผ่น
เสียงถึง 6 ชุด ด้วยกัน ส่วนอุปกรณ์หรือเครื่องมืออื่นๆที่                     
ใช้ในขั้นตอนการบันทึก ที่รับสัญญาณเสียงตรงมาจาก 
Phono Out ของเครื่องเล่นแผ่นเสียงแต่ละชุดนั้น คงเอา
ไว้อย่างเดมิทัง้หมด มมีาท�าการปรบัแต่งอกีครัง้ก็คอืเฉพาะ
ระดับความดังที่ท�าให้เท่ากันทุกๆแทร็คเท่านั้นเอง

เพราะฉะนั้นอัลบัมนี้แม้จะบรรจุเพลงเอาไว้ 3 เพลง 
เหมือนเดิมก็ตาม แต่เป็น 3 เพลง ที่มาจากชุดเครื่องเล่น
แผ่นเสียง 6 ชุด สรุปก็คือเราจะได้ฟังเพลงทั้งสามซ�้าถึงหก
ครั้งในอัลบัมเดียว เบ็ดเสร็จแล้วทั้งแผ่นก็มีถึง 18 แทร็ค 

อัลบัมชุดนี้แหละครับที่ท�าให ้ผมสัมผัสตัวตนของ 
Imagine T2 ได้อย่างทะล ุเพราะมนัสามารถแยกแยะบคุลกิ
เสียงร้องที่ออกมาจากเครื่องเล่นแผ่นเสียงแต่ละชุดได้เด็ด
ขาดมาก บ่งบอกให้รู้ได้เลยว่าเสียงของเทอร์นเทเบิลแต่ละ
ตัวที่กอปรเข้ากับโทนอาร์ม และหัวเข็มนั้นๆให้บุคลิกเสียง
ออกมาอย่างไร รวมไปถงึบคุลกิของเสยีงเครือ่งดนตรทีีเ่ป็น
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อะคูสติคทัง้หมดด้วย ต้องบอกว่าเครือ่งเสยีงชดุนีก้บัล�าโพง 
Imagine T2 ‘อ่าน’ แผ่นนี้ได้ ‘ขาด’ เอามากๆถึงได้บอก
เอาไว้แต่แรกไงครับ ว่าแม้จะเป็นเสียงเดียวกัน แต่มาจาก
ต่างต้นทาง มันยังบอกความแตกต่างของเสียงนั้นๆให้รับ
รู้ได้อย่างน่าทึ่งเอาการ

คือก่อนหน้านี้ผมก็เคยเอาแผ่นนี้ฟังกับซิสเต็มอื่น
มาบ้างแล้วนะครับ มีทั้งชุดราคาท่ีแรงกว่าซิสเต็มน้ีพอ
ประมาณ และที่ราคาเบากว่าชุดน้ีก็มี บอกได้ว่ารับรู้ความ
แตกต่างของเสียงที่ออกมาจากเครื่องเล่นแผ่นเสียงแต่ละ
ตัวได้ค่อนข้างน้อย และต้องใช้เวลาพอควรจึงจะแกะร่อง
รอยของความแตกต่างนั้นออกมาได้ ผิดกับคราวนี้เอาแผ่น
มาฟังด้วยซิสเต็มนี้กับ Imagine T2 ที่ให้สัมผัสรับรู้ถึงร่อง
รอยความแตกต่างนั้นได้ค่อนข้างเร็ว แต่นั้นก็อาจจะเนื่อง
มาจากเคยฟังซ�า้แล้วซ�า้เล่ามาก่อนกไ็ด้ จงึเมือ่มาฟังหนนีก้็
เลยรับรู้ถึงความแตกต่างได้ค่อนข้างง่ายอยู่สักหน่อย

PSB Imagine T2 บ่งบอกรายละเอียด ความแตก
ต่าง ตลอดจนบุคลิกของเสียงร้อง และเสียงดนตรี ที่มา
จากเครื่องเล่นแผ่นเสียงแต่ละชุดได้กระจ่างมาก แม้ว่า
บางเครื่องจะให้เสียงออกมีความละม้ายกับอีกบางเคร่ือง
ค่อนข้างมาก แต่ก็ยังมีบางสิ่งบางอย่าง อาทิ ปลายเสียง 
บรรยากาศเสียง ตลอดจนความหนา บาง ของเนื้อเสียง ที่
มีบุคลิกและลักษณะอันเป็นเฉพาะที่บ่งบอกความแตกต่าง
กันให้รับรู้ได้อยู่ในที

ผิดกับบางซิสเต็มที่เคยน�าแผ่นน้ีไปฟังมา บางเพลง
ที่มาจากเทอร์นเทเบิลแต่ละตัวนั้น แทบจะบอกความแตก
ต่างไม่ได้เอาเสียเลย

สรุป

ไม่เพียงแต่จะสามารถแกะร่องรอยของความแตกต่าง
จากแต่ละแทรค็ของเพลงซ�า้ ในอลับัม ‘รมิน�า้คนืหนึง่ DXD’ 
ออกมาได้อย่างน่าฟังเท่านั้น หากแต่กับแผ่นโชว์เสียงร้อง
อื่นๆที่โดดเด่น ไม่ว่าจะเป็นอัลบัม Audiophile Female 
Voices, Amanda McBroom: Dreaming, Umi: The Way 
We Were เป็นอาทนิัน้ ล�าโพง PSB Imagine T2 กส็ามารถ
ถ่ายทอดออกมาได้อย่างน่าฟัง โดยเฉพาะในแง่ธรรมชาติ
ของเสียงที่มีความเป็นดนตรีสูงมาก 

เสียงร้องที่ให้ออกมาจากแต่ละแทร็คมีความเปิดโปร่ง 
กระจ่างแบบหลดุลอย เป่ียมไปด้วยกงัวานเสยีงทีค่งอรรถรส
ของความสุนทรีย์เอาไว้ครบถ้วน กับเสียงร้องชายของ          

Nat King Cole ในอัลบัม The King of Sound ก็ให้ออก
มาได้อย่างโอ่อ่า ยิง่ใหญ่ และเป่ียมไปด้วยเสน่ห์ทีเ่ป็นบคุลกิ
เฉพาะตัวอันน�าไปสู่ความเป็นอมตะตราบทุกวันนี้

ทัง้หมดนัน้แม้จะเป็นน�า้เสยีงทีคุ่น้ในระดบัมากกว่ามาก 
แต่ฟังกับล�าโพงคู่นี้แล้ว พบว่านอกจากความเคยคุ้นอัน                
สุนทรีย์แล้ว ยังชวนให้เสน่หาแบบเปี่ยมไปด้วย Passion  
ที่พาให้ฟังแล้วฟังอีกได้อย่างไม่รู้เบื่อนั่นเทียว

แม้ว่า Imagine T2 จะให้ความโดดเด่นมากกบัเสยีงร้อง 
แต่ก็ใช่ว่าล�้าออกมาจนออกหน้าออกตาชนิดที่ไปกลบเสียง 
อืน่ๆจนหมดสิน้ เพราะกบัอลับมัอืน่ๆทีป่ราศจากเสยีงร้อง 
ไม่ว่าจะเป็นแจสส์ หรอืคลาสสคิ เสยีงในย่านความถีก่ลางๆ
กใ็ช่ว่าจะให้ออกมาเกินหน้าเกินตาย่านความถ่ีอืน่ๆแต่อย่าง
ใด ภาพรวมของเสยีงคงความสมดลุเอาไว้ดมีาก เป็นล�าโพง
ทีใ่ห้ Tonal Balance ออกมาได้ดมีากๆ คูห่นึง่ในระดบัราคา
ต�่ากว่าแสน ขณะเดียวกันก็ให้รายละเอียดในบรรยากาศ
เสียงออกมาได้ครบถ้วน ซึ่งหลายๆแทร็คจากอัลบัม                                                      
Jazz at the Pawn Shop ยืนยันถึงเรื่องนี้ได้เป็นอย่าง
ดี เพราะสามารถพาเข้าถึงอรรถรสของดนตรีแบบมี                  
อารมณ์ร่วมเสมอด้วยอยู่ในบรรยากาศเดียวกันนั่นเอง

ฟังแทร็คคุ ้นๆ จากวง Pop Orchestra ในอัลบัม 
Round-Up (Erich Kunzel & Cincinnati Pops Orchestra) 
อย่าง William Tell Overture: Finale (Long Ranger 
Theme) แค่เริ่มต้นด้วยเสียงเป่าเครื่องทองเหลืองที่แผด
ออกมาเสนาะหอูย่างน่าฟัง กช็วนให้หลงใหลและน่าตดิตาม
ยิง่นกัแล้วล่ะครบั เสยีงกระทบฉาบมกีงัวานของปลายเสยีง
ให้ออกมาได้อย่างสมจริง รับรู้ได้ถึงคล่ืนเสียงที่แผ่ออกไป
ไกล เสียงไวโอลินจากคันชักที่ผ่านสายนับสิบ หรือยี่สิบ
ตัวน้ัน รวดเร็วและพร้อมเพรียงจนท�าให้รู้สึกเสมือนเป็น
ไวโอลินขนาดใหญ่ยักษ์ตัวเดียว บรรเลงเสียงขึ้นลงสูงๆ
ต�่าๆประชันกับเสียงจากเครื่องทองเหลืองนานาอย่าง                         
ได้อรรถรสจริงๆ 

สนุกครับ, สนุก เป็นล�าโพงที่ฟ ังแล้วสนุกไปกับ         
ดนตร-ีเอ๊ะ, ผมคดิว่าผมน่าจะพดูอะไรผดินะตรงนี ้เพราะที่
จริงแล้วผมควรบอกว่า เป็นล�าโพงที่พาเข้าถึงดนตรีในทุก                                                            
รูปแบบอย่างได้อรรถรสที่เป็นเนื้อแท้ของดนตรีนั้นๆ
มากกว่า

แบบว่าเป็นล�าโพงที่ ‘ครบเครื่องเรื่องดนตรี’ จริงๆ 
อะไรแถวๆนั้นแหละครับ, ถึงจะถูกต้อง
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เรื่องราวชวนปวดหัวของ       
2 สามี-ภรรยาที่หย่ากันได้พัก
ใหญ่ๆ แล้วกลับต้องมาท�าตัว  
รักกันหวานชื่นอีกครั้ง ในงาน
วันเกิดของลูกบุญธรรมเพื่อให้    
แม่แท้ๆที่ศรัทธาในศาสนา

ยอมรับครอบครัวของเขาให้ได้ 
ความวุ่นวายทั้งหลายทั้งปวง
จึงเกิดขึ้นค่ะ ยอมรับว่าพล็อท
เรื่องไม่หนีไปจากหนังโรแมนติค
คอมเมดีย์ทั่วๆไป เพราะคาด
เดาเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ตลอด 
แต่ความสนุกของหนังคือการ
เลือกที่จะฉีกหนังรักครอบครัว 
กลายเป็นหนังตลกอบอุ่นที่
อัดแน่นไปด้วยฉาก 18+ ค่ะ                          
คือมีค�าพูด ฉากหวือหวา ตลอด
ทั้งเรื่อง แต่ไม่น่าแกลียดนะคะ 
เรียกว่าทะลึ่งแบบเนียนๆไปกับ
หนังเลยล่ะค่ะ นอกจากเสียง
หัวเราะและรอยยิ้มที่ได้จากหนัง
แล้ว หนังก็ให้ข้อคิดในการใช้ชีวิต
แบบครอบครัวอีกนั่นแหละค่ะ                       
ความสัมพันธ์ที่ยุ่งเหยิง ไม่เรียบ
ง่ายไม่เคยเป็นผลดีกับใครเลย 

และอาจกล่าวโดยรวมๆว่า 
The Big Wedding หลายๆคน
อาจมองว่าเป็นหนังไร้สาระ ไม่ใช่
หนังที่ดี แต่ส�าหรับผู้เขียนแล้ว 
กลับเป็นหนังวุ่นวายที่น่ารักมาก
ค่ะ ใครจะไปรู้ว่าการโกหกเรื่อง
เล็กๆน้อยๆ จะน�ามาซึ่งความ
อลเวงขนานใหญ่ ในทางกลับ
กันความวุ่นวายที่เกิดขึ้น ก็ท�าให้
ครอบครัวได้กลับมาหวนถึงอดีต 
เติมเต็มช่วงเวลาที่ขาดหายไปอีก
ครั้ง และอยากแนะน�าให้ได้ชม

M o v i e  R e v i e w  ■   ‘แก้มบุ๋ม

THE BIG WEDDING

ผู้ก�ำกับ: Justin Zackham       
นักแสดงน�ำ: Robert De Niro,   
Diane Keaton และ Katherine Heigl

เป็นคนที่เชื่ออย่างสุดใจ
ว่า รสนิยมในการดูหนังของ
แต่ละคนไม่เหมือนกันจริงๆค่ะ        
หนังที่เราชอบอาจเป็นหนังที่            
อีกหลายๆคนไม่ชอบ หรือหนัง     
ที่ท�าเงินก็ไม่ได้เป็นเครื่อง                       
การันตีว่าคุณภาพหนังนั้นจะ
ดีด้วย ความเชื่อนั้นชัดมาก
เมื่อน�ามาใช้กับเรื่อง The Big 
Wedding ค่ะ เข้าไปดูหนังเรื่องนี้              
เพราะคุณแม่ชวน โดยที่ไม่รู้
ด้วยซ�้าว่าเป็นหนังเกี่ยวกับอะไร 
แต่เห็นโพสเตอร์แล้วน่าสนใจ 
เพราะได้รวบรวมดาราที่ชื่นชอบ 
ไว้คับคั่งเลยค่ะ 

The Big Wedding เป็น

กันค่ะ หนังดูสนุก เพลิดเพลิน 
และได้ข้อคิดเบาๆในการใช้ชีวิต
แน่นอน

THE CONJURING

ผู้ก�ำกับ: James Wan               
นักแสดงน�ำ: Patrick Wilson,                          
Vera Farmiga                 
และ Ron Livingston

ก่อนเข้าไปดูเรื่องนี้ บอก
เลยว่าไม่ทราบอะไรที่เกี่ยวกับ         
The Conjuring เลยค่ะ รู้แค่ว่า                         
เป็นหนังผีและเพื่อนอยากดูมาก                   
เลยชวนไปดูเพราะไม่มีใครไป                 
เป็นเพือ่นแล้ว (เอออ...ดเีนอะ 555)                     
ด้วยความที่เป็นคนชอบดูหนัง
สยองขวัญอยู่แล้ว เลยตอบตกลง
ไปแบบไม่ต้องคิดเลยค่ะ และ
ต้องบอกว่ารู้สึกดีใจที่ไม่ได้พลาด
หนังสยองขวัญแห่งปีนี้ กลับ
มาอ่านรีวิวจากนักวิจารณ์เมือง
นอก ทั้งคนดู ต่างยกให้มัน
เป็นหนังสยองขวัญที่น่ากลัว
มากกกกกก มากขนาดต้อง
ติดป้ายประกาศเตือนว่า หนัง
เรื่องนี้อาจท�าให้หัวใจวายได้                 
The Conjuring เป็นเรื่องราว
ของคู่สามีภรรยา นักปีศาจวิทยา 
หรือเรียกภาษาบ้านๆว่า นัก
ล่าผีนี่แหละค่ะ ได้ถูกเชิญไปที่                          
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บ้านหลังนึงที่เกิดเหตุการณ์
ประหลาดขึ้นหลังจากที่ครอบครัว
หนึ่งย้ายเข้าไปได้ไม่นาน 
เค้าโครงเรื่องมาจากเรื่องจริง 
ยิ่งท�าให้ความน่าสนใจของหนัง
เพิ่มขึ้นไปอีก 2 ระดับ โดย
จัดฉากหนังให้อารมณ์เก่าๆ      
โบราณๆยุค 1971 เริ่มเรื่อง
มาก็นั่งเกร็งก่อนเลยค่ะ 555     
กลัวผีตุ้งแช่ แต่ผลกลับตรงกัน
ข้ามผีไม่โผล่มาในจังหวะที่ควร
โผล่นะคะ หนังค่อยๆบีบอารมณ์
เราให้รู้สึกอึดอัด น่ากลัว จนต้อง  
ปิดตา อุดหู (ยืมมือเพื่อนมาปิด
ด้วย) เพราะเสียงประกอบและ
สภาพแวดล้อมที่หลอนมากๆ 
จนถึงที่สุดคือกรี๊สแตกค่ะ 555 
จริงๆนะคะ ขนาดผู้ชายที่นั่ง
ข้างๆยังแอ๊บแมนไม่ทันเลยค่ะ 
เป็นเรื่องแรกที่กรี๊สเสียงดังมาก
ตอนผีออกมา คือมันไม่ได้โผล่
ออกมาเฉยๆนะคะ มันเตือนเรา
แล้วว่าเดี๋ยวจะออกมานะ เพียง
แต่เราไม่คิดว่ามันจะออกมาได้
ท�าร้ายจิตใจกันขนาดนี้ 5555  

The Conjuring อาจมี 
พล็อทเรื่องเดิมๆคือครอบครัว
ย้ายบ้านแล้วเจอผี เลยต้องเรียก
ให้ผู้เชี่ยวชาญมาปราบ แต่คง
เป็นเพราะผู้ก�ากับ James Wan 
เก๋าพอที่จะท�าให้หนังออกมา                        

แตกต่าง ดดู ีมรีะดบั และน่ากลวั                       
ขึ้นมาทันตาเห็น รวมไปถึงการ
คัดเลือกนักแสดงคับคุณภาพ  
อย่าง Patrick Wilson และ 
Vera Farmiga ในบทสามีภรรยา
ที่ดูเคมีเข้ากันสุดๆ ยิ่งเสริมให้
หนังมันส์ขึ้นมากๆค่ะ 

MONSTER UNIVERSITY

ผู้ก�ำกับ: Dan Scanlon          
นักแสดงน�ำ: Billy Crystal,                
John Goodman                            
และ Steve Buscemi 

เมื่อ 12 ปีก่อนค่ายหนัง 
Pixar เคยสร้างหนัง Animation          
ให้เป็นที่ประทับใจคนทั่วโลกมา
แล้วนะคะกับ “Monsters Incs.”                     
เรื่องราวของความสัมพันธ์                  
ระหว่างสตัว์ประหลาดกบัเดก็หญิง                               
“บู” ตวัน้อย และมติรภาพระหว่าง                      
เพ่ือนอย่าง James P. Sullivan                     
ตวัประหลาดร่างยักษ์ขนปุยสีฟ้า                   
ผู้แสนจะซื่อกับ Mike Wazowski        
สัตว์ประหลาดตัวกลมเขียว     
ตาเดียว ภาคนั้นนี้จ�าได้ว่าดูไม่
ต�่ากว่า 4 รอบค่ะ หนังประสบ
ความส�าเร็จอย่างสวยงามและ
เป็นภาพทีต่รึงใจจนถงึทกุวนัน้ี                                   

วันนี้ Monster มีภาคต่อ
ออกมาที่ถึงแม้ไม่ต้องดูภาคแรก                        

ก็รู้เรื่องค่ะ เป็นการย้อนไป
ดูชีวิตมหาลัยของเจมส์และ
ไมค์ก่อนที่จะมาเป็นคู่ซี้กัน ซึ่ง
พวกเขาเคยเป็นศัตรูกันมา
ก่อน และพยายามแข่งกันว่า                          
ใครจะเป็นนักเขย่าเขวัญที่เก่ง
ที่สุดในรั้วมหาลัย ประเด็นหลัก                       
ของเรือ่งกค็งหนไีม่พ้น การแสดง                         
ให้เห็นถึงพัฒนาการความ
สัมพันธ์ของไมค์กับเจมส์ที่กว่า
จะมาเป็นเพื่อนสนิทกันได้ต้อง
ผ่านอะไรมาบ้าง นอกจากนั้น
ยังสอดแทรกข้อคิดในเรื่องการ        
ใช้ชีวิตเพราะหนังจบลงที่ทั้ง 2 
ถูกไล่ออกจากมหาลัย เพราะ
ความผิดที่ก่อไว้  การถูกไล่ออก
ครั้งนั้นไม่ได้ท�าให้อนาคตทั้งสอง
ดับวูบ แต่พวกเขากลับเอาสิ่งที่
เก็บเกี่ยวไว้จากตอนเรียนมาเป็น
ตัวก�าหนดทิศทางในการด�าเนิน
ชีวิต มหาลัยคือสถานที่เรียนรู้           
ก็จริงแต่ความรู้ไม่ได้มีแค่ใน  

มหาลัย ท้ายที่สุดพวกเขาก็ได้
เป็นนักเขย่าขวัญใจ Monsters 
Incs. สมใจค่ะ แม้ไม่ได้จบจาก
มหาวิทยาลัยมอนส์เตอร์ แต่ก็
ปฏิเสธไม่ได้ว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้
มีส่วนให้พวกเขาพบทางเดินของ
ตัวเอง เพราะสถาบันท�าหน้าที่
เหมือนเป็น ”ผู้ช่วยเหลือ” หรือ 
”ผู้ชี้ทาง” ไม่ใช่ “ผู้สร้าง” แบบ
ที่คาดหวังกัน มหาวิทยาลัยไม่
สามารถท�าให้เราเป็นในสิ่งที่เรา
ต้องการได้ แต่ท�าหน้าที่ได้เพียง
ช่วยเหลือเราเท่านั้น 

ชอบที่พิกซาร์สร้างหนังแต่ละ
เรื่องได้จรรโลงใจและมีคติสอด
แทรกแบบเนียนๆค่ะ ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่อง Finding Nemo, Ups, 
Wall-E  หรือ Ratatouille ก็ล้วน
แล้วแต่สร้างรอยยิ้มพร้อมความ
รู้สึกอิ่มเอมทุกครั้งหลังดูจบค่ะ  

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



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

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

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

เ ข า ถึ ง ไ ด ย า ก

Waterpik Dental Water Jets
และ Water Flosser
เปนการผสมผสานระหวาง
แรงดันน้ำกับการฉีดน้ำเปนจังหวะ
ที่ชวยขจัดคราบแบคทีเรีย
ระหวางซอกฟน

อุปกรณขัดฟน
ทำงานโดยการสั่นเปนจังหวะ

ถึง 10,000 ครั้งตอนาที
สามารถพกพาและใชทำความสะอาด

หลังอาหารทุกมื้อ

Waterpik
Water
Flosser
Model:
WP-100E2

Waterpik
Dental
Water Jets
Model:
WP-70E2

Waterpik
Water
Flosser
Model:
WP-360E2

Waterpik
Water
Flosser
Model:
WP-450E2

Waterpik
Flosser
Model:

FLW-220 UK

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

ผมเป็นแพทย์อายุรกรรมครอบครัว ไม่ใช่
ทนัตแพทย์ เป็นแพทย์นกัฟังเพลงตวัยง 

จากเครื่องเสียง NAD, ล�าโพง PSB, NHT    
วันนี้ขันอาษามาเล่าเรื่องฟันให้ฟังครับ

ปวดฟัน (Toothache)

อาการปวดฟันเป็นอาการไม่พึงประสงค์
ของทุกคน รวมทั้งผมด้วย สามารถเกิดได้กับ
คนทุกชนชั้น วรรณะ ทุกเวลา ทุกโอกาส

อาการปวดฟันเกิดได้จากหลายสาเหตุท่ี
พบบ่อย มีดังนี้

1. ฟันผุ หรือฟันหักร้าวไปจนถึงโพรง
ประสาทฟัน มักท�าให้ปวดมากจนนอนไม่หลับ

การรักษา โดยรักษารากฟัน หรือถอนฟัน
ซี่นั้นออกไป

2. ฟันผ ุไม่ถงึประสาทฟัน แต่มอีาหารอดั
แน่นอยูแ่ล้วไปโดนเหงอืกท�าให้ปวด อาการปวด                                             
แบบนี้มักจะปวดเวลารับประทานอาหาร แล้ว
เศษอาหารไปติดซอกฟัน ท�าให้ปวดตื้อๆอยู่
นานๆ       

การรักษา โดยการอุดฟันผุนั้น
3. โรคเหงือก (Periodontal Disease) 

ซึง่มสีาเหตมุาจากคราบหนิปนูเกาะนัน่เอง ท�า       
ให้เหงือกอักเสบ ปวด บวมได้ และบางครั้ง

อาจจะมีหนองเกิดร่วมด้วย
การรักษา โดยการขูดหินปูน เกลารากฟัน 

และอาจจ�าเป็นต้องมีการรักษาอื่นๆร่วมด้วย 
ถ้าหากเป็นมากอาจจะต้องถอนฟันออกไป

4. การสบฟันผดิปกต ิ(Malocclusion) มกัจะ                                                                 
ปวดเมื่อเคี้ยวอาหารหรือฟันกระทบกัน

การรักษา โดยการกรอฟันการสบกัน                     
(Occlusal Adjustment) การแก้ไขสาเหตุที่
ท�าให้ฟันสบกันผิดปกติ

5. โรคทางระบบประสาท (Trigeminal 
Neuralgia) มักจะปวดฟันมากกว่า 1 ซี่ ร่วม
กับการปวดเหงือก และผิวหนังบริเวณแก้ม

 การรักษา โดยการรับประทานยา บาง
ครั้งอาจจะมีการผ่าตัดร่วมด้วย

6. สาเหตอุืน่ๆ เช่น ฟันทีเ่คยรกัษารากฟัน                                                      
มานานแล้ว เมื่อเกิดมีอาการปวดฟันขึ้น ขอ   
ให้รับประทานยาแก้ปวดได้ แต่ห้ามน�าเอายา
แก้ปวดทกุชนดิไปแปะ หรอือดัไว้ตรงฟันทีป่วด
นะครับ เพราะว่าอาจจะท�าให้เป็นแผลพุพอง
ได้ หลังจากนั้นให้รีบมาหาทันตแพทย์ เพื่อ
ตรวจหาสาเหตุและการแก้ไข ไม่ควรปล่อยทิ้ง
ไว้แม้ว่าจะหายปวดแล้วก็ตาม เพราะว่าการ
รกัษาตัง้แต่แรกเริม่ต้นย่อมประสบความส�าเรจ็
มากกว่า

การจัดฟัน

การจัดฟัน (Orthodontic Treatment) 
เป็นการเคลื่อนฟันไปยังต�าแหน่งที่เหมาะสม    
เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ทั้งในด้านความ
สวยงามและการท�าหน้าที่ โดยอาศัยเครื่อง
มอืบางชนดิ ทีม่ทีัง้แบบถอดได้และแบบยดึตดิ
อยู่กับตัวฟัน แบบที่อยู่ในช่องปากและแบบอยู่
นอกช่องปาก แบบที่มีสีจากโลหะและแบบมีสี
เดียวกับฟันธรรมชาติ

เมื่อไรจึงจะเริ่มจัดฟันได้
การจัดฟันสามารถกระท�าได้นั้นในเด็กที่

ฟันแท้ยงัขึน้ไม่ครบ และในผูใ้หญ่ทีฟั่นขึน้ครบ
ทกุซีแ่ล้ว ทัง้นีอ้าจจะมจุีดมุง่หมายและข้อจ�ากัด
แตกต่างกันออกไปบ้าง

การจัดฟันในเด็กอาจจะมีผลท�าให้รูปหน้า
และรูปร่างของกระดูกขากรรไกรเปลี่ยนแปลง
ไปได้ ในขณะที่ผู ้ใหญ่จะมีการเปล่ียนแปลง
เฉพาะการเรียงตัวของฟันเท่านั้น ไม่สามารถ
เปล่ียนแปลงรปูร่างของใบหน้าได้มากนกั และ
มีข้อจ�ากัดต่างๆมากกว่าในเด็ก

ในบางครัง้การจดัฟันเพยีงอย่างเดยีว อาจ
ไม่สามารถแก้ไขการสบฟันและรูปร่างใบหน้า 
ให้สมบูรณ์ได้ จึงต้องมีการถอนฟันออกไป

ปวดฟัน จัดฟัน 
ไหมขัดฟัน และ แปรงสีฟันไฟฟ้า
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บางซี ่หรอืบางรายมคีวามผดิปกติ
รุนแรง อาจจะต้องท�าการจัดฟัน
ร่วมกบัการผ่าตดักระดกูขากรรไกร 
(Orthognathic Surgery)

ระยะเวลาที่ต้องใช้
ระยะเวลาในการจัดฟันนั้นจะ  

แตกต่างกันไปในผู้ป่วยแต่ละราย 
มตีวัแปรต่างๆมากมาย อาท ิอายุ
ของผูป่้วย สภาพกระดกูขากรรไกร
ของผู้ป่วย  การร่วมมือของผู้ป่วย
ในการรักษา

ความส�าเร็จในการจัดฟัน
ต้องอาศัยความร่วมมืออย่าง

สูงจากผู้ป่วย ตั้งแต่การมาให้ตรง
เวลานัด โดยทั่วไปจะต้องมาพบ
ทันตแพทย์ทุก 3-4 สัปดาห์ เพื่อ
ท�าการปรับเครื่องมือ

การรักษาความสะอาดใน                              กล่าวคือการแปรงฟันจะท�าได้ดีเฉพาะด้าน
นอกและด้านในของตวัฟันเท่านัน้ ไม่สามารถท�า     
ความสะอาดได้ดีในบริเวณซอกฟัน

วิธีหนึ่งที่นิยมใช้ในการจ�ากัดคราบฟันและ
คราบจลุนิทรย์ีในบรเิวณนีค้อื การใช้ไหมขดัฟัน                                                                                     

ควรใช้ไหมขัดฟันบ่อยแค่ไหน
แนะน�าว่าควรใช้ไหมขัดฟันอย่างน้อยวัน

ละ 1 ครัง้ อาจจะใช้มากกว่านีก็้ได้ เหตผุลเช่นนี้         
เนือ่งมาจาก คราบฟนัทีเ่ราสามารถก�าจดัออก
ได้โดยการแปรงฟันร่วมกับไหมขัดฟัน ต้อง
เป็นคราบที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่เกิน 24 ชั่วโมง นั่น
หมายความว่า ถ้าเราปล่อยคราบฟันทิ้งไว้โดย
ไม่ท�าความสะอาดเกินกว่า 24 ชั่วโมง มัน
ก็จะเริ่มมีแร่ธาตุต่างๆมาจับ ตกตระกอนอยู่                   
ซึ่งเราไม่สามารถก�าจัดออกได้ด้วยตนเองอีก
แล้ว และมันจะสะสมเกิดเป็นหินปูน ในที่สุด
ก็ต้องไปขูดออก

แปรงสีฟันไฟฟ้า

หลายท ่านคงเคยได ้ เห็นได ้ยินเรื่อง
แปรงสีฟันไฟฟ้ามามาก หลายคนอาจจะยัง
ลังเลสงสัยว่า มันมีประสิทธิภาพในการก�าจัด
คราบจุลินทรีย์ได้มากน้อยเพียงไร วันนี้คงจะ
ได้ค�าตอบครับ

แปรงสีฟันไฟฟ้ามีการประดิษฐ์คิดค้นขึ้น
มาหลายรปูแบบ แต่ละแบบท�างานแตกต่างกนั
ออกไป แรกเริ่มเดิมทีสมัยโบราณแปรงสีฟัน
ชนิดน้ีถูกสร้างข้ึนมาเพื่อใช้ในผู้ป่วยคนพิการ
ที่ไม่สามารถควบคุมหรือบังคับการเคลื่อนไหว
ของมือได้ตามปกติ แต่ในปัจจุบันถูกน�ามา         

ใช้ในคนปกติชีวิตประจ�าวันทั่วไป
ประสิทธิภาพ
ถ้าจะเปรียบเทียบความสามารถในการ

ก�าจัดคราบจุลินทรีย์ระหว่างแปรงสีฟันไฟฟ้า
กบัแปรงสฟัีนธรรมดา จากผลการวจิยัรายงาน
ทางการแพทย์ส่วนใหญ่พบว่า ประสิทธิภาพ
พอๆกนั ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส�าคญั นอก
เสยีจากว่าคนแปรงฟันได้แย่กว่าคนทัว่ไป เช่น 
แปรงอย่างลวกๆ รีบๆ หรือแปรงตามหน้าที่ 
ถกูบงัคบั แปรงแบบขอไปทว่ีาแปรงแล้ว แปรง
ไฟฟ้าก็อาจจะให้ผลดีกว่าครับ

ข้อดีแปรงไฟฟ้า
ข้อดีของแปรงชนิดนี้คือ สะดวก สบาย      

ไม่ต้องท�าอะไร แค่ใช้มือถือแต่แปรงไว้เพียง
อย่างเดียว มันก็ท�าหน้าที่ของมันสมบูรณ์

ข้อเสียแปรงไฟฟ้า
ข้อเสยีคอืมรีาคาสงูกว่าแปรงสฟัีนธรรมดา

มาก ทั้งด้ามแปรงและหัวเปลี่ยน 

สรุป

มาขยันแปรงฟ ัน และใช ้ ไหมขัดฟ ัน         
ให้สะอาด อย่าลืมไปพบทันตแพทย์ทุกครั้งที่   
ปวดฟัน จะได้นอนฟังเพลงจากเครื่องเสียง 
NAD, PSB, NHT ถ้ายังมีเงินในกระเป๋าเหลือ 
ก็ซื้อแปรงสีฟันไฟฟ้าไปใช้บ้างก็ดีครับ

ขอขอบพระคุณ ท.พ.ณพงษ์ พัวพรพงษ์                                                     
จาก www.thaiclinic.com มา ณ ทีน่ีเ้ป็นอย่าง
สงูครบั

ช่องปากการใส่เครื่องมือบางชนิดในช่อง
ปากด ้วยตนเอง จนถึงการใส ่ เครื่องมือ                                                     
คงสภาพฟัน (Retainer) หลงัจากเสรจ็สิน้การ
รักษาแล้ว ถ้าปราศจากความร่วมมือที่ดีจาก
ผู้ป่วยแล้ว การจัดฟันอาจจะต้องใช้เวลานาน                                       
กว่าปกต ิและไม่ประสบผลส�าเรจ็ หรอืผลได้ไม่ดี                                                        
เท่าทีค่วร

ข้อแนะน�าการปฏิบัติตัวเมื่อรับการจัดฟัน
1. แปรงฟันทุกครั้งหลังอาหาร รักษา

ความสะอาดฟันและช่องปากให้ดี
2. ปฏิบัติตัวตามที่ทันตแพทย์สั่งโดย

เคร่งครัด เช่น การใส่ยาง การใส่ Retainer 
การมาตามนัดที่ก�าหนด

3. งดอาหารบางประเภท
- อาหารที่แข็งมาก เช่น อ้อย น�า้แข็ง
- อาหารเหนียว เช่น หมากฝรั่ง ตังเม 

เนื้อที่เหนียวมากๆ
- อาหารทีห่วานจดั เช่น ลกูอม ชอ็คโกแลท    

ไหมขัดฟัน (Dental Floss)

มีหลายคนคิดว่า ไหมขัดฟันมีไว้เพ่ือขจัด
เศษอาหาร (Food Debris) ที่ติดอยู่ระหว่าง
ซอกฟันเท่านัน้ ถ้าอาหารไม่ตดิกไ็ม่จ�าเป็นต้อง
ใช้ แต่ความจริงหาได้เป็นเช่นน้ันไม่ เพราะ
ว่าถึงแม้จะไม่มีเศษอาหารติดอยู ่ตามซอก
ฟัน แต่มันก็ยังมีคราบอาหาร คราบจุลินทรีย์      
(Dental Plaque) ที่เรามองไม่เห็นอยู่

วิธีก�าจัดคราบเหล่านี้ได้แก่ การแปรงฟัน  
ให้สะอาด แต่การแปรงฟันก็ยังมีข้อจ�ากัด 
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O r a l  C a r e  ■   ‘Tooth Fairy’

การเลือกรับประทานอาหารก็เป็นสิ่งหนึ่ง
ท่ีส�าคัญที่ส่งผลให้ฟันของคุณเริ่ดหรือ

ร่วงได้นะคะ มาเลือกรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ต่อสุขภาพฟันกันดีกว่าค่ะ  
 1. ชาเขียว เป ็นอีกเครื่ องดื่มหนึ่ งที่                                          
ค่อนข้างเป็นที่นิยมอย่างมาก แต่ถ้าจะให้ดี
ควรเลอืกดืม่ชาเขยีวทีไ่ม่มนี�า้ตาลเท่านัน้นะคะ  
เพราะในชาเขียวจะมีสารคาเทซินที่สามารถ   
ฆ่าเชื้อแบคทีเรียในช่องปากและขจัดคราบ
หินปูนได้แถมยังช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
 2. ขึ้นฉ่าย อาหารกล่ินฉุนๆแบบนี้ใคร
จะรู้ว่าเป็นอาหารเพื่อฟันสวย ที่สามารถช่วย
ป้องกันฟันผุได้ถึงสองทางเลยทีเดียว คือ 
ช่วยเร่งให้ร่างกายผลิตน�้าลายมากขึ้นเพื่อ
ช่วยลดแบคทีเรียในช่องปาก สองคือ ผักที่
มีความกรอบจะช่วยนวดเหงือก ลดอาการ
เหงือกอักเสบ แถมยังท�าความสะอาดตาม                             
ช่องฟันอีกด้วย
 3. ชีส อาจจะดูเป็นเมนูอ้วนส�าหรับใคร
หลายๆคน แต่คุณรู้หรือไม่ว่าชีสจะช่วยเร่ง
การผลิตน�้าลายเพื่อช่วยป้องกันฟันผุ โดย   
ในชีสชนิดไฮแคลเซียมอุดมไปด้วยฟอสเฟต 
ที่ช่วยสร้างค่า pH ในปาก รวมทั้งสร้างสาร
เคลือบฟันด้วยค่ะ

4. กีวี มีวิตามินซีเยอะๆช่วยให้ฟันสวยค่ะ
5 หัวหอม มี ก า ร วิ จั ย ชิ้ น ห นึ่ ง เ มื่ อ

ป ีค .ศ .1997 พบว ่า หัวหอมสามารถฆ ่า
แบคทีเรียหลายชนิดในช่องปากได้ ที่ส�าคัญ
ควรกินหัวหอมสด จะท�าให ้ ได ้ผลดีกว ่า                                           
แต่แน่นอนว่าการกินหัวหอมย่อมมีปัญหา

10 เมน ู
เพื่อสุขภาพฟันที่ดี

เรื่องกล่ินปากตามมา แต่มีผู ้รู ้แนะน�าว ่า                
ลองกินกับผักชีฝรั่ง (parsley) จะช่วยลดกล่ิน
แรงๆของหัวหอมลงได้ค่ะ

6. งา เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เรามักน�ามา
ใช้ประกอบอาหาร หรือแม้แต่น�ามาผสมกับ
เครื่องดื่มก็อร่อยไม่แพ้กัน งาเป็นอาหารที่
อดุมไปด้วยแคลเซยีม ซึง่จะช่วยให้ฟันแขง็แรง          
กินบ่อยๆฟันแข็งแรงแน่นอน

7. น�้าดื่ม น�้าช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นในปาก 
แถมยังช�าระล้างแบคทีเรียที่อยู ่ในช่องปาก 
และเร่งให้ร่างกายผลิตน�้าลายเพื่อลดกล่ิน     
ไม่พึงประสงค์ค่ะ

8. วาซาบิ คนทั่วไปแค่ได้ยินชื่อของมัน
ก็ฉุนจมูกแล ้ว แต ่ใครจะรู ้ว ่าอาหารเพื่อ              
ฟันสวยนั้นก็คือเจ้าวาซาบินี่แหละ เพราะมันมี
สรรพคณุช่วยยบัยัง้การสะสมของแบคทเีรยีค่ะ

9. สะระแหน่ กล่ินหอมๆของสะระแหน่นี่
แหละทีส่ามารถลดกลิน่ปากแรงๆของเราได้ค่ะ                                                          
นอกจากนี้สะระแหน่ยังมีสาร Monoterpenes 
ซึ่งจะซึมเข้าสู ่กระแสเลือด ท�าให้ปอดผลิต
อากาศได้ดีขึ้นอีกด้วย

10 .   เห็ ดชิ ตา เกะ ชื่ อ อ า จจ ะฟ ั งแล ้ ว
ไม ่ค ่อยชินหูเท ่าไหร ่ แต่มีการวิจัยพบว่า                       
เห็ดชิตาเกะมีน�้าตาลชื่อ Lentinan ที่ช ่วย
ป้องกันแบคทีเรีย ซึ่งจะไปสร้างคราบหินปูน
ที่ฟันของเรา รู้อย่างนี้แล้วต้องลองไปหากิน
ดูกัน เพื่อสุขภาพฟันที่แข็งแรงจะได้อยู่กับเรา
ไปยาวนานนนนนนนนน นะจ๊ะ

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



ไ ล ฟ์   แ อ น ด์   ส ไ ต ล์  ■ ‘ลานทิพย์’

โ อ ม จ ง เ ง ย
มคีวามหมายส�าหรบัเรา คงไม่มไีอ้หนุม่คนไหน
ชวนสาวไปเดทแล้วมวัแต่เล่นโทรศพัท์ แล้วทิง้
สาวให้นัง่เงยีบอยูค่นเดยีว สาวเจ้าคงไม่รบันดั
อีกแน่ ครอบครัวก็ต้องการความสนใจจากเรา
เหมือนกัน

เม่ือวันก่อนไปกินข้าวกับเพื่อนๆนักเรียน
ที่คบกันมาตั้งแต่สมัยอนุบาล เป็นเวลาเกือบ 
60 ปีแล้ว เราจะคุยกันอุตลุดและเสียงดัง        
ลูกๆที่ขับรถหรือไปเป็นเพื่อนๆคุณแม่ก็จะ
แยกหรือปลีกวิเวกกันไป โดยวิธีเล่นเกมส์ใน
โทรศัพท์ หรือเล่น Line Chat กันไปตามแต่จะ
ศรทัธา พวกเขากจ็ะเงยีบหลดุโลกไปเลยทเีดยีว 
เป็นเวลาท่ีดฉินัเหน็ว่า เออนะ ไอ้โลก Internet 
มนักด็อีย่างนีเ้อง ท�าให้คนมเีวลาเป็นส่วนตวัได้

ดฉินัต้องเดนิทางไปต่างจงัหวดัตามหน้าที่
ของนายกสมาคม YWCA เพื่อมอบห้องสุขา 
อาคารเอนกประสงค์ หรือทุนการศึกษาเกือบ
ทุกสัปดาห์ในหลายๆจังหวัด การได้ Line 
คุยกับเพื่อนตลอดการเดินทางก็ไม่เหงาดี 
เพลิน ท�าให้ระยะทางที่ไกลดูเหมือนไม่นาน
เกินไป แต่ท่ีไม่ดีก็คือ กลายเป็นเราทอดทิ้ง
ผู้ร่วมทางทั้งคนไทยและภริยาทูตต่างประเทศ              
ให้เงียบเหงา ดิฉันเลยได้ค�าตอบว่าสื่อ Online                                                            
ทั้งหลาย ถ้าเราเล่นและสนใจมากๆ เราก็เป็น
พวก Generation Me คือ ตัวฉันคนเดียว       
มีรายงานว่าเด็กสมัยนี้เป็น Generation Me 
มาก คือเด็กที่คิดถึงแต่ตัวเอง มีโลกส่วนตัวสูง               
และอยู่แต่กับตัวเอง จ�านวนเด็กแบบนี้เพิ่ม
ข้ึนทุกที คนรอบข้างรู ้สึกอย่างไร ฉันไม่รู ้               
ไม่สน สงสัยว่ามันจะท�าให้เรากลายเป็นคนที่                                                                  

Self Centered รึไม่ กลายเป็นคนเห็นแก่ตัว 
และลืมนึกถึงมารยาทสังคมหรือไม่ น่าคิด
นะคะ แต่พอส�ารวจใจและตัวเองแล้ว ก็เลย      
คดิว่าคงต้องลดลง เอาแค่พอหอมปากหอมคอ
ไม่ให้เราตกข่าวสาร เป็นเต่าล้านปี แต่ต้องไม่
ท�าให้เรากลายไปเป็นมนุษย์ Anti-Social ไป 
หรือคิดถึงและอยู่แต่กับตัวเอง ไม่มีปฏิสัมพันธ์
กับผู้อื่น

ใครๆที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนจะหัดเล่น
พวก Social Network ก็ดีนะคะ ท�าให้เรา
ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันเพื่อนฝูง ติดตาม
เพื่อนและครอบครัวได้ใกล้ชิดดี แต่อย่าใช้มัน
จนเพลินและท�าให้เราห่างเหินคนใกล้ตัวของ
เรานะคะ และข้อส�าคัญ อย่าให้มัน Train หรือ
ฝึกเราจนเรากลายเป็นมนษุย์ Generation Me 
ไปเสยีนะคะ มนษุย์โดยธรรมชาตเิป็นสิง่มชีวีติ
ทีต้่องการสงัคม เพราะฉะนัน้ขอให้เรามสีงัคม
ต่อไปนะคะ อย่ากลายเป็นมีแต่สังคมออนไลน์
อย่างเดียว เพราะจะขาดปฏิสัมพันธ์ทางด้าน 
Senses ทั้งหลาย ไม่ได้รับรู้สีหน้า สุ้มเสียง 
อากัปกริยาของเขาเลย เพราะที่แน่ๆคือ เรา
ไม่สามารถจะมปีฏิสัมพนัธ์ทางด้านอากัปกรยิา
ต่อกันได้เลย

เราอยากกอดใคร แสดงความรัก ความ
อบอุ่น Sticker หมีกอดกันไม่ได้ให้ความอบอุ่น
เลยนะคะ

โอมจงเงย โอมจงเงย วนันีค้ณุมองตาใคร 
และให้ความอบอุ่นเขาหรือยังคะ?

ตอนแรกไม่เคยเข้าใจเลย เพลงอะไร
นะ ภาวนาให้โอมจงเงย ท�าไมต้องเงย 

ท�าไมถงึต้องภาวนาขนาดนัน้ และแล้ววนัหนึง่ที                                              
่ได้กินข้าววันแม่ ที่มีคุณยาย คุณย่า คุณพ่อ 
คุณแม่ คุณน้า คุณป้า คุณลูก คุณหลาน 
พร้อมหน้าพร้อมตา เวลาแห่งครอบครัว            
วันแม่นี้พวกเราพาแม่ออกมา ตลกจังเลยทุก
คนหลานตัวเล็ก หลานตัวใหม่ คุณน้า คุณ
แม่ คุณป้า ทุกคนก้มหน้าก้มตาเล่นโทรศัพท์
กันใหญ่ ขณะที่นั่งร่วมหน้าร่วมตาแทนท่ีจะ
คุย กลายเป็นทุกคนเล่นโทรศัพท์และหัวเราะ
กันกิ๊กกั๊ก แล้วก็ส่ง Joke ตลกๆถึงกันทาง
โทรศัพท์ โลกสมัยนี้ตลกนะคะ น่ังอยู่ด้วยกัน
แท้ๆกลับไม่คุยกัน แต่ Line ในโทรศัพท์คุย
กัน สามีดิฉันไม่อยู่ในโต๊ะด้วย น้องชายพูดว่า 
“โชคดีนะครับพี่โฮไม่อยู่ นี่ถ้าพี่โฮอยู่สงสัยพวก
เราไม่ได้เล่น โดนดุแน่เลย”

สามดีฉินัเป็นคนทีย่ดึมัน่กบัขนมประเพณี
และมารยาทในการคบหาสนทนา และเข้า
สังคมที่ถูกต้องเสมอๆ ขนาดจะใช้โทรศัพท์
ขณะดูแลแขกที่เชิญไปรับประทานอาหาร         
ก็จะพยายามไม่รับโทรศัพท์ และจะรับต่อเม่ือ
จ�าเป็นจริงๆ และจะปิดเสียงไว้เสมอๆ เพราะ
โทรศัพท์รบกวนการสนทนาบนโต๊ะอาหาร จึง
บอกพวกเราเสมอว่า อย่าเล่นโทรศัพท์เวลา
กินอาหาร เป็นเวลาที่เราจะใช้ให้มีคุณภาพกับ
คนที่เราร่วมรับประทานอาหารด้วย เป็นการ
ให้เกียรติคู ่สนทนา หรือแขกที่เราเชิญมา
ทานอาหารด้วย หรือเป็นการบอกครอบครัว           
ที่เราทานอาหารด้วย ว่าเขามีความส�าคัญ        
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หลังจัดการกับมื้อเช้าที่ ‘โชคดีแต่เตี้ยม’ 
จนเต็มคราบ และกลายสภาพเป็นคุณ   

‘ชาย (พุง) กาง’ ไปเรียบร้อยแล้ว ก็แวะเข้า
ทีพ่กัเพือ่เกบ็สมัภาระ ซึง่เป็นโรงแรมอยูล่ะแวก
ใกล้ๆตลาดกมิหยงนัน่แหละครบั เพราะสะดวก
ในการที่จะได้ซื้อของกินเล่น กินจริง จ�าพวก  
ผลไม้แห้ง ของทะเลตากแห้ง ตดิไม้ตดิมือกลบั
ไปเมืองกรุง และเป็นเพราะลงมาเที่ยวน้ีไม่มี
อะไรเป็นเรื่องเป็นราว ก็เลยสบายๆกันอยู่ใน
ตัวเมืองนั่นแหละครับ

แต่ก็มีสถานที่แห่งหนึ่งที่ไปแบบตั้งใจก็คือ 
‘สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่’ เพราะ
เพิง่สร้างเสรจ็เมือ่ไม่กีปี่มานีเ้อง สบิกว่าปีให้หลงั                                                                        
ที่ไม่ได้ลงมาเลยท�าให้ไม่เคยได้สัมผัส อีกทั้ง
เที่ยว (ปี) ก่อนที่ลงมา ก็ไม่มีเวลา เที่ยวนี้จึง
ตั้งใจไปแบบขอเอาคืนหน่อยละกัน

ก็น่าเที่ยวชมดีครับ มีเคเบิล คาร์ มีเทพ                                                   
มพีระ มเีจ้าแม่ ให้ไหว้ ให้สกัการะบชูา สามารถ
ชมเมืองหาดใหญ่จากมุมสูงได้ มีทิวทัศน์ที่
สวยงามเป็นหน้าเป็นตาของชาวหาดใหญ่ 
เห็นนักท่องเที่ยวที่เป็นเพื่อนบ้านข้างเคียง
อย่างชาวมาเลย์มากันมากมาย เหมารถ
กันมาเที่ยวชมทั้งมาเลย์สายอิสลาม และ
มาเลย์สายจีน เห็นแล้วน่าช่ืนใจดีครับ ยิ่ง
กลางคืนไปเดินตามถนนย่านการค้าน้ัน 
เห็นนักท่องเที่ยวเพื่อนบ้านมากกว่าไทย                                      
ทัวริสท์ ซะอีก ถามคนค้าคนขายได้ความ
ว่าเศรษฐกิจทางนี้ที่ดี ก็เพราะนักท่องเที่ยว
เพื่อนบ้านนี่แหละ โดยเฉพาะช่วงสุดสัปดาห์
นั้น นอกจากชาวมาเลย์แล้ว สิงคโปเรียน                                                       
กม็ากนัหนาตา ร้านค้าต้องเปิดขายของกนัยนั
เที่ยงคืนนั่นเทียว

มุ ม ส บ า ย  ■   ‘ถมทอง’

กลับมาภารกิจ ‘จัดเต็ม’ กันต่อ เป็น
เพราะม้ือเช้าเล่นของหนักไปแล้ว ทุกคนจึง
ผ่านม้ือกลางวันไปแบบไม่แยแส พอพลบค�่า
ได้เวลาแต่งโต๊ะ ผมก็พารถโฉบไปยังหน้าร้าน
ที่หมายใจเอาไว้ ที่ไหนได้, จอดรถตรงหน้า
ร้านแล้วกลับปรากฏว่าประตูตึกแถวสองสาม
คูหาปิดสนิท เกิดอะไรขึ้น เพราะตอนสายๆ
ท่ีผ่านก็ยังเห็นเปิดอยู่นี่นา ในใจก็คิดว่าจะไป
ไหนดีเพราะไม่ได้เตรียมแผนสองเอาไว้ ขณะ
เดียวกันก็วกรถกลับมาเข้าถนนสาย 2 ก�าลัง
นึกๆอยู่ ก็ผ่านมาถึงหน้าร้าน ‘อ้า’ พอดี อย่า
กระน้ันเลยแวะน่ีละ เพราะนอกจากยังติดใจ
ไม่หายจากเทีย่วก่อนแล้ว เทีย่วนีใ้นคณะมใีคร
บางคนที่ยังไม่เคยได้มาลิ้มลองด้วย

พอจะจ�า ‘อ้า...อร่อย’ ที่เคยน�ามาบอก
กล่าวกนัได้นะครบั มาเทีย่วนีม้คีนในคณะเยอะ
ขึ้น ก็เลยได้สั่งอาหารเพิ่มมากขึ้น คือนอกจาก
ที่สั่งไปเที่ยวก่อนมาขึ้นโต๊ะเที่ยวนี้พร้อมหน้า
แล้ว ยังได้เพิ่มของอร่อยอีกหลายรายการ 
อ้อ, เปลี่ยนจากเต๋าเต้ยนึ่งบ๊วยมาเป็นหัวปลา
ต้มเผือกแทน นอกนั้นที่พิ่มมาก็มีปลาผัด
กระเทียม, ปูผัดไข่กระเทียมดอง, กระดูกอ่อน
ผัดเครื่องแกง ทั้งหมดเล่นเอาอิ่มไปจนถึงมื้อ
เช้าของวันรุ่งขึ้นนั่นเทียว

สายๆวันต่อมา กลับไปยังร้านที่เมื่อคืน
ต้ังใจไปอีกคร้ัง คือ ‘ต้าเหยินเบตง’ เปิดครับ 
ค่อยยังช่ัวหน่อย ถามไถ่ได้ความว่าเมื่อคืน
ที่ร้านไปงานกันหมด ก็เลยต้องขอปิดหนึ่ง
คืน  ไป ‘ต้าเหยิน’ นี่ ที่ต้องสั่งมาขึ้นโต๊ะแบบ                                                      
the Must เลย ก็มี ‘ไก่สับ’ ซึ่งเป็นไก่เบตงต้ม
ราดน�า้ซ๊อสแบบขลกุขลกิ, หมเูต้าหูย้ี,้ เคาหยก, 
ถั่วเจี๋ยน, เต้าหู้ยัดไส้, ไหนปูหรือซุปปู และ     

อกีจาน (ส�าหรับผม) คือกบทอดกระเทียมครับ 
‘ต้าเหยิน’ อยู่บนถนนสาย 3 ครับ วิ่งยาว

ไปจนเกอืบสดุถนน แต่ยงัไม่ถงึสถานตี�ารวจนะ
ครับ ร้านอยู่ทางซ้ายมือฝั่งเดียวกับ สภอ. นั่น
แหละครับ ว่ิงรถช้าๆหาไม่ยาก เพราะจะเห็น
ป้ายหน้าร้านชัดเจน

สุดท้ายเป็นมื้อค�่าก่อนขึ้นเครื่อง คราว
นี้พาคณะไปที่ ‘กันเอง’ ครับ หลายๆท่าน
อาจจะคุ้นๆ กับชื่อนี้ที่ภูเก็ต แต่ที่หาดใหญ่
นี่ ‘กันเอง’ เปิดมากว่าสามทศวรรษแล้ว
ครับ มาที่นี่เป็นอาหารตามส่ังแบบปักษ์ใต้
ขึ้นเหลา ซึ่งส�าหรับผมแล้วที่พลาดไม่ได้กับ
ที่นี่ต ้องเริ่มด้วย ‘ย�ามะม่วง’ จากนั้นจาน
หลักๆก็มี ‘แกงส้มปลากะพงยอดมะพร้าว’ 
และที่น�ามาแนมด้วยก็ ‘ไข่เจียวหอย’ ครับ 
ตามมาด้วย ‘สะตอผัดกุ้ง’ กับ ‘น�้าพริกกุ้ง
เสียบ’ จากนั้นก็มี ‘ปลาดุกฟูผัดพริกขิง ’                                                       
และ ‘ขาหมูน�้าแดง’ ครับ

‘กนัเอง’ มาตามถนนสาย 3 (อกีแล้ว) ผ่าน 
‘ต้าเหยิน’ ไปหน่อยก็จะเห็น สภอ. เล้ียวซ้าย
เข้าซอยหน้าสถานีต�ารวจนั่นแหละครับ วิ่งไป
จนสุดถนนให้เลี้ยวซ้าย ไปได้ไม่กี่มากน้อยก็จะ
สุดถนนอีกแล้ว ให้เลี้ยวซ้ายอีกครั้ง เลี้ยวหน
นี้ไปหน่อยเดียวก็จะเห็น ‘กันเอง’ อยู่ทางขวา
มือ หาที่จอดรถริมถนนแถวๆหน้าร้านได้เลย

ก็เป็นอันจบส้ินกระบวนความที่ใคร่น�ามา
เล่าสูก่นัฟัง จากการได้ลงไปอร่อยแบบ ‘จดัเตม็’         
ที่หาดใหญ่เที่ยวล่าสุดครับ

จ บ  ‘จัดเต็ม’ ที่ ห า ด ใ ห ญ่
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Life Entertainment เป็นสื่อสัมพันธ์สรรสร้างวงการเครื่องเสียง จัดทำาขึ้นเป็นประจำาทุกสองเดือน เพื่อจ่าย แจก
ให้แก่สมาชิกและผู้สนใจโดยมิได้คิดมูลค่า บุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้โดยแจ้งความจำานง ไปยัง
บริษัท โคไน้ซ์ อีเล็คโทรนิค จำากัด เลขที่ 4 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แยก 2 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
หรือ E-mail: pornpinun@conice.co.th

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

ชำาระค่าไปรษณียากรแล้ว

ใบอนุญาตเลขที่ ๓๓/๒๕๔๓

ปณฝ. สุทธิสาร
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