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ส า ร บั ญ

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

บรษิทั โคไน้ซ์ อเีลค็โทรนคิ จ�ากดั
เลขที ่4 ซอยวภิาวดรีงัสติ 2 แยก 2
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
หรือ E-mail: pornpinun@conice.co.th
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เหตกุารณ์บ้านเมอืงขณะทีด่ฉินัเขยีนต้นฉบบัอยูน่ี ้ตงึเครยีดเหลอืเกนินะคะ น่าสงสารประเทศไทย น่าสงสารคนไทย ประเทศ
ของเราถอยหลงัไปนานหลายปีเหลอืเกนิเมือ่เทยีบกบัประเทศใน ASEAN เศร้าใจเหลอืเกนินะคะ ได้แต่อธษิฐานขอให้เราได้ตัง้
หลกัได้ใหม่และก้าวเดนิต่อไปได้เสยีทนีะคะ
      ดิฉนักไ็ด้แต่เศร้าใจ แต่เราท้อใจไม่ได้ เพราะชวีติและธรุกจิต้องก้าวเดนิต่อไป ดฉินัม ี60 ชวีติทีต้่องดแูล และชวีติของ

พวกเรากม็คีรอบครวัทีม่อีกีหลายชวีติทีต้่องดแูลต่อไป เราจงึต้องพยายามและต้องขวนขวายให้สามารถด�ารงตนอยูใ่ห้ได้ในภาวะบ้าน
เมืองเช่นนี ้งานกต้็องเป็นงานและต้องอยูใ่ห้ได้จรงิไหมคะ

งานแรกทีเ่ริม่แล้วคอืงาน Conice Happy Days จนถงึวนัที ่5 มกราคม 2557 สนิค้าใหม่ราคาพเิศษ ลดกนัแบบสดุๆ 
ทกุรุน่ ทกุยีห้่อ และเป็นชดุ หนึง่ปีมเีพยีงครัง้เดยีว ทีโ่คไน้ซ์ทกุสาขาและตวัแทนจ�าหน่ายใกล้บ้านท่าน ส่วนเดอืนธนัวาคมแน่นอน
เรามงีาน Conice Open House & Swap Day ซึง่เราจะมขีองราคาพเิศษเกรด บ ีทีใ่ช้ได้ด ีและมกีารประกนัด้วย มาลดราคา
อย่างเคยค่ะ กรณุาดใูนเล่ม คณุจะรูว่้าเราลดราคามากมายเลยค่ะ ลด 50%, 60%, 70% เลยนะคะ ลดจนแบบว่าดฉินัเหน็ราคา
แล้วขายไปร้องไห้ไป ขาดทนุแล้วขาดทนุอีกเลยนะคะ แต่เพือ่เป็นการกระตุน้เศรษฐกจิและการขายของเรา เรากต้็องท�า จรงิไหมคะ? 
ถ้าใครอยากได้ของดรีาคาถกู หยดุไม่ได้แล้วนะคะ ต้องมาจบัจ่ายหาซือ้กนัแล้วละค่ะ รบัรองว่าราคาน่าจบัไปไว้ทีบ้่านเลยค่ะ

ขอให้ท่านเตรยีมตวันะคะ วนัอาทติย์ที ่15 ธนัวาคมนี ้ทีโ่รงแรมดเิอมเมอรลัด์ ถนนรชัดาภเิษก ใกล้ๆห้วยขวาง ลง
รถไฟใต้ดนิแล้วเดนิมานดิเดยีว ถ้าขีเ้กยีจขบัรถมานะคะ แต่ถ้าจะมาซือ้ของก้อเช่ารถบรรทกุมาเลยนะคะ จะหกล้อ สบิล้อ กแ็ล้วแต่
สะดวกเลยค่ะ

ในงานเรานอกจากจะมสีนิค้าราคาพเิศษ พร้อมกบัการเปิดตวัสนิค้าใหม่เอ่ียมอ่องแล้ว ยงัมคีวามสนกุสนานให้ทกุท่านได้
เพลดิเพลนิกบัเสยีงดนตรซีึง่เหมาะกบัทกุเพศทกุวยัเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นรุน่คณุวนิยั พนัธรุกัษ์ ทีไ่ด้รบัความชืน่ชอบจากลกูค้าอย่าง
มากเมือ่ปีทีแ่ล้ว ปีนีก้เ็ลยกลบัมาอกีตามค�าเรยีกร้อง แล้วกม็นีกัร้องหนุม่ หล่อ มาดเท่ ทีท่�าให้สาวๆหลายคนหวัใจละลาย ตู-่ภพธร  
ท่ีจะมาสร้างเสยีงกรีด๊กนั ปิดท้ายด้วยหนุม่หล่อขาประจ�าทีใ่ช้สนิค้าของเรามากมายอีกคน อ๋อม-อรรคพนัธ์ นะมาตร์ ทีจ่ะมาแชร์
ประสบการณ์ในการใช้สนิค้าของเรา พร้อมร่วมกจิกรรมและเล่นเกมส์กบัแฟนๆ

มาซือ้ของกนัเป็นของขวญัให้ตวัเองในโอกาสครสิต์มาสและปีใหม่เลยค่ะ
ขอย�า้อกีนดินะคะ งาน Conice Happy Days เริม่แล้ววนันีถ้งึ 5 มกราคม 2557 สนิค้าใหม่ราคาพเิศษสดุๆ ส่วน

งาน Open House & Swap Day มวีนัอาทติย์ที ่15 ธนัวาคม 2556 เวลา 10.00-15.00น. ห้องแกรนด์ บอลล์รมู ชัน้ 3 โรงแรม      
ดเิอมเมอรลัด์ ถนนรชัดาภเิษก โดยจะเปิดรบับตัรควิเวลา 9.00น.ค่ะ

กรณุาโทรจองทีน่ัง่ในงานนะคะ เพราะเรามอีาหารและเครือ่งดืม่ไว้คอยบรกิารท่าน เพือ่ความสะดวกในการจดัเตรยีมนะ
คะ จะมากนัเยอะๆหรอืมากนัทัง้ครอบครัวกไ็ด้นะคะ 

ด้ ว ย ค ว า ม ร ะ ล ึก ถ ึง

ปล. เฉพาะลูกค้าต่างจังหวัดเท่านั้น โทรสั่งซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 2-13 ธันวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 9.00-17.00น.      
(วันอาทิตย์หยุดนะคะ)

ส ว ัส ด ีค่ ะ ท่ า น ส ม า ชิ ก

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

ท่านที่เกิดเดือนมีนาคม - พฤษภาคม
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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“Volvo” โชว์เหนือ...          
สั่งรถหาที่จอดรถเอง 

เบื่อกรุงเทพฯเวลาที่ขับรถไป
ไหนแล้วรถติด แถมยังหาที่

จอดรถยากอีกนะคะ ด้วยเหตุนี้
วอลโว่ บริษัทผลิตรถยนต์ชื่อดัง
จึงได้คิดค้นเทคโนโลยีต้นแบบ 
สามารถสั่งการให้รถยนต์ของเรา
ขับไปหาที่จอดเองพร้อมขับมายัง
จุดที่คุณอยู่ได้โดยอัตโนมัติ ผ่าน
แอพพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน
ที่เชื่อมกับรถยนต์ค่ะ ว้าววววว 
เจ้าเทคโนโลยีตัวนี้ท�างานโดย
มีเซนเซอร์ชนิดพิเศษฝังอยู่ใน
ตัวรถ พร้อมเชื่อมการท�างานกับ
แอพพลิเคชันเฉพาะสามารถสั่ง
การให้รถยนต์ขับไปหาที่จอดรถ
เองตามจุดที่มีเซนเซอร์ที่ถูกฝัง
อยู่บนถนนเรียกว่า “Vehicle 2 
Infrastructure” ได้แบบไม่ต้องใช้
คนขับแต่อย่างใด และนอกจาก
จะหาที่จอดอัตโนมัติได้แล้ว ยัง
สามารถสั่งให้ขับออกจากที่จอด
รถเพื่อมารับเรา ณ ต�าแหน่งที่
อยูต่อนนัน้ได้อกีด้วยค่ะ แถมยงัมี
เทคโนโลยีเบรคอัตโนมัติส�าหรับ
หลบสิ่งกีดขวาง ไม่ว่าจะเป็นคน
เดินข้ามถนน หรือรถที่จอดอยู่
ข้างหน้าก็ได้นะคะ คุณ Thomas 
Broberg ที่ปรึกษาอาวุโสด้าน

ที่ เ ห็ น แ ล ะ เ ป็ น ไ ป

และ Android หลังจากได้เสื้อยืด
มาแล้ว เราก็ต้องเจาะรูบนเสื้อ 
โหลดแอพพลิเคชันของ iWound 
มา ซึ่งเจ้าแอพฯนี้แหละค่ะที่มี
เอฟเฟ็คท์ต่างๆให้เลือกมากมาย 
หลังจากนั้นก็เอาโทรศัพท์ของ
เราติดเข้าไปในเสื้่อยืด หากยัง
สยองไม่พอ ยังมีชุดคิทแผ่นยาง
ส�าหรับท�าแผลเหวอะที่เปิดช่อง
อกตรงบริเวณหัวใจ โดยเมื่อใส่
สมาร์ทโฟนเข้าไป และหันหน้า
จอออกมา มันจะแสดงเป็นรูป
หัวใจก�าลังเต้นตุบๆ (มีเสียงด้วย 
- -”) ให้ได้สะพรึงกันอีกด้วยนะคะ 
ราคารวมทั้งเซ็ทอยู่ที่ประมาณ 
2,000.-บาทค่ะ 

■■ ที่มา: iwound

A4 ฉบับดิจิทัล               
ลดการใช้กระดาษ

ในงาน Educational IT    
Solutions Expo ประเทศ

ญี่ปุ่น Sony โชว์อุปกรณ์ดิจิทัล
ขนาดเท่ากระดาษ A4 ที่ให้เรา
สามารถจดบันทึกข้อความได้
เหมือนใช้กระดาษจริงๆ เป็น
นวัตกรรมที่จะเข้ามาแทนที่
การใช้กระดาษในเร็วๆนี้ค่ะ                       
เจ้า Digital Paper ขนาดเท่า
กระดาษ A4 ที่ใช้เทคโนโลยี
ใหม่จาก Sony นี้เรียกว่า         
“E-Ink Mobius” ที่แตกต่างจาก
เทคโนโลยี E-Ink แบบเดิมคือความปลอดภัยของวอลโว่กล่าว

ว่า แนวคิดนี้อยู่ระหว่างการ
พัฒนาให้มีความสมบูรณ์และ
ปลอดภัยสูงสุดก่อนเปิดตัว
รถยนต์ The All-New Volvo 
XC90 ที่มาพร้อมเทคโนโลยีดัง
กล่าวนี้ในปลายปี 2014 ค่ะ 
อดใจรอกันอีกนิดนะคะ

■■ ที่มา: caradvice

แต่งตัวฮัลโลวีนให้เกร๋...   
ด้วย iWound

ฮัลโลวีนที่ผ่านมา ได้ไป 
Trick or Treat ที่ไหนกัน

บ้างมั๊ยคะ ผู้เขียนได้แต่งตัวป็น
แม่มดไปเดินเป็นผีเร่ร่อนที่ถนน
ข้าวสารค่ะ คนเยอะเชียวไม่ว่า
จะไทยหรือต่างชาติ แต่ละคน
ไม่มีใครยอมใครเลยค่ะ มีตั้งแต่ผี
เน่า น่ากลัว ไปจนถึงผีหล่อ-สาว
สวยก็มี ส่วนใครที่อยากไปร่วม
เทศกาลแต่ขี้เกียจต้องมานั่งแต่ง
ตัวไม่ต้องห่วงนะคะ ปีหน้ายัง
ทันถ้าท่านมีเจ้าเจ็คเก็ตที่มีชื่อ
ว่า “iWound” ถูกออกแบบโดย
บริษัท Digital Dudz มาพร้อม
กับดีไซน์หลากหลายรูปแบบของ
ความน่ากลัว โดยลูกเล่นของ
เสื้อยืดพวกนี้จะต้องใช้งานร่วม
กับสมาร์ทโฟนอย่าง iPhone 
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การเปลี่ยนจากกระจกมาเป็น
พลาสติคชนิดพิเศษที่ท�าให้หน้า
จอทัชสกรีนมีความยืดหยุ่น บิด
งอได้ใกล้เคียงกับกระดาษจริงๆ
มีความละเอียดอยู่ที่ 1200 
x 1600 พิกเซล มีน�า้หนัก 
358 กรัม บาง 6.8 มิลลิเมตร 
สนับสนุนการเชื่อมต่อ Wi-Fi, 
หน่วยความจ�าภายใน 4GB มี
ช่องส�าหรับ microSD คุณสมบัติ
ของ Digital Paper รองรับการ
เปิดไฟล์ PDF สามารถบันทึก
ข้อความ ท�าไฮไลท์หรือจะลบ
ข้อความที่ไม่ต้องการออกไป
เหมือนการใช้กระดาษ A4 ทั่วไป 
นอกจากนี้ยังมีเมนูส�าหรับเรียก
การใช้งานในด้านต่างๆได้ง่าย
ขึ้นอีกด้วยค่ะ ทาง Sony กล่าว
ว่า Digital Paper จะเริ่มจัดส่ง
ไปให้มหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นได้เริ่ม
ทดลองใช้ ก่อนจะเริ่มวางขาย
อย่างเร็วที่สุดก่อนสิ้นปีนี้ นับว่า
เป็นเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วย
ลดการใช้กระดาษได้เป็นอย่าง
ดีนะคะ แต่ราคายังไม่เป็นที่เปิด
เผยค่ะ

■■ ที่มา: Geek

“Electronic Guitar”                            
เสื้อยืดสุดฮา                
เอาใจแก้วตาขาร็อค

ตะกี๊เป็นเสื้อยืดสยองๆ
ส�าหรับฮัลโลวีน อันนี้มา

เป็นเสื้อยืดที่สามารถใส่ใน
ชีวิตประจ�าวันกันบ้างนะคะ      
Electronic Guitar Shirt ที่เห็น
อยู่นี้ คือเสื้อยืดที่คล้ายๆกับเสื้อ
ยืดไฟกระพริบที่เราเคยเห็นกันนี่
แหละค่ะ แต่เป็นอีกวิวัฒนาการ
ตรงที่เราสามารถร่วมบรรเลง
เพลงโปรดผ่านลวดลายที่อยู่
บนเสื้อได้ เรียกว่าเป็นแบบ 
Interactive ค่ะ ซึ่งเพลงที่เรา
เล่นมันจะส่งเสียงออกมาจริงๆ 
เพราะเป็นคอร์ดกีตาร์จริงๆ ซึ่ง
เจ้ายืดตัวนี้ใช้ระบบอีเล็คทรอนิคส์

ค่ะ มีแบตเตอรีย์ส�าหรับจ่ายไฟ 
เวลาเล่นก็แค่ใช้ปลายนิ้วสัมผัส
ไปบนบาร์ของแต่ละคอร์ดแทน
สาย ข้อจ�ากัดเพียงอย่างเดียว
ของเสื้อยืดสุดเก๋นี้มีเพียงอย่าง
เดียวค่ะ คือท่านต้องซักด้วยมือ
เท่านั้น (หรือจะใช้แฟนซักก็ไม่ว่า
กันนะคะ 555) 

■■ ที่มา: thinkgeek

Google Glass           
แว่นตาแห่งโลกอนาคต

Google พัฒนาเทคโนโลยี
ใหม่ให้เราได้เห็นอยู่เสมอ

นะคะ ล่าสุดได้พัฒนาแว่นตา
ที่เรียกว่า Google Glass ขึ้น
มาและจะเริ่มวางจ�าหน่ายที่
สหรัฐอเมริกาในปีหน้า 2014 
หลายท่านอาจสงสัยว่าเจ้า
แว่นตานี้ดียังไง ขออธิบายแบบ
สั้นๆเลยนะคะ ว่ามันคือแว่นตา
ชนิดหนึ่ง ที่มีความมหัศจรรย์
ตรงที่ได้ใส่เทคโนโลยีเพิ่มเข้าไป 
ท�าให้มันสามารถท�างานได้หลาย
อย่างแบบไม่น่าเชื่อ ซึ่งมันใช้

ระบบปฏิบัติการแบบ Andriod 
ค่ะ แสดงผลแบบจอ LCD ซึ่ง
จะมีข้อมูลต่างๆที่เราควรทราบ
ผ่านหน้าจอนี้ และสั่งงานด้วย

เสียงได้อย่างง่ายดาย สามารถ
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ท มี GPS 
และระบบ 3G หรือไม่ก็ 4G, มี            
Wi-Fi และ Bluetooth หลายๆ
ฟังค์ชันของ Google Glass 
เหมือนกับระบบสมาร์ทโฟน                 
รุ่นใหม่ สามารถเชื่อมต่อส่ง
ข้อมูลกันได้ ผ่านทาง Wi-Fi 
หรือ Bluetooth ที่ส�าคัญด้าน
หน้ามีกล้องส�าหรับถ่ายภาพ
และวิดีโอด้วยค่ะ และเวลาเรา
เดินเจ้าแว่นอัจฉริยะอันนี้ก็มี                            
มีไจโรสโคป ตัววัดต่างๆ       
(accelerometer) และเข็มทิศ
บอกเส้นทางพร้อมค�านวณ
ระยะเวลาให้เราเรียบร้อย          
ใครอยากได้ต้องอดใจรอกันอีก
พักใหญ่ๆนะคะ เพราะในไทย
ยังไม่มีก�าหนดการน�าเข้ามาเลย
ค่ะ ส่วนราคาแว่วๆมาว่าจะอยู่
ที่ประมาณ 50,000.- บาทเลย
ทีเดียว 

■■ ที่มา: google



จ า ก

โชว์รูม
■   ‘หนึ่งเดียว คนเดิม’

สวัสดีปีใหม่ (ล่วงหน้า) ค่ะ
กับสมาชิกแฟนานุแฟน

ของ ”หนึ่งเดียว คนเดิม” ที่
ติดตามกันจนมาถึงฉบับสุดท้าย
ของปี 2556 นี้แล้ว และก็จะ
พบกันอีกทีก็ปีหน้า 2557 โน่น     
ก็เลยขออนุญาตกราบสวัสดีปีใหม่
กับทุกๆท่านไว้ ณ โอกาสนี้เลย
นะคะ

มาถึงตอนนี้ก็ต้องบอกว่า 
แน่นอน นี่คือช่วงเวลาหฤหรรษ์
ของนักช็อป นักเล่นเครื่องเสียง 
กันอีกครั้งแล้วนะคะ กับช่วงเวลา
ของงาน Conice Happy Days 
2013 ซึ่งเป็นงานลดราคาครั้ง 
ยิ่งใหญ่ส่งท้ายปีของเราค่ะ 

เริ่มกันเลยนะคะ

Conice Happy Days 2013                         
16  พฤศจิกายน 2556    
ถึง 5 มกราคม 2557

โดยในงานนี้ แน่นอนว่าหาก
เป็นแฟนประจ�าของเรา 

ก็จะทราบกันดีว่า สินค้าใหม่
เอี่ยมอ่องทุกรุ่นภายใต้หลังคา        
บ้ า น ท ว า ท ศิ น ของเรานั้น 
จะท�าราคาลดลงมาเป็นพิเศษ 

ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ กันเลยทีเดียว
ค่ะ ไม่ว่าจะเป็น NAD, PSB, 
NHT, Velodyne ซึ่งก็ต้องขอ        
บอกว่า ราคาพิเศษที่ลดลงมาใน
ปีนี้ “เยอะเป็นพิเศษแบบสุดติ่ง” 
ค่ะ จะเป็นเท่าไหร่นั้น ก็ต้อง
รบกวนขอให้ได้ไปเช็คกันที่สาขา
ใกล้บ้านท่านกันละนะคะ 

อ้อ แถมพกอีกด้วยว่า ด้วย
ราคาที่เราลดลงมาเยอะแล้วนี่
นะคะ ท่านยังสามารถที่จะผ่อน 
0% ได้อีก 6 เดือนเต็มๆอีกต่าง
หาก (บัตรเครดิทที่รับจะแตก
ต่างกันบ้างตามสาขาต่างๆนะคะ 
รบกวนตรวจสอบที่สาขาก่อนด้วย
ค่ะ) เรียกว่าเงื่อนไขโพรโมชันนี่ 
สุดๆกันไปเลย 

นอกจากเครื่องเสียงและ
ล�าโพงจาก NAD, PSB, NHT, 
Velodyne จะลดกันมากมายเป็น
ประวัติการณ์แล้ว ก็เช่นเคยคือ 
เรามีสินค้าที่ลดกระหน�่าลงมาอีก
มากมายหลายรุ่นเป็นพิเศษสุดๆ
กัน ดังนี้

ชั้นวาง Bell’O ลด 20% 
จากราคาปกติ 

สายสัญญาณ/สายล�าโพง 
Supra ลด 35% (Supra ก็มี 

รุ่นใหม่เข้ามาเพียบค่ะ) 
และต่อมาก็เป็นเครื่องเสียง 

NAD ทีล่ดกนัเยอะๆลงมาอกี คอื 
NAD T 748 ราคาตั้ง 

44,000.- ราคพิเศษ 18,900.-
บาท 

NAD T 777 ราคาตั้ง 
156,000.- ราคาพิเศษ 69,000.-
บาท 

NAD DAC 1 ราคาตั้ง 
15,000.- ราคาพิเศษ 8,900.-
บาท 

NAD VISO 1 ราคาตั้ง 
37,000.- ราคาพิเศษ 18,900.-
บาท 

NAD M2 ราคาตั้ง                        
320,000.- ราคาพิเศษ 
170,000.-บาท 

ล�าโพง PSB ก็เอากับเขา
ด้วย มีรุ่นอะไรบ้าง มาดูกันค่ะ 

PSB Image T6 ราคาตั้ง 
56,000.- ราคาพิเศษ 27,900.-
บาท 

PSB Image T5 ราคาตั้ง 
42,000.- ราคาพิเศษ 23,500.-
บาท 

PSB Image B6 ราคาตั้ง 
20,000.- ราคาพิเศษ 12,900.-
บาท 

PSB Image B5 ราคาตั้ง 
18,000.- ราคาพิเศษ 9,000.-
บาท

PSB Image C5 ราคาตั้ง 
16,000.- ราคาพิเศษ 9,500.-
บาท 

PSB M4U 2 ราคาตั้ง 
18,000.- ราคาพิเศษ 9,900.-
บาท 

NHT ก็แจมกับเค้านิโหน่ย 
เอารุ่นเดียวแต่ลดเยอะๆคือ

NHT Classic Four ราคา
ตั้ง 114,000.- ราคาพิเศษ 
69,000.-บาท 

เป็นไงละคะ และต่อด้วยว่า
สินค้าทุกรุ่นที่ลดรวมถึงที่ลงมา
เป็นพิเศษเหล่านี้ ยังสามารถ
ผ่อน 0% นาน 6 เดือนได้     
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  ■ NAD T 748   ■ NAD DAC 1

  ■ NAD VISO 1  ■ NAD M2

  ■ PSB Image T5

  ■ PSB Image B5

  ■ PSB Image C5

  ■ NHT Classic Four   ■ PSB M4U 2
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อีกด้วย สะใจจริงๆค่ะ
พลาดไม่ได้เลยนะคะงาน

นี้ ราคานี้มีให้เลือกซื้อเลือกหา
กันได้ที่โคไน้ซ์ทุกสาขาค่ะ ไม่ว่า                
จะเป็นส�านักงานใหญ่ซอย
หอการค้า, สาขา Central 
World Plaza, Seacon Square, 
สาขาในห้าง The Mall บางกะปิ,                               
พารากอน, งามวงศ์วาน, บางแค,                         
สาขาใน The Power by  
Home Pro รังสิต, รัตนาธิเบศร์, 
แฟชั่น ไอส์แลนด์ 

ต่างจังหวัดหาซื้อได้ที่ร้านค้า
ตัวแทนจ�าหน่ายใกล้บ้านท่าน 
หรือสาขา Conice เชียงใหม่, 
Conice นครศรีธรรมราช, 
หาดใหญ่ ร้านวิชชุสิน, ล�าปาง 
ร้านเจียวพานิช, ขอนแก่น ร้าน 
STS Audio ค่ะ

โดยระยะเวลางานนั้นมีตัง้แต่
วันที ่16 พฤศจกิายน 2556 ถึง 5 
มกราคม 2557 ค่ะ มีเวลาเยอะ 
แต่สนิค้าไม่เยอะนะคะ จงึแนะน�า
ว่าอย่านิ่งนอนใจค่ะ!!!

Conice Open House 
& Swap Day 2013                        
งานสนุกประจำาปี ท่ีพลาดไม่ได้                                   
15 ธันวาคม 2556          
@ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา   
10.00 - 15.00น. 

รายการต่อมาเป็นรายการที่
สมาชิกถามกันมาตลอด ว่า

ปีนี้จะมีวันไหน ก็มาแล้วนะคะ 
วันที่ 15 ธันวาคม 2556 นี้ เป็น
วันอาทิตย์ ที่เราจะมีนัดมาร่วม
สนุก เอ็นจอย ส่งท้ายปีกันกับ
งาน Conice Open House & 
Swap Day 2013 งานแสนสนุก 
วิ่งไล่แย่งของกันแบบมันส์ๆ 
ตามแบบ Conice ที่ท�าติดต่อกัน
มาหลายปีจนนับไม่ได้ละคะว่าท�า
เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้ว อิอิ

โดยงานนี้เราเลือกสถาน
ที่เดิมแบบปีที่แล้วคือ โรงแรม     
ดิเอมเมอรัลด์ รัชดา เพราะ  

เดินทางไปมาสะดวก มีรถไฟฟ้า 
จอดรถสบาย ห้องกว้างขวาง
และใกล้บริษัทเรา (เผื่อวิ่งไปเบิก
สินค้าที่ส�านักงานใหญ่ง่ายๆ) 
นะคะ โดยจัดกันที่ห้องแกรนด์  
บอลล์รูม เช่นเคยค่ะ

รายละเอียดของงานก็ตาม 
นี้ค่ะ

10.00น. เปิดขายสินค้าราคา

พิเศษ 
ซึ่งต้องบอกว่า แม้เรา

เปิด 10.00น.ตรง แต่ลูกค้า
แฟนพันธุ์แท้จะมารอกันก่อนนะ
คะ บางท่านก็มากันแต่ 6 โมง
เช้าก็มี ดังนั้นเพื่อความแฟร์             
เราก็จะแจกบัตรคิวให้โดยเริ่ม
ตั้งแต่ 9.00น.ตรง (ช่วงนั้นอย่า
เผลอไปเข้าห้องน�้านะคะ) ท่าน

ที่ไปเร็วกว่า 9 โมง ก็ต้องคุยกัน
ก่อนนะคะ ปีที่แล้วน่ารักมากๆ 
เพราะลูกค้าที่มากันช่วง 6, 7, 
8 โมง เขาจะลงชื่อกันไว้ก่อน
ว่าใครมาก่อนมาหลัง แล้วก็พอ
เข้ารับบัตรคิวก็จะไม่มีปัญหาตรง
นี้เลยค่ะ

จากนั้นพอถึงเวลา 10 โมง
เป้ง เราก็จะเรียกให้ท่านที่มี  
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  ■ คอนเสอร์ท Jazz in the Theatre 4 
ธ.ค. เวลา 20.00น. ณ โรงละครอักษรา                                       
คิงเพาเวอร์ บัตรราคา 2,000 และ 1,500 
บาท

  ■ คอนเสอร์ท Chiang Mai Jazz Festival III                           
6-7 ธ.ค. เวลา 18.00-24.00น. ณ                      
เวทีกลางแจ้ง ศูนย์ประชุมและแสดง
สินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 
พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ บัตรราคา 750 
บาท (สองวัน 1,300 บาท)

  ■ คอนเสอร์ท 808 Festival 9 ธ.ค.           
เวลา 19.00-03.00น. ณ ไบเทค บางนา 
บัตรราคา 1,465 และ 1,840 บาท

  ■ คอนเสอร์ท “เร้กเก้ สกา กันกระสุน”        
10 ธ.ค. เวลา 17.00น. ณ หอประชุมเล็ก 
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย บัตราคา 
499 บาท

  ■ คอนเสอร์ท BSO: Royal Celebration Concert 
12 ธ.ค. เวลา 20.00น. ณ หอประชุมใหญ่ 
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย บัตรราคา 
1,500, 1,200, 900, 700 และ 300 บาท

  ■ คอนเสอร์ท “Concert SIX เสียงที่ไม่ธรรมดา” 
14 ธ.ค. เวลา 14.00 และ 19.00น. ณ เอ็ม 
เธียเตอร์ (ถนนเพชรบุรีตัดใหม่) บัตรราคา 
1,500, 1,000 และ 800 บาท

  ■ เทศกาลดนตรี Rock In The City Concert  
14 ธ.ค. เวลา 15.00-22.00น. ณ ลาน 
Helipad ไบเทค บางนา บัตรราคา 800 บาท

  ■ คอนเสอร์ท “อะคูสติก เพื่อน้องช้าง” 15 ธ.ค. 
เวลา 16.00น. ณ ห้างเอสพลานาด แคราย 
(งามวงศ์วาน) ชั้น 4 โรงที่ 10 บัตรราคา 
2,500, 1,200 และ 800 บาท รายได้หลังหัก
ค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลช้าง

  ■ คอนเสอร์ท Ohm Chatree Live 2013 The 
Director’s Cut Concert: ชาตรี คงสุวรรณ    
22 ธ.ค. เวลา 19.30น. ณ เซ็นทรัลเวิล์ด 
ไลฟ์ ชั้น 8 บัตรราคา บัตรราคา 2,500, 
2,000 และ 1,500 บาท

  ■ *ทุกรายการติดต่อ/ซื้อบัตรที่ Thaiticketmajor 
ทุกสาขา

  ■ บ้ า น ท ว า ท ศิ น มีวันหยุดพิเศษช่วง
ปีใหม่คือ ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค. 2556 จนถึง    
1 ม.ค.2557

ป ร ะ ดิ ทิ น ก รุ ง เ ท พ ฯ

บัตรคิวเข้าทีละ 10 ท่านค่ะ โดย
จะเรียกเพียง 3 ชุดแรกเท่านั้น 
คือ เลขที่ 1-30 ค่ะพอ โดยแต่ละ
ชุดจะใช้เวลาให้เข้าไปเลือกสินค้า
ที่ต้องการประมาณ 1-2 นาที 
แล้วจึงเรียกอีกชุดเข้าไป จนครบ 
3 ชุด แล้วจากนั้นก็จะให้ลูกค้า
ทั้งหมดเข้าไปนะคะ 

ทัง้หมดกป็ระมาณนีค่้ะ                            
เรยีนขั้นตอนเอาไว้ก่อนนะคะ  
จะได้ไม่ติดขัดกันวันงาน อิอิ 

11.00น. เปิดตัวสินค้าใหม่ 
ณ ห้องมรกต 

เวลา 11.00น. ใครใคร่ค้าค้า
ค่ะ ใครอยากจะมาดูการเปิดตัว
สินค้า Line ใหม่แบบฝุดๆจาก 
NAD/PSB และ SoundCast ก็
เรียนเชิญมาที่ห้องมรกตค่ะ ห้อง
นี้เรามีของใหม่ล่าสุดเปิดตัวเป็น
ครั้งแรกในเมืองไทยให้ท่านได้ชม
กัน ส่วนจะเป็นอะไรนั้น ขออุบ
เอาไว้ก่อนนะคะ

12.00น. หลังจากเหนื่อยล้า
กับการหาของกันแล้ว ขอเรียน
เชิญรับประทานอาหารกลางวัน
กันค่ะ ฟรีๆๆๆๆ

12.05น. ดื่มด�่ารับประทาน
อาหารพร้อมรับความบันเทิง 
ส�าหรับสมาชิกรุ่นราวคราวเดียว
กับ “หนึ่งเดียว คนเดิม” ฟัง
เพลงเพราะๆสุดๆจากคุณวินัย 
พันธุรักษ์ ค่ะ ปีที่แล้วคุณวินัย
สร้างความประทับใจให้พวกเรา
มากๆ จนปีนี้ต้องมีอังกอร์ค่ะ

13.00น. ต่อกันเลยกับการ
เอาใจลูกๆหลานๆ น้องๆหนูๆ 
คนหนุ่มคนสาวกันหน่อย กับ
นักร้องสุดหล่อ เสียงดี ลีลาเด็ด 
ที่ไปสร้างความฮือฮาเป็นอย่าง
ยิ่งกับงานที่จังหวัดล�าปางที่ผ่าน
มา กับคุณตู่ ภพธร ค่ะ คราว
นี้จัดเต็มแนว Mini Concert   
เกือบ 30 นาที ขนเพลงฮิทที่         
เพราะสดุๆมาขบักล่อมท่านกนัค่ะ 
สวดยวดเลย!

13.30น. ปิดท้ายงานกันด้วย
ดาราหนุ่มที่กลายมาเป็นแฟน

สินค้าของเราแบบเข้าเส้นกัน
ไปแล้วคือ คุณอ๋อม อรรคพันธ์                          
นะมาตร์ ก็จะมาพบกับแฟนๆ
เช่นเคย โดยปีนี้คุณอ๋อมจะ
มีอะไรดีๆมาพูดคุย เล่นสนุก
กับแฟนๆก็เตรียมมาพบกันได้ที่
งานนะคะ

งานปิด 15.00 น.ค่ะ
เป็นไงคะ เห็นตารางงาน

แล้ว บอกได้ว่า กรุณา “มากัน
ทั้งครอบครัว” นะคะ คุณพ่อมา
ดูสินค้า คุณแม่นั่งฟังคุณวินัย 
คุณลูกรอดูคุณตู่ ภพธร กับคุณ
อ๋อม อรรคพันธ์ โอ...งานนี้ขอ
เป็นงานตอบแทนพระคุณลูกค้า
จากชาวโคไน้ซ์ฯกันจริงๆเลยค่ะ

พลาดไม่ได้อย่างเด็ด
ขาด มาร์คเอาไว้ในปฏิทิน 
ของดี ราคาถูก อาหารอร่อย 
ดนตรีเพราะ และที่ส�าคัญ “ฟรี”  
ตลอดงาน แหม อะไรจะปานนั้น    
15 ธันวาคม 2556 โรงแรม     
ดิเอมเมอรัลด์ รัชดา 

ส่วนสินค้าจะมีอะไรในวันนั้น 
ราคาเท่าไหร่ ก็ขอเรียนรบกวน
พลิกไปดูกันในเล่มได้เลยค่ะ

สรุปเป็นว่า ช่วงเวลากลาง
เดือนพฤศจิกายน 2556 

ไปถึงต้นมกราคม 2557 เรามี 2 
งานใหญ่ 2 งานยักษ์ที่พลาดกัน
ไม่ได้กันอย่างเด็ดขาด

Conice Happy Days 
2013 สินค้าใหม่เอี่ยม ลดราคา
พิเศษ 16 พฤศจิกายน 2556 
- 5 มกราคม 2557 ทีทุ่กสาขา
ท่ัวไทย

Conice Open House & 
Swap Day 2013 สินค้าเกรด 
B ของมีต�าหนิ ลดแบบสุดๆ
วันเดียว พร้อมบันเทิงมากมาย
ก่ายกอง วันเดียว 15 ธันวาคม 
2556 เท่านั้น

แล้วพบกันให้ได้นะคะ

  ■ อะคูสติก เพื่อน้องช้าง

  ■ 808 Festival
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NEW
PRODUCTS
■  ‘แมน เมืองเหนือ’

ใกล้ปลายปี 2556 กันแล้ว ช่วง
นี้มีสินค้าใหม่ๆเข้ามาเสริม

ทัพมากมายหลายรุ่นจากหลาก
แบรนด์ ตามมาดูกันเลยดีกว่าว่า
มีอะไรกันบ้างครับ

SoundCast Melody 
ลำ�โพงไร้ส�ย Outdoor        
ที่ติดตัวคุณไปได้ทุกที่

ก็เป็นที่รู้จักมักจี่กันดีแล้ว
นะครับ ส�าหรับผลิตภัณฑ์ 

SoundCast จากสหรัฐอเมริกา 
ที่เริ่มท�าตลาดมาได้สักระยะหนึ่ง
และก็ได้รับการตอบรับเป็นอันดี 
โดยเฉพาะกับล�าโพงรุ่น OutCast 
Jr. กับการเป็นสินค้าที่มีจุดเด่น
ในการใช้งานแบบไร้สายอย่าง
สิ้นเชิง คือไม่มีทั้งสายไฟ สาย
ล�าโพง สายสัญญาณใดๆทั้ง
สิ้น แถมด้วยการใช้งานสะดวก 
เพราะใช้งานได้ทั้งในและนอก
อาคารก็ได้ 

กับล�าโพง OutCast Jr.  
นั้น เป็นล�าโพงที่ออกแบบมา
เพื่อให้ใช้งานที่หลากหลาย 
ครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ๆได้ 
ด้วยขนาดที่ก�าลังพอเหมาะกับ
การใช้งานคลุมพื้นที่ระดับกลาง
ถึงใหญ่ แต่ถ้าหากลูกค้ามีความ
ประสงค์ อยากได้ล�าโพงที่มีการ
ใช้งานแบบเดียวกัน แต่อาจ
จะไม่ต้องครอบคลุมพื้นที่กว้าง
มาก เช่น ใช้งานในห้องนอน         
ในคอนโด ระเบียงบนตึกสูง 
หรือห้องพักในโรงแรม/รีสอร์ท 
และก็ต้องการความคล่องตัว
ในการใช้งานแบบไร้สายอย่าง            
สิ้นเชิง รวมถึงสามารถใช้งาน
ได้ทั้งในและนอกอาคารแบบ          
Outdoor Speaker นั้น        
ตอนนี้เราก็มีค�าตอบมาให้ท่าน
เลือกแล้ว

นั้นก็คือ SoundCast 
Melody รุ่นนี้นี่เอง

Melody เป็นล�าโพงที่
ออกแบบเพื่องานนี้โดยเฉพาะ 

โดยรับแนวทางที่ OutCast Jr. 
ได้บุกเบิกเอาไว้ ในขนาดที่เล็ก
กะทัดรัดขึ้น เพื่อให้น�าพาหิ้วไป
ไหนมาให้ได้สะดวกขึ้น แต่ยัง
คงรักษาจุดเด่นในการใช้งานที่ดี
เยี่ยมเหมือนกัน

จุดเด่นแรกที่ได้รับการเติม
เข้ามาคือ Melody เป็นล�าโพง                         
แบบ 2-in-1 Stereo ในตวัถังเดยืว                             
ที่รับสัญญาณแบบ Bluetooth                    
จากมือถือได้โดยตรง Bluetooth                       
ที่ติดตั้งมาเป็นเวอร์ชันล่าสุด                      
V3.0 AptX ทีใ่ห้การตอบสนอง                  
ความถีเ่ตม็ย่านเทยีบเท่าซดีี               
และเพิม่ระยะการส่งสญัญาณ
ได้ไกลกว่าแบบดั้งเดิมเป็น
อย่างมากถึง 33 เมตร                        
(รวมถึงไม่จ�าเป็นต้องจ่อเครื่อง
ให้ใกล้หรือตรงกันอีกต่อไป) 
ซึ่งนอกจากจะเชื่อมสัญญาณ
เสียงได้แล้ว ยังสามารถส่ง
การควบคุมต่างๆผ่านทาง
แผงควบคุมทางด้านบนของ
เครือ่ง Melody ได้ด้วย โดย
สามารถควบคุมโพรแกรม                             
ฟังเพลงหลักๆ ไม่ว่าจะเป็น 
iTunes, Rhapsody, Pandora 

ฯลฯ อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น 
Play, Pause, Skip, Stop ก็
สามารถท�าได้เลย เหมือนเป็น
รีโมทที่สามารถควบคุมการเล่น
เพลงจากมือถือของคุณได้โดย
สะดวก

และนอกจากจะรับสัญญาณ 
Bluetooth แล้ว การรับสัญญาณ
แบบอื่นก็ท�าได้โดยผ่านช่อง
มินิแจ็ค 3.5 MM. อีกหนึ่งชุด 
นอกจากนั้นก็ยังมีช่อง Mini 
USB ส�าหรับปล่อยไฟชาร์จ
เครื่องมือถือได้อีกด้วย

ตัวถังของ Melody นั้น
เป็นพลาสตคิแบบ “ทนทกุสภาวะ
อากาศ” หรอื Weather Resistant 
ที่ทนต่อสภาวะอากาศ ไม่ว่าจะ
เป็นร้อน หนาว ฝนปรอยๆ ก็
มาเถอะ บ่ยั่น สู้ได้ โดยในตัว
ทรงกลมน่ารักนี้ จุดไว้ด้วยขุม
พลังงานแบตฯ Lithium Ion 
แบบชาร์จได้ขนาดใหญ่ที่ให้การ
ท�างานได้นานติดต่อกันถึง    
20 ชั่วโมงจากการชาร์จเต็มเพียง
ครั้งเดียว ซึ่งการชาร์จนั้นก็มีให้
เลือกได้ทั้งชาร์จผ่านไฟบ้าน หรือ
จะชาร์จผ่านไฟ 12V จากช่อง

■■ SoundCast Melody
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■■ Bell'o CW340

จ่ายไฟในรถก็ได้เช่นกัน
อย่างที่ได้บอกไว้ก่อน

หน้า Melody นั้นเป็นล�าโพง
แบบ 2-1 คือสเตรีโอในหนึ่ง
ตู้ ภายในจึงประกอบไปด้วย
ไดรเวอร์ ฟูลล์เรนจ์ คุณภาพ
สูงขนาด 3 นิ้ว 4 ตัว บวกกับ           
พาสสีฟว์ เบสส์ เรดิเอเตอร์  
ช่วยเสริมเบสส์อีก 4 ตัว กระจาย
เสียงแบบ Omni Directional                   
รอบทิศทาง 360 องศา ให้เสียง
กว้างขวางครอบคลุมพื้นที่นอก
อาคารได้อย่างน่าทึ่ง เบสส์                            
ลึกแน่นและเปิดได้ดังเกินตัว             
จากภาคขยาย DPAT (Dy-
namic Power Amplification                         
Technology) ที่ให้ก�าลังส�ารอง
สูง ทรงพลัง พร้อมให้การตอบ
สนองการใช้งานที่เต็มเปี่ยมไร้
ความเพี้ยน

จากการที่ทีมงานได้ลองเล่น 
ลองฟัง ล�าโพง Melody ก็ต้อง
บอกเลยว่า สร้างความประทับใจ
ให้พวกเรามากเลยทีเดียว แรก
เลยคือมันสามารถต่อเชื่อม 
Bluetooth ได้เลย ไม่ต้องอาศัย
อุปกรณ์อื่นมาต่อเพิ่ม ต่อได้ทั้ง 
iPhone 5 และ Android เชื่อม
ต่อเร็ว และสามารถควบคุม      
โพรแกรมฟังเพลงจากทั้งสอง
ระบบได้ดีเยี่ยม สามารถเปลี่ยน
เพลง หยุดเล่น ข้ามเพลง เร่ง
เสียงจากตัว Melody ได้เลย 
ระยะส่งสัญญาณ Bluetooth ก็
ไกลดีมากเลย ข้ามชั้นกันได้เลย
ครับส�าหรับ V3.0 นี่ คุณภาพ
เสียงจากการฟังก็ไม่มีอาการ 
ดร็อพ หรือเสียงบีบเลย เสียง
ออกมาดี ครบครัน เบสส์ดีเกิน
ตัวมากๆ แหลมก็ใสละเอียดน่า
ฟัง ตวัเดียวนีค่ลมุห้องกลางๆอยู่             
เหลอืเฟือเลยครบั ระยะการใช้งาน                 
แบตฯกย็าวดจีรงิ ตัง้แต่แกะกล่อง                        
มายังไม่ได้ชาร์จเลย กไ็ฟเดมิทีต่ดิ
มายังใช้ได้นานทเีดยีวครบั แสดง
ว่าแบตฯความจดุมีากเลยครบั

ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือก 

ของผู้ที่ต้องการล�าโพงที่ใช้งาน
สะดวก ติดตัวไปนั่งฟังในสวน 
ริมสระ จัดปาร์ตีย์เล็กๆ วางไว้
ระเบียงห้องคอนโด สวนหย่อม
เล็กๆ สวนญี่ปุ่น ติดตัวไปทะเล 
ภูเขา หัวหิน เขาใหญ่ สะดวก
ไปหมด จะเผลอลืมวางไว้ตาก
แดด ตากลม ตากน�้าค้างก็ไหว       
ใช้งานได้หลากหลายและเสียงดี 

คุณภาพและความหลาก
หลายในการใช้งานระดับนี้  
อยากให้มาลองเล่นลองฟังกัน
ให้ได้ที่โชว์รูม โคไน้ซ์ฯของเราทุก
แห่งครับ ป่านนี้เขาคงรอคุณอยู่
อย่างใจจดใจจ่อขอให้อุ้มหนูกลับ
บ้านกันแล้วกระมัง

Bell’O รุ่นใหม่ๆ              
ม�เพียบ!!!

คงไม่มีชั้นวางเครื่องเสียง
ไหนที่จะเข้าถึงใจนักเล่น

บ้านเราได้เท่า Bell’O กันแล้ว
ละครับ เพราะหากเราจะดูที่
ดีไซน์และราคาแล้ว คงยากที่จะ
หาอะไรที่ให้ความคุ้มค่า และ
ประโยชน์การใช้งาน ในราคาที่
พอเหมาะพอสมได้เท่าแล้ว และ
หลังจากที่ปล่อยให้ของหมดไป
นานพักใหญ่ๆ ตอนนี้ก็ต้องบอก
ว่า กองทัพชั้นวางเครื่องเสียง
จาก Bell’O รุ่นใหม่ๆได้เข้ามาให้
เลือกซื้อเลือกหากันแล้วนะครับ 
มาดูกันเลยว่ามีรุ่นอะไรกันบ้าง 

Bell’O AVSC2164

รุ่นแรกนี่ต้องเรียกว่ามา
แนว Minimalist ที่เลิศ หรู สวย 
มีคลาสส์มากๆ เหมาะกับผู้ที่
ต้องการความเรียบหรู ดูง่าย แต่
มีคลาสส์จริงๆครับ กับแนวการ
ผสมผสานไม้แท้ๆที่ย้อมสี Dark 
Espresso น�า้ตาลเข้มขรึม เข้า
กับกระจกตัดแสงสีเทาและโลหะ
ที่งดงาม ประกอบง่ายด้วย
เทคโนโลยี “No Tools” ไม่ต้อง
ใช้เครื่องมือ ให้คุณประกอบเสร็จ

ในไม่กี่นาที
หน้ากว้าง 60 นิว้ วางทวีจีอ 

กว้างได้ถงึ 65 นิว้ และเครือ่งเสยีง                          
อืน่ๆได้ในแต่ละชัน้ละ 2 เครือ่ง
แบบหลวมๆมทีีเ่หลอืให้เครือ่ง
เลก็ๆย่อมพวก DAC ได้อกีด้วย 

สเปคคร่าวๆ (หน่วยเป็นนิ้ว) 

■■ ขนาด: 60” กว้างx20” 
สูงx18” ลึก

■■ พื้นที่ใช้สอยชั้นบนสุด:  
60” กว้างx14-1/4” ลึก

■■ พื้นที่ใช้สอยชั่นกลาง: 
57-3/4” กว้างx8-1/4” 
สูงx17-1/4” ลึก

■■ พื้นที่ใช้สอยชั้นล่าง:   
57-3/4” กว้าง x 7-1/4” 
สูงx17-1/4” ลึก

■■ รองรับทีวี: ได้ถึง 65 นิ้ว
■■ รับน�้าหนัก ชั้นบน:    
125 lbs. (56.7 kg)    
ชั้นล่าง: 75 lbs. (34 kg)

Bell’O CW340 

นี้เป็นอีกชั้นที่ออกแบบมา

เน้นการจัดวางเครื่องเรียงเดี่ยว
แนวสูง เหมาะส�าหรับการใช้งาน
ในพื้นที่ซึ่งจ�ากัด รวมถึงการจัด
วางเครื่องเสียงในแบบที่นิยม
ใช้งานกันในบ้านเรา ด้วยหน้า
กว้าง 40 นิ้ว ท�าให้สามารถรับ
เครื่องทีวีจอกว้างได้ 42 นิ้ว หรือ
จะเอาไว้วางเครื่องเล่นแผ่นเสียง
สวยๆของคุณได้ก็รับน�้าหนักชั้น
บนได้กว่า 80 ปอนด์ 

มีชั้นวางโดยรวมทั้งหมด 4 
ชั้น ใช้กระจก Tempered รมด�า
สวย เส้นระยะห่างให้พอเหมาะ
กับการระบายอากาศที่เหมาะ
สมกับโครงสร้างเหล็กกล้า พ่น
สีฝุ่น Black Powder ที่เป็นรอย
ยาก โครงด้านหน้ประกบไว้ด้วย
ไม้แท้ สีน�า้ตาลเข้ม Espresso  
ที่สวยงามดูดี

สเปคคร่าวๆ (หน่วยเป็นนิ้ว) 

■■ ขนาดโดยรวม:         
40” กว้างx36” สงูx18 “ลกึ

■■ พื้นที่ใช้สอยชั้นบนสุด:  
40” กว้างx14” ลึก

■■ Bell'o AVSC2164
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■■ พื้นที่ใช้สอยชั่นกลาง:         
34” กว้างx10”     
สูงx14-1/2” ลึก

■■ พื้นที่ใช้สอยชั้นล่าง:    
34” กว้างx12” สูงx17” ลกึ 

■■ รับน�้าหนัก ชั้นบน:     
80 lbs. (36.3 kg)    
ชัน้ล่าง: 50 lbs. (22.7 kg)

Bell’O PVS 4264

มาถึงชั้นวางแนว Modern 
กันบ้าง กับ PVS 4264 ชั้นวาง
ทรงล�า้ยุคอย่างงาม แฝงได้วย
ความเรียบง่าย ใช้งานคล่อง
ตัว สวยงามด้วยการผสมที่ลงตัว
ระหว่างโครงแบบ High Gloss 
Black และกระจก Tempered         
รมด�า เข้มขรึมสง่างาม                        
หน้ากว้าง รองรบัทวีไีด้ถงึ 65 นิว้                          
บวกกับเครื่องเสียงมาตรฐาน                     
วางเคียงกันได้ 2 เครื่องต่อชั้น                          
ท�าให้ PVS 4264 เป็นชัน้วาง                      
ครอบคลมุการใช้งานที่หลาก
หลายส�าหรับระบบเสียงของท่าน
อย่างลงตัว 

สเปคคร่าวๆ (หน่วยเป็นนิ้ว) 

■■ ขนาดโดยรวม:         
60“ กว้างx22” สงูx19” ลกึ

■■ พื้นที่ใช้สอยชั้นบนสุด: 
52-1/2” กว้างx13” ลึก

■■ พ้ืนทีใ่ช้สอยชัน่กลาง:              
58” กว้างx8-3/4”       
สงูx16-1/2” ลกึ

■■ พื้นที่ใช้สอยชั้นล่าง:     
58” กว้างx9” สงูx17” ลกึ

■■ ขนาดทีว:ี Up to 65 inches
■■ รับน�า้หนัก ชั้นบน:    
125 lbs. (56.7 kg)   
ชั้นล่าง: 75 lbs. (34 kg)

Bell’O PVS 4257

ชั้นวางที่ได้รับแนวทางมา
จากกรอบรูปสไตล์ Modern                      
พร้อมลายไม้ย้อมสี Dark Pewter                          
งดงาม เลิศหรู ดูดีในห้องฟังที่ได้                            
รบัการตกแต่งแนวกึง่ Traditional                               
กึง่ Modern ร่วมสมยัแบบดดูี                            
มีระดบั ช้ันบนรองรับทีวีได้ถึง                             
55 นิ้ว กับเครื่องเสียงเรียง 2 

กระจกสีด�าแต่ละชั้นมีการเล่น
ทรงโค้งที่สวยงาม โครงสร้าง
ฐานล่างท�าสีนิเกิลปัดด้าน                         
โดยในส่วนของโลหะอื่นๆ
เป็นการพ่นสีด�า Powder Coat 
กันรอยขูดขีด พร้อมใช้งานได้
จริง ด้วยการรับทีวีได้ถึง 55 นิ้ว 
และด้วยการออกแบบ Open             
Architectural Design ท�าให้  
การระบายอากาศของชัน้วางรุน่นี้
นั้นเป็นเยี่ยมเลยทีเดียว

สเปคคร่าวๆ (หน่วยเป็นนิ้ว) 

■■ ขนาดโดยรวม:         
52” กว้างx22-1/2” 
สูงx21” ลึก

■■ พื้นที่ใช้สอยชั้นบนสุด:  
52” กว้างx16” ลึก

■■ พื้นที่ใช้สอยชั่นกลาง:   
52” กว้างx8” สงูx17” ลกึ

■■ พื้นที่ใช้สอยชั้นล่าง:    
52” กว้างx8-1/4” 
สูงx19-3/8” ลึก

■■ ขนาดทวี:ี Up to 55 inches
■■ รับน�้าหนัก ชั้นบน: 

ได้ในแต่ละชั้น พร้อมระยะห่าง
ที่พอเหมาะพอสม สวยงาม ดูดี     
ใช้งานได้จริง 

สเปคคร่าวๆ (หน่วยเป็นนิ้ว) 

■■ ขนาดโดยรวม: 
52” กว้างx23-1/2”    
สูงx17-3/4” ลึก

■■ พื้นที่ใช้สอยชั้นบนสุด:  
52” กว้างx15” ลึก

■■ พื้นที่ใช้สอยชั่นกลาง:        
46-3/4” กว้างx8” 
สูงx14-1/2” ลึก

■■ ขนาดทวี:ี Up to 55 inches
■■ รับน�้าหนัก ชั้นบน:    
125 lbs. (56.7 kg)    
ชัน้กลาง: 50 lbs. (22.7 kg)
ชั้นล่าง: 75 lbs. (34 kg)

Bell’O PVS 4252

ชั้นวางทรงล�้าอนาคตแบบ
เสาเดี่ยว ที่ดูดีเป็นเยี่ยม หาก
จัดวางเครื่องเรียงกันดีๆจะ
เหมือนกับชั้นแต่ละชั้นลอยได้
เลยทีเดียว โดดเด่นสวยงามที่

■■ Bell'o PVS 4252■■ Bell'o PVS 4264

■■ Bell'o PVS 4257 ■■ Bell'o CW349

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



■■ Supra EFF-I XLR

125 lbs. (56.7 kg)        
ชั้นล่าง: 75 lbs. (34 kg)

Bell’O CW349

มาถึงชั้นวางรุ่นสุดท้ายที่
เข้ามาตอนนี้ เก๋ เท่ น่ารักมาก 
กับการผสมผสานความเป็นโม
เดอร์นเข้ากับลายไม้แท้แบบ
คลาสสิค ทรงโค้งย้อมสีน�้าตาล
เข้ม Espresso สวย ขนาด
ย่อมๆพอเหมาะ ใช้งานได้หลาก
หลายรับทีวีได้ถึง 55 นิ้ว และ
เครื่องเสียงอีกร่วมๆ 4 เครื่อง 
การออกแบบเน้นการกระจาย
ความร้อนที่ดี เก็บสายงานไม่
เกะกะ 

สเปคคร่าวๆ (หน่วยเป็นนิ้ว) 

■■ ขนาดโดยรวม:         
52” กว้างx24”     
สูงx19-1/4” ลึก

■■ พื้นที่ใช้สอยชั้นบนสุด:  
52” กว้างx14” ลึก

■■ พื้นที่ใช้สอยชั้นกลาง: 
44-1/2” กว้างx9-3/8” 
สูงx14-5/8” ลึก

■■ พื้นที่ใช้สอยชั้นล่าง: 
44-1/2” กว้างx9-3/8” 
สูงx17-3/4” ลึก

■■ ขนาดทวี:ี Up to 55 inches
■■ รับน�้าหนัก ชั้นบน:    
125 lbs. (56.7 kg)    
ชัน้กลาง: 50 lbs. (22.7 kg) 
ชั้นล่าง: 75 lbs. (34 kg)

ครับ นั่นก็คือ Line Up 
สินค้าใหม่จาก Bell’O ที่เข้า
มาให้ท่านเลือกซื้อเลือกหากัน
ได้แล้ว บอกได้เลยว่า หาชั้นวาง
ที่สวย ดี มีดีไซน์ ไม่ซ�า้ซาก ใช้
งานได้จริง ทนทาน ปลอดภัย 
และให้ราคาที่สมเหตุสมผลเท่า 
Bell’O นั้นยากครับ ยากจริงๆ 
ไม่เชื่อลองโทรมาสอบถามราคา
ดู จะพบว่าชื่อนี้คือความคุ้มค่า
อย่างแท้จริงครับ (และเนี่องจาก
สินค้า Bell’O มีหลากหลายรุ่น 
และอาจจะไม่ได้รับการน�าไปโชว์

ได้ครบทุกรุ่นตามสาขาต่างๆ จึง
รบกวนให้ท่านสอบถามกับทาง
สาขาใกล้บ้านท่านก่อน ว่ามีรุ่นที่
ท่านสนใจจัดแสดงเอาไว้ก่อนก็จะ
เป็นการดีและไม่เสียเที่ยวครับ)

Supra รุ่นใหม่

นอกจาก Bell’O แล้ว Supra 
ในรอบเดือนก่อนสิ้นปีนี้ก็มี

สินค้าใหม่ๆทยอยออกมาให้เล่น
กันดังนี้ครับ 

Supra SWF-10S ท้าย IEC 
ส�าหรบัเข้าสายไฟ AC เอามาเข้าชดุ                              
กบัหวัปลัก๊ทีเ่ข้ามาก่อนหน้านีค้รบั 

Supra FLAT 2x1.6 สาย
ล�าโพงแบบ “แบน” ส�าหรับการ
ใช้งานหลบซ่อนสายเข้าผนัง
หรือใต้พรมครับ เนื้อตัวน�าแบบ
เดียวกับ Classic Series คือ 
เป็นทองแดง OFC เคลือบดีบุก 
ขนาดหน้าตัดสายรวม 1.6 SQM 
เหมาะกับการน�ามาเดินสาย
ล�าโพงเซอร์ราวน์ด เก็บงานใต้
พรมเนียนกว่าสายกลมๆที่มันจะ
ปูดขึ้นมา เหยียบเจ็บเท้าครับ

Supra EFF-I XLR มาตาม
ค�าเรียกร้องครับ สายสัญญาณ
รุ่น “อมตะนิรันดร์กาล” Supra 
EFF-I พร้อมหัว Balanced XLR 
แบบประกอบนอกครับ งาน
เนียนๆเสียงดีๆราคาคุ้มๆครับ

Supra MP Cable 3.5 MM. 
สายแบบ Mini Jack สองด้าน
ส�าหรับต่อจากช่องหูฟังจาก
เครื่องมือถือ มาเข้าช่อง MP ที่
หน้าเครื่องแอมป์ NAD หรือ
ยี่ห้ออื่นๆที่รับ Input 3.5 MM. 
ครับ ยกระดับเสียงจากมือถือคุณ
ให้ดียิ่งขึ้น โปร่งใสกังวานเที่ยง
ตรงยิ่งขึ้นกับสายใหม่ล่าสุดนี้จาก 
Supra ครับ

Supra Fork Plug-Supra 
Fork ขั้วก้ามปูที่ถูกเลียนแบบ
มากที่สุดครับ รุ่นใหม่พัฒนา
ขึ้นมาอีกหน่อย จะบอกว่าเซียน  
วินเทจ นิยมก้ามปูรุ่นนี้มาก 

เพราะเอาไปใช้กับแอมป์วินเทจ 
ที่ขั้วล�าโพงเป็นแบบน็อตขันได้ดี
เยี่ยมและเสียงออกมาดีกว่าขอ
งก็อพของเลียนแบบเยอะครับ ไม่
เชื่อลองซื้อไปลองสักชุดดูครับ อิอิ

Britannia Banana Plug 
6317 ถ้าถามว่าอุปกรณ์อะไรขาย
ดีที่สุดตลอดกาล ก็ต้อง Banana 
Britannia สิครับ อะไรจะถูก 
ทน ดี และขายดีสุดๆ หลายปีที่
ผ่านมา เราว่าขายออกไปหลาย
หมื่นคู่ครับ มาถึงตอนนี้ ก็ถึง
เวลาที่จะมีการปรับเปลี่ยนรูป
ร่างหน้าตาและการใช้งานที่ดีขึ้น
ครับ กับ Britannia Banana รุ่น
ใหม่ โฉมใหม่ที่ใช้งานได้ดีขึ้น 
ด้วยระบบสอดสายจากทางด้าน
ล่าง ท�าให้ประหยัดพื้นที่ด้าน
หลังล�าโพงไปได้มาก แน่นหนา
ด้วยการล็อคด้วยการไขน็อตยึด
ถึง 2 ชั้น แน่นเปรี๊ยะ เดินสะดุด
สายไม่หลุดจากขั้วมาแตะกันให้
แอมป์ช็อท แถมทีเด็ดไปกว่านั้น 
รุ่นนี้เอามาเสียบตูดต่อๆกันไปได้
เรื่อยๆอีกด้วย ซึ่งดีแน่หากคุณ 
อยากจะต่อล�าโพงแบบไบ-ไวร์ 
จากขั้วแอมป์ชุดเดียวนั่นเอง

ลักษณะปลาย ”กล้วย” ชุบ

ทอง 24K รุ่นนี้ใส่แล้วฟิตแน่น
ดีมาก แถมตรงกลางขั้ว มีการ
ผ่ากลางมีข้อดีคือ หากใช้ไป
นานๆอาจจะหลวม ก็จัดแจงเอา
ไขควงปากแบนขนาดพอเหมาะ
มาถ่างออก แค่นี้ก็กลับไปฟิต
แน่นเหมือนเดิมได้แล้ว ด้ามจับ
กระชับเคลือบพลาสติคใสโชว์ผิว
ทองสวยงามดูดี และเห็นเป็น
พลาสติคแบบนี้อย่าดูถูกนะครับ 
มีความเหนียวทนทานมากมาย
หายห่วงครับ

ก็อยากให้ลองมาสัมผัสกัน
ดูครับ ใครใช้รุ่นเก่า เริ่มซีดเริ่ม
จางไปตามเวลาที่ออกตลาดมา
นาน อยากจะให้ท้ายล�าโพงท่าน
ดูสวยงามแจ่มแจ๋วร่วมสมัยไป
ได้อีกหลายปีก็มาลองดูกันครับ 
ของ Britannia เขาดีและราคา
เป็นมิตรมานานแสนนานแล้ว
ละครับ

และพบกันใหม่รอบหน้า มี
อะไรดีๆมาก็จะมาแนะน�ากัน
ครับ 

■■ Supra SWF-10S

■■ Supra FLAT 2x1.6

■■ Supra MP Cable 3.5 MM.

■■ Supra Fork Plug-Supra Fork

■■ Britannia Banana Plug 6317
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RECE IVER

NAD T 743 CT
จ�ำนวน 1 เครื่อง
9,900.- (1 เครื่อง)
จากราคาปกติ 26,000.-บาท
NAD T 744 CT
จ�ำนวน 1 เครื่อง
9,900.- (1 เครื่อง)
จากราคาปกติ 30,000.-บาท
NAD T 747
จ�ำนวน 11 เครื่อง
18,900.- (10 เครื่อง)
21,900.- (1 เครื่อง)
จากราคาปกติ 67,000.-บาท
NAD T 753
จ�ำนวน 2 เครื่อง
11,900.- (2 เครื่อง)
จากราคาปกติ 43,000.-บาท
NAD T 753 CT
จ�ำนวน 3 เครื่อง
11,900.- (3 เครื่อง)
จากราคาปกติ 43,000.-บาท
NAD T 754
จ�ำนวน 4 เครื่อง
13,900.- (4 เครื่อง)
จากราคาปกติ 47,000.-บาท
NAD T 755
จ�ำนวน 1 เครื่อง
14,900.- (1 เครื่อง)
จากราคาปกติ 59,000.-บาท
NAD T 765
จ�ำนวน 7 เครื่อง
23,000.- (7 เครื่อง)
จากราคาปกติ 80,000.-บาท
NAD T 775
จ�ำนวน 10 เครื่อง
33,900.- (5 เครื่อง)
36,900.- (1 เครื่อง)
44,900.- (3 เครื่อง)
46,900.- (1 เครื่อง)
จากราคาปกติ 94,000.-บาท
NAD T 785
จ�ำนวน 2 เครื่อง
55,000.- (2 เครื่อง)
จากราคาปกติ 130,000.-บาท

I NTEGRATED AMP.

NAD C 315BEE
จ�ำนวน 1 เครื่อง
6,500.- (1 เครื่อง)
จากราคาปกติ 15,900.-บาท
NAD C 316BEE
จ�ำนวน 3 เครื่อง
7,500.- (1 เครื่อง)
7,900.- (2 เครื่อง)
จากราคาปกติ 16,000.-บาท
NAD C 326BEE
จ�ำนวน 2 เครื่อง
10,900.- (2 เครื่อง)
จากราคาปกติ 23,000.-บาท
NAD C 355BEE
จ�ำนวน 1 เครื่อง
12,000.- (1 เครื่อง)
จากราคาปกติ 29,000.-บาท
NAD C 356BEE
จ�ำนวน 1 เครื่อง
17,900.- (1 เครื่อง)
จากราคาปกติ 31,500.-บาท

CD PLAYER

NAD C 545BEE
จ�ำนวน 4 เครื่อง
10,000.- (1 เครื่อง)
10,900.- (1 เครื่อง)
12,500.- (2 เครื่อง)
จากราคาปกติ 25,000.-บาท

สินค้าราคาพิเศษ
สินค้าเกรด / มีต�าหนิ

สนิค้าเทอร์น / สนิค้ามอืสอง            

  ■ NAD AV Surround Sound Receiver T 754

  ■ NAD AV Surround Sound Receiver T 747

  ■ NAD Compact Disc Player C 545BEE

  ■ NAD Stereo Integrated Amplifier C 326BEE

  ■ NAD Stereo Integrated Amplifier C 316BEE
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  ■ NAD AV Surround Sound Receiver T 775

I N -CE I L ING/IN-WALL

NHT iC1
จ�ำนวน 2 ตัว
2,500.- (2 ตัว)
จากราคาปกติ 6,100.-บาท
NHT iC2
จ�ำนวน 3 ตัว
3,900.- (3 ตัว)
จากราคาปกติ 8,700.-บาท
NHT iC3
จ�ำนวน 2 ตัว
5,900.- (2 ตัว)
จากราคาปกติ 12,100.-บาท
NHT iC4
จ�ำนวน 1 ตัว
9,900.- (1 ตัว)
จากราคาปกติ 18,600.-บาท

LOUDSPEAKERS

NHT MA1
จ�ำนวน 1 ตัว
5,900.- (1 ตัว)
จากราคาปกติ 18,200.-บาท
NHT SA2
จ�ำนวน 1 ตัว
6,900.- (1 ตัว)
จากราคาปกติ 28,200.-บาท
NHT SB1 (Blk)
จ�ำนวน 1 คู่
6,900.- (1 คู่)
จากราคาปกติ 20,000.-บาท
NHT SB3 (Blk)
จ�ำนวน 1 คู่
11,900.- (1 คู่)
จากราคาปกติ 32,000.-บาท
NHT ST4 L,R (Blk)
จ�ำนวน 1 คู่
20,900.- (1 คู่)
จากราคาปกติ 65,000.-บาท
PSB Alpha Intro LR (Blk)
จ�ำนวน 1 คู่
2,900.- (1 คู่)
จากราคาปกติ 9,000.-บาท

PSB Alpha LR1 (Blk)
จ�ำนวน 2 คู่
2,900.- (2 คู่)
จากราคาปกติ 9,000.-บาท
PSB Alpha T1 (Sen)
จ�ำนวน 1 คู่
6,900.- (1 คู่)
จากราคาปกติ 25,700.-บาท
PSB Image 7T (Blk)
จ�ำนวน 1 คู่
15,900.- (1 คู่)
จากราคาปกติ 75,000.-บาท
PSB Image B15 (Sen)
จ�ำนวน 1 คู่
5,900.- (1 คู่)
จากราคาปกติ 16,000.-บาท
PSB Image B15 (Mpl)
จ�ำนวน 1 คู่
5,900.- (1 คู่)
จากราคาปกติ 16,000.-บาท
PSB Image T45 (Sen)
จ�ำนวน 2 คู่
13,900.- (2 คู่)
จากราคาปกติ 39,000.-บาท
PSB Image T45 (Mpl)
จ�ำนวน 1 คู่
13,900.- (1 คู่)
จากราคาปกติ 39,000.-บาท
PSB Image T55 (Sen)
จ�ำนวน 1 คู่
15,900.- (1 คู่)
จากราคาปกติ 44,000.-บาท
PSB Platinum S2 
จ�ำนวน 1 คู่
29,000.- (1 คู่)
จากราคาปกติ 115,000.-บาท
PSB Platinum T8 (Chy) 
จ�ำนวน 1 คู่
109,000.- (1 คู่)
จากราคาปกติ 345,000.-บาท
PSB VS300 (Silver) 
จ�ำนวน 1 ตัว
9,900.- (1 ตัว)
จากราคาปกติ 31,000.-บาท

  ■ NHT ST4 Tower Speaker

  ■ NHT iC4 In-Ceiling Speaker

  ■ NAD AV Surround Sound Receiver T 765
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  ■ PSB SubZero i Subwoofer

  ■ Velodyne Impact-10 Subwoofer

  ■ PSB Image T45 Tower Speaker

NHT VS 1.4
จ�ำนวน 1 ตัว
7,900.- (1 ตัว)
จากราคาปกติ 23,400.-บาท
NHT Absolute Zero (Blk)
จ�ำนวน 1 คู่
14,900.- (1 คู่)
จากราคาปกติ 25,200.-บาท
AR 308 HO
จ�ำนวน 1 คู่
9,900.- (1 คู่)
จากราคาปกติ 37,000.-บาท

CENTER SPEAKER

PSB Alpha CLR1 (Blk)
จ�ำนวน 2 ตัว
2,000.- (2 ตัว)
จากราคาปกติ 7,200.-บาท 
PSB Alpha Intro CLR (Blk)
จ�ำนวน 4 ตัว
2,000.- (4 ตัว)
จากราคาปกติ 7,200.-บาท
PSB Alpha Intro CLR (Wht)
จ�ำนวน 2 ตัว
2,000.- (2 ตัว)
จากราคาปกติ 7,200.-บาท

SUB-WOOFER

NHT SW12
จ�ำนวน 1 ตู้
10,900.- (1 ตู้)
จากราคาปกติ 42,000.-บาท
NHT SW2Si
จ�ำนวน 1 ตู้
9,900.- (1 ตู้)
จากราคาปกติ 24,400.-บาท
PSB Alpha Sub Zero
จ�ำนวน 1 ตู้
4,900.- (1 ตู้)
จากราคาปกติ 17,500.-บาท
PSB Alpha SubZero i (Blk)
จ�ำนวน 2 ตู้
5,900.- (2 ตู้)
จากราคาปกติ 17,500.-บาท

PSB Alpha SubZero i (Chy)
จ�ำนวน 1 ตู้
5,900.- (1 ตู้)
จากราคาปกติ 17,500.-บาท
PSB CHS80
จ�ำนวน 1 ตู้
29,000.- (1 ตู้)
จากราคาปกติ 126,000.-บาท
Velodyne CHT-8Q (Chy)
จ�ำนวน 2 ตู้
9,000.- (2 ตู้)
จากราคาปกติ 22,000.-บาท
Velodyne CHT-10Q (Chy)
จ�ำนวน 2 ตู้
15,000.- (2 ตู้)
จากราคาปกติ 28,000.-บาท
Velodyne CHT-12Q (Chy)
จ�ำนวน 1 ตู้
18,000.- (1 ตู้)
จากราคาปกติ 35,000.-บาท
Velodyne CHT-12R (Chy)
จ�ำนวน 1 ตู้
18,000.- (1 ตู้)
จากราคาปกติ 32,000.-บาท
Velodyne Impact-10 (Chy)
จ�ำนวน 2 ตู้
6,900.- (2 ตู้)
จากราคาปกติ 16,000.-บาท
Velodyne SPL-1000R (Blk)
จ�ำนวน 1 ตู้
29,900.- (1 ตู้)
จากราคาปกติ 62,000.-บาท
Velodyne SPL-1200 II (Chy)
จ�ำนวน 1 ตู้
29,900.- (1 ตู้)
จากราคาปกติ 68,000.-บาท
Velodyne SPL-1200R (Blk)
จ�ำนวน 1 ตู้
32,900.- (1 ตู้)
จากราคาปกติ 74,000.-บาท
Velodyne VX-10 II (Chy)
จ�ำนวน 1 ตู้
6,000.- (1 ตู้)
จากราคาปกติ 12,500.-บาท
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มุ ม ส ม า ชิ ก  ■   ลานทิพย์
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หลับลงไปแต่ละครั้งก็ฝันร้าย ตื่นขึ้นมาแต่ละวัน
ก็ทนทุกข์กับเรื่องราวของบ้านนี้เมืองนี้ ที่เต็มไป
ด้วยความขัดแย้งทางการเมือง และด้วยวิถีชาว
บ้านเช่นเรา ในการซื้อหาแต่ละครั้งพบว่าข้าวของ

เครื่องอุปโภคบริโภคแพงขึ้นอย่างน่าตกใจ ถ้าราคาไม่ขยับ 
ปริมาณก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัด มีแต่เครื่องเสียงนี่แหละที่
ผมเห็นว่า เสมอต้นเสมอปลาย แถมเทคโนโลยีสมัยใหม่
ท�าให้ถูกลงและดีขึ้นอย่างน่าประหลาด

ผมมามองเห็นคุณประโยชน์จากเครื่องเสียงมากขึ้น 
ในช่วงสามสี่เดือนที่ผ่านมา

ถามว่าด้วยเหตุผลอะไร ก็ต้องบอกว่า วันเวลาก่อน
หน้านั้น มัวแต่คร�่าเคร่งกับงานและกิจกรรมอย่างอื่น                                                    
ท�าให้มองข้ามชุดเครื่องเสียงที่อยู่กันมานานหลายชุด  
โรคปวดหลังมักท�าให้หงุดหงิด ไม่ฟังเครื่องเสียงเหมือน
ที่เคยเป็นมา มัวแต่มุ่งหมายไปหาหมอที่เขาว่าดี ที่โน่นที่
นี่เรื่อยไป

เครื่องเสียงมันก็เลยมากองสุมๆกันอยู่บ้าง หรือไม่
ก็ยักย้ายถ่ายเทไปไว้ส�านักงานบ้าง เพื่อนยืมไปฟังบ้าง   
พอถึงจุดหนึ่งก็รู้ว่าสุขภาพกายและใจก�าลังเสื่อมทรุด สิ่ง
ที่เคยกู้ชีพเราเสมอมา คือเสียงดนตรีนี่เอง เราลืมมันไป
ได้อย่างไรกัน?

ผมรวบรวมเครื่องเสียงนับสิบๆเครื่อง มาจัดกระบวน
ทัพกันใหม่ ใช้ห้องนั่งเล่นชั้นล่างของบ้าน เป็นที่จัดมุม
ฟังเครื่องเสียง ไม่ไปยุ่งกับห้องโฮม เธียเตอร์ ด้านบน 
ที่จะเข้าไปเฉพาะเวลาดูหนังเท่านั้น ปรากฏว่าจัดไปจัด
มา เฉพาะเครื่องวางเรียงกันเป็นตับ ล�าโพงวางเป็นแนว
เหมือนร้านจ�าหน่ายเครื่องเสียง แต่พยายามจัดให้มันได้
จุดต�าแหน่งที่เหมาะสมของแต่ละรุ่น

คือตรงจุดนี้ ผมมีเครื่องเสียงฟังแบบต่างบุคลิกกันถึง
สี่ชุดด้วยกัน

ชุดแรก เป็นล�าโพงแบบวางหิง้ทีผ่นวกมาพร้อมสบั-วฟู
เฟอร์ ใช้แอมปลิไฟเออร์หลอดสุญญากาศเป็นปรีแอมป์ 

       ■  ‘ภูธร’

และเพาเวอร์-แอมป์ ทรานซิสเตอร์ คลาสส์-เอ ขับเสียง       
ชุดที่สอง เป็นล�าโพงวางหิ้งขนาดใหญ่ ออกจะโบราณ
สักหน่อย อายุเกินห้าสิบปี ใช้ปรีแอมป์ เพาเวอร์-แอมป์ 
หลอดสุญญากาศขับเสียง พร้อมทั้งใช้โพรเแกรมหลักเป็น
เทอร์นเทเบิล

ชุดที่สาม เป็นชุดสมัยใหม่ขึ้นมาหน่อย คือชุดเครื่อง
เสียงที่มีอินติเกรตเตด แอมป์ ขนาดเล็ก ผนวกซีดีซีรีส์
เดียวกัน ขับล�าโพงที่ถือว่าฟังง่ายและไพเราะขนาดจิ๋ว   
ชุดที่สี ่เป็นอินติเกรตเตด รีซีฟเวอร์ หลอดสุญญากาศ
ราคาสูงพอสมควร ขับล�าโพงที่ขึ้นชื่อว่าเสียงโปร่งใส
เป็นพิเศษ นี่ละครับ-ก็ฟังสลับกันไปสลับกันมาทั้งสี่ชุด       
ในแต่ละวัน

ดีครับ หากใครมาถามว่าฟังเครื่องเสียงหลายชุด
อย่างนี้มากเกินไปไหม? ก็ต้องบอกว่าแล้วแต่วิถีของแต่ละ
คน เมื่อผมโยนเอาความกังวลเรื่องงาน เรื่องอะไรที่มัน
ไร้สาระต่อชีวิตออกไป มีเวลาทั้งออกก�าลังกายนอกบ้าน 
แล้วกลับมาฟังเพลงในบ้าน ที่มีเครื่องเสียงหลากสไตล์ให้
ผลดัเปลีย่นกนัไปเช่นนี ้ความทกุข์หลายเรือ่งทีส่มุอกกห็ายไป

ผมเชื่อมาแต่ไหนแต่ไร ว่าดนตรีรักษาโรคได้อย่าง
แน่นอน

โรคที่คนเราเจ็บป่วยกันนั้น มาจากใจเป็นต้นเหตุเกิน 
90 เปอร์เซ็นต์ หรืออย่างน้อย โรคทางกายก็มักจะมา
จากโรคทางใจเป็นต้นก�าเนิดทั้งนั้น ความเครียดดูจะเป็น
เรื่องหลักของคนเมือง แค่ขับรถออกนอกถนนหลวง คุณ
ไม่ควบคุมสติดีๆ อาจจะบ้าคลั่งได้ภายในไม่กี่นาที มันเป็น
เช่นนั้นจริงๆ

ดังนั้น เครื่องเสียงและผมกลับมาใช้ชีวิตร่วมกันอีก
ครั้ง นึกๆย้อนไปก็สงสารทั้งเครื่องเสียงและตัวเอง ที่มัว
แต่เอาเวลาไปท�างานมากเกินตัว กระทั่งความสุขมลาย
หายไปแทบสิ้น

ผมมักจะเริ่มนั่งสมาธิแบบสมถะ หรือนั่งนิ่งๆให้ใจ
สงบด้วยการค�านึงถึงแต่ลมหายใจของตนเอง วันละครึ่ง

รักษาใจ รักษากาย
ด้วย ดนตรี
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ค่อนชั่วโมง ทั้งเช้าและเย็น ก่อนเริ่มเปิดเครื่องเสียงฟัง
ทีละชุด อาจจะไม่ครบทุกชุดในแต่ละวันก็ได้ เพลงหลักๆ
มักเริ่มด้วยเพลงที่ช่วยรักษาสภาพจิตใจที่บอบช�้าของเรา 
นั่นคือแนวเพลง Relaxing ที่จะเน้นไปทางเปียนโนและ
ไวโอลินเป็นหลักเสมอ

ขณะฟังเพลงก็เปิดม่านให้มองเห็นสวนรอบๆบ้าน    
สีเขียวของต้นไม้ใบหญ้าเสมือนเครื่องเคียงช่วยบ�ารุงหัวใจ

ดนตรีทุกชิ้นผมถือว่าได้หลอมรวมกับธรรมชาติ โดย
ไม่มีการแปลกแยก เพลงบางเพลงพาจินตนาการล่องไป
ไกล จิตหลุดจากความยุ่งเหยิงสารพัน สงบและอิ่มเอม
ใจ ความเพลิดเพลินค่อยๆช่วยรักษาอาการปวดหลัง ปวด
ศีรษะเนื่องจากความเคร่งเครียดในแต่ละวันได้เป็นอย่าง
ดี คนเล่นเครื่องเสียง ถ้าไม่พยายามหาเรื่องใส่ตัวแบบว่า
ฟังจับผิด รับรองว่าการฟังแบบปลดปล่อยใจเช่นนี้ จะท�า   
ให้คุณหายโรคาพยาธิไปกว่าครึ่งค่อน

ผมทราบมาว่าคุณหมอที่ต้องรับผิดชอบชีวิตคนไข้  
มักจะฟังดนตรี เครื่องเสียง พักผ่อน ก่อนนัดหมายหรือ
เข้าท�าการผ่าตัดครั้งส�าคัญๆ หน่วยงานศัลยกรรมบาง
แห่งในต่างประเทศ ก่อนและหลังการผ่าตัดจะใช้ดนตรี
ซอฟท์ๆนิ่มนวล ให้ทั้งคนไข้และคุณหมอได้คลายกังวล 
เมื่อตื่นขึ้นมาแล้วก็จะสดชื่นและหายวันหายคืน

มีการค้นคว้าวิจัยว่า เปียนโนราชาแห่งเครื่องดนตรี 
หรือเสียงจากเครื่องเสียงที่เน้นการบรรเลงเปียนโนละมุน
ละไมจะช่วยรักษาโรคเครียดกังวลได้ดี คนไข้ที่ผ่านเรื่อง
เลวร้ายหรือประสบโศกนาฏกรรมในชีวิต หากได้มีโอกาส
ฟังเพลงทีม่เีปียนโนบรรเลง มกัจะคลายทุกข์ได้เรว็กว่าผูอ้ืน่

ในการทดลองทางวิทยาศาสตร์ด้านเสียงดนตรี มี
การน�าเสียงดนตรีไปเปิดให้พืชฟัง ใช่ครับพืชที่ผ่านการ
เพาะปลูกพันธุ์เดียวกัน สองต้น ต้นแรกเปิดเพลงให้ฟัง 
ต้นที่สองให้มันอยู่เงียบๆ รวมระยะเวลาหนึ่งถึงสองเดือน 
เปรียบเทียบกันแล้ว ปรากฏว่าต้นไม้ที่ได้รับเสียงดนตรี
เจริญเติบโตดีกว่าอย่างเห็นได้ชัด

ย้อนกลับไปในอดีต เมื่อห้าพันปีที่แล้ว มีบันทึกเป็น
หลักฐานว่า กรีกเป็นชนชาติแรกที่น�าดนตรีมาบ�าบัดรักษา
อาการป่วยทางจิตใจ หลักๆจะใช้ในการรักษาโรคซึมเศร้า
และลดความวิตกกังวลของผู้ป่วย แสดงว่ามนุษย์โบราณ
ทราบแล้วว่าดนตรีนั้นสามารถรักษาโรคได้ โดยดนตรีจะ
ไปกระตุ้นให้กลไกป้องกันโรคของคนท�างานได้ดียิ่งขึ้น

ในยุควิทยาศาสตร์รุ่งเรือง ในปีค.ศ.1944 

มหาวิทยาลัยรัฐมิชิแกน เป็นสถาบันแรกที่น�าเอาดนตรี 
มารักษาผู้ป่วย

ปัจจุบันได้มีการน�าดนตรีเข้ามาฟื้นฟูสมรรถภาพของ
คนพิการ และท�าการรักษาผู้ที่มีปัญหาทางจิตประสาท 
ศาสตร์แขนงใหม่ที่เกิดขึ้นนี้เราเรียกว่า “ดนตรีบ�าบัด” 
(Music Therapy) เป็นการน�าดนตรีมาใช้ในการแพทย์ 
ส�าหรับบ�าบัดรักษาผู้ป่วยทั้งทางด้านจิตใจ อารมณ์และ
ร่างกาย ผมเคยได้รับความไว้วางใจจากทางผู้ใหญ่ของกรม
สุขภาพจิต ให้ช่วยคัดเพลงส�าหรับบ�าบัดผู้ป่วย ซึ่งถือเป็น
เรื่องที่ส�าคัญและได้กุศลอย่างยิ่ง

ในปัจจุบันมีการน�าดนตรีมาใช้ในการบ�าบัดและปรับ
พฤติกรรมของผู้ป่วยทางจิตประสาทมากขึ้น เนื่องจาก
ดนตรนีัน้เกีย่วข้องกบัจติใจและอารมณ์โดยตรง การรกัษา                                                        
ด้วยดนตร ีการเปิดเพลงให้ฟัง ให้รูจั้กสงบจิตใจ เพลิดเพลิน                                                      
ไปกับเพลงที่ผ่องใส ผู้ป่วยทางจิตประสาทมีโอกาสได้ฟัง  
ได้ท�ากิจกรรมดนตรี จะพบว่าอาการป่วยดีขึ้นได้

จากการรักษา พบว่าผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมแบบก้าวร้าว
รุนแรง เมื่อบ�าบัดด้วยดนตรีที่อ่อนโยน จังหวะช้าๆ ช่วย
ให้พวกเขาผ่อนคลายและค่อยๆปรับอารมณ์พฤติกรรมให้
เสมอกับบุคคลปกติได้ในที่สุด

ผมจึงไม่ได้ใช้เครื่องเสียงฟังเพลง เพื่อความสุขแบบ
พื้นๆทั่วไป ส่วนใหญ่เลือกเพลงที่ฟังแล้วสบายใจ ผ่อน
คลายกล้ามเนื้อ ฟังวนซ�้าแล้วซ�า้เล่า เปลี่ยนอัลบัมไปบ้าง
เมื่อต้องการค้นหาความแปลกใหม่ ในเวลาฟังใจก็ปลด
ปล่อยออกจากห้วงพันธนาการทุกอย่าง เพื่อให้เราสัมผัส
ความอ่อนหวานของเสียงดนตรีได้เต็มที่ และสามสี่เดือน
ที่ใช้ชีวิตผูกพันกับเครื่องเสียงและดนตรี Relaxing นี้เอง 
อาการปวดหลังรุนแรงก็ค่อยๆจางหายไป

ผมคงไม่กลับไปรับประทานยาบรรเทาปวดอีก เพราะ
เครื่องเสียงทั้งสี่ชุดนี้ พาท่องโลกดนตรีที่สวยงามและ
รักษาจิตใจเคร่งเครียด จนกระทั่งมีผลต่อร่างกายอย่าง
เห็นได้ชัด ไม่ปวดเมื่อยเหมือนเดิม

หากท่านสมาชิก LE ท่านใดละเลยประโยชน์ในด้านนี้
ของเครื่องเสียง ได้โปรดหันกลับมาฟังอย่างที่ผมท�าดูบ้าง
ก็ได้ เลือกดนตรีจากศิลปินที่ให้ความอ่อนโยน และเพลง 
Relaxing แล้วจะรู้ว่า การเล่นเครื่องเสียงนั้น ความคุ้มอยู่
ที่ความสุขและการรักษาใจของเราให้ผ่องใส ส่วนการรักษา
โรคภัยถือเป็นของแถมครับ
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■ ■■ PSB Alpha B1

หลากหลายสนิค้าทีไ่ด้เป็น The Best Audio Products 
in Every Category and at Every Price

มาดูกันเลยดีกว่าว่ามีสินค้าอะไรของ Conice 
ที่ได้บ้าง 

STAND-MOUNTED LOUDSPEAKERS

PSB Alpha B1
$299

นี่เป็นตัวอย่างอันหนึ่งของล�าโพงไฮ-เอ็นด์ที่มี
เกียรติประวัติและได้รับความนิยมยาวนานพอสมควร 
Alpha B1 มีพัฒนาการที่ต่อเนื่องอย่างสม�่าเสมอ ล่าสุด
ปรับรูปทรงให้โค้งมน โดดเด่นด้วยไดนามิคส์และน�้าเสียง
อุดมสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่ล�าโพงสูงขนาดหนึ่งฟุตสามารถ
ให้ได ้ มีโดมทวีทเตอร์ขนาด 1 นิ้ว ที่ผ่านการปรับปรุงให้
สามารถขยายแบนด์วิดธ์ได้กว้างไกลและมีการแผ่กระจาย 
(เสียง) อย่างนุ่มนวล ร่วมด้วยสับ-วูฟเฟอร์ที่ออกแบบมา
ลดอาการ breakup modes ของกรวยไว้อย่างดี ให้เสียง
ทุ้มที่เต็มพลังและได้พิทช์ที่แม่นย�ากว่าที่ล�าโพงระดับกลาง
ทั่วไป ล�าพังเพียงเวทีเสียงเท่านั้นที่ยังไม่ถึงระดับดีเยี่ยม 
ที่เหลือนับได้ว่าไร้ที่ติ  B1 อาจไม่สามารถขับมวลอากาศ
ได้อย่างมพีลงัเทยีบเท่าล�าโพงรุน่ใหญ่ อย่าง PSB T45/T55       
รวมถึงไม่สามารถเข้าถึงความแม่นย�าของคลื่นเสียงที่        
ออคเทฟว์ต�่าๆ ทว่าไม่บกพร่องในคณุสมบตัแิห่งดนตรกีาล                                             
แต่อย่างใด

2014 High-End Audio Buyer’s Guide
The Best Audio Products In Every Category and Every Price

จากหนังสือ The Absolute Sound

องอาจ - แปล 
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■ ■■ PSB Imagine T2

PSB Imagine Mini
$758-828

จิ๋วแต่แจ๋วของ PSB มินิ ขนาดและรูปลักษณ์ช่าง  
น่ารักน่าชัง แต่จริงแท้ไซร้คุณภาพเกินตัว ความสามารถ
ในการน�าเสนอข่าวสารการดนตรีอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม ไม่มี
อ่อนด้อยในเสียงทุ้มต�่า ไม่จ�ากัดขอบเขตของไดนามิคส์                  
โดยเฉพาะกับบรรยากาศในห้องบันทึก ซึ่งมินิสามารถให้
เสียงได้กว้างใหญ่ (bigger) กว่าที่คาดหวัง และให้เสียง  
ที่มีความแแม่นย�าในทุกความถี่ฐานราก ทั้งสามารถ
ใช้งานในหลากหลายต�าแหน่ง เช่น วางห่างกันไม่น้อย
กว่าเจ็ดฟุต หรือวางใกล้กันแบบ nearfield สามารถเปิด
เสียงให้ดังกว่าเกณฑ์เฉลี่ยปกติโดยไม่ส่งผลกระทบต่อ
บรรยากาศความรื่นเริงแต่ประการใด

FLOOR-STANDING LOUDSPEAKERS 

PSB Imagine T2
$3498

นี่จึงเป็นล�าโพงวางพื้นขนาดพอประมาณ รูปลักษณ์
หรหูราและมนี�า้เสยีงในแบบ Big Sound ทีช่วนตืน่ตะลงึ      
ให้ไดนามิคส์ดนตรีเป็น large scale ชนิดจับต้องได้ และ
ให้เสียงทุ้มครอบคลุมอาณัติของเพลงคลาสสิคและ            
เพลงร็อคได้โดยไม่บกพร่อง แม้นว่าคอเพลงที่นิยมเสียง
ออร์แกนท่อจะต้องเพียกหาสับ-วูฟเฟอร์ ใส่พ่วงเข้าไป 
กระนั้น T2 ยังสามารถร่างภาพสนามเสียงได้โอ่อ่า
ตระการตาสมกับของที่มีราคาแพง มีความเพี้ยนต�า่อย่า
งมากๆ เสียงกลางบริสุทธิ์ผุดผ่อง และเสียงแหลมสะอาด
สดใส มีจังหวะจะโคนที่สมจริง มีสมดุลที่เป็นธรรมชาติถึง
ปลายย่านความถี่เสียง บรรยากาศวงออร์เคสตรามีชีวิต
ชีวา สัมผัสของเปียนโนเหมือนเปียนโน เสียงร้องเหมือน
เสียงนักร้อง สมกับเป็นมาสเตอร์พีซของ Paul Barton

■ ■■ PSB Imagine Mini
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PSB Image T6
$1298

PSB Image T6 มีผลงานได้มาตรฐานสูงสมฐานะ
แห่งราคา เสียงทุ้ม (ในห้องฟัง) ลงลึกต�า่กว่า 40 Hz 
ธรรมชาติเสียงไปทางอบอุ่น เสียงกลางโอ่อ่า และเสียง
แหลมสะอาดบริสุทธิ์ สามารถเร่งเสียงดังได้อย่างเต็ม
ก�าลังโดยปลอดความเพี้ยนหรือแรงบีดอัดโดยอ�านาจของ
ตัวตู้ เสียงแหลมแผดจ้าเล็กน้อยในย่านความถี่ 4-6 kHz 
ถึงกระนั้นน�้าเสียงของ T6 ยังคงส�าแดงเนื้อหาของดนตรี
การไว้ได้อย่างแม่นย�า ต่อให้เสียงแหลมตอนปลายกร้าน
เล็กน้อย การเชื่อมต่อระหว่างเสียงกลางกับเสียงแหลม
มีรอยขยักอยู่บ้าง น�้าเสียงยังคงมีความราบรื่นกลมกลืน
มากกว่าล�าโพงราคาแพงอีกหลายคู่

HEADPHONES

PSB Speakers M4U 2
$399

นี่เป็นหูฟังที่ออกแบบและพัฒนาโดย PSB ภายใต้
การน�าของ Paul Barton ผู้ก่อตั้ง โดยนัยส�าคัญ M4U 
2 คือหลักฐานของผลผลิตที่หลักแหลม มีแบบแผนที่
มองถึงประโยชน์สูงสุด และบดบังรัศมีเฮดโฟนอื่นๆ ใน
ท้องตลาดไปในเพลาเดียวกัน ทั้งเป็นเฮดโฟนส�าหรับ
ทุกฤดูกาล (headphone for all season) ในเบื้อง
ต้น M4U 2 ได้น�าเสนอการแผ่ขยายน�้าเสียงได้อย่าง
น่าอัศจรรย์ โทน บาลานซ์เป็นธรรมชาติ เสียงร้องก้อง
กังวาน ออกแบบรองรับการตอบสนองความถี่ต�่าไว้อย่าง
แม่นย�า ทั้งน�าเสนอแต่สิ่งที่ดีและมีประโยชน์ทั้งสิ้น แม้ว่า
บางสิ่งอย่างจะพร่องไปบ้าง เช่นระดับความโปร่งใสและ               
ไดนามิคส์ที่ดูอึกทึก แต่สิ่งนี้จะถูกกลบด้วยจุดเด่นของ
วงจร active noise cancellation ที่ออกแบบให้ใช้งาน
ได้สามโหมด หนึ่ง Passive Mode ซึ่งให้น�า้เสียงดีมาก 
โหมดต่อมาเป็น Active Mode ปลดการท�างานของระบบ
ตดัคลืน่รบกวน และสดุท้าย Active Noise Cancellation 
เปิดการท�างานของวงจรตัดคลื่นรบกวน สามารถขจัด
เสียงรบกวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถ้าคุณก�าลังมอง
หาหูฟังเพื่อสนองประโยชน์ในบริบทเหล่านี้ แนะน�าให้
พิจารณาอย่างตั้งใจ

■ ■■ PSB Speakers M4U2

■ ■■ PSB Image T6
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INTEGRATED AMPLIFIERS

NAD C 326BEE
$549

นี่คือ A 3020 แห่งสหสวรรษ โดย C 326BEE แหวก
กรอบที่บรรพบุรุษตีวงไว้ เปรียบได้กับลูกไม้ที่หล่นไกล
ต้นด้วยดุลเสียงที่เป็นธรรมชาติอย่างที่สุด เนื้อเสียง
แน่นหนา บุคลิกอยู่ในความสมดุลและโปร่งใสดีเยี่ยม 
C 326 มีพลังเพียง 50 วัตต์/ข้าง ไดนามิคส์ เรนจ์ดี
เยี่ยม โดยสามารถตอบสนอง Wagner’s Ring ได้อย่าง
น่าตื่นเต้น ในทุกระดับเสียง (Wagner’s Ring; ดนตรี
ประกอบมหาอุปรากร Der Ring des Nibelungen ของ 
Richard Wagner คีตกวีเยอรมัน - ผู้เก็บความ) หรือ
น�้าเสียงที่น่ารักของ Mary Travers (อดีตนักร้องสาววง 
Peter, Paul and Mary - ผู้เก็บความ) ถึงพร้อมด้วยราย
ละเอียดไม่มีอาการเหนื่อยล้าตามวัย Paul Seydor สรุป
ให้ฟังว่านี่คือแอมป์แห่งทศวรรษ ที่สามารถขับล�าโพง            
QUAD 2805s  ที่ขับยากที่สุดของเขาได้อย่างไม่อิดออด

NAD C 390DD
$2599

NAD C 390DD เป็นอินติเกรตเตด แอมป์ที่ได้ 
ผนวกภาค DAC ไว้ในตัว สามารถรองรับสัญญาณดิจิทัล
ในทุกระดับรายละเอียดถึง 192 kHz/24-bit และแปลง
คลื่น PCM แบบ pulse code signal เพื่อเปิด-ปิด   
เอาท์พุท ทรานซิสเตอร์ ท�างานด้วยเทคโนโลยี Direct 
Digital Amplifier ที่เปิดตัวใน NAD Masters Series 
M2 โดยจ�าลองลงมาใช้ใน C 390DD ที่ทางผู้ผลิตใช้เวลา
ในการ R&D ไม่น้อยกว่าสามปี บรรจุคุณสมบัติพิเศษ
ไว้มากมาย รวมถึงการประกอบขึ้นเป็นโมดูลในวงจร
ดิจิทัล เพื่อความสะดวกในการถอดเปลี่ยน พร้อมกับเพิ่ม 
software-based เป็นโพรแกรมที่สามารถปรับปรุงได้
สะดวก และให้มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา มีไดนามิคส์              
เสียงแผ่กว้างเป็นจุดแข็ง ใช้งานง่าย เสียงทุ้มกระชับแน่น
และเปี่ยมด้วยพลัง เสียงแหลมนุ่มนวลเต็มไปด้วยราย
ละเอียด สามารถเข้าชุดกับล�าโพงได้หลากหลายและใน                    
ทุกระดับราคา

■ ■■ NAD C 326BEE

■ ■■ NAD C 390 DD
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C u s t o m   F i l e  ■   ‘Mr.Hires Man’

โ ฮ ม  เ น็ ท เ วิ ร์ ค  ออดิโอ
(ต่อจากฉบับที่ 234)

กลบัมาตามสญัญาหน้าฝนครบั เปียกปอน
กันไปตามๆกัน ดูข่าวแล้วหลายจังหวัด

เริ่มมีน้องน�้ามาเยือนกันแล้ว พาลนึกไปถึง      
ปี 54 ทีเ่ราผ่านกนัมาได้ทลุกัทเุล บางท่านกย็งั

ไม่หายฝันร้ายจากเหตกุารณ์ปีนัน้ ยงัไงคนไทย
ไม่ทิ้งกันครับ ยามมีวิกฤต เรามักมีโอกาสดีๆ
ตามมาเสมอ ได้แต่ขอว่าอย่าให้เกิดเหตุการณ์
แบบนั้นอีกเลยครับ เอ้า 

ต่อจากสองฉบบัทีแ่ล้วในคอลมัน์ “Custom File”                                                                      
คงจะพอจ�ากันได้บ้างนะครับ วันนี้มาแบบ
เต็มๆเลยล่ะกัน ขอทบทวนกันนิดหน่อยว่า 
เราจะสร้างโฮม เน็ทเวิร์ค ออดิโอ แบบง่ายๆ 
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รวดเร็ว เสถียรภาพการท�างาน       
ก็สูงกว่า แต่ถ้าจะเอา NAS แบบ
จรงิจงัมาร่วมใช้งานกม็ข้ีอแนะน�า
ให้เล็กน้อย พอดีกับผู ้เขียนไป
อ่านเจอมาน่าสนใจครับเลยเอา
มาแชร์กันครับ

หลักการพิจารณาเลือกซื้อ 
NAS มางานใช้ในระบบเบือ้งต้น

1. ความจุของฮาร์ดดิสค์ที่
รองรับ อุปกรณ์ NAS มีให้เลือก
แบบที่รองรับการติดตั้งฮาร์ดดิสค์
แบบ SATA ได้ 1, 2 หรือ 4 ตัว     
การติดตั้งฮาร ์ดดิสค ์มากกว ่า       
1 ตวั จะท�าให้เอือ้ประโยชน์ในการ
ท�า RAID 0 เพื่อเพิ่มความเร็วใน
การเข้าถึงไฟล์ และเอื้อประโยชน์
ส�าหรับการท�า RAID 1 หรือ 
5 เพื่อการรักษาความปลอดภัย
ให้กับไฟล์ด้วย ดังนั้นควรเลือก
ซื้อ NAS ที่มีสล็อตส�าหรับเสียบ
ฮาร์ดดิสค์ได้ 2 ตัวเป็นอย่างน้อย 
นอกจากนี้ยังต้องตรวจสอบด้วย
ว่าแต่ละสล็อตรองรับฮาร์ดดิสค์                   
ได้ขนาดความจุสูงสุดก่ี TB ซึง่บาง
รุ่นรองรับขนาดความจุฮาร์ดดิสค์
ได้สูงสุด 3TB ต่อสล็อตเลยทเีดยีว 
(ท�าให้ขยายความจุได้สูงสุด 12TB 
ส�าหรับ NAS แบบ 4 สล็อต)

2. การเชื่อมต่อเข้ากับระบบ
เครือข่าย จะเลือกแบบที่ใช้สาย 
LAN หรือแบบที่เชื่อมต่อผ่าน 
Wi-Fi ดี? อุปกรณ์ NAS แบบ
ที่เชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi จะมีราคา
ที่สูงกว่าแบบที่ใช้สาย LAN แต่
ว ่าแบบ Wi-Fi จะสามารถตั้ง                       
วางไว้ที่จุดใดๆของส�านักงานก็ 
ได้อย่างเรียบร้อยสวยงามโดย
ไม่ต้องเดินสาย LAN มาที่กล่อง 
NAS ให้รกสายตา แต่ว่า NAS 
แบบที่เชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi จะมี
อัตราการถ่ายโอนข้อมูลที่ช้ากว่า 
NAS แบบที่ใช้สาย LAN ดังนั้น

ควรเลือกอย่างไร ซึ่งหลักๆก็ขึ้นอยู ่กับงบ
ประมาณในกระเป๋าแต่ละท่านนั้นแหล่ะครับ 
มีกฏหลักอย่างเดียวครับ ยิ่งแพง ยิ่งดีครับ                                                   
ดีในความหมายผมคือ การเข ้าถึงข ้อมูล 

โ ฮ ม  เ น็ ท เ วิ ร์ ค  ออดิโอ
(ต่อจากฉบับที่ 234)

มีอะไรกันบ้าง ก็ได้แก่ Router Wi-Fi, NAS                                        
(ใช้เก็บเพลง หนัง รูปภาพต่าง หรืองาน
เอกสาร ส�าหรับแชร์ไฟล์ก็ยังได้) การเลือก
ซื้อ NAS ผมก็ได้แนะน�าไปแล้วเบื้องต้นว่า

ถ้ารูปแบบการใช้งานจ�าเป็นต้องมีการโอนไฟล์
ขนาดใหญ่กับ NAS อยู่อย่างสม�่าเสมอหรือ
จ�าเป็นต้องมีการสตรีมไฟล์วิดีโอความละเอียด
สูงแบบ HD ก็ควรใช้ NAS แบบที่ใช้สาย LAN 
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แต่ส�าหรับส�านักงานทั่วๆไปที่จัดเก็บเพียงไฟล์
เอกสาร หรืองานขนาดเล็กก็สามารถเลือก               
ใช้ NAS แบบ Wi-Fi ได้ นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์
การเข้าถงึไฟล์จากนอกสถานทีผ่่านบรกิารคลาวด์ 
ที่นอกจากจะช่วยให้เราสามารถเข้าถึงไฟล์ที่
จ�าเป็นส�าหรับการท�างานได้จากทุกท่ีทุกเวลา
ผ่านอินเทอร์เน็ตแล้ว ยังสามารถแชร์ไฟล์                                               
ให้กับคนภายในบ้านหรือเพื่อนๆได้สะดวก
อีกด้วย

3. ฮาร์ดแวร์ภายใน NAS สเปคของ
ฮาร ์ดแวร ์ภายใน NAS มีส ่วนส�าคัญต่อ
ความเร็วในการเข้าถึงไฟล์ เพราะ NAS น้ัน
คล้ายกบัเครือ่งคอมพวิเตอร์ทีม่ซีพียีแูละหน่วย
ความจ�าแรมท�างานอยูข้่างในนัน้ และแน่นอน
ว่า NAS ทีร่นัด้วยซพียีคูวามเรว็สงูและมหีน่วย
ความจ�าแรมขนาดใหญ่ ย่อมท�าให้พนกังานเข้า
ถึงและเรียกใช้ไฟล์ได้รวดเร็วกว่า โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งน�ามาท�างานทางด้านมัลติ-มีเดีย 
จ�าเป็นต้องมกีารเรยีกใช้ไฟล์ภาพความละเอยีด
สูง หรือเรียกใช้ไฟล์วิดีโอที่เก็บอยู่ในอุปกรณ์ 
NAS อยู่เป็นประจ�า สมควรอย่างยิ่งที่จะต้อง

พิจารณาเลือกใช้ NAS ที่รันด้วยซีพียูความเร็ว
สูงและหน่วยความจ�าแรมขนาดใหญ่ (NAS 
บางรุ่นสามารถเพิ่มขนาดแรมได้) 

 อาจจะเป็นทางการไป แต่ผมเชื่อว่า
ท่านที่คิดจะลงทุนจริงจังกับการน�า NAS 
มาใช้งานก็จะใช้งานแบบนี้คุ ้มกว่าครับ แต่
บางท่านอาจจะเล่นแบบข�าๆ หรือไม่อยาก                 
เสียเงินมาก ก็เอาแบบที่ผมเคยแนะน�าไป
แล้วมาใช้งานได้เลยครับ สะดวกดี และที่จะ                                           
ลืมไม่ได้ อย่าลืมมองหามาตรฐาน DLNA 
(Digital Living Network Alliance) และ 
NAS แทบทุกรุ ่นในปัจจุบันก็มักจะมีฟีเจอร์
นี้เป็นมาตรฐานอยู่แล้ว เพื่อการเชื่อมต่อที่
เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบ นอกจากนั้น
ก็มีอุปกรณ์ที่เราจะมาต่อเพื่อที่จะส่ังเล่นจาก 
NAS ลูกเดียวนี้แหล่ะครับ ซึ่งถือเป็นหัวใจเลย
นะครับ ว่าจะใช้งานง่ายสะดวก สบายจริงหรือ
เปล่า ตลอดจนหน้าตาตวั APP ทีน่�ามาควบคมุ 
มีความเสถียรเพียงใดด้วย มาเริ่มกันเลย 

ตามไดอะแกรม สมมุติผมมีชุดฟังเพลง        
ดหูนงั ทัง้หมด 3 ชดุ ซึง่อยูแ่ต่ละห้อง ห้องแรก     

ชุดฟังเพลง เป็น NAD Masters Series ทั้ง
ชุด M2, M50, M52 จากชุดนี้จริงๆผมก็มีตัว
เก็บข้อมูลเพลงชั้นดีอย่าง M52 อยู่แล้ว จะไป
หา NAS มาต่อให้ยุง่ยากท�าไม อ่ะก็บางทมีปีาร์ตย์ี 
หรือเพลงอีกแนวที่เป็นของสมาชิกท่านอื่นใน
บ้าน ที่บางครั้งเรานึกครึ้มอกครึ้มใจอยากฟัง
บ้าง เราก็สั่งงานให้ M50 อ่านไฟล์เพลงจาก 
NAS ได้สบายมาก แค่เซ็ทคอนฟิกใน APP 
M50 Remote ให้รู้จักกับ NAS ที่อยู่ในวงแลน
เท่านัน้ กส็ามารถสัง่เล่นได้เลยง่ายไหมล่ะครบั

อีกชุดหนึ่งอยู่ด้านล่างชุดโฮม เธียเตอร์ 
A/V Receiver NAD T 777 กับเครื่องเล่น
บลู-เรย์ NAD T 567 ผมก็ใช้วิธีการเดียวกัน 
แต่อันนี้จะมีวิธีเพิ่มขึ้นนิดหน่อยครับ คือท่าน
ต้องเอาเครื่องเล่นบลู-เรย์นี้ไปร่วมแจมกับวง
แลน Wi-Fi ในบ้านเสียก่อน แค่เอา password 
security ไปป้อนในหน้า Setup Network        
ให้เรียบร้อยเสียก่อน แต่ถ้าท่านคิดว่าวิธีการ
นี้ยุ่งยากล�าบาก ก็มีอีกทางเลือกให้ท่าน คือ
เล่นกันแบบตรงๆ แค่ท่านลากสายแลนจาก
ตัว Router มาเข้าที่ตัว NAD T 567 ได้เลย 
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แค่นี้ให้ Router ท�างานอัตโนมัติ ตัว NAD                
T 567 ก็เข้าไปอยู ่ในวงแลนได้ทันที จาก
นั้นท่านก็สามารถสั่งเล่นเพลง หนัง ดูภาพ                            
จาก NAS ลูกเดียวกันนี้ได้เช่นกัน

อี กชุดหนึ่ งผมต ่อ กับระบบมัลติ -รูม 
ของ Russound ภายในบ้าน ในระบบจะ                          
ประกอบไปด ้วย Control ler Ampl i f ier                           
C-Series  และ Source ของทาง Russound 
เอง DMS3.1 Digital Media Streamer ตัว
ล่าสุดที่ความสามารถหลากหลาย ตัวระบบก็
ต้องมีสายแลนจากตัว Router เหมือนระบบ
อื่นเช่นกัน เพื่อให้ระบบอยู่ในวงแลนเดียวกัน 
และทัง้ระบบนีส้ามารถควบคมุเพลงผ่าน App 
MyRussound (ท่านสามารถ Download                                         
จาก App Store) ควบคุมได้ทุกอย่างใน
ระบบ ตลอดจนค่าคอนฟิกของระบบก็เลือก
ตั้งได้ตามใจชอบเลย ในหน้าแอพหลักๆท่าน
สามารถเลอืกโซนทีต้่องการเล่น เลอืก Source 
ที่ต้องการเล่น ขอให้ดูรูปตามนะครับ ที่หน้า
แอพให้เราเลือกไปที่เมนู Media Server >                   
จะแสดงรายชื่อ NAS หรือ PC ที่แชร์อยู่ว่า
เราจะเลอืกเล่นจากอะไร > เลอืกเข้ามาที ่NAS 
แล้ว จะโชว์ภายในเป็น 3 โฟดเดอร์ Music, 
Photos, Videos เราก็เลือกไปที่ Music > 
จากนั้นเรายังสามารถเลือกย่อยเข้าไปได้อีก 
ผมลองเลือกเป็นแบบ Album ดู > จากนั้น
เลือกอัลบัมที่เราต้องการฟัง ก็จะแสดงรายชื่อ
เพลงทัง้หมดในอลับมั ทนีีเ้ลือกเพลงทีต้่องการ
ฟังได้เลย สะดวกสบายจริงๆ รายละเอียดชื่อ
เพลง ชื่ออัลบัม ชื่อศิลปิน มาครบถ้วน และ
ตัว DMS3.1 ยังแบ่งเป็น 3 Source อิสระ ท�า              
ให้แต่ละ Source ท่านเลือกเล่นเพลงตามใจ
ชอบได้เลย จาก NAS ลูกเดียวกันนี้ 

จากทั้งสามซิสเต็มที่กล่าวมานี้ ท่านจะ
เห็นได้ว่าคุ้มจริงๆที่จะมาสร้างโฮม เน็ทเวิร์ค 
ออดิโอ ไว้ใช้งานที่บ้าน หากท่านไม่เข้าใจตรง
ไหน หรือจะเริ่มยังไงดี ไปฝากค�าถาม หรือ
ข้อความ ไว้ได้นะครับที่ Facebook หน้าแฟน
เพจ www.facebook.com/MultiroomAudio 
ทางทีมงานพร้อมให้ค�าปรึกษาท่านอย่าง       
เต็มที่ มีโอกาสผมจะแยกย่อยสามระบบนี้               
ให้เห็นภาพเต็มๆ ว่าใช้งานจริงตามที่ผม                                                     
ได้กล่าวมาไหม ติดตามต่อในหน้าแฟนเพจนะ
ครับ ฉบับนี้ขอตัวลาไปก่อน กราบสวัสดี _/\_
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E q u i p m e n t Review ■

   
องอาจ บุตรเริ่ม

NAD C 516BEE

เคยมีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าการมาถึงของคอมพิวเตอร์มิวสิค  
ในรูปของไฟล์ MP3, WAV… หรือ FLAC จะมีผล      
กระทบต่อการด�ารงอยู่ของเคร่ืองเล่นคอมแพ็คท์ ดิสค์ 
หรือไม่?

 ไม ่มี ใครปฏิ เสธทฤษฎี  แต ่ ไม ่ ใช ่ ในทางปฏิ บัติ                  
เมื่อไฟล์เพลงดิจิทัลที่มีให้ดาวน์โหลดจากผู ้ให ้บริการ         
ผ ่านโครงข ่ายอินเทอร ์เน็ตยังมีข ้อจ�ากัดหลายด้าน                 
ไหนจะเป็นจ�านวนของเพลงที่นักฟังเพลงชอบพอ ไหนจะ
เป็นมาตรฐานของคุณภาพเสียง ต่อให้เป็นเพลงตระกูล 
FLAC ที่กล่าวกันว่าไม่มีการสูญเสียของสัญญาณ แต่เพ่ือ
เข้าถึงประสิทธิภาพสูงสุดของไฟล์เพลงตระกูลดังกล่าว       
จะต้องผลิตขึ้นด้วยกรรมวิธีเฉพาะ หรือน�ามาจากมาสเตอร์
คุณภาพสูงที่ใช้ในห้องบันทึก การส�าเนาด้วย LP หรือ CD 
Ripper ไม่ได้เป็นหลักประกันว่าท�าให้คุณภาพเสียงดีเป็นที่
น่าพอใจ ในขณะที่โอกาสด้อยกว่าหรือเพี้ยนไปจากต้นฉบับ
มีอยู่สูง

ทั้งนี้ ยังไม ่รวมวิธีจัดการกับแผ่นลองเพลย์และ         
แผ่นซดีทีีส่ะสมไว้จ�านวนนบัพนั นบัหมืน่อลับมัจะเอาไปท�า
อะไรต่อจากนั้น ในวันที่ทุกคนหันหน้าพึ่งพาไฟล์เพลงจาก
คอมพิวเตอร์กันหมด

โชคดีข้อกังวลนี้ยังอยู ่ในวงจ�ากัด นักฟังเพลงส่วน
ใหญ่ยังคงฝากความหวังไว ้กับสื่อในรูปแบบของแผ่น
ลองเพลย์และซีดีที่มีอยู่เป็นจ�านวนมากได้ มากพอท่ีจะ
ไม่ล้มหายตายจากไปในเวลาสั้นๆ โลกเครื่องเสียงจึงยังมี
ผู้ผลิตเครื่องเล่นแผ่นเสียงและคอมแพ็คท์ ดิสค์ ออกมา            
ให้ใช้งานอยู่มิได้ขาด รวมถึง NAD C 516BEE เครื่อง
คอมแพ็คท์ ดิสค์ จากผู้ผลิตท่ีใส่ใจคุณภาพ รูปร่างหน้าตา 
และราคามุ่งเจาะกลุ่มมหาชนนิยม

C o m p a c t  D i s c  P l a y e r

คุณสมบัติ

รูปพรรณของ NAD C 516BEE ยังคงเรียบง่ายและมี
เอกลกัษณ์เฉพาะตวั ตวัแท่นบางๆ หนาเพยีง 7 เซนตเิมตร 
หน้าปัดกว้าง 43.5 เซนตเิมตร เพยีงพอแก่การวางต�าแหน่ง
จานโหลดแผ่น  สวิทช์เปิด/ปิด จอแสดงผล และปุ่มสั่งงาน
อกีหกปุม่ ลกึ 24.9 เซนตเิมตร ด้านหลงัมขีัว้ต่อสญัญาณทัง้
อะนาลอ็กและดจิทิลั (Toslink Optical และ Coaxial RCA) 
แท่นเครื่องพ่นด้วยสีเทาเข้ม เป็นรุ่นที่ปรับปรุงและพัฒนา
ขึ้นจาก NAD C 515BEE โดยใช้ชิพ 24/192 Cirrus Logic 
Delta/Sigma DAC รุ่นใหม่ล่าสุดที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว
ว่าให้ไดนามคิทีม่คีวามแม่นย�าสงู รวมถงึมกีารปรบัปรงุภาค 
อะนาล็อกดีขึ้น วงจรเสียงท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ท�าให้ได้มิติสเตรีโอสะอาด แม่นย�า มีเบสส์กระชับ 
ราบรื่นและให้น�า้เสียงที่ปลอดจากความเพี้ยน

ถูกออกแบบให้สามารถเล่นได้กับแผ่น CD, CD-R,  
CD-RW เล่นเพลง MP3 และ WMA ได้ด้วยน�า้เสยีงทีด่กีว่า
ในเครื่องเล่น MP3 หรือ WMA ทั่วไป มีรีโมท คอนโทรล 
ให้ใช้งานได้เพื่อความสะดวกควบคุมสั่งการ

การทดสอบ

อุปกรณ์ร่วมทดสอบประกอบด้วย NAD C 356BEE 
อินติเกรตเตด แอมป์ที่มีก�าลังขับ 80 วัตต์/ข้าง (ที่โหลด 8 
และ 4 โอห์ม) ล�าโพง PSB Image B5 และ NHT Classic 
Three สายสัญญาณ Supra ทุกจุดเชื่อมต่อ เหตุที่ใช้ล�าโพง
สองคู่เข้าร่วมทดสอบครั้งนี้ เกิดจากการประเมินค่าของ                  
C 516BEE ต�่าไปนิด เข้าใจว่าสมรรถนะของเครื่องเล่นซีดี
ทีม่ค่ีางวดระดบัหมืน่กว่าบาท น่าจะเหมาะสมกันดกัีบล�าโพง
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ครอบคลุมย่านความถี่เสียง มีแรงกระแทกที่หนักหน่วง 
จากแทร็ค It’s not Easy Being White ในแผ่น Wilson 
Audio-Catch the Vision of Sound มีฟรอนท์สเตจ,  
แบ็คสเตจ และเซ็นเตอร์สเตจที่น�าไปเทียบเคียงกับเครื่อง
ไฮ-เอ็นด์ได้สบาย ที่ส�าคัญคือการถ่ายทอดบรรยากาศการ
ร้องร�าท�าเพลงของนักร้องนักดนตรีได้อย่างมีชีวิตชีวา เป็น
เสียงที่เปิดโล่ง โปร่งใสเหมือนได้เข้าไปนั่งอยู่ในห้องอัด                                
ในแทรค็ Liebesleid เสยีงหยอกล้อของไวโอลนิและเปียนโน 
ไม่เพียงแค่ฟังไดส้นุกสนาน ยังสัมผัสได้ถงึธรรมชาติที่ผสม
กลมกลืนกันอย่างลงตัว

กับเพลงร็อคอย่าง Tea in the Sahara ในอัลบัม       
The Police-Synchronicity (A&M 393735-3) เสียง        
แหบเสน่ห์ในแบบฉบับของ Sting มีความเหมือนจริงสูง
มาก เสียงกลอง เครื่องเคาะจังหวะชัดเข้ม มีเนื้อเสียง          
มรีายละเอยีดให้สมัผสัได้ถงึความหนกัแต่นุม่คละเคล้าอยูใ่น
น�า้เสยีง ซึง่หาได้ไม่บ่อยนกัในเครือ่งเล่นซดีทีีก่�าหนดเพดาน
ราคาไว้ในวงเงินหมื่นต้นๆ

สรุป

C 516BEE สามารถฟังเพลงได้หลากหลาย ครอบคลมุ
ทั้งคลาสสิค แจสส์ และร็อค มีไดนามิคที่เปี่ยมด้วยพลังใน
มนต์เสน่ห์แห่งดนตรกีาร และให้เสยีงเพลงได้เป็นธรรมชาติ 
เป็นเสียงดนตรีที่ไม่มีเค้าโครงของอีเล็คทรอนิคส์เจือปน 
แนะน�าอย่างยิ่งไม่เฉพาะผู้ที่ก�าหนดวงเงินงบประมาณแค่
หลักหมื่นต้นๆสูงกว่านั้นก็ไม่ขัดข้อง 

สอง-ทาง อย่าง PSB Image B5 ซึ่งก็ไม่น่าจะผิดพลาดไป
จากนีเ้มือ่หยบิแผ่นซดีทีัว่ไปเปิดฟังฆ่าเวลา รอให้วงจรอเีล็ค-
ทรอนคิส์ในระบบรวมทัง้ล�าโพงอุน่เครือ่งให้เข้าที ่เสยีงเพลง
ที่ได้ฟังมีความไพเราะรื่นหูดีทีเดียว เสียงทุ้ม กลาง แหลม 
มากันครบสมควรแก่ฐานะ ต่อเมื่อเวลาผ่านไปจนมั่นใจว่า
เครื่องเคราในซิสเต็มท�างานได้ที่ดีแล้ว จึงหยิบเอา Daddy 
Trane & Cousin Wayne/Aurora (Denon CD GES-9515) 
ขึ้นมาเปลี่ยน เท่านั้นแหละคุณเอ๋ย ท�าผมเปลี่ยนความคิด
เลย จากที่ไม่ได้คาดหวังสาระอะไรมากมาย ท�าให้รีบควาน
หาสมุด ปากกาข้ึนมาจดบันทึกสิ่งท่ีได้ยินได้ฟังอย่างตั้งใจ 
ซึ่งได้พบว่าสุ้มเสียงที่ C 516BEE บอกผ่าน PSB Image 
B5 นั้น ไม่ธรรมดาอีกต่อไปแล้ว ทั้งเสียงเครื่องเป่าทอง
เหลือง ดับเบิลเบสส์ เสียงกลองชุด แฉ-ฉาบ พร่างพรูออก
มาด้วยบรรยากาศท่ีสนกุสนาน ปลกุชวีติในวนัทีท้่องฟ้าเจิง่
นองด้วยน�้าคึกคักข้ึนมาในฉับพลัน กระน้ันยังพบว่ามีบาง
สิง่บางอย่างพร่องไป เฝ้าสงัเกตอยูน่านพอสมควรได้จงึค้น
พบว่า สิ่งน้ันคือเวทีเสียงค่อนข้างจ�ากัด ความสูงต�่าพอได้ 
ด้านกว้างพอไหว ความลกึนีส้ติืน้เกนิไป ให้ความรูส้กึเหมอืน
นักดนตรีเล่นเรียงเกือบเป็นแถวหน้ากระดาน จึงน�า NHT 
Classic Three เข้ามาเปลีย่น แล้วเล่นแทรค็ Daddy Trane 
& Cousin Wayne ใหม่ ได้ผลดีขึ้น ดนตรีมีช่องว่างมากขึ้น 
เวทีด้านลึกแยกได้เป็นชั้นๆ มีหน้า หลัง และเวทีตรงกลาง
เพิม่เข้ามา ในขณะทีด้่านกว้างของเวทขียายออกไปมากขึน้ 
ความสูง-ต�่าสอดคล้องต้องกันกับอย่างเป็นสัดส่วน

ในแทร็ค Powerful Music for Organ, Winds, Brass 
& Percussion/Pomp & Pipes (RR-58CD-HDCD) ยิ่ง
ท�าให้เห็นชัดเจนว่า C 516BEE สามารถให้ในสิ่งที่เกิน
ความคาดหวังของผู้ฟัง ด้วยเสียงที่เกินตัว ไดนามิคกว้าง
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I n - H o u s e Test ■

   
Mr.Hires Man

NAD D 1050
U S B  D A C

กลับมาพบกันอีกครั้งครับ ส�าหรับการทดสอบเครื่อง
เสียงใหม่ล่าสุดจาก NAD ผู้เขียนต่ืนเต้นไม่น้อยที่
มีโอกาสได้ทดลอง DAC ตัวใหม่ล่าสุดของ NAD   
ตัวนี้ ทราบว่ายังเป็นตัวส�าหรับส่งให้ทดสอบ ที่ส่งให้

ตัวแทนจ�าหน่าย NAD ในแต่ละประเทศ ยังไม่ใช่ตัวท่ีวาง
จ�าหน่ายกันจริงๆ ก็ยิ่งอดแปลกใจไม่ได้ว่า ถ้าตัววางขาย
จริงน�้าเสียงจะขนาดไหน จะจริงดังที่ผมกล่าวหรือไม่ ตาม
ไปชมกันเลยดีกว่าครับ 

NAD เริ่มตลาด DAC มาน่าจะสามปีได้แล้วครับ     
โดยได้พัฒนาตัว Masters Series ขึ้นมาก่อน ดังที่เรา
ทราบกันไปแล้วว่า Direct Digital ของทาง NAD นั้นจะไม่
เหมือนชาวบ้านชาวช่องเค้า แต่ด้วยศาสตร์การออกแบบ
นี้แหล่ะ ที่สามารถพิชิตปัญหารูปแบบเดิมๆของสัญญาณ
ดิจิทัลแบบต่างๆให้เหลือน้อยที่สุด จนมากลายเป็น NAD 
M2 การนัตรีางวลัทกุสถาบนัทีม่ ีว่าเป็นแอมป์ดจิทิลัทีเ่สยีง
ดทีีส่ดุตัง้แต่ได้ฟังแอมป์ดจิทิลักนัมาเลยทเีดยีว จากนัน้ปีถดั
มา ตามกระแสเรยีกร้องของแฟนๆทาง NAD ได้ซุม่พฒันา
ต่อยอดจากความส�าเร็จของเจ้า NAD M2 คลอดออกมา
เอาใจแฟนออดิโอไฟล์ที่นิยมเล่นไฟล์เพลงจากคอมพิวเตอร์ 
หรือเครื่อง Mac ซึ่งกระแสปัจจุบัน การจ�าหน่ายเพลง
ผ่านการดาวน์โหลดนั้นสูงข้ึนเป็นอย่างมาก สวนทาง
กับยอดขายของแผ่นซีดีที่นับวันลดลงอย่างน่าใจหาย 
และไฟล์ที่ให้ดาวน์โหลดกันนั้นท่านยังสามารถเลือกซื้อ                                                                  

ว่าจะไฟล์ที่มีความละเอียดขนาดไหนกันได้ด้วย มีตั้งแต่ 
FLAC ไฟล์ที่เริ่มต้นคุณภาพเทียบเท่าแผ่นซีดี แต่ท่านไม่
ต้องเก็บแผ่นซีดีกันอีกต่อไปให้ยุ่งยาก ไปจนถึงไฟล์ Studio 
Master ที่ทางต้นสังกัดอ้างว่าคุณภาพเทียบเท่ากับไฟล์ที่
เพ่ิงบันทึกสดจากหน้าคอนโซลในสติวดิโอก็ไม่ปาน ซึ่งไฟล์
ยิง่มีความละเอยีดมากแค่ไหน ขนาดของไฟล์กใ็หญ่เป็นเงา
ตามตวั และ DAC ในรปูแบบเครือ่งแยกชิน้ในมาสเตอร์ซรีส์ี
กไ็ด้ฤกษ์เปิดตวัออกมาในนาม NAD M51 ซึง่ก็คอืภาคดจิิทลั
ของเจ้า NAD M2 นัน้เอง ทีก่ารท�างานของภาค Digital to 
Analog ทีม่าพร้อมกบัสถาปัตยกรรมของชพิตวัทอ็ปสดุจาก 
Zetec  แบบ 35 Bit ท�างานอ้างอิงตามสัญญาณนาฬิกา
สูงถึง 108 MHz และท�าการ Resamples หรือการสุ่มค่า                                                                      
สัญญาณ PCM ที่เข้ามาแปลงให้เป็นสัญญาณแบบ PWM            
ที่อัตราการสุ ่มสูงถึง 844 kHz และยังท�างานแบบ                                                 
ดิเฟอร์เรนเชียนโหมดที่มีความเที่ยงตรงมากกว่าแบบ
ธรรมดาถึงสองเท่าตัว จึงไม่แปลกใจที่เล่นแค่ไฟล์ริบเพลง
จากซดีธีรรมดากไ็ด้คณุภาพเสยีงทีไ่ม่แพ้เล่นจากไฟล์ไฮ-เรส
เท่าไรเลย 

แต่การพัฒนาไม่หยุดเพียงเท่านั้น M51 นั้นไม่มีการ
ลอ็คสเปคมาทัง้ทกีจ็ดัเตม็มาทัง้ช่อง HDMI และ ช่อง USB 
ที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของเหล่าออดิโอไฟล์ แบบไฟล์เพลงกัน
เลยทีเดียว และไม่ผิดหวัง เจ้า NAD M51 นี้ก็กวาดรางวัล
มาทุกสถาบันมาเช่นกัน เข้าไปอยู่ในกลุ่มของ DAC ยี่ห้อ
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USB นี้รับสัญญาณได้ถึง 192K เทียบเท่าเครื่องไฮ-เอ็นด์                                  
ว่ากันไปนั้นเลย!! 

เมื่อผู ้ เขียนรับกล ่องมา ตอนแรกก็อดแปลกใจ                   
ไม่ได้เพราะสะดดุตาตัง้แต่การแพค็เกจจิงเสียแล้ว ทาง NAD 
เน้นดไีซน์ใหม่หมด นกึไปถึงกล่องอปุกรณ์พวกกล้อง เครือ่ง
โน้ตบุค หรืออุปกรณ์ Gadget ขนาดไม่ใหญ่สามารถหิ้วไป
ไหนมาไหนได้อย่างสบาย ในกล่องจะมีแค่แผ่นพับอธิบาย
คร่าวๆ ให้ท่านทราบว่าสามารถต่อแบบไหนเพื่อเอาไปใช้
งานในแต่ละแบบมีอะไรบ้าง ส่วนใครอยากได้คู่มือก็ให้ไป
ดาวน์โหลดเอาในเว็บของ NAD เอง ง่ายดีเน้อะ เนื่องจาก
ลดการใช้กระดาษเพื่อช่วยประหยัดทรัพยากรของโลก          
ลดการตัดไม้ท�าลายป่า เพื่อที่จะเอามาท�ากระดาษ 

ตัวเครื่อง D1050 เองก็ถูกเปลี่ยนรูปแบบไปสิ้นเชิง 
มีขนาดใหญ่กว่าฝ่ามือนิดหน่อยเองครับ ผิวนิ่มๆเหมือน
ยางแต่ก็ไม่น่าใช่ สามารถวางได้ทั้งแนวตั้ง และแนวนอน 
หน้าด้าน และด้านบนของตัวเครื่อง เป็นวัสดุ อะคิลิกสี
ด�า เหมือนกับตัวเครื่อง ด้านหน้ามีแค่โวลูมหนึ่งตัว และ
ช่อง Headphone และหน้าจอจะแสดงผลก็ต่อเมื่อมีการ
ต่อช่องสัญญาณอินพุท และโชว์สัญญาณที่ป้อนเข้ามานั้น 
ความละเอียดของไฟล์ขนาดเท่าใดบ้าง มีตั้งแต่ 44.1, 48, 
96, 192 ส่วนตัวโวลูมนั้นก็เอาไว้ใช้ปรับระดับความดัง เมื่อ
ใช้กับช่องเฮดโฟนด้านบน มีแค่สองปุ่ม คือ ปุ่มเปิด-ปิด
เครื่อง กับปุ่มส�าหรับเลือกช่องสัญญาณ มีทั้งหมด 5 ช่อง                

อื่นที่ค่าตัวแพงกว่า 5-10 เท่าตัวเลยก็มี ซึ่งในเมืองไทย                                                                
ก็เช ่นกัน สินค ้าเข ้ามาแต่ละล็อทต่างถูกจับจองกัน            
ล่วงหน้า ตัวโชว์ตามสาขาก็ถูกลูกค้าแฟน NAD ขอซื้อกัน
ไปหมด เรียกว่ามาเงียบๆแต่แรงดีไม่มีตก จนมาถึง 2013 
ทาง NAD ก็ได้แง้มๆออกมาเป็น D Series จะมาทั้งหมด 
3 ตัว D3020, D7050 และ D1050 

โดยตัวแรก D3020 Hybrid Digital Amplifier              
คือต�านานหน้าต่อไปที่เป็นอินติเกรตเตด แอมป์ ไฮบริด
ตัวแรกจาก NAD ที่น�าชื่อรุ่น 3020 ตัวดังในอดีตกลับมา
อีกทีในยุคที่ดิจิทัลเฟื่องฟูสุดๆ แต่ถูกอัดด้วยเทคโนโลยีมา
เต็มเปี่ยม 

ตัวถัดมา D7050 Direct Digital Network Amplifier 
เหมาะส�าหรบัท่านทีน่ยิมเล่นไฟล์เพลงผ่านอปุกรณ์สมาร์ท
โฟน หรอืแทป็เลต็ ผ่านการสตรมีมิง่ทกุรปูแบบ ทัง้ Airplay,                                                       
Bluetooth AptX เรียกว่าจัดเต็มมาเลยไม่ต้องหาอุปกรณ์   
เสริมใดๆมาช่วยแล้ว 

แต่ในฉบับนี้ผมจะขอกล่าวแนะน�าตัว D1050 กันก่อน
แล้วกัน เอาพอได้ทราบแนวเสียงแนวทางการต่อใช้งาน 
ตลอดสองสัปดาห์ที่มีโอกาสได้ทดลองฟังนั้น ก็พบว่า NAD 
ก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัวแล้วครับ ไม่ได้มีสินค้าเฉพาะ
ไลน์ทีเ่ป็นไฮ-เอน็ด์อย่าง Masters Series เพยีงอย่างเดยีว 
และต่อเนื่องจากเจ้า D1050 นี้เป็น DAC เพียวๆที่พกพา
ความสามารถมาเต็มกล่อง และที่ส�าคัญไฮไลท์อยู่ที่ช่อง 
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Coax 1, 2 Optical 1, 2 และ USB มีช่องต่อภาคจ่ายไฟ
แบบ DC ภายนอก ซ่ึงตรงนีน่้าจะถกูใจนกัอพัเกรดท้ังหลาย
ที่สามารถหาภาคจ่ายไฟแบบเจ๋งๆมาลองสับเปลี่ยนได้ น่า
จะท�าให้คณุภาพเสยีงดขีึน้อกีพอสมควร และทีน่่าแปลกใจไม่                        
น้อยส�าหรับผู้เขียนคือ ช่องเอาท์พุทมีมาให้ท้ังแบบต่อตรง
แบบ RCA และช่องแบบ Balance อย่างที่บอกไปข้างต้น
ว่ามางวดนี้ NAD จัดเต็ม ใส่รายละเอียดมาทุกกระเบียด
นิ้ว ถึงแม้จะไม่ใช่ Masters Series ก็จัดมาเต็มแบบนี้ก็
ขอลองให้ครบทุกช่องสัญญาณ รายละเอียดของตัววงจร                                 
ยังไม่มีอะไรบอกมามากมายว่าเป็นชิพของยี่ห้ออะไร แต่
ทราบว่าเป็นการใช้สถาปัตยกรรมของ Delta Sigma ที่มา
พร้อมกับโอเวอร์ แซมพลิง ฟิลเตอร์ แบบล่าสุดที่ช่วยตอบ
สนองความถีส่งูได้ดกีว่าเดมิมากๆ และแยกภาคจ่ายไฟออก
ไปด้านนอก เพื่อลดสัญญาณรบกวนต่างๆท่ีเข้ามารบกวน
สญัญาณนาฬิกาทีใ่ช้ส�าหรบัอ้างองิในภาคดจิทิลั ส่งผลให้ไม่มี
อาการทีเ่รยีกว่า Digital Timing Errors  ถอืว่าแจ่มสดุๆเลย

บรรดาเครื่องและล�าโพงท่ีผู้เขียนน�ามาทดสอบด้วยมี
อะไรบ้างมาดูกัน

แอมปลิไฟเออร์ NAD C 375BEE, C 326BEE ล�าโพง 
PSB Imagine T, Image B5, NHT Classic Three                 
หูฟัง PSB M4U 2 สายล�าโพงสายสัญญาณ Supra 
EFFI, Ply3.4S สาย USB 2.0 ของ Supra เช่นกัน                                                          
ความยาว 4 เมตร คอมพิวเตอร์โน้ตบุคของ Asus ลง                                                               

OS Windows  7 Ultimate แบบ 32Bit โพรแกรมที่ใช้เล่น
ไฟล์เพลง jRiver 18, Foobar2000, Macbook Pro  2012  
OS X Lion Mountain, Maverick โพรแกรมที่ใช้เล่นไฟล์
เพลง Amarra 2.5.4 ไฟล์เพลงส่วนใหญ่ที่เอาทดสอบเป็น
แบบ FLAC 24/96 รองลงมา 24/88.2 และ 24/192 ไฟล์
เพลงที่ริบจากแผ่นซีดีผมเลือกใช้ไฟล์แบบ AIFF ซึ่งชอบ
เป็นการส่วนตวัครบั รูส้กึว่าได้เนือ้เสยีงทีเ่ข้มข้นกว่า แต่ของ
แบบนี้ลางเนื้อชอบลางยาครับ เพราะถ้าเล่นกับ Windows 
ผ่านโพรแกรม jRiver 18 รูส้กึว่าไฟล์ FLAC จะได้ความไหล
ลื่นกว่าอยู่ไม่น้อยเหมือนกัน  

เมือ่เสยีบ Adapter DC 5 V เข้ากบัตวัเครือ่งแล้วจะมไีฟ
ที่ปุ่มเปิด-ปิดเป็นสีส้ม และเมื่อกดแตะที่ปุ่มไฟจะกลายเป็น
สีขาว ข้างๆก็จะมีไฟสีขาวโชว์สัญลักษณ์คล้ายตัว S  ก็คือ
ปุ่มกดเลือกแหล่งโพรแกรมที่เราน�ามาต่อเล่นด้วยนั่นเอง 
ด้านหน้าเครื่องก็โชว์ว่าเรากดเลือก Source อยู่ แต่ของ
ผมเสียบสาย USB ไว้กับเครื่องคอมโน้ตบุค ด้านหน้าก็โชว์
เป็น USB 192 

น�า้เสยีงแรกทีไ่ด้ยนิ ผมรูส้กึว่าท�าไมน�า้เสยีงมนัเรยีบๆ
อย่างนีว้้า เลยเปิดทิง้ไว้สักอลับมั หากาแฟทานสักแก้วก่อน
ดีกว่า พอกลับมานั่งอีกที แฮะได้เรื่องเลย เสียงร้องหลุด
ลอย ชิ้นดนตรีอิสระไม่ได้เล่นกันเป็นวงเล็กๆแบบครั้งแรก 
เอาล่ะโว้ยเริ่มเลือกเพลงที่ตัวเองอยากฟังไปสัก 30 เพลง 
เรยีกว่าฟังมาราธอนกนัเลยดกีว่า หลายเพลงทีฟั่งเทยีบกบั
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แผ่นซีดีที่เป็นอัลบัมเดียวกัน ยืนยันได้เลยว่าเครื่องเล่นซีดี
ต่อไปอาจเป็นทางเลือกที่สอง แต่ถ้าใครยังไม่พร้อม หรือมี
แผ่นซีดีเยอะมากสะสมไว้เป็นพันๆแผ่นยังไม่พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงในคร้ังน้ีก็ไม่ว่ากัน แต่ขอนิดนะครับ มาลอง
ฟังดกู่อน อาจมเีปลีย่นใจกนัได้ ออิ ิผมเริม่ฟังจากไฟล์ไฮเรส 
ก่อน แล้วค่อยมาไฟล์เพลงที่ริบจากแผ่นซีดี 

อัลบัม The Ray Brown Trio  > Live at the Loa 
summer wind อัลบัมนี้เยี่ยมทั้งไดนามิคและบรรยากาศ 
ในแทร็ค The Real Blues เป็นแทร็คที่เก็บบรรยากาศ
ได้เย่ียมยอดมาก ขณะท่ีข้ึนอินโทรเพลงเดินเบสส์ก�าลัง                  
ได้อารมณ์ได้สกัแป๊ะหนึง่ กมี็เสยีงกริง่โทรศพัท์ดงัอยูไ่ม่ไกล
มาก แต่พอให้ได้ยินชัดเจน แต่อารมณ์ศิลปินก็ไม่ได้หยุด
ชะงักแต่อย่างใด ก็ยังคงเล่นต่อเน่ืองไม่มีสะดุดหรือขาด
จังหวะ หรือจะเป็นแทร็คเปิดตัว Summer Wind ก็ต่างคน
ต่างวาดลวดลาย ในท่อนโซโลได้ยนิเสยีงนกัดนตรเีดนิเบสส์                             
พร้อมเสียงร้องคลอให้จังหวะไปพร้อมกัน เป็นอีกแทร็คที่
ฟังได้ไม่เบื่อเลยทีเดียว   

หรือจะเป็นแทร็คท่ีดวลกันของนักเปียนโนกับมือกลอง 
It Don’t Mean A Thing if it A ก็สนุกสนานไม่แพ้กัน 
เสยีงการโซโลกลอง จงัหวะ เสยีงกระเดือ่งชดัเจนมาก หนงั
กลอง น�า้หนักการหวดลงบนหนังกลอง เบา ค่อย จังหวะ
ไม่มผีดิเพีย้น พร้อมเสยีงบรรยากาศของผูฟั้งในคอนเสอร์ท              
ที่ให้จังหวะตาม อดไม่ได้ที่จะมีอารมณ์ร่วมไปด้วย

มาฟังเสียงแซ็กโซโฟนที่ผู้เขียนชื่นชอบเป็นการส่วนตัว  
อัลบัม Scott Hamilton with Strings สังกัด Concord ใน
แทร็ค The Shining Sea เสียงแซ็กโซโฟนนั้นไหลลื่น ไม่มี
แผดพร่าเกินจริง แถมวงแบ็คอัพที่เล่นด้วยกันนั้นสอดรับ
ประสานกันได้เป็นอย่างดี  

มาถึงไฮไลท์อีกตัว คือช่องต่อเฮดโฟนที่ไม่ใช่ของแถม
แน่นอน ซึ่งตลาดหูฟังในบ้านเรามีขนาดใหญ่มากขึ้นกว่า
หลายปีก่อนอย่างชัดเจน ทาง NAD ได้เล็งเห็นถึงความ
ต้องการของเหล่าออดิไฟล์ และมิวสิค เลิฟเวอร์ ทั้งหลาย           
จงใจใส่ภาคขยายหูฟังแบบ Discrete ที่แยกอิสระ เข้า
มาด้วย เพื่อให้ท่านที่ต้องการเอาไปใช้กับหูฟังที่ท่านมี                      
บางท่านเล่นหูฟังขนาดสามสี่หมื่นบาท อันนี้ต้องลองดู                                        
นะครับ เสริมสมรรถนะติดปีกให้ท่านอย่างไม่รู ้ตัวเลย                        
ผู้เขียนได้มีโอกาสลองกับหูฟังของ PSB M4U 2 ยังถึงกับ
อึ้งไปเลย รายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เราไม่เคยสัมผัสจาก
การได้ยินน้ี แทบอยากนอนฟังไปทั้งวันเลย หยิบอัลบัม

ไหนมาฟังก็ตืน่ตาตืน่ใจไปหมด ซึง่ตอนแรกตัง้ใจจะเอาหูฟัง
ของ NAD VISO PH50 มาทดสอบด้วย แต่ทราบว่าของ                                                           
ขายดีมาก ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากชาว NAD 
ท�าให้สินค้าขาดตลาดไปช่วงหนึ่ง อยู ่ระหว่างที่ทดสอบ
นี้พอดี ไม่เป็นไรครับ สัญญาว่าจะมีบททดสอบเรื่องหูฟัง 
แบบ Group Tests ทั้ง NAD, PSB, Velodyne ถ้ามีโอกาส
นะครับ 555

พอดีกับที่ผู้เขียนเพิ่งได้ไฟล์ไฮเรส 24/192 ของ The 
Eagles ที่เป็น The Studio Album มาพอดี ไล่ฟังแต่ละ
อัลบัมแล้ว อืม คุ้มครับ Set นี้ เมื่อลองกับหูฟังของ PSB 
ในเพลง Tequila Sunrise แล้วเสียงของ Glenn Frey นี้ 
ตอนหนุม่กับปัจจุบนัในยคุหลังๆนี ้ตอนหนุม่ๆจะมพีลังกว่า
มากมาย ร้องได้อารมณ์มากมาย เสยีงชิน้ดนตรเีหมอืนถกู
จูนใหม่ๆ ทั้งเสียงกีตาร์และกลอง ชิ้นดนตรีเป้ะๆไปหมด 

ต่อด้วยอัลบัม Come Away with Me ของ Norah 
Jones อัลบัมแรกที่มาแบบ 24/192 ท�าเอานั่งฟังเพลินจน
จบอัลบัมได้เช่นกัน ทั้งเสียงร้องของนอร์ร่าห์เองได้อารมณ์
ของนักร้องคุณภาพไหลลื่นพร้อมกับเสียงเปียนโน ซึ่งจะ
แตกต่างกับนักร้องผิวสีที่ร้องเพลงแจสส์ทั่วๆไป เสียง
กีตาร์ทั้งเวลาตีคอร์ดและท่อนโซโลชัดเจนมากขนาดได้ยิน
เสียงบางเสียงไม่เคยได้ยนิจากแผ่นซดี ีรวมไปถึงมอืเบสส์ที่
เล่น เหมือนเล่นด้วยกันมานาน ลองฟังดูกันครับ ในเพลง 
Feelin’ The Same Way และที่ต้องชมคือ คนมิกซ์ดาวน์
นะครับส�าหรับอัลบัมนี้  

ขอเอาหอมปากหอมคอกันก่อนครับฉบับนี้ ซึ่งตัวจริง
วางขายเมื่อไรผมจะขอหยิบยืมมาทดสอบอีกที แต่ที่สรุปได้ 
ณ ตอนนี้ NAD มาถูกทางแล้วครับ ท่านจะได้ความเป็น
ดนตรีครบถ้วนที่มาในรูปแบบไฟล์ไฮ-เรโซลูชัน ส่ิงแรกที่
สัมผัสได้คือความไหลล่ืนของเสียงร้อง เสียงกลางที่เป็น
ธรรมชาต ิสามารถฟ้องแผ่นบนัทกึมาไม่ดไีด้เป็นอย่างดเีลย 
และมิติของชิ้นดนตรีแยกอิสระชัดเจน  ไม่มีพล่ามัว หรือก็
ไม่ได้มอีาการคมชดั เน้นขอบ เสียงฟุง้ๆไร้มติเิหมอืน DAC 
ราคาถกูตามท้องตลาดทัว่ๆไปแน่นอน และทีพ่ลาดไม่ได้คอื 
ภาคขยายหูฟังที่ตั้งใจใส่มาให้ ท�าให้เครื่อง NAD D1050 นี้ 
สมบูรณ์มากๆในตลาดตอนนี้ ยังไงตอนนี้ท่านผู้อ่านรอ
สินค้าวางจ�าหน่าย และเข้าไปทดลองฟังตามโชว์รูมได้เลย 
งานนี้ไม่ต้องให้ใครมาคอนเฟิร์ม นอกจากผู้อ่านที่น่ารัก
ของชาวโคไน้ซ์เรานี้เอง กราบสวัสดี _/\_
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I n - H o u s e Test ■

   
 อธิวัฒน์

PSB Alpha PS1
P o w e r e d  S p e a k e r

P
SB Alpha PS1 นั้น ถูกออกแบบมาให้เป็นล�าโพง 
Multi Media Monitor ที่ให้เสียงที่เหนือชั้นกว่า
ล�าโพงคอมพิวเตอร์ทั่วๆไป ด้วยการเน้นการตอบ
สนองความถี่ที่กว้าง ราบเรียบ เที่ยงตรง เป็น

ธรรมชาติ มุมกระจายเสียงกว้างทั้งแนวต้ังและแนวนอน 
ให้การกระจายเสยีงทีเ่ทีย่งตรง ภายในตูล้�าโพงขนาดย่อมๆ 
ไม่เกะกะและใหญ่เกินไปนั้น ใช้วูฟเฟอร์กรวยโพลีย์โพร-                                                      
ไพย์ลีน ขอบยางขนาด 3-1/2 น้ิวที่ออกแบบมาให้ตอบ
สนองเสียงทุ้มได้ดีเกินตัวถึง 80 เฮิทซ์ จากระบบท�างาน
แบบตู้เปิด พอร์ทออกทางด้านหลัง เรียกว่าไม่แพ้ล�าโพง
วางหิง้ขนาดใหญ่กว่าแม้แต่น้อย ส่วนทวทีเตอร์นัน้เป็นโดม
อะลูมิเนียมขนาด 3-1/4 นิ้ว พร้อมแม่เหล็กเหลวหล่อเย็น 
เพื่อให้ทนก�าลังขับได้สูง

PS1 มีแอมป์ในตัวเอง เป็นแอมป์แบบ Class-D ที่         
ให้ก�าลังขับปกติที่ 20 วัตต์ RMS พร้อมก�าลังส�ารองสูงเท่า
ตวัที ่40 วตัต์! บอกได้ว่าเวลามสีญัญาณเสยีงแรงๆ ล�าโพง
คู่นี้จะเปล่งพลังออกไปได้อย่างน่าทึ่งทีเดียว โดยภาคแอมป์
นั้น สามารถรับสัญญาณขาเข้าได้ทั้งแบบ Mini Jack จาก

ช่องหูฟังของเครื่องเล่นพกพา (แนะน�าหา SoundCast 
BlueCast มาเสียบช่องนี้ไว้รับสัญญาณไร้สาย Bluetooth 
จะแจ่มมากๆเลยครับ) รวมไปถึงช่อง RCA Input ส�าหรับ
รับสัญญาณจากเครื่องเล่นซีดี (แนะน�าหา SoundCast 
SubCast Set มาส่งสัญญาณเสียงจากเครื่องเล่นซีดี มาที่ 
PS1 แบบไร้สายครับ จะแจ่มมากๆเลยครับ) 

นอกจากนั้นแล้ว PS1 ยังให้ช่อง Sub Out เอาไว้ต่อ 
Sub-Woofer เล่นเป็น 2.1 ได้อีกด้วย เรียกว่าครบเครื่อง
จริงๆครับ

ตวัตูข้อง PS1 นัน้ สวยงามมาก มาในแบบ High Gloss 
Black ที่สวยงามมากๆ ขนาดและสัดส่วนก็พอเหมาะ คือ 
114 x197x174 (กว้างxสงูxลกึ เซนตเิมตร) รบัพลงังานจาก 
อะแด็พเตอร์ 24V รวมถึงมีปุ่มควบคุมโวลูมได้ที่ด้านหลัง

รายละเอียดแบบคร่าวๆครับ 

■ ■■ ระบบ True 2-way Powered Loudspeaker
■ ■■ วูฟเฟอร์ 3-1/4 นิว้ (70mm) กรวย Metalized (TBD) 

Polypropylene 
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ประเภทนี้ก็คือช่อง USB Power Out หรือช่องจ่ายไฟแบบ 
ยเูอสบ ีซึง่มปีระโยชน์มาก คอืสามารถชาร์จไฟให้กบัอปุกรณ์
พกพาทั้งหลาย เช่น โทรศัพท์มือถือได้จากช่องนี้เลย ซึ่งก็
ท�าให้เหมาะมากกบัเวลาฟังเพลงกนัยาวๆแล้วแบตฯจะหมด
นี่ ก็ต่อชาร์จไฟจากช่องนี้ได้เลย 

PS1 ไม่มีหน้ากากนะครับ ด้วยว่าการออกแบบคงไม่
อยากให้มอีะไรมาปิดความสวยงามและรบกวนการกระจาย
เสียงของล�าโพง ดังนั้นจึงต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะครับ

เสียง

ส�าหรบัการทดสอบนัน้ ผมแบ่งการทดสอบเป็น 2 รปูแบบ
1.การฟังแบบ Desktop Studio
2.การฟังแบบ Stereo ธรรมดาแบบล�าโพงทั่วไป
ผมเริ่มการฟังแบบ “ทั่วไป” ก่อน เรียกว่าทดสอบ

แบบผิดประเภทครับ คือเอา PS1 มาฟังเหมือนล�าโพง
ทั่วๆไปครับ สายต่างๆที่ PS1 ให้มานั้นมีความยาวเพียง
พอที่จะท�าให้ระยะห่างของล�าโพงซ้ายและขวาอยู่ในระดับที่                                                
เซท็ออกมาได้ดทีเีดยีว ทีแ่ปลกตาหน่อยคอื พอเอาเจ้า PS1 
ตวัจิว๋ๆมาวางบนขาตัง้แล้ว มนักลายเป็นล�าโพงเลก็ๆจิว๋ๆ
ไปเลย เรียกว่าใครเคยเห็น PSB Image B4 ว่าเล็กแล้ว 
PS1 เล็กกว่าอีก

แต่ที่ท�าให้อึ้งกันก็คือ แม้ตัวจะเล็ก แต่เสียงไม่เล็กเลย
ครบั ขนาดวางห่างกันเยอะ ห่างฝาก็เยอะ แต่เสียงทีอ่อกมา
จาก PS1 นั้น ใหญ่เกินตัวมากๆ ผมทดสอบฟังกับ iBT300 
เปิด Bluetooth จากมือถือ Samsung Galaxy S3 เล่น
เพลง Julie London “Latin in a Satin Mood” เพลงแรก 
Frenesi เสียงร้องของป้าจูลี ใหญ่โตเต็มฝาอย่างไม่น่าเชื่อ
ครับ เล่นเอาอึ้งไปเลย เพราะเสียงใหญ่โตออกมาเหมือน
ฟังล�าโพงที่ใหญ่กว่าสักสองสามเท่า ขนาดวงกว้างมาก                  
แผ่ออกไปทั้งซ้ายและขวา น่าทึ่งมาก โดยเฉพาะเบสส์นี่มี
ออกมาแบบพอเพียงเลยครับ เรียกว่าไม่เคยได้ยินล�าโพง 
3.5 นิ้ว ตู้เล็กๆที่ให้เบสส์ได้อิ่มใหญ่เท่านี้มาก่อนเลยก็ว่า                                            
ได้ ฟังเพลงนี้เพลินเลยครับ เสียงใหญ่เกินตัวน่าทึ่ง

จากนัน้เราก็ลองกันต่อ ถึงตอนนีบ้างคนบอกว่า ถ้าเอา
ชดิฝาละจะเป็นอย่างไร กจ็ดัให้ครบั ผมลองเอาชดิฝาเข้าไป
อีกหน่อย คือเอาวางกันแบบง่ายๆลงจากขาตั้ง วางเข้าหิ้ง 
ใกล้ผนงัอกีหน่อย วางแบบล�าโพงบ้านๆทัว่ไป คราวนีเ้สยีง
เบสส์ดีขึ้นอีกเยอะเลยครับ ผมลองกับ Art Pepper “New 
York Album” แทร็คแรก A Night in Tunisia เสียงย�่าเท้า                                 

■ ■■ ทวีทเตอร์ 20 mm. 
■ ■■ แอมป์ในตัวแบบ High Efficiency 2x20W 
■ ■■ ตู้ท�าจาก ABS Cabinet เคลือบกัน UV 
■ ■■ ตู้เปิดแบบทรงเหลี่ยม 
■ ■■ Volume Control ทางด้านหลัง 
■ ■■ อินพุท Stereo RCA I
■ ■■ อินพุท Stereo 3.5mm. 

■ ■■ รับพลังงาน 5V USB ได้
■ ■■ Sub-Woofer Output
■ ■■ หรือรับไฟ Universal 24V 
■ ■■ มาพร้อมสายล�าโพงยาว 2M. เชื่อมสัญญาณไปที่

ล�าโพงขวา
■ ■■ มีถุงใส่ล�าโพงมาให้ด้วย
■ ■■ <0.5W Standby 

ความประทับใจแรกที่มีต่อ PS1 ก็คือ “สวย” ครับ           
สวยมากๆ ตวัตูข้อง PS1 นัน้ออกแบบมาด้วยความสวยงาม 
โค้งมน สเลนเดอร์ ไปทกุสดัส่วน ผวิภายนอกนัน้เป็น High 
Gloss Black ที่เงางามสวยมากๆ ขนาดตู้นั้นไม่ถือว่าใหญ่
หรือเล็ก คือก�าลังพอเหมาะส�าหรับการใช้งานเป็นล�าโพง
หน้าคอมฯ ไม่กินที่ทางจัดวางมากมาย โดยที่ฐานตู้นั้น
เขาท�าเป็นยางรองรับเอาไว้เรียบร้อย เวลาจัดวางลงบน
โต๊ะ ล�าโพงจะนิ่งและจะไม่ขยับเลื่อนง่ายๆเหมือนล�าโพง
คอมฯทั่วๆไป

ที่น่าแปลกใจคือ แม้ตู้จะมีขนาดเล็ก และระบุว่าท�าจาก
พลาสติค ABS แต่น�้าหนักนั้น หนักเอาเรื่องทีเดียว เรียก
ได้ว่าหนักกว่าล�าโพงไม้ MDF ขนาดเดียวกันหรือใหญ่กว่า
บางคู่ด้วยซ�้าไป มันหนักแบบหนักแน่นน่ะครับ จับยกแล้ว
รู้สึกเหมือนตัวตู้มันหนาแน่นหนักแข็งแรงดีจริงๆ บางคน
จับยกขึ้นมาแล้วยังบอกสงสัยจะมีถ่วงน�้าหนักกันไว้ข้างใน

PS1 ออกแบบเป็นล�าโพงตู้เปิด พอร์ทออกทางด้าน
หลงั เยือ้งไปทางด้านบน ตวัพอร์ทนัน้ออกแบบทรงเหล่ียม
มน ปรบัจนูมาเป็นอย่างด ีภาคขยายทัง้หมดจะอยูท่ีล่�าโพง
ด้านซ้ายครับ โดยสัญญาณส�าหรับล�าโพงขวานั้นจะส่งผ่าน
ออกไปด้วยสายเส้นเดยีว โดยมแีผงควบคมุหลกัๆ คอืโวลมู 
คอนโทรล เท่าน้ัน ไม่มีสวิทช์ปิด/เปิดแต่อย่างใด (ล�าโพง
คอมฯหากมัวแต่เปิดๆปิดๆก็ล�าบากครับ) ส่วนอินพุทนั้นก็
มีทั้ง Mini Jack ส�าหรับต่อกับสายหูฟัง, RCA หากอยาก
จะต่อเครื่องเล่นซีดีเข้าตรงๆ และก็ Sub Out ส�าหรับเพิ่ม
สับ-วูฟเฟอร์ ในภายหลัง ที่ทีเด็ดและไม่เคยเห็นในล�าโพง
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ให้จังหวะลงบนพื้นสติวดิโอ ตอนต้นเพลงน้ันมีออกมา                                 
ให้ได้ยินครับ (ล�าโพงเล็กๆบางคู่จะตัดเสียงตรงนี้หายไป
เลย) มาเพลงนี้ ก็โชว์ศักยภาพเสียงแหลมกันครับ ใสพลิ้ว
ดีทีเดียว เสียงแหลมสะอาด เนียน มีระดับความโปร่ง 
พลิ้ว อยู่ในระดับพอดีๆ ที่ผมแปลกใจหน่อยคือ ทวีทเตอร์
มีขนาดเล็ก (น่าจะ 3/4 นิ้ว) แต่ให้สเกลเสียงแหลมที่ใหญ่
ดีจัง เสียงฉาบ แฉ มีบรรยากาศออกมาได้ดีน่าดูเหมือน
กัน แนวแหลมผมว่า เสียงจะออกใสกรุ้งกร้ิงมากกว่าซีรีส์ 
Image ทีด่จูะนุม่นวลกว่า แต่จะออกโปร่งกงัวานกว่าหน่อย 
ฟังดีทีเดียวครับ

เสียงกลางจาก Alto Saxophone ให้ขนาดที่ใหญ่เกิน
ตัวครับ จะว่าไปแล้วเสียงในทุกย่านของล�าโพงจิ๋วคู่น้ีมันก็
เกินตัวไปหมดแหละครับ เสียงแซ็กซ์ก็ฟังดี แต่หากระดับ
เร่งเสียงดังมากๆก็จับได้ว่ามีความเครียดในเนื้อเสียงบ้าง 
ก็แหม ล�าโพงคู่เท่าก�าปั้น เปิดอยู่ในห้องท่ีเรียกว่า”ใหญ่” 
(ห้องฟังฝั่งที่มีเตียงนอนใน “โชว์รูมบ้านทวาทศิน” ครับ) 
และเปิดดังขนาดนี้ ท�าได้แค่นี้ก็อึ้งแล้วละครับ

สรุปในส่วนของการฟังล�าโพงแบบทั่วๆไป บอกได้เลย
ว่าหากใครอยากจะ “ง่าย” หา iBT300 หรือ  SoundCast 
BlueCast มาตัวนึงต่อเข้าไปซะ จากน้ันก็ฟังเพลงผ่านมือ
ถือ แค่นี้ก็ได้ซิสเต็มที่ “ง่าย” และเสียงดีอย่างที่คุณก็คง
งงมากๆ และที่ส�าคัญคืองบประมาณติดดินแค่หม่ืนต้นๆ
ไม่ถึงกลางด้วยซ�้า

Desktop Monitor

จากนั้นผมก็ฟังแบบ Nearfield บนโต๊ะท�างานกัน
ต่อครับ จริงๆจะว่าไปแล้ว น่ีคือการฟังแบบที่ตัวล�าโพง 
PS1 ออกแบบมาโดยเฉพาะด้วยการฟังแบบเรียบง่ายนี่
แหละครับ คือต่อสาย Mini Jack จากหูฟังของโทรศัพท์ 
Samsung Galaxy S3 นี่แหละครับ 

เสยีงในรปูแบบของ Desktop Monitor นัน้ “แจ่ม” ครบั 
จริงๆล�าโพงคอมแบบไฮ-เอ็นด์ นี่ไม่ใช่ของใหม่ส�าหรับผม
นะครับ (ออกตัวก่อน) เพราะในอดีตเม่ือหลายปีก่อน ผม
เคยใช้ล�าโพงคอมฯแบบไฮ-เอ็นด์ ระบบ 2.1 ที่มีราคาขาย
เกือบ 2 หมื่นบาทมาแล้ว (แต่เลิกใช้ไปหลังจากที่ได้ NAD 
DAC 1 มาใช้) 

ซึ่งเมื่อน�า PS1 มาใช้แล้ว ย้อนความคิดกลับไป ผมก็
บอกได้เลยว่า PS1 นั้นเหนือกว่าเยอะ ที่แน่ๆคือฟังเพลงดี
กว่ามากมายมหาศาล 

และด้วยความเห็นส่วนตัวผม เชื่อว่าล�าโพงที่ออกแบบ
โดยนักดนตรี เพื่อนักฟังเพลง ยังไงก็ให้เสียงดีกว่าล�าโพง
ที่ออกแบบมาให้กับระบบ Gaming System ครับเพราะ
การออกแบบล�าโพงให้ตอบสนองต่อเสียงเพลงที่ดีนั้น เป็น
เรือ่งยาก เนือ่งจากต้องการตอบสนองความถีต้่องราบเรยีบ 
เที่ยงตรง ถึงจะฟังเพลงดีได้ ซึ่งล�าโพงที่ให้การตอบสนอง
ความถี่ที่ดี ให้การฟังเพลงเป็นธรรมชาตินั้น ถึงเวลาน�าไป
ตอบสนองการใช้งานแบบอืน่ๆ ไม่ว่าจะดหูนงัหรอืเล่นเกมส์ 
ก็จะให้เสียงที่ดีได้เหมือนกัน เพราะพื้นฐานการตอบสนอง
ความถี่ที่ดีเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว

ในขณะที่ล�าโพงที่ออกแบบมาให้ดูหนังหรือเล่นเกมส์
มันส์ๆ มักจะได้รับการบูสท์เสียงในบางย่านออกมา เช่น 
เสียงทุ้ม หรือเสียงแหลม เพื่อให้คนฟังสนุก”เฉพาะแนว” 
กัน ณ ตรงนั้น ซึ่งล�าโพงแบบนี้ พอเอามาฟังเพลงแล้ว 
ฟังได้ไม่นานก็เบื่อ เพราะเสียงที่ออกมานั้นไม่ราบเรียบ
เป็นธรรมชาติ

ซึ่งกรณีเช่นนี้ มัน “ใช่เลย” เมื่อผมนึกไปถึงล�าโพง
คอมฯตัวเก่าของผม ที่เล่นเกมส์มันส์มาก แต่ฟังเพลง        
ไม่ได้เรื่อง และผมก็มั่นใจเหลือเกินว่า PS1 จะตอบสนอง
ความต้องการได้ครบกว่า เพราะพืน้ฐานในการให้เสียงเพลง
ที่ดีมากๆของมัน

เสียงจาก PS1 ในการนี้นั้นเยี่ยมเลยครับ แม้วงจะไม่
กว้างโอ่อ่าเท่าเวลาเราฟังแบบปกติ (ก็มัน Nearfield) แต่ก็
ให้เสียงที่มีความกว้างขวางดีมาก แปลกที่ PS1 ไม่ต้องการ
การโท-อินมากครับ ผิดกับคู่ก่อนที่ชอบให้โทฯ กันราวๆ 
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45 องศา แต่ PS1 บนโต๊ะท�างานผมน่ี แค่สัก 15-20 ก็
ให้วงกว้างดีเยี่ยม โดยไม่เสียความลึกไป (ไม่ง้ันเป็นกระ-         
จุกเกิน) ซ่ึงพอพูดถึงทางลึกน่ี ก็นึกข้ึนมาได้มา ความลึก
ของเวทีเสียงนั้นท�าได้ดีน่าทึ่งทีเดียว เพราะบางเพลงที่เวที
เสียงดีๆก็สามารถให้เสียงที่ลึกไปอยู่ด้านหลังจอมอนิเตอร์
ได้สบายๆเลยทีเดียว

แนวเสียงเม่ือฟังแบบ Nearfield น้ีก็มาแนวเดียวกัน
กับการฟังปกติครับ ซ่ึงตรงน้ีก็ตามแต่โต๊ะท�างานของคุณ
วางลักษณะไหน อย่างของผมน้ันต้ังอยู่เกือบๆกลางห้อง 
ด้านหลังโล่ง เบสส์ที่ออกมาก็จะลดลงหน่อย แต่ไม่ถึงกับ
หายนะครบั เบสส์มใีห้ฟังอย่างพอเพยีงแน่นอน แต่กบัการ
ฟังแบบโต๊ะตดิผนงันี ่ขอบอกเลยว่า เบสส์มาเป็นลกูๆแบบ
ครบเครื่องแน่นอน โทนเสียงที่ได้ยินออกมาคือแนวแบบ 
PSB ครับ จุดแรกคือ เสียงสะอาดมากๆ เราจับทางล�าโพง 
PSB ได้เสมอๆว่า ในราคาเท่าๆกนัไม่ว่าจะเป็นรุน่ไหนซรีส์ี
ไหน ล�าโพง PSB จะให้เสียงที่สะอาด ราบเรียบเที่ยงตรง
สูง เพราะ Paul Barton นั้น ยึดมั่นในผลการวิจัยที่เขาท�า
ร่วมกับ National Research Council ของ Canada ที่ว่า 
“ล�าโพงท่ีให้การตอบสนองราบเรยีบนัน้ จะให้ความพงึพอใจ
กับคนฟังสูงสุด” นั่นเอง 

ล�าโพง PSB แต่ละรุ่นจึงออกแบบมาโดยมีเป้าหมาย
หลักคือ การให้ความราบเรียบเที่ยงตรงในการตอบสนอง
ความถี่ที่สูง จึงเป็นล�าโพงที่ให้เสียงที่สะอาด ฟังได้นาน 
ฟังได้ทน สังเกตง่ายๆ ลองฟังล�าโพงอื่นๆในระดับราคา
เดยีวกนัเยอะๆครบั ฟังแล้วย้ายมา PSB แรกๆคณุจะพบว่า
เสยีงจาก PSB นัน้เฉยๆ เรือ่ยๆ เนยีนๆ ฟังได้เรือ่ยๆ แต่
พอไปสักพัก คุณจะพบว่าคุณจะฟังล�าโพงยี่ห้อนี้ได้ยาวนาน 
ไม่เหนื่อยล้า ฟังแล้วสบาย ผ่อนคลาย หลากหลาย ในขณะ
ทีล่�าโพงอืน่ๆอาจจะท�าให้คณุตืน่เต้นในตอนแรก แล้วสักพกั
ก็เริ่มรู้สึกอยากจะหรี่เสียงมันไปให้จบๆ

PS1 ก็เช่นเดียวกันครับ หากคุณฟังล�าโพงคอมฯเสียง
ฉูดฉาดมานานๆ เจอ PS1 เข้าไปก็อาจจะรู้สึกว่ามันไม่ตื่น
เต้น แต่ผมขอให้ฟังเขานานๆ ปรับเสียงและความดังให้
พอเหมาะ แล้วคุณจะพบว่า คุณจะไม่เคยฟังล�าโพงคอมฯ
ในระดับราคาน้ีรุ่นไหน ที่ให้เสียงท่ีเหมือนล�าโพงไฮ-เอ็นด์
ได้เท่า PS1 มาก่อนเลย เพราะสิ่งที่คุณจะได้ยินคือล�าโพง
ที่ให้เสียงท่ีสะอาด ราบเรียบ ลื่นไหล เที่ยงตรง ฟังสบาย 
ผ่อนคลาย พลิว้ใส ฟังได้เพลดิเพลนิมากๆ เสยีงเป็นดนตรี
ที่ฟังแล้วไม่มีเสียงจัดจ้าน หยาบ จัดออกมาให้เห็นเลย จุด

เด่นผมมองว่าอยูท่ีเ่สยีงกลาง จ�าพวกเสยีงร้องนี ่สะอาด มี
มวล มีขนาดใหญ่ รายละเอียดดี ขึ้นรูปสวย เสียงแหลมก็
พล้ิวใสให้รายละเอียดและบรรยากาศที่ยอดเยี่ยม เสียงทุ้ม
ก็อย่างที่เรียนไว้ครับ ว่าเข้าใกล้ผนังเบสส์จะมากันแบบไม่
ต้องง้อสับ-วูฟเฟอร์ แต่ห่างออกมาหน่อย จะลดลงหน่อย
แต่ก็ไม่ได้น้อยอะไรเลย ทั้งๆที่วูฟเฟอร์แค่ 3.5 นิ้วเท่านั้น
เอง และนอกจากเสียงจะเยี่ยมแล้ว PS1 ยังเล่นได้ดังมาก 
ดังขนาดหูร้าวกันได้ไม่ยาก ความเพี้ยน การกระพือจากตัว
ตู้นั้นก็น้อยมาก ผมล่ะสงสัยจริงๆ เพราะน�้าหนักตัวตู้เมื่อ
เทียบกับขนาดแล้ว ผมว่ามันหนักเกินตัว จับถือเคาะตู้ดู ก็
มีความรู้สึกเหมือนเคาะตู้ไม้ MDF ดามหลายๆชั้น ไม่ใช่       
พลาสติค ABS อย่างที่ PSB ระบุไว้ แล้วตู้หนักๆนี่ดีนัก 
คือมันนิ่ง เล่นดังๆได้ไม่เพี้ยน ตู้ไม่กระพือเหมือนล�าโพง     
ตู้พลาสติคทั่วๆไป แล้ว PSB เขาท�าฐานรองเป็นยางผสาน
ด้านล่างของตู้ไว้ทั้งหมด ก็ยิ่งท�าให้ตู้วางนิ่งสนิทได้มากขึ้น 
ทัง้หมดกเ็ลยช่วยให้มตินิิง่ไม่วบูวาบ การกระจายเสยีงด ีและ
ให้เสียงหลุดตู้กันแบบง่ายๆ 

ที่ส�าคัญในอีกจุดคือ PS1 เป็นล�าโพงที่ฟังง่ายครับ ไม่
ว่าจะฟัง MP3, FLAC จากคอมฯผ่านซาวน์ดการ์ดพื้นๆใน
ตัวเครื่อง หรือฟังแบบต่อตรงจากช่องหูฟังมือถือ ผมก็พบ
ว่ามันไม่ใช่เป็นล�าโพงขี้ฟ้องอะไรมากมาย และมันก็ไม่ได้
เป็นล�าโพงสไตล์กลบเกล่ือน รู้อย่างเดียวว่าฟังอะไรก็ดีไป
หมด เหมือนกับถูกออกแบบมาให้เป็นล�าโพงที่ ”ง่าย” และ
เป็นมติรกบัการใช้งานทีห่ลากหลาย พร้อมๆกบัให้คณุภาพ
เสียงที่ดีในแบบล�าโพงมีระดับ

สรุป

ถ้าคณุก�าลงัมองหาล�าโพง Multi Media สกัคู ่ทีม่คีวาม
โดดเด่นในแง่คุณภาพเสียง และงานสร้างที่เหนือชั้น ผม
บอกได้เลยว่า PSB Alpha PS1 คือค�าตอบเดียวของตลาด
ล�าโพง Multi Media ที่ให้คุณภาพเสียงที่โดดเด่น ยอด
เยี่ยม เกินราคาหมื่นนิดๆของมันไปเป็นอย่างยิ่ง ด้วยการ
ให้คุณภาพเสียงที่เป็นดนตรีสูงอย่างไม่เคยเห็นในล�าโพง
กลุ่มนี้ราคานี่มาก่อน ก็อยากจะให้คุณได้มาลองฟังกัน 
ติดมือถือสมาร์ทโฟนมาด้วย มาลองต่อฟัง ทดลองฟัง แล้ว
คุณจะพบว่า PS1 เป็นอะไรที่ให้คุณภาพสูงในราคาจิ๊บจ๊อย
จริงๆเลยครับ
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ชายหนุ่มที่สามารถเดินทาง      
ข้ามเวลาได้เพียงแค่ไปที่มืด             
ก�ามือ และนึกถึงช่วงเวลาที่อยาก
ย้อนกลับไป แทนที่เขาจะใช้มัน
ในทางที่ผิด ทิมกลับใช้มันเพื่อ

ตามหาความรักค่ะ จนกระทั่ง
มาเจอนางเอก  ผู้หญิงที่ท�าให้
ทิมยอมแก้ไขทุกอย่างเพื่อเธอ              
เรื่องราวน่ารักและความประทับ
ใจก็เกิดขึ้น

ปกติเป็นคนที่เวลาดูหนัง
เสร็จแล้วจะอินกับหนังไปซัก
พักนึงนะคะ แต่กับเรื่องนี้นี่อิน
นานจัด ออกจากโรงมาด้วย
ความรู้สึกหัวใจพองโต อิ่มเอม 
ยิ้มแก้มปริตลอดทางขับรถกลับ
บ้าน  อาจเป็นเพราะหนังไม่ได้
ยัดเยียดความหวานเลี่ยนของ
ความรักแบบหนุ่มสาวเพียง
อย่างเดียว แต่เป็นฟีลแบบ         
Family-Oriented ด้วย แถม 
Soundtrack ก็เพราะชนิดที่ว่า
ผ่านมา 2 อาทิตย์แล้ว ยังฟัง
ซ�้าวนไปวนมาอยู่เลยค่ะ แต่ละ
เพลงล้วนแล้วแต่ความหมาย
ดี โดยเฉพาะ How long will 
I love you ของ Jon Boden, 
Sam Sweeney  Ben Coleman     
ที่เปิดตอนพระเอกกับนางเอกใช้
ชีวิตอยู่ด้วยกัน โห....เป็นฉากที่
ฟินและติดตาตรึงใจที่สุดค่ะ หนัง
เรื่องนี้ให้ข้อคิดดีเยอะเลยทีเดียว 
เพราะในชีวิตจริงเราไม่สามารถ
ย้อนเวลากลับไปแก้ไขอดีตแบบ
นั้นได้หรอกค่ะ ถ้าเราไม่ท�าทุกๆ

M o v i e  R e v i e w  ■   ‘แก้มบุ๋ม

วันให้ดีที่สุด เราสามารถเรียน
รู้การใช้ชีวิตจากคนอื่นได้ ไม่ว่า
จะเป็นพ่อแม่ หรือคนรู้จัก แล้ว
ท�าชีวิตของเราวันนี้ให้มีความ
สุขที่สุด สมบูรณ์แบบที่สุด และ
อยากบอกว่าท่านไม่ควรพลาด
หนังเรื่องนี้ด้วยประการทั้งปวง
ค่ะ เพราะ About Time เป็น
หนังที่ดูแล้วเปลี่ยนมุมมองของ
เราที่มีต่ออะไรหลายๆอย่างไป
ตลอดกาล

COFFEE PLEASE       
แก้วนี้หัวใจสั่น

ผู้ก�ำกับ: เจนไวยย์ ประกำศิต     
นักแสดงน�ำ: อรรคพันธ์ นะมำตร์, 
วรรณิกำ พุดชั่ง, รวิชญ์ เทิดวงส์ 
และอคัมย์สิริ สุวรรณศุข 

“Coffee Please...แก้วนี้
หัวใจสั่น” เป็นหนังโรแมนติค 
คอมเมดีย์ ขยี้ฟองนมที่ได้รับ
เชิญให้ไปดูรอบเปิดตัวค่ะ 
บรรยากาศก่อนเข้างานวันนั้น
คึกคักมาก เพราะนอกจากจะ
มีวงดนตรี Season Five มา
เล่นเพลงประกอบเพราะๆ      
อย่าง Event ให้ฟังแล้ว ยังได้พบ
กับนักแสดงน�าของเรื่องอย่าง
พี่อ๋อม อรรคพันธ์ และนางเอก

ABOUT TIME 

ผู้ก�ำกับ: Richard Curtis         
นักแสดงน�ำ: Domhnall Gleeson, 
Rachel McAdams และ Bill Nighy 

ไปดูหนังเรื่องนี้มา 2 รอบ
ค่ะ รอบแรกดูกับเพื่อน รอบ
ที่ 2 นี่ลากคุณแม่ไปดูด้วย 
ยืนยัน นอนยัน นั่งยันว่าเป็น
หนังที่ห้ามพลาดด้วยประการ
ทั้งปวงค่ะ เพราะเป็นหนังที่ดี              
ดีมาก ดีมากๆๆๆๆๆจริงๆ 
หากเห็นภาพโพสเตอร์ของ
หนังแล้วอาจคิดว่าเป็นหนังรัก
ธรรมดาทั่วไปที่พ่วงดีกรีผู้ก�ากับ
หนังรักอย่าง Richard Curtis   
ที่ฝากฝีมือไว้กับ Love Actually 
มาแล้ว “About Time” เป็น
เรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว ความรักหลายรูปแบบ 
ผ่านตัวละครอย่าง Tim Lake             
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สาวสวยหน้าใหม่ของวงการ                      
เจนนี่ วรรณิกา ที่มาคอย
ต้อนรับผู้ชมหน้าโรงหนังเลย
ทีเดียวค่ะ ภาพยนตร์รักรส
กลมกล่อม หอมกลิ่นกาแฟ
เรื่องนี้ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคู่
พี่น้องที่พ่อเป็นเจ้าของไร่กาแฟ
และร้านกาแฟ ทั้ง 2 เติบโต
มาในสภาพแวดล้อมเดียวกัน 
แต่มีเป้าหมายในชีวิตที่ต่าง
กัน คนพี่อยากประสบความ
ส�าเร็จในชีวิตจากการสร้างเนื้อ 
สร้างตัว สร้างฐานให้กับตัวเอง 
ทะเยอทะยานจนกลายเป็นความ
กดดันที่ตัวเองสร้างขึ้น ส่วนคน
น้องมีความใฝ่ฝันที่จะเจริญตาม
รอยเท้าพ่อ คือเป็นบาริสต้าที่
เก่งและมีร้านกาแฟเป็นของตัว
เอง ทั้ง 2 โคจรกลับมาพบกัน
เพื่อบุกเบิกท�าธุรกิจไร่กาแฟของ
พ่อตัวเองให้เป็นไร่กาแฟที่ชนะ
การประกวด และประสบความ
ส�าเร็จในการผลิตเมล็ดกาแฟ
ที่มีคุณภาพในอันดับต้นๆของ
ประเทศ ซึ่งมีต้นทุนเป็นต่ออยู่
แล้ว เนื่องจากที่ดินในส่วนนั้น
เหมาะกับการปลูกกาแฟมากที่สุด
ในจังหวัดเชียงราย แต่กว่าจะ
จบแบบแฮปปีย์ได้ เรียกว่าต้อง
ฝ่าฟันอุปสรรคมากมายค่ะ โดยมี                         
ก�าลังใจจากคนรักและมิตรสหาย
สุดฮาอย่างแอนนา ชวนชื่น  
และน้าค่อม มาสร้างสีสันและ
เรียกเสยีงหวัเราะให้เราตลอดทั้ง
เรื่องค่ะ

ส�าหรับ “Coffee Please...
แก้วนี้หัวใจสั่น” เป็นภาพยนตร์ที่
ดูสบายๆ มีครบทุกรสชาติ นัก
แสดงโชว์ฝีมือการชงกาแฟได้
อย่างมืออาชีพ เพราะผ่านการ
เข้าคอร์สฝึกเป็นบาริสต้ามา
แล้ว นอกจากการแสดงที่ลื่น
ไหล เพลงประกอบไพเราะและ
บทภาพยนตร์ที่ลงตัวแล้ว เชื่อ
เหลือเกินว่าท่านจะกลืนน�้าลาย
แล้วกระหายกาแฟทันทีที่ดูหนัง
เรื่องนี้จบค่ะ  

HASHIMA PROJECT    
ฮาชิมะ โปรเจกต์

ผู้ก�ำกับ: อดิเรก วัฏลีลำ                      
และปิยะพันธุ์ ชูเพ็ชร์                    
นักแสดงน�ำ: พิรัชต์ นิธิไพศำลกุล,                 
อเล็กซ์ เรนเดลล์,                        
อภิญญำ สกุลเจริญสุข,               
สุชำร์ มำนะยิ่ง และเมฆ เมฆวัฒนำ

ปกติจะรีวิวหนังที่ไปดูมาแล้ว
ชอบ ประทับใจเลยอยากบอกต่อ
ให้ไปดูกันนะคะ แต่เรื่องนี้จะเป็น
เรื่องแรกที่ดูออกจากโรงมาแล้ว
แบบ.....อืม ต้องเขียนอ่ะ แต่จะ
เขียนในแง่ไหน ตามอ่านได้ใน
บรรทัดต่อไปค่ะ 555 
 จะเรยีกว่าเป็นความผดิพลาด
กไ็ด้นะคะที่ตัดสินใจไปดูหนังเรื่อง
นี้ เพราะว่าคุณภาพหนังกับเงินที่
เสียไป เรียกว่า โค-ตะ-ระ จะ ไม่
คุ้มค่าเลยค่ะ ออกจากโรงมาปุ๊บ 
สิ่งที่อยากตะโกนคือ “เอาเงิน 
400 บาทของตรูคืนมาาาาา!!!”  
 ตอนแรกที่เห็นตัวอย่างหนัง
ก็ว่าพล็อทเรื่องน่าสนใจดีนะคะ                   
เป็นการเอาไลฟ์สไตล์วัยรุ่น
ปัจจุบันที่มีความกล้า อยากลอง             
ท้าทาย ชอบท�าอะไรนอก
กรอบ มาพิสูจน์ความหลอนของ                      
“เกาะฮาชมิะ” เกาะร้างในประเทศ                          
ที่ญี่ปุ่น ที่ขึ้นชื่อความสยองขวัญ
ว่าติดอันดับ 5 เกาะทีเ่ฮีย้นทีส่ดุ
ในโลก เนือ้เรือ่งกไ็ม่มีอะไรมากค่ะ                         
เป็นหนังเกี่ยวกับรายการทีวีที่
โยน “ฮาชิมะ โปรเจกต์” ภารกิจ
สุดยอดการลบหลู่ให้วัยรุ่น 5 คน 
อ๊อฟ นิค แนน ด็อก และเมย์ 
ไปถ่ายรายการที่ “เกาะฮาชิมะ” 
แล้วพยายามหาทางรอดตาย
กลับมาให้ได้ ความคึกคะนอง
พร้อมลบหลู่ทุกสิ่งทุกอย่าง ท�าให้
หนึ่งในนั้นมือบอนไปเขียนชื่อตัว
เองบนกระดานชื่อคนตาย แถม
ยังไปท�าโถที่ใส่เถ้ากระดูกของคน
ตายแตกอีก และการลองดีขั้น
ขีดสุดคือการขโมยแหวนคนตาย

กลับบ้าน (เอิ่ม....เลวได้ใจจริงๆ) 
ซึ่งตลอดทั้งเรื่องก็มีผีโผล่

ออกมาในจังหวะที่ควรจะออก
ค่ะ เรียกว่าเกร็งรอได้เลย จะได้
ไม่ตกใจมาก จริงๆคือไม่ได้ตกใจ
เพราะความน่ากลัวหรือความ
หลอนของผีนะคะ แต่เป็นเพราะ
การใช้ “เสียงดัง” เข้ามาในช่วง
ที่ผีโผล่มาแลบลิ้นหลอกเท่านั้น
เอง ถ้ามองในแง่ดี “ฮาชิมะ โปร
เจกต์” คือหนังผีที่ดูแล้วหัวเราะ
นะคะ 555 จริงๆค่ะ คือข�าแรกให้
กับตัวเองว่าตอนซื้อตั๋ว โดนอะไร
เข้าสิงให้เลือกหนังเรื่องนี้ ข�าที่ 
2 คือข�าผีค่ะ ผีบ้าอะไรไม่มีความ
น่ากลัวเลย อ้าว...ถ่ายที่ประเทศ
ญี่ปุ่นงั้นก็ต้องเป็นผีญี่ปุ่นใช่มั๊ย? 
ผีญี่ปุ่นก็ต้องขาวๆสิ อยากให้
ขาวคือต้องใช้แป้งเยอะ เทคนง
เทคนิคการแต่งหน้าไม่ต้อง โบ๊ะ
มันทั้งตัวนี่แหละ เราก็จะได้ดูผี

ลูกครึ่งจูออนผสมหมีแพนด้า คือ
ตัวขาว ขอบตาด�า มาแหกปาก
ตะโกนภาษาญี่ปุ่นใส่หน้าหลายๆ
ฉากค่ะ ส่วนดีของหนังคือ นัก
แสดงเล่นได้ดี โดยเฉพาะอเล็กซ์                        
กับสายป่าน นอกนั้นคือโลเคชัน
หลอนๆที่ไปถ่ายท�าจากสถานที่
จริง สรุปคือเป็นหนังผีที่ดูแล้ว
ท�าให้รู้สึกผ่อนคลาย เพราะ
จะรู้สึกง่วงทันทีที่หนังฉายไป
ประมาณ 15 นาที ท่านไหนเคย
ดูเรื่อง “เที่ยวบิน 407” มาแล้ว
คิดว่าคงไม่มีหนังเรื่องไหน “กริบ”  
ได้เท่านี้แล้ว ต้องลองค่ะ...ลอง
ฮาชิมะ โปรเจกต์ ท่านจะพบ
กับความ “กริบ” ยิ่งกว่า ตาม
สโลแกนหนังเค้าที่บอกว่า ไม่เชือ่
ต้องลบหลูค่่ะ 5555 (หวัเราะแห้ง)
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ผ ลิ ต ภั ณ ฑ
เ พื่ อ สุ ข ภ า พ ที่ ดี

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

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

เ ข า ถึ ง ไ ด ย า ก

Waterpik Dental Water Jets
และ Water Flosser
เปนการผสมผสานระหวาง
แรงดันน้ำกับการฉีดน้ำเปนจังหวะ
ที่ชวยขจัดคราบแบคทีเรีย
ระหวางซอกฟน

อุปกรณขัดฟน
ทำงานโดยการสั่นเปนจังหวะ

ถึง 10,000 ครั้งตอนาที
สามารถพกพาและใชทำความสะอาด

หลังอาหารทุกมื้อ

Waterpik
Water
Flosser
Model:
WP-100E2

Waterpik
Dental
Water Jets
Model:
WP-70E2

Waterpik
Water
Flosser
Model:
WP-360E2

Waterpik
Water
Flosser
Model:
WP-450E2

Waterpik
Flosser
Model:

FLW-220 UK

“อานคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทยกอนใช”

ส น ใ จ เ ป น ตั ว แ ท น จ ำ ห น า ย   ติ ด ต อ
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บริษัท โคไนซ อีเล็คโทรนิค จำกัด
4 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แยก 2 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02.276.9644 (อัตโนมัติ 5 คูสาย) โทรสาร 02.275.7023
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e-mail: waterpik@conice.co.th
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O r a l  C a r e  ■   ‘Tooth Fairy’

ทุกวันน้ีเรามีทางเลือกมากมายเหลือเกินในการดแูลรกัษาสุขนามยัทีด่ใีนช่องปาก

X y l i t a l 
คื อ อ ะ ไ ร  ดี อ ย่ า ง ไ ร

ให้แบคทีเรียตัวนี้และยังช่วยลดการเกิดคราบ
เชื้อจุลินทรีย์ที่ยึดเกาะฟันได้อีกด้วยค่ะ
	 ประโยชน์ส�าคญัอกีอย่างของไซลทิอล	คอื		
ช่วยในการคืนกลบัของแร่ธาต	ุ(Remineralization)	
โดยปกติฟันผุเกิดจากองค์ประกอบ	3	ส่วนคือ	
น�้าตาล	แบคทีเรีย	และฟัน	เมื่อเรากินอาหาร
แป้งจะเปลี่ยนเป็นน�้าตาล		ส่วนแบคทีเรีย				
ในปากจะเปลี่ยนน�้าตาลเป็นกรด	จึงท�าให้มีค่า	
pH	ในช่องปากลดลง	ซึง่กรดนีจ้ะท�าลายแร่ธาตุ
ที่เป็นประโยชน์	 เช่น	แคลเซียมและฟอสเฟต
ต่างๆที่เคลือบฟันอยู่ให้หลุดออกไป	เป็นการ
ท�าลายสารเคลือบฟัน	 (Deminalization)																																							
ตามธรรมชาติ	น�้าลายของเราก็เป็นตัวช่วย						
ให้แร่ธาตุต่างๆที่หลุดออกไปกลับคืนสู ่ฟัน						
อีกครั้ง		ซึ่งถ้าหากมีไซลิทอลผสมอยู่จะช่วย							
ให ้น�้ าลายมีความสามารถในการสะเทิน
กรดด่างได้ดีขึ้น	และเมื่อมีการสะสมแร่ธาตุ																																												
คืนกลับ	 จะช่วยป้องกันฟันผุ	 ลดการสูญ
เสียเนื้อฟัน	หรือในผู้ที่มีรอยผุระยะเริ่มแรก	
(White	Spot	Lesions)		ก็จะไม่เกดิเป็นรผูเุพิม่
ขึ้นนั่นเอง

และฟันนะคะ	โดยขณะน้ีมีสารตัวใหม่ที่
ก�าลังได้รับความนิยม	และเป็นที่ยอมรับกัน
ว่ามีคุณสมบัติในการช่วยลดปัญหาเรื่องฟันผุ							
ได้อย่างง่ายดาย	นั่นคือ	“ไซลิทอล”	(Xylital)		
ซ่ึงเป็นน�้าตาลแอลกอฮอล์ในธรรมชาติชนิด
หนึง่	พบได้ในผกัและผลไม้หลายชนดิ	เช่น	ต้น
เบิร์ช	สตรอเบอร์รีย์	ราสพ์เบอร์รีย์	ผักกาด
หอม	ผักโขม	ดอกกะหล�า่	รวมถึงผลไม้เปลือก
แข็งเช่น	ถั่วเชสนัต	และถั่ววอลนัต	หรือแม้แต่
ในร่างกายของเราก็สามารถผลิตขึ้นได้เอง
ในตับค่ะ	ทั้งน้ีไซลิทอลจะให้ความหวานมาก
เท่ากับน�้าตาลซูโครส	แต่กลับให้แคลอรีน้อย
กว่าถึงร้อยละ	40	เท่าแหน่ะ	
	 เนือ่งจากในไซลทิอลมคีาร์บอน	5	อะตอม		
ซ่ึงแบคทีเรียในช่องปากอันเป็นสาเหตุของ
การเกิดฟันผุช่ือ	 มิวแทน	สเตรปโตค็อกไต																										
(Mutans	Streptococci)	 ไม่อาจย่อยสลาย
มาเป็นอาหารได้	 ท�าให้แบคทีเรียดังกล่าว
อ่อนแอและค่อยๆลดจ�านวนลง	ดังนั้นถ้า																																		
ใช้ไซลทิอลต่อเนือ่งเป็นประจ�าจะช่วยแก้ปัญหา
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เ ฮ ล ธ์  แ อ น ด์  แ ค ร์  ■   ‘หมอสันติภาพ’

โรคเบาหวานแพทย์เรียกว ่า Diabetes     
Mellitus เป็นโรคที่ร่างกายมีน�้าตาลสูงมาก

เกินปกติ ทั้งในเลือดและปัสสาวะ พบในวัย
อายุ 40 ปีขึ้นไป เป็นวัยหวานของชีวิต ก�าลัง
เจรญิรุง่เรอืง ประสบความส�าเรจ็ในชวีติ มเีงนิ
ทองไปท่องเที่ยว ซื้อบ้านซื้อรถซ้ือเคร่ืองเสียง
ชั้นยอด NAD, PSB, NHT ไว้ฟังหลายๆชุด 
เป็นโรคที่มีอาการแทรกซ้อนมาก แต่ถ้ากินยา
สม�่าเสมอ ออกก�าลังกายและควบคุมอาหาร
อย่างเคร่งครัด ชีวิตก็ยังคงมีความสุข หวาน 
สบาย อยู่ได้ถึง 100 ปี

โรคเบาหวาน (DM) คืออะไร

ร่างกายคนมีความสามารถพิเศษในการ
รักษาสภาวะต่างๆภายในร่างกายให้สมดุลกัน
อยู่เสมอ ความสมดุลของระดับน�้าตาลก็เช่น
เดียวกนั ถ้าร่างกายผดิปกต ิไม่สามารถน�าเอา
น�า้ตาลไปใช้เป็นพลงังานได้ตามปกต ิท�าให้เกดิ
ภาวะการคั่งของน�้าตาลในเลือด เมื่อน�า้ตาลมี
ระดับสูงในเลือดสูงเกินกว่าความสามารถที่จะ
กักเก็บน�้าตาลไว้ได้ น�้าตาลก็จะล้นออกมาใน
ปัสสาวะ เรียกว่า โรคเบาหวาน

คนปกตริะดบัน�า้ตาลในเลอืกจะมค่ีาเท่ากบั 
60-110% และปัสสาวะไม่มีน�้าตาล

อาการของโรคเบาหวาน

ถ ่ายป ัสสาวะบ ่อย กระหายน�้ าบ ่อย       
ทานอาหารมากแต่น�้าหนักลด อ่อนเพลีย 
หมดแรง มักคันตามผิวหนังทั่วทั้งตัว ยิ่งเกา

ยิ่งคัน ร่างกายเป็นแผล หรือเป็นฝี แล้วหาย
ยาก ตาพร่ามัว มองเห็นไม่ชัด เป็นเหน็บชา
ตามปลายมือปลายเท้า

โรคแทรกซ้อนที่ส�าคัญ

โรคเบาหวานไม่เจ็บ ไม่ปวด แต่มโีรคแทรก
มากคือ หลอดเลือดตีบแข็ง โรคหัวใจ โรคติด
เชื้อต่างๆ โรคเชื้อรา โรคเสื่อมสมรรถภาพ 
ทางเพศ วณัโรค ความดนัโลหิตสูง โรคประสาท
ตาพิการ โรคไตวาย

การควบคุมน�้าตาลให้พอดี จะช่วยลด
อาการแทรกซ้อนได้

ถ้าน�้าตาลในเลือดสูงหรือต�่ามาก 
ถ ้าน�้าตาลในเลือดสูงมากจะมีอาการ   

หน้ามืด หววิ ใจสัน่ เป็นลม ให้รบีพบแพทย์ทนัที
ถ้าน�้าตาลในเลือดต�่าจะเกิดอาการเหมือน

น�้าตาลสูง จะช็อค เป็นลมหมดสติ หน้ามืด 
หวิว ใจสั่น เป็นลม เวียนศีรษะ เหงื่อออกมาก 
ตัวเย็น ในบางรายอาจจะมีพฤติกรรมแปลกๆ 
ผมเองเคยช็อคคร้ังหนึ่ง แต่ส่งเสียงดังเอะอะ
อาละวาด วิ่งไล่เตะคน ประหลาดกว่าคนอื่น 
เจาะน�า้ตาลในเลอืดเหลอื 21% เกอืบตาย ทาง
แก้ก่อนน�าตัวส่งแพทย์โรงพยาบาลคือ ให้กิน
น�้าหวาน น�้าตาล ลูกอมหวานๆ ขนมหวาน      
จะช่วยให้อาการดีขึ้นก่อนถึงโรงพยาบาล

การควบคุมอาหารมีความส�าคัญอย่างไร

การควบคุมอาหารมีความส�าคัญมากที่สุด 
ในการรักษาโรคเบาหวาน การคุมอาหารต้อง

ถูกต้องและเหมาะสม จะช่วยท�าให้น�้าตาลใน
เลือดไม่สูง และช่วยลดอาการแทรกซ้อนต่างๆ
ทีเ่กดิจากโรคเบาหวาน การรกัษาโรคเบาหวาน
แม้ว่าจะได้รบัยา ทัง้ฉดีอนิสลุนิและยากนิรกัษา
เบาหวานแล้วก็ตาม แต่ต้องร่วมกันกับการ
ควบคุมอาหารอย่างใกล้ชิด

การควบคุมอาหารเป็นการรักษาที่ส�าคัญ
ที่สุด

การที่ผู ้ป ่วยเป็นโรคเบาหวานมีความ
จ�าเป็นต้องควบคุมอาหารเบาหวานอย่าง
เคร่งครัด เพื่อ

1. ให้ผู้ป่วยสามารถรักษาระดับน�้าตาลให้
เหมาะสมและคงที่

2. ควบคุมน�้าหนักตัวของผู้ป่วยให้อยู่ใน
ระดับที่ควรจะเป็น

3. ป้องกันอาการหมดสติ ช็อค เนื่องจาก
สภาวะของเลอืดเป็นกรดสงู เป็นผลมาจากการ
ที่มีระดับน�้าตาลในเลือดสูง

4. ป้องกนัอาการหมดสตเินือ่งจากมรีะดบั
น�้าตาลในเลือดต�่า

5. ลดอาการแทรกซ้อนที่เกิดจากผู้ป่วยมี
ระดับน�้าตาลในเลือดสูงเกิน

6. ให้ผูป่้วยได้รบัสารอาการทีเ่ป็นประโยชน์
ต่อร่างกายครบถ้วน

7. ช่วยให้ผู้ป่วยมีร่างกายสุขภาพแข็งแรง 
และสามารถด�ารงชีวิตได้ตามปกติ

ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ควรควบคุมอาหารอย่างไร

การควบคุมอาหารผู้ป่วยเบาหวานที่ถูก
ต้องนั้น ต้องควบคุมพลังงานในอาหารผู้ป่วย
ให้เหมาะสมกับแรงงานที่ผู ้ป่วยใช้ในการท�า
กิจกรรมต่างๆ มิใช่การควบคุมหรือจ�ากัดแต่
น�า้ตาลเท่านัน้ ถ้าหากรบัประทานเนือ้สตัว์และ
ไขมันมาก น�้าตาลก็สูงได้ เพราะว่าอาหารทุก
อย่างให้พลังงานเมื่อได้รับมาก น�้าตาลจะสูงได้

ดังนั้นผู้ป่วยเบาหวานจึงควรรับประทาน
ข้าว เนื้อสัตว์ ไขมัน และผลไม้ในปริมาณที่
ก�าหนด เพือ่ให้ได้พลงังานทีเ่หมาะสมกบัความ
ต้องการพลังงานของผู้ป่วย

ควรงดน�้าตาลและอาหารที่มีน�้าตาลทุก
ชนดิ เช่น ขนมหวานจัด เพราะว่าท�าให้น�า้ตาล
ในเลือดสูงเร็ว

ผู้ป่วยเบาหวานจะรบัประทานอาหารอย่างไร

1. รับประทานอาหารให ้ครบ 5 หมู ่ 
ประกอบด้วยเนื้อสัตว์ แป้ง ไขมัน ผักผลไม้

โรคเบาหวาน 
ชีวิตหวาน ถ้าคุมได้

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



2. ทานข้าวในปริมาณที่ก�าหนดไว้เป็น
ประจ�า

3. ทานผักให้มาก โดยเฉพาะผักประเภท
ใบและถั่วสด เช่น ผักคะน้า ถั่วแขก

4. ตักข้าวจ�านวนตามที่ก�าหนด ถ้าไม่อิ่ม 
ไม่ควรเติมข้าวอีก แต่ให้ทานผักเพิ่มจนอิ่ม

5. หลีกเลี่ยงผลไม้ที่มีรสหวานจัด เช่น 
ทุเรียน ขนุน น้อยหน่า ล�าใย ละมุด อ้อย 
มะขามหวาน ผลไม้แห้ง และผลไม้กระป๋อง

6. ทานผลไม้ที่มีความหวานน้อย เช่น 
มะละกอ พุดซา ฝรั่ง แก้วมังกร

7. งดของหวานทุกชนิด และขนมท่ีใส่
น�้าตาล เช่น ทองหยิบ ฝอยทอง สังขยา 
กาละแม ลูกตาลเชื่อม กล้วยเชื่อม มันเชื่อม 
มะตูมเชื่อม สาเกเชื่อม ไอศครีม เป็นต้น

8. หลีกเลี่ยงทานเครื่องในสัตว์ต่างๆ
9. หลีกเลี่ยงทานไขมันสัตว์ น�้ามันหมู 

เนย มันหมู มันไก่ เนื้อติดมัน หมูสามชั้น 
ครีม น�้ามันพืช กะทิ น�้ามันมะพร้าว น�้ามัน
ปาล์ม หนังไก่ ข้าวขาหมู คอหมูย่าง

10. ใช้น�า้มนัพชืทีม่ส่ีวนผสมของน�า้มนัถัว่
เหลือง น�า้มันร�าดี น�้ามันฝ้าย น�้ามันข้าวโพด 
ให้มากขึ้น โดยใช้ในการประกอบอาหารเป็น
ประจ�า

11. หลีกเลี่ยงอาหารทอดที่มีน�า้มันมากๆ 
เช่น ปาท่องโก๋ แฮ่กึ๋น ข้าวตังทอด มันทอด 
กล้วยทอด

12. ทานอาหารให้ตรงเวลา และไม่ควร
งดอาหารมื้อหนึ่งมื้อใดโดยเฉพาะ ผู้ได้รับการ
รักษาด้วยยาฉีดอินสุลิน เพราะอาจมีผลท�าให้
น�า้ตาลในเลือดต�า่จนช็อคหมดสติได้

อาหารชนิดใดที่ผู้ป่วยเบาหวาน
ควรและไม่ควรรับประทาน

1. นมสด 
เป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมาก    

ผูป่้วยโรคเบาหวานดืม่นมได้ แต่น�า้นมทีข่ายอยู่
ในท้องตลาดมมีากมายหลายชนดิ ควรเลอืกดืม่
ได้ เช่น นมสดหนองโพ น�า้นมสดฟาร์มโคนม
ไทยเดนมาร์ก ควรเลือกดื่มชนิดนมจืด ไม่เติม
น�้าตาล หรือชนิดไม่ปรุงแต่ง

น�้านมผสมคืนรูปเป็นนมผง ที่น�ามาผสม
กบัน�า้มลีกัษณะคนืรปูน�า้นม ได้แก่ นมตราหมี 
นมบลซูลิของโฟร์โมสต์ นมผสมคนืรปูเนสเล่ ผู้
ป่วยควรเลือกชนิดจืด

นมสดระเหยหรือนมข้นจืด มีลักษณะข้น
เท่ากับนมสดจืดธรรมดา แต่ลักษณะการผลิต

ในประเทศไทยจะให้นมที่ไม่มีไขมันผสมกับ
เนยหรือน�้ามันพืช และเติมน�้าครึ่งหนึ่งของ
นมธรรมดา ท�าให้มีลักษณะข้นใช้ใส่เครื่องดื่ม
ต่างๆ เช่น ชา กาแฟ โอวัลตนิ โกโก้ อย่างเช่น 
นมข้นจืดตรามะลิ ตราดอกคาร์เนชัน ตราดับ
เบบี้ โรคเบาหวานใช้ได้

นมธรรมดา เช่น นมดุสิต เนสเปรย์       
คลิม มอลลี่

นมเปรี้ยวที่ขายทั่วไป ได้แก่ โยเกิร์ต มีทั้ง
ท่ีปรุงแต่งด้วยน�้าเชื่อม ผลไม้ เช่น สับปะรด 
สตอเบอรีย์ และชนิดไม่ปรุงแต่งรส ผู้ป่วยโรค
เบาหวานควรเลือกชนิดไม่ปรุงแต่งรส

นมข้นหวานผู้ป่วยโรคเบาหวานไม่ควร
ใช้นมชนิดนี้ เพราะว่าจะท�าให้น�้าตาลในเลือด
สูงทันที

น�้านมถั่วเหลืองที่ขายอยู ่ ในปัจจุบันนี้         
มีนมถั่วเหลืองเกษตรโบมัน แล็คตาซอย ไว
ตามิลค์ นมถั่วเหลืองเหล่านี้มีการเติมน�า้ตาล
ลงไปด้วย ท�าให้มีรสหวาน ไม่เหมาะกับผู้ป่วย           
โรคเบาหวาน จะดื่มได้แต่ต้องไม่เติมน�้าตาล

2. ผัก
ผู ้ป ่วยโรคเบาหวานควรทานผักมากๆ 

ท้ังผักสดและท�าให้สุก เพราะใยอาหารในผัก
จะช่วยท�าให้น�้าตาลถูกดูดซึมได้น้อยลง จึง
ช่วยท�าให้ระดับน�้าตาลในเลือดไม่สูง ยังท�า           
ให้ไม่ท้องผูกด้วย ผักทานเท่าใดก็ได้เพราะว่า          
ให้พลงังานน้อยมาก ได้แก่ หน่อไม้ ผกักวางตุง้ 
มะเขือเทศ ผักกาดขาว ถั่วงอก พริก ต�าลึง                                   
กระหล�่าดอก ถั่วพลู คึ่นไช่ มะเขือต่างๆ       
กระหล�่าปลี ชะอม น�้าเต้า มะระ บวบ ผักโขม 
ยอดฟักทอง ใบกุ่ยช่าย แตงกวา ผักบุ้ง ต้น
หอม เป็นต้น

ผักที่ไม่ควรทานเพราะว่ามีคาร์โบไฮเดรต
มากคือ ฟักทอง แครอท สะเดา สะตอ มะรุม 
ลูกเนียง และถั่วลันเตา เป็นต้น

3. ผลไม้
ผลไม้จะมีน�้าตาลอยู่โดยธรรมชาติ แต่จะ

แตกต่างกันไปตามชนิดของผลไม้ บางชนิดจะ
หวานมาก ก็ไม่เหมาะกับคนเป็นโรคเบาหวาน

4.ธัญพืช และเผือกมันต่างๆ
เป็นอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตมาก ไม่ควร

รับประทานมากเกินไปอาหารพวกนี้ได ้แก่ 
ก๋วยเตี๋ยว บะหมี่ ขนมจีน วุ้นเส้น ขนมปัง 
เผือก มัน

ผู้ป่วยสามารถทานอาหารเหล่านี้ได้ทุกวัน 
มากน้อยเพียงไรข้ึนกับกิจกรรม และแรงงาน
ท่ีใช้ในแต่ละวัน แต่แพทย์ก็แนะน�าให้ทาน

แป้งน้อยลง เพราะว่าถ้าหากทานมาก ก็จะท�า       
ให้น�้าตาลในเลือดสูงได้ ดีที่สุดคือควรจะทาน
ข้าวซ้อมมอืหรอืข้าวกล้อง เพราะเป็นข้าวทีม่ใีย
อาหาร Fiber มาก

วุ้นเส้น เป็นอาหารที่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
เข้าใจผิดว่าทานมากเท่าใดก็ได้ เพราะเป็น
โปรตีนจากถ่ัวเหลือง แต่ความจริงแล้ว วุ้น
เส้นเป็นอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตเช่น
กันกับข้าวหรือก๋วยเตี๋ยว เพราะกรรมวิธีใน
การผลิตได้แยกเอาโปรตีนออกไปแล้ว ดังนั้น       
ผู้ป่วยโรคเบาหวานจึงจ�าเป็นต้องจ�ากัดการรับ
ประทานวุ้นเส้นเช่นเดียวกับข้าวและแป้ง

5. เนื้อสัตว์ 
ผู้ป่วยโรคเบาหวานควรทานเนื้อเพียงพอ

กับความต้องการของร่างกายประมาณ 3-4 
ช้อน ทานกับข้าวพูนเล็กน้อย หรือประมาณ
ครึ่งขีดต่อมื้อ เนื้อสัตว์เหล่านี้จะเป็นเนื้อ ปลา 
กุ้ง หมู เนื้อวัว ไก่ เต้าหู้ เมล็ดถั่วแห้ง หากรับ
ประทานมากเกนิไป จะแปลงเป็นรปูของไขมนั 
ท�าให้อ้วนได้ ผู้ป่วยโรคเบาหวานควรกินเนื้อ
สตัว์ไม่ตดิมนั และไม่ทานเครือ่งในบ่อยเกนิไป

6. ไข่ 
เป็นอาหารท่ีมีประโยชน์มาก ไม่ควรงด 

ควรรับประทานไข่ไก่ ไข่เป็ด สัปดาห์ละ 3-4 
ฟอง ส�าหรับผู้ป่วยที่โคเลสเตอรอลสูง อาจกิน
สัปดาห์ละ 2 ฟอง แต่ถ้ารับประทานเพียงไข่
ขาว ก็รับประทานได้ทุกวัน

7. น�้าตาลเทียมหรือขัณทศกร 
ไม่ห้ามในผู้ป่วยโรคเบาหวาน แต่ควรทาน

พอประมาณ
8. อาหารที่มีใยมาก 
ปัจจุบันได้มีการค้นคว้าเก่ียวกับอาหารที่

มีใยมากขึ้น เพื่อลดไขมันและน�้าตาลได้ เช่น 
ถั่วฝักยาว ถั่วแขก ถั่วเขียว ถั่วแดง ถั่วด�า        
ขี้เหล็ก ยอดมะกอก ใบแค เม็ดแมงลัก ฝรั่ง 
ข้าวซ้อมมือ และผักต่างๆ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ควรรบัประทานอาหารเหล่านีใ้ห้มากขึน้ได้โดย
ไม่จ�ากัด

ถึงแม้จะเป็นโรคเบาหวาน ถ้าออกก�าลัง
กายทุกวัน ไม่อ้วน ส�าคัญที่สุดคือ ควบคุม
อาหารให้ดี มีความสุขกายสุขใจ ฟังเพลงจาก
เครื่องเสียงชั้นดี NAD, NHT PSB สบายใจ
มากครับ

ขอขอบคุณ www.thaiclinic.com เป็น
อย่างสูงครับ
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ไ ล ฟ์   แ อ น ด์   ส ไ ต ล์  ■   ‘ลานทิพย์’

เล็กๆน้อยๆจากญี่ปุ่น 
ตอน ล�าโพงสาหร่าย
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เราเคยได ้ ยิน กันแต ่ล� า โพง
ท� า จากกระดาษ จากสาร                                

โพลีย์โพรไพย์ลีน จากไททาเนียม 
จากวัสดุที่เป็นโลหะหลายๆแบบ                             
แต ่ญี่ปุ ่นท�าล�าโพงที่ผลิตจาก
สาหร่ายค่ะ ในเมืองๆหนึ่งนอก
เมือง Hakodate ออกไปอยู ่
ใกล้ๆทะเลมีโรงงานสาหร่าย แต่
เผอิญไม่ใช่เถ้าแก่ใหญ่ของเรา 
เขามีอุตสาหกรรมท�าสิ่งของจาก
สาหร่ายมาแปรรูปเป็นสินค้า
นานาชนิดที เ ดียวค ่ ะ  ต้ังแต ่
สาหร่ายชิ้นใหญ่ สาหร่ายกิน
เล่นเค็มๆ ใส่ข้าว ใส่แกง จนถึง
สาหร ่ายที่ เป ็นฝอยๆที่ ใส ่ ใน
แกงแล้วดูเหมือนเอาส�าลีมาต้ม
กิน หรือของกินเป็นของหวาน        
กิน เล ่น รวมไปถึ ง ไอศครีม                                  
รสสาหร่าย ซึ่งกินแล้วงงมากเลย
ว่า ท�าไมมันไม่มีรสสาหร่ายเลย 

และที่นี่นี่ เองเราได ้ เรียน         
รู ้ถึงการแปรรูปสาหร่ายจากใย
สาหร่ายซึ่งเรานึกว่ามันจะเล็กๆ 
อุ ๊แม่เจ้า สาหร่ายแต่ละใบใหญ่
เบ้อเร่อเลยค่ะ ชาวบ้านจะเอามา
จากทะเล แล้วก็มาตากให้แห้งนะ
คะ จากใบที่แห้งนี้ละค่ะ ถึงจะ
รวบรวมมาส่งให้โรงงานท�าอะไร
ได้ เขาจะเอาใบแห้งมัดรวมกัน
เป็นก้อนโตเหมือนกับการที่ฝร่ัง
มัดหญ้าแห้งไว้ให้วัวกินตอนหน้า
หนาวนะคะ

เ มื่ อ ม า ถึ ง โ ร ง ง า นแ ล ้ ว 
แน่นอนมันก็ต ้องมีกรรมวิธีที่
เขาไม่บอกเราแน่ แต่ที่รู ้คือมัน

แต่พี่ยุ ่นไม่เหมือนกับเรา ของอะไรเพื่อใคร
ก็ต้องคนนั้นเท่านั้น ก็ความแตกต่างทาง
วฒันธรรม ทีเ่วลาเราเดนิทางเรากจ็ะเหน็ได้ชดั 
และบางทมีนักด็ดันสิยัเราดนีะคะ ให้มรีะเบยีบ
บ้าง เมื่อไปโรงงานท�าล�าโพงสาหร่ายแล้ว เรา                
ได้เห็นความฉลาดของคนญี่ปุ ่น เห็นความ                                                      
มุ่งมั่นและเห็นว่าเออ! ของอะไรที่จะดีก็ต้อง
มาจากการคดิค้นและการท�างานทีล่ะเอยีดลออ
ของคนประกอบกิจการนั้น

ก็เลยขอแบ่งปันและขอมอบให้เป็นเกร็ด
ความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะ

ขับสูง ในโรงงานนี้เขามีให้ดูว่ามันสามารถ
จะเป็นกรวยขนาดต่างๆได้ดีค่ะ และได้ท�า                                                                                 
เป็นล�าโพงให้ทดลองฟังดูด้วยค่ะ

ดิ ฉันละก ้อปลื้มคนญี่ปุ ่นจริงๆนะคะ        
เขาคิดอะไรได้หลายอย่าง ได้ละเอียดลออ 
บางคนก็วิจารณ์ว่าคนญ่ีปุ ่น rigid เกินไป         
ท�าอะไรต้องเป๊ะทุกอย่าง คนจะท�าล�าโพงถ้า
ท�าชุ่ยๆ ไม่เป๊ะ ก็คงไม่ได้จริงไหมคะ และบ้าง
ก็ว่า ไม่ไหวแก่ระเบียบเหลือเกิน จานช้อนถ้า
เป็นของเด็กคุณอย่าไปหยิบทีเดียว เขาจะเดิน
มาบอกซ�า้แล้วซ�า้อกีว่าของเดก็เท่านัน้ คนไทย
ชอบอะลุ่มอล่วยค่ะ เอาน่าอะไรก็ได้ใช้ไปก่อน                                               

มี density สูงมาก คล้ายกระดาษ ดังนั้นมัน
จึงเหมาะเป็นกรวยล�าโพง เพราะมันจะม่ันคง
และไม่เกิดเสียงสะท้อนมาก มันจะให้ bass ที่
ไร้อาการ ringing เหมอืนกบัวสัด ุขณะเดยีวกนั
เขาก็ย่อยและเอาใส่สารเคมีเพื่อให้มันเกาะตัว
เป็นเหมอืนเยือ่กระดาษ ท�าให้มันแขง็แรงและ
ขึ้นรูปอย่างไรก็ได้ จะท�าให้มันเป็นกรวยขนาด
ใดก็ได้ ทั้งเล็กและทั้งใหญ่ รู้สึกว่าล�าโพงดีๆ
ของญีปุ่น่จะใช้วสัดทุีเ่ป็นธรรมชาตติวันี ้เพราะ
เป็นล�าโพงที่ไม่มีความหนักเท่ากับกระดาษ                                                   
แต่ม ีdensity ด ีขณะเดยีวกนักม็ัน่คงแขง็แรงดี              
มันจึงกินวัตต์น้อย ไม่ต้องใช้เครื่องที่ก�าลัง
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เ รื่ อ ง - ดี ดี - -  ที่ ผ่ า น ม า ท า ง  ( e )  เ ม ล  ■   ‘เพ็งแพว’

อาหารทีไ่ม่เหมาะหลงัเพิง่ออกก�าลงักาย เพราะ
อาหารที่ร่างกายต้องการคือโปรตีน

 4. น�้ำอัดลม เป็นสิ่งที่ควรเลี่ยงเสมอ และ
โดยเฉพาะหลังการออกก�าลังกาย เพราะ
มีน�้าตาลสูง ดังนั้น หากกระหายน�้าหลังออก
ก�าลังกาย ควรดื่มน�้าเปล่าเป็นดีที่สุด

 5. ขนมเค็มๆ หลังการเสียเหงื่อจากการ
ออกก�าลัง การกินขนมเค็มๆจะท�าให้สมดุล
ที่ร่างกายก�าลังดึงกลับคืนเสียไป จริงอยู่ว่า
ร่างกายต้องการโซเดียมไปทดแทนที่เสียไปกับ
เหงื่อ แต่เกลอืจากขนมรสเคม็นบัว่ามากเกนิไป

6. ขนมปัง โดนทั แพนเค้ก และพซิซ่ำ ส�าหรบั
ขนมปังนัน้หากต้องรบัประทาน แนะน�าให้เลอืก
ที่เป็นโฮลเกรนจะดีกว่าขนมปังขาว ยิ่งโดนัท
ด้วยแล้ว มีไขมันเกินมาอีก จึงนับเป็นอาหาร
ควรงด ส�าหรับส่วนพิซซ่าเป็นอาหารที่ใช้เกลือ

มาก จึงควรหลีกเลี่ยงหลังการเสียเหงื่อไป
มาก แต่หากพิซซ่านั้นคุณท�าเอง ประกอบ
ด้วยแป้งโฮลเกรน และหน้าพิซซ่าคุณภาพ ก็
รับประทานได้

 7. ลูกอม หรอืชอ็คโกแลต ด้วยปรมิาณน�า้ตาล
ท่ีสงูเกนิไป จงึไม่เหมาะจะรบัประทานหลงัออก
ก�าลงักายทัง้คู่ แต่หากเป็น Dark Chocolate                                                 
หรือ Milk Chocolate ล่ะก้อ ขอสนับสนุน 
เพราะช่วยฟื้นฟูร่างกายได้

 8. ไข่เจียว  ไข่ทอด ยามปกติไข่นับเป็น
อาหารท่ีดี เหมาะกับการเป็นอาหารหลังออก
ก�าลังกาย แต่เมื่อน�ามาทอด น�้ามันที่มากเกิน
ไปไม่ดกีบัร่างกายหลงัออกก�าลงักาย จงึแนะน�า
ให้ต้มจะดีกว่า

9. เฟรนช์ฟรำย  ไม่บอกทุกท่านก็คงทราบ
ด ีว่าเป็นอาหารขยะ ทีม่ไีขมนัไม่ดจีากน�า้มนัที่
ทอด และไม่มีโปรตีนให้ร่างกายที่เสียพลังงาน
ไปดูดซึม

 10. เบคอนและเนื้อที่ไม ่ได ้ท�ำจำกเนื้อสด 
เบคอนนับเป็นเนื้อตัวร้ายที่มีทั้งไขมันและ
เกลอืสงู ท�าให้ย่อยยาก ขณะทีร่่างกายต้องการ
โปรตีน และคาร์โบไฮเดรต เพื่อฟื้นฟูกล้าม
เนื้อ จึงเป ็นอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงหลัง             
ออกก�าลังกาย

 เมือ่พจิารณาจากรายการทัง้หมดแล้ว กลับ
บ้านท�ากับข้าวรับประทานเองน่าจะปลอดภัย
ทีส่ดุ แถมประหยดัด้วย ทัง้หมดเรยีบเรยีงจาก 
www.ivillage.com ซึง่เป็นแผนกหนึง่ของกลุม่
ธุรกิจบันเทิง NBCUniversal

เที่ยวนี้กลับมาแบบเน้นเรื่อง
สุขภาพเป็นหลัก (อีกแล ้ว) 

หลายๆเรื่องราว ที่ส่วนใหญ่จะ
เป็นเรื่องสั้นๆที่น้องเขาบอกว่า 
ได้มาจากเว็บบอร์ดหนังสือเล่ม
โน้นบ้าง เล่มนีบ้้าง และเน้นเรือ่ง
ใกล้ๆตัว ที่หลายๆคนนึกไม่ถึง 
หรือมองข้ามไปโดยเฉพาะ ลอง
อ่านกันดูนะครับ

 แล้วจักทราบ, ว่าบางทีอะไรที่
มันใกล้ๆตัวนั้น มันมีผลกระทบ          
ต่อสุขภาพอย่างไม่น่าเชื่อเลย   
มาดูกันครับ ว่ามีเรื่องอะไรบ้าง 

อาหารต้องห้าม
หลังออกก�าลังกาย

หลงัออกก�าลงักายให้ร่างกาย
แข็งแรง การกนิอาหารบาง

อย่างตามหลัง กลับท�าร้ายร่างกายที่เพิ่งออก
ก�าลงักายมา วนันีจ้งึมเีมนอูาหารต้องห้ามหลงั
ออกก�าลังกายมาฝากกัน เชิญติดตามได้ครับ

1. Energy Bar หรืออาหารจ�าพวกธัญญพืช
ส�าเรจ็รปูแบบแท่ง ทีใ่ห้กดักนิได้สะดวกในยาม
เร่งรีบ แบบไม่มีเวลาออกไปหาอาหารมื้อหลัก
รับประทาน พวกนี้ให้พลังงานมากก็จริง แต่ไม่
เหมาะจะกินหลังออกก�าลังกาย อาจลองกิน    
โยเกิร์ตจะช่วยให้ร่างกายสดชื่นได้ดีกว่า

 2. ผักสด แปลกใจที่ เห็นผักสดเข ้ามา        
ในลิสท์ใช ่ไหม นั่นเป็นเพราะวิตามินท่ีมี
มากมายในผักสดไม่ช่วยเรียกพลังกลับมาหลัง                 
ออกก�าลังกายได้ โปรตีนและคาร์โบไฮเดรต
ต่างหากที่ร่างกายก�าลังต้องการ

 3. ชีส ชีสเป็นอาหารที่มีไขมันสูงมาก โดย
เฉพาะ Cheddar Cheese จึงเป็นตัวเลือก
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มีโอกาสรุนแรงมากขึ้นเป็นเงาตามตัว
ค�าว่ารับประทานอาหารฟาสท์ ฟูด บ่อยๆ

นั้น อาจท�าให้หลายคนสงสัยว่าบ่อยแค่ไหนจึง
จะมากเกนิไป งานวจิยัชิน้นีเ้ผยว่าแค่ 3 มือ้ต่อ
หนึง่สปัดาห์ กเ็พิม่ความเสีย่งให้กบัสขุภาพของ
ลูกๆได้แล้ว โดยผู้เชี่ยวชาญได้ท�าการศึกษาถึง
การบริโภคอาหารของเด็กๆในประเทศต่างๆ
มากกว่า 100 ประเทศ และสันนิษฐานว่าการ
บริโภคอาหารฟาสท์ ฟูด อันเป็นวัฒนธรรม
ของโลกตะวันตกนั้น อาจมีส่วนสนับสนุนให้   
ผู้ป่วยด้วยโรคภูมิแพ้เพิ่มจ�านวนขึ้น

อกีทัง้ผูเ้ชีย่วชาญยงัเชือ่ว่า การระบาดของ
โรคภูมิแพ้อย่างรวดเร็วในกลุ่มประเทศก�าลัง
พัฒนานั้น มีความเชื่อมโยงกับการเปล่ียนรูป
แบบการกินของคนในประเทศ จากการรับ
ประทานอาหารสด สะอาด มาสู่วัฒนธรรม
การบรโิภคอาหารฟาสท์ ฟดู  ซึง่เริม่ขึน้ในช่วง     
ยุค ‘70 เป็นต้นมา

ส�าหรับปัญหาโรคภูมิแพ้นั้น ในหลาย
ประเทศยักษ ์ใหญ่ของโลกตะวันตก เช ่น           
สหราชอาณาจักร พบว่ามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็น
สองเท่าในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบัน มีเด็ก

และเกลือแร่ ที่จ�าเป็นต่อร่างกายในเด็กนั้น    
ก็ลดฮวบลงอย่างเห็นได้ชัด

นักวิจัยพบว่า เด็กวัยรุ ่นที่รับประทาน                                                                       
อาหารฟาสท์ ฟดู เช่น เบอร์เกอร์ มนัฝรัง่ทอด                                               
พิซซ่า มากกว่าสัปดาห์ละ 3 ครั้ง เสี่ยงต่อการ
เกิดโรคภูมิแพ้ขั้นรุนแรงถึง 39 เปอร์เซ็นต์ 
เมื่อเทียบกับเด็กที่รับประทานอาหารปรุง
สุกตามปกติ ส่วนคนที่รับประทานอาหาร
ฟาสท์ ฟูด เป็นประจ�านั้น เส่ียงต่อการเกิด             
โรคภูมิแพ้ผิวหนัง และภูมิแพ้ทางเดินหายใจ
ขั้นรุนแรงในระดับสูง

อย่างไรก็ดี งานวิจัยนี้ยังถูกโต้แย้งว่าไม่
ชัดเจนมากพอที่จะอ้างว่าความเสี่ยงของการ
เกิดโรคภูมแิพ้นัน้ เกิดจากตวัอาหารฟาสท์ ฟดู          
เอง หรือเพราะเด็กไม่ได้รับประทานผักและ
ผลไม้สดมากพอ ซึ่งอาจเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่  
ส�าคัญไม่แพ้กัน

ในจดุนี ้ทมีวจิยัจาก St. George’s Hospital                         
Medical School ประเทศอังกฤษ พบว่า  
การรับประทานอาหารที่มีวิตามิน-ซี และ
วิตามิน-อีสูง รวมถึงผลไม้รสเปรี้ยว และผักที่                                             
ให้เบตาแคโรทีนสูงนั้น มีส่วนช่วยให้การ
ท�างานของปอดดีขึ้นได้ ส่วนการรับประทาน
อาหารรสเค็ม และอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูง 

อาหาร Fast Food
อาจเป็นต้นตอของโรคภูมิแพ้!

มีความเป็นไปได้ ว่าอตัราเดก็ป่วยด้วยโรค
ภูมิแพ้ที่เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในช่วง 20 

ปีที่ผ่านมานี้ อาจเป็นเพราะเด็กอยู่ท่ามกลาง
อาหารขยะ โดยมีงานวิจัยชี้ว่า เด็กวัยรุ่นที่รับ
ประทานอาหารขยะ 3 ครั้งต่อสัปดาห์ เสี่ยง
ต่อการเกิดอาการแพ้อย่างรุนแรง ส่วนเด็กที่
รับประทานอาหารฟาสท์ ฟูด เป็นประจ�าน้ัน 
พบว่าเสี่ยงต่อการเกิดโรคภูมิแพ้ผิวหนัง และ
โรคเกีย่วกบัทางเดนิหายใจขัน้รนุแรงได้เช่นกนั

ครอบครัวไหนพาลูกเข้าร้านฟาสท์ ฟูด 
เป็นประจ�าพึงระวังได้แล้ว เพราะมีการส�ารวจ
พบว่า ปัญหาสุขภาพที่เด็กยุคใหม่เป็นกันอยู่
ทุกวันนี้ อย่างโรคภูมิแพ้นั้น แท้จริงแล้วอาจ
มีต้นตอมาจากอาหารที่เด็กๆได้รับประทาน
เข้าไปนั่นเอง

โดยอาการผื่นคันที่เกิดข้ึนตามผิวหนัง 
อาการหายใจไม่สะดวก และอาการอ่ืนๆอัน
เกดิจากโรคภมูแิพ้นัน้ มโีอกาสเกดิขึน้กบัเดก็ที่
รบัประทานอาหารฟาสท์ ฟดู มากกว่าเดก็ทีร่บั
ประทานอาหารปกติ ยิ่งเด็กคนใดต้องบริโภค
อาหารฟาสท์ ฟดู บ่อยๆ อาการของโรคภมูแิพ้ก็  

องักฤษมากถงึ 1.4 ล้านคน ป่วยด้วยโรคภูมแิพ้ 
ขณะท่ีการบริโภคผักผลไม้เพื่อให้ได้วิตามิน 
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เวลานาน หลังเลิกเรียนควรหา
กิจกรรมกระตุ ้นการเคล่ือนไหว 
เช่น ออกก�าลังกาย หรือเต้นร�า 
เป็นต้น จะท�าให้เซลล์ประสาท
ตื่นตัว และจิตใจผ่อนคลายหาย
เครียดได้ด้วย

 นวดปุ ่มขมับ โดยใช้นิ้วนวด
ขมับเป็นวงกลม ประมาณ 30 
วนิาท ีระหว่างนัน้ ให้กวาดสายตา
จากซ้ายไปขวา และจากบนลงล่าง 
จะช่วยกระตุ้นระบบประสาท และ
เส้นเลือดที่ไปเล้ียงสมองส่วนการ
มองเห็น ทั้งยังท�าให้สมองซีก
ซ้าย-ขวา ท�างานสมดุล

 การปรับเปลีย่นพฤตกิรรมดงั
ข้างต้นแม้เพียงเล็กน้อย แต่หาก
ฝึกบ่อยๆก็สามารถพัฒนาเซลล์
สมองให้ท�างานเชื่อมโยงกันมาก
ขึ้น เพราะกล้ามเนื้อสมองด้านที่
ไม่ถนัดนั้น ถูกพัฒนาให้มีความ
ว่องไวขึน้นัน่เอง จึงช่วยลดอาการ
สมองถดถอย อันเป็นที่มาของ
ปัญหาสมองฝ่อได้

 ครับ, ทั้งหมดนั้นน�ามาเล่าสู่
กันฟังโดย ‘ทีมเดลินิวส์ออนไลน์’

ใช้สมองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เฉียบแหลม       
มีความจ�าเข้าข้ันดี ก็ต้องหมั่นบริหารเซลล์
สมอง ทั้งนี้ ผลวิจัยในต่างประเทศพบว่า การ
ใช้สมองท�างานหนักเพียงด้านเดียว จะส่งผล
ต่อการเพิม่ขึน้ และลดลง ในกระบวนการสร้าง
เครือข่ายประสาทด้วย 

 ดังน้ัน ควรใช้สมองท�างานให้หลากหลาย 
ง่ายๆด้วยกิจกรรมต่อไปนี้

 เริ่มจากการ ใช้มือข้ำงที่ไม่ถนัด ถ้าเคยชิน
กับการเขียนมือขวา ลองใช้มือซ้ายหัดเขียน
บ้าง ในท�านองเดยีวกัน การเปล่ียนมอืจับเมาส์ 
จบัแปรงสฟัีน จบัหว ีจบัไม้กวาด หรอืใช้มอืข้าง
ท่ีไม่ถนัดตักอาหาร รวมถึงการหยิบจับของที่
เห็นอยู่ด้านซ้ายด้วยมือขวา และหยิบจับของที่
เหน็อยูด้่านขวาด้วยมอืซ้าย ล้วนเป็นวธิกีระตุน้
สมองให้ตื่นตัว ฝึกสมาธิ และใช้สติได้อย่างดี

 เปลี่ยนควำมจ�ำเจ ถ้าถนัดการค�านวณ ลอง
ฝึกในเชิงศิลปะบ้าง เช่น เล่นดนตรี วาดภาพ 
ท�าอาหาร ท�าขนม ในทางกลับกัน หากถนัด
ด้านศิลปะ ลองนับเลขถอยหลัง เรียนการ
ใช้ลูกคิด หรือเล่นเกมส์ปริศนาอักษรไขว้บ้าง 
นอกจากน้ี ระหว่างวันหากต้องนั่งเรียนเป็น

(ซึ่งพบได้มากในกลุ่มอาหารฟาสท์ ฟูด) น้ัน 
จะกระทบต่อการเกิดโรคภูมิแพ้

อย่างไรก็ดี ด้วยกลยุทธ์ทางการตลาด 
อาจท�าให้ผู้บริโภคคิดว่าช่วงเวลาแห่งการรับ
ประทานอาหารฟาสท์ ฟูด เป็นช่วงเวลาแห่ง
ความสุข แต่ใครที่ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้อยู่คง
ทราบดี ว่าเวลาอาการก�าเริบนั้นทรมานเพียง
ใด และจะยิ่งน่าสงสารแค่ไหนหากผู้ป่วยเป็น
เดก็ตวัเลก็ๆการลด ละ เลกิ บรโิภคอาหารขยะ
เหล่านี้ จึงอาจเป็นทางเลือกดีๆที่คุณสามารถ
เลือกให้กับครอบครัวได้

เรียบเรียงจาก www.dailymail.com ที่มี
เรือ่งราวดีๆ ในชวีติประจ�าวนัให้เรยีนรู้มากมาย 
หลายแขนง

เคล็ด (ไม่) ลับ
ป้องกันสมองฝ่อลีบ 

มากระ ตุ ้น เซลล ์ สมองให ้ ออกก� าลั ง
ด้วยกิจกรรมง่ายๆในชีวิตประจ�าวัน           

ลดอาการสมองถดถอย โดยไม่ต้องพึ่งยา

 ร่างกายยังต้องการ ‘การออกก�าลัง’ เพ่ือ
ให้แข็งแรง สมองก็เช่นกัน เม่ือคุณๆอยาก 

9 อาหารมีประโยชน์ 
ลดคอเลสเตอรอล

แม้ว่าคอเลสเตอรอลจะมีประโยชน์ในด้าน
การเสริมสร้างพลังงานแก่ร่างกายของ

คน แต่ถ้ามีมากจนล้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง                               
คอเลสเตอรอลตัวที่ไม่ดีนั้น อาจส่งอันตราย
ถึงชีวิต และนี่ก็คือสาเหตุอันดับต ้นๆ ที่
ท� า ให ้คนไทยตายป ีละหมื่นๆแสนๆคน 
    แพทย์หญงิคณุสวรรยา เดชอดุม ประธาน
โครงการอาหารไทยหัวใจดี มูลนิธิหัวใจ
แห ่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ์                 
ให้ความรู้ว่า คอเลสเตอรอลในร่างกายคนเรา
มีอยู่สองแบบด้วยกัน คือ
 1. Low-Density Lipoprotein หรือ LDL 
คือคลอเลสเตอรอลที่ไม่ดี เพราะสามารถเข้า 
สู่กระแสเลือดและอุดตันเส้นเลือดแดงได้
 2. High-Density Lipoprotein หรือ HDL                                                     
เป็นคอเลสเตอรอลที่ดีต่อร่างกาย เพราะ                                             
ช่วยก�าจัดคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีออกไปจาก                                                                              
ระบบการท�างาน
 “คอเรสเตอรอลมีทั้งที่มีประโยชน์ ถ้า
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มีในปริมาณที่พอดี แต่ก็เป็นโทษได้ หาก
มากเกินไป เพราะมันอาจจะท� า ให ้ เกิด
ตะกรันในหลอดเลือด ท�าให้เกิดอันตราย 
อย่างถ้าไปขังกันเลือดไปเลี้ยงหัวใจ ก็อาจ
จะท�าให ้เสียชีวิตกะทันหัน หรืออัมพฤกษ์
อัมพาตได้” แพทย์หญิงคุณสวรรยา กล่าว 
 โดยหลักการ 80% ของคอเลสเตอรอล
นั้น ถูกผลิตขึ้นมาจากตับ แต่อีก 20% นั้น
ก็มาจากอาหารที่คุณเลือกรับประทานเข้าไป                                                
ดังนั้น หลักง ่ายๆในการดูแลตัวเองเพื่อ                                             
ไม่ให้คอเลสเตอรอลสูงเกินไป โดยเฉพาะ                                                     
อย่างยิ่ง การไม่บริโภคไขมันอิ่มตัวมากเกินไป                                                                    
เพราะจะท�าให ้ตับผลิตคอเลสเตอรอลที่                                                           

 “จ�าไว ้ว ่า คอเลสเตอรอลอย ่างเดียว
ไม่ให้โทษ เช่น ถ้าเรามีคอเลสเตอรอลสูง 
แต่ความดันไม่สูงด้วย ก็ไม่เป็นไร หรือไม่มี
เบาหวานและไขมันในร่างกายปกติ ก็ไม ่
เป็นไร และเหนืออื่นใด คอเลสเตอรอลจะสูง                        
หรือ ไม ่นั้นก็ เกิดจากน�้ ามือของเราเอง                                

 ทั้งนี้ อาหารที่กินแล้วดีมีประโยชน์ ไม่ให้
โทษในด้านคอเรสเตอรอล จะต้องกนิอะไรบ้าง
นั้น คุณหมอบอกไว้ ดังนี้          
 1. ทานปลาทะเลสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง 
 2. ทานถั่วเมล็ดแห้งสัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง 
 3. ทานผักในตระกูล Cruc i fe rous                                                                
Vegetables ทุกวัน ได้แก่ ผักคะน้า บร็อกโคลี                                                           
ดอกกะหล�า่ แขนงผกั กะหล�า่ปล ีผกักวางตุง้ เป็นต้น                                                            

ไม่ดีออกมามากมาย
 แพทย์หญิงคุณสวรรยา กล่าวว่า ปัจจัย
เสี่ยงที่น�าไปสู ่การมีคอเลสเตอรอลที่สูง                                             
จนเป็นปัญหา มีอยู่ 10 ประการด้วยกัน คือ                                                      
1. บหุรี ่2. ความดนั 3. ไขมนัปกตทิัง้ดแีละเลว                                                                
4. เบาหวาน 5. ไตรกีเซอไรด์ 6. อ้วนลงพุง                                                                      
7 .  ความเครียด 8 . เกลือ 9 .  น�้ าตาล                                                         
10. ไม่ออกก�าลังกาย                                                                                                                                             

.  4. ทานผกัทีม่สีสีนัต่างๆ และ
ผลไม้ให้หลากหลายทุกวัน
 5. ทานผลิตภัณฑ์ข้าวและ
ธญัพชืไม่ขดัสทีกุวนั เช่น ข้าวซ้อมมอื                                                                               
 6. ใช้น�้ามันมะกอก น�้ามัน
ถั่วเหลือง น�้ามันดอกทานตะวัน 
น�้ามันร�าข้าว ในการประกอบ
อาหาร
 7. รับประทานผลิตภัณฑ ์
นมพร่องมันเนย หรือนมขาด                                           
ไขมนั แทนผลติภณัฑ์นมเตม็ไขมนั 
 8. ควบคุมปริมาณอาหาร
ที่ทานในแต่ละมื้อ โดยเฉพาะ
เนื้อสัตว์ไม่เกินวันละ 200 กรัม 
 9. ทานกระเทียมสดเป ็น
ประจ�าข้อมูลทั้งหมดจากรายการ 
‘Health Line สายตรงสุขภาพ’           
รายการที่สร้างภูมิคุ ้มกันโรคภัย                                                                               
ไข้เจ็บออกอากาศทุกวันอาทิตย์                         
เวลา 07.00 - 08.00 นาฬิกา                                           
ท า งสถานี โ ท รทั ศน ์  ASTV 
ช ม ร า ย ก า ร ย ้ อ น ห ลั ง ไ ด ้ ที่                                                                
www.manager.co.th/vdo

มือของเราท่ีหยิบอาหารใส่ปาก” คุณหมอ
ประธานโครงการอาหารไทยหัวใจดี กล่าว 
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จําได้เป็นเงาๆว่าเคยเล่าให้ฟังอยู่หนเกี่ยว
กับเรื่องมื้อเช้า ที่หากว่าต้องออกไปไหน

ต่อไหนแบบหนเีมอืง หรอืมเีรือ่งให้ต้องไปต่าง
จังหวัด เช้าๆผมมักจะหาข้าวแกงรองท้องเป็น
หลัก แบบว่าหากออกไปทางพหลโยธินจะแวะ
ที่ไหน ไปสายเอเชียจะลงเอยกับหาบไหน หรือ
ถ้าล่องใต้กม็กัจะลงเอยกบั ‘ตุโ๊ภชนา’ ทีเ่ขาย้อย 
เป็นต้น แต่หลงัๆมานีเ่วลาล่องใต้ไปแถบชะอ�า 
หัวหิน เมื่อไร พิกัดมื้อเช้าบนเส้นทางสายนั้น
ของผมเปลี่ยนไปแล้วครับ

และเปลี่ยนไปจากกินข้าวเป็น ‘กินเส้น’ 
แทนอีกด้วย แม้จะมีคนไม่กินเส้นกัน (เป็น
ครั้งคราว) ลงไปด้วยก็เหอะน่า

คือช่วงหลังๆที่ทางหลวงชนบทจากคลอง
โคนเข้าชะอ�าเสร็จเรียบร้อย เข้าที่เข้าทาง
ดีแล้วนี่ ผมมักจะใช้เส้นนี้เป็นหลักครับ เนื่อง
เพราะรถราไม่ค่อยมากสักเท่าไรนัก ขับกินลม 
(แอร์) ไปเรื่อยเปื่อย จากคลองโคน เข้าบาง
ตะบูน ผ่านแหลมผักเบี้ย ประเด๋ียวก็ถึงหาด
เจ้า (ส�าราญ) อกีหน่อยนงึกถ็งึปึกเตยีน แล้วก็
เข้าชะอ�า, จบป้ายเป็นอันเรียบร้อย

แต่ระยะหลังผมมักจะไปพักไม่ถึงชะอ�า
ดอกนะครับ จะอยู่แถวๆระหว่างปึกเตียนกับ
ชะอ�าเป็นหลัก เนื่องเพราะชอบความเงียบที่
ไม่พลกุพล่านอย่างชะอ�า ทีเ่วลานีแ้ทบจะกลาย
เป็นบางแสนยคุไร้ระเบยีบไปเสยีแล้ว ทกุวนันี้
พอบางแสนเข้าทีเ่ข้าทาง ชายหาดชะอ�ากลบัน�า
ภาพเดิมๆของบางแสนยุคก่อนมาฉายซ�้าเสีย
นี่ น่าเสียดายออก ผมก็เลยชอบท่ีจะสิงห้อง               
สิงหาด อยู่เลยๆปึกเตียนมาหน่อยมากกว่า 
และนอกจากจะเงียบ สงบ รวมถึงส่วนใหญ่

มุ ม ส บ า ย  ■   ‘ถมทอง’

ที่พักจะมีหาดเป็นส่วนตัวแล้ว ราคาค่า ‘ห้อง’ 
ยังไม่แรงเท่าด้วย ยิ่งอาหารการกินหลังจาก
ไปเจอของสดๆแบบยกจากเรือมาลงหลัว แล้ว
เข้าครวัเลยนี ่ยิง่ท�าให้ลมืเจ้าจ�าน�าทัง้แถบชะอ�า
และหวัหนิไปสิน้ เหมอืนได้ล้างล้ินชกัความทรง
จ�าใหม่อย่างไร, ก็อย่างนั้นเลย

และที่ต้องหาพิกัดใหม่ของมื้อเช้าบนเส้น
ทางล่องใต้ ก็เนื่องเพราะไม่ได้ผ่านหาบข้าว
แกงแถวเขาย้อยทีอ่ยูบ่นเส้นเพชรเกษมนัน่เอง

หลงัสดุทีผ่มหลบเมอืงไปพกัละแวกทีว่่านัน้
มาสองสามคืน เมื่อช่วงเทศกาลกินเจ (ของ
ใครเขา) ท่ีผ่านมา ก็เป็นห้วงเวลาที่ได้ข่าว
วาฬบรูด้า (Bryde’s Whale ชื่อวาฬนี้ตั้งขึ้น
เพื่อเป็นกียรติแก่ Mr. Johan Bryde กงศุล
ชาวนอร์เวย์ ในประเทศแอฟริกาใต้ ที่ได้ก่อ
ตั้งสถานีประมงเกี่ยวกับวาฬขึ้นเป็นแห่งแรก 
ที่เมือง Durban เมื่อปีค.ศ.1908) เข้ามาใน
อ่าวตัว ก แถวๆแหลมผักเบี้ยแล้ว จึงเมื่อ
ผ่านทางไปแถบนั้นก็ว่าจะแวะลงเรือไปดูกลุ่ม
วาฬกินปลากะตัก แล้วมีภาพฝูงนกนางนวล
ลงมาโฉบแย่งซะหน่อย ปรากฏว่าอดด้วยฝน
ฟ้าหาเป็นใจด้วยไม่, เซี่ยดายจัง-เฮ้อออ--แต่ก็
ดีไปอย่างนะครับ เพราะช่วยให้อากาศสบายๆ
ตลอดระยะเวลาที่ไปพัก

อ้าว, มาถึงแหลมผักเบี้ยแล้วหรือนี่ นั้น
ก็หมายถึงผมข้ามพิกัดใหม่ของมื้อเช้าบนเส้น
ทางสายนี้ไปแล้วน่ะซี 

ก็ต ้องย ้อนกลับไปตั้งแต ่ลงทางด ่วน
มหานครเข้าเส้นพระราม 2 นั่นแหละครับ       
มีอยู ่สองหาบด้วยกัน ปกติแล้วจะแวะหาบ
แรกที่ถึงก่อนเป็นหลัก แต่ช่วงนี้แกกินเจกันก็

เลยผ่านไปหาบสองแทน หาบแรกที่ว่ากินเจ 
คือ ‘ก๊วยเตี๋ยวแคะเจ๊โหนก’ ครับ เจ๊แกดังมาก
ละแวกสีลมมานานช้า เพิ่งมาเปิดสาขาสอง
นี้เมื่อสักสามส่ีปีที่ผ่านมา พิกัดเจ๊แกหาง่าย
ครับ คือลงจากทางด่วนแล้วออกทางขนาน
ที่ทางออกแรกเลย พ้นถนนพุทธบูชาไปหน่อย 
ถึงปากซอย 33 ร้านรวงแกตั้งอยู่ริมถนนเส้น
ขนานนั่นแหละครับ ติดๆกับโชว์รูมรถค่าย                    
มิตซู อยู่ก่อนถึงหมู่บ้านชิชาหน่อยนึง

ส่วนหาบสองทีผ่มไปกนิเทีย่วล่าสดุนี ้ ต้อง
เลยไปอกีพอประมาณครบั เพราะอยูล่ะแวกถนน
ท่าข้าม คอืถนนสายทีค่ัน่ระหว่าง Home Pro                                                                  
กับ Big C เรียกว่าพอพ้นโฮมโปรก็เล้ียวซ้าย
ข้างห้างได้เลย วิ่งรถเข้าไปจนสุดถนน ที่ยาว
ประมาณสักสองกิโล ก็กลับรถ กลับรถแล้วดู
ทางซ้ายมือซึ่งอยู่ใกล้ๆกับที่กลับรถนั่นแหละ
ครบั เห็นซอยท่าข้าม 30 ก็เล้ียวเข้าไปเลย ตรง
ผ่านตึกแถวสองข้างทางเข้าไปประมาณ 200 
เมตร สังเกตด้านขวามือ จะเห็นป้าย ‘ตี๋ ก๊วย
เตี๋ยวไก่เบตง’ ที่โชว์รูปชามก๊วยเตี๋ยวหลายๆ
แบบ เป็นป้ายไวนลีขนาดใหญ่ ขงึเตม็หน้าร้าน 
นั่นแหละครับ, ใช่เลย

เรามกัจะคุน้ๆกนักบั ‘ไก่เบตง’ ทีก่นิกบัข้าว
หรอืข้าวมนัใช่ไหมครบั ไปลองก๊วยเตีย๋วไก่ของ
ตี๋เค้าดู, แล้วจะติดใจ

จะเริ่มด้วย ‘บะหมี่เบตง’ แล้วตามด้วย 
‘ใหญ่โฟย�าแยกน�้า’ อย่างที่เห็นของผมนี่ ก็ ‘โอ’ 
อยู่นะครับ
 

‘พิ  กั  ด  ใ  ห ม่’ 
ข อ ง มื้ อ เ ช้ า

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



Conice Electronic Co.,Ltd.
No. 4 Soi Vibhavadi Rangsit 2; Junction 2, Din-Dang, Bangkok 10400 Tel. 02.276.9644 (Auto) Fax. 02.275.7023
4th Floor Central World Plaza Tel. 02.255.6451 • 3rd Floor Seacon Square Tel. 02.721.9223
Chiang Mai Tel. 053.222.154 • Nakonsi Thammarat Tel. 075.346.752
Branch                          Bangkapi • Ngamwongwan • Bangkae • Siam Paragon  Branch                           Rangsit • Rattanathibeth • Fashion Island

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

01
3 

C
O

N
IC

E
 E

LE
C

T
R

O
N

IC

หูฟงทั่วไปทำหนาที่เหมือนเปนลำโพงที่
แปะเอาไวขางใบหู เสียงที่คุณไดยินคือ 
เสียงตรงจากตัวไดรเวอร ไดความ 
ชัดเจนครบถวน แตขาดไปซึ่ง 
บรรยากาศในการเสริมความสมจริง
ของการฟงเพลง เฉกเชนการฟง 
ลำโพงชั้นดีในหองชั้นเยี่ยม ที่ตอง 
อาศัยการสะทอนจากตัวหองและวัสดุ
ตางๆในการสรางบรรยากาศและ 
ความเปนดนตรีที่สมจริง 

RoomFeelTM Technology     
คือทางออกที่จะทำใหคุณไดรับ 
ประสบการณการฟงเพลงผานหูฟง 
แบบใหม จากการวิเคราะหและ 
ออกแบบอยางชาญฉลาดของ 
วิศวกร NAD ทำใหเสียงที่ถายทอด 
ผานออกมานั้น มีการตอบสนอง 
ความถี่ เปรียบไดกับการฟงลำโพง 
ไฮ-เอ็นด ชั้นเยี่ยม ในหองฟงเพลง 
ชั้นเลิศ ที่ไดรับการปรับแตงอะคูสติด 
มาอยางดี สงผลใหการฟงเพลงมี 
บรรยากาศและอารมณรวมที่ดีอยาง
ที่ไมเคยไดยินมากอนจากหูฟงทั่วๆไป

พิสูจน RoomFeelTM Technology 
ในหูฟง NAD VISO HP50 ดวย 
ตัวคุณเองวันนี้

แลวมุมมองที่มีตอหูฟงของคุณจะ 
เปลี่ยนไป

H e a d p h o n e

WE
DON’T
CARE

ABOUT
YOUR

LIFEST YLE.
WE

CARE
ABOUT
YOUR
EARS.

VISO HP50

มี    ใ    ห    เ    ลื    อ    ก    3    สี
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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


	01 LE Nov-Dec 2013
	02 SoundCast Products Th_2013.2.1.
	03 หมายเหตุจากบ้านทวาทศิน
	04 ที่เห็นและเป็นไป
	06 จากโชว์รูม
	10 New Products
	14 สินค้าราคาพิเศษ
	17 มุมสมาชิก
	18 รักษาใจ รักษากายด้วยดนตรี
	20 2014 High-End Audio
	24 Custom File
	28 Equipment Review
	30 In-House Test_NAD
	34 In-House Test_PSB
	38 Movie Review
	40 Waterpik Products_2011.1.2
	41 Oral Care
	42 เฮลธ์ แอนด์ แคร์
	44 ไลฟ์ แอนด์ สไตล์
	46 เรื่อง-ดีดี-- ที่ผ่านมาทาง (e) เมล
	50 มุมสบาย
	51 NAD VISO HP50 Th_2013.1.0
	52 NHT Architect Series

