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เมษาทุกปีนอกจากอุณหภูมิอากาศจะร้อนแทบตับแตกแล้วเรายังมีอุณหภูมิการเมืองที่ร้อน
เมืองแทบแตกอีกเฮ้อ!แย่นะคะสงสารประเทศชาติสงสารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สงสารคนไทยสงสารบริษัทโคไน้ซ์ฯด้วยนะคะเพราะว่าที่เซ็นทรัลเวิล์ดราชประสงค์ที่

เราเช่าเขาอยู่เดือนละ150,000.-บาทเปิดไม่ได้มาเป็นเวลาหนึ่งเดือนแล้วค่ะลูกน้องที่อยู่
ราชประสงค์และสยามพารากอนเดินตบยุงไม่มีอะไรทำเป็นเดือนเลยนะคะดิฉันต้องปลอบใจ
ว่านึกว่าพักร้อนก็แล้วกันค่ะน้องๆพวกนี้ถ้าเขาไม่ได้ขายรายได้จากการขายก็ไม่มีค่ะช่วยกัน
ภาวนาอธิษฐานให้ประเทศชาติของเราพ้นภัยพิบัตินี้ด้วยนะคะ

คราวนี้มาถึงข่าวคราวบ้ า น  ท ว า  ท ศิ  นบ้างนะคะตอนนี้เรามีสินค้าน่าสนใจมากมาก
เข้ามาให้ฟังกันแล้วนะคะคือM2DigitalAmplifierจากNADและAbsoluteTowerจาก
NHTราคาสี่หมื่นหน่อยๆ น่าฟังมากมากเลยค่ะอยู่เฉยไม่ได้แล้วต้องมาฟังกันหน่อยแล้ว
ละค่ะ

เดือนพฤษภาคมและมิถุนายนที่ผ่านมาท่านที่แวะเวียนไปตามสาขาหรือห้างที่มีน้องๆ
ของเราประจำอยู่จะเห็นได้ว่าเรามีของเล่นเล็กๆ น้อยๆ มอบให้กับทุกๆท่านที่แวะเวียนไปเยี่ยม
น้องๆของเราค่ะ

อย่าลืมนะคะงานกลางปีนี้ของเราConiceHi-FiFestival2010ตั้งแต่วันที่30มิถุนายน
จนถึง31กรกฎาคม2553ที่Coniceทุกสาขาค่ะ

เมื่อวันก่อนเปิดe-mailมีคนส่งรูปมา
ให้แล้วบอกว่ารูปนี้เกิดจากการที่มนุษย์ตัด
ไม้ทำลายป่าดิฉันขออนุญาตทั้งผู้ที่forward
mailมาและเจ้าของรูปด้วยนะคะไม่ทราบ
ว่าท่านเป็นใครแต่ideaของท่านเหลือเชื่อ
จริงๆ ค่ะเลยขอจบด้วยภาพนี้นะคะน่ารัก
และเป็นอุทาหรณ์ให้เราช่วยกันรักษา
สิ่งแวดล้อมของเราด้วยค่ะ

ด้วยความระลึกถึงยิ่ง



จ า ก

โชวร์มู
■■  ‘หนึ่งเดียว คนเดิม’

■ ภาพแบบร่างหน้าร้าน
ของเราที่เซ็นทรัลเวิลด์
หากได้รับการปรุงโฉม
เสร็จสิ้นเทียบกับสภาพ
ความเสียหายภายหลัง
ไฟไหม้

สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้า
มาสู่“จากโชว์รูม”ของเรา

ชาวบ้ า น  ท ว า  ท ศิ  นกัน
นะคะแหมช่วงนี้เรียกว่าผู้คน
ชาวไทยของเราอยู่ในสภาวะที่
เรียกว่าหมองเศร้ากันไปทั่วหน้า
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายใน
ประเทศไทยที่ไม่มีใครอยากให้
เกิดข้ึนได้มันก็เกิดและผลกระทบ
ที่มีนั้นมันโดนกันทั่วหน้าไปหมด
ล่ะค่ะ

พวกเราที่นี่เองก็ใช่ย่อย
หลายท่านคงรู้และทราบกัน
แล้วว่าห้างCentralWorld
Plazaนั้นมีโชว์รูมของเรา
อยู่และหลายต่อหลายท่านก็ได้
แสดงความเป็นห่วงกันอย่างน่า
ปลาบปลื้มมากเพราะตั้งแต่มี
เหตุการณ์วันแรกคุณสมเกียรติ
ผู้จัดการสาขาของเราก็ต้องรับ
โทรศัพท์แสดงความเป็นห่วงกัน
แทบจะไม่เว้นว่างกันเลยซึ่งพวก

เราได้ทราบเรื่องนี้ก็ต้องกราบ
ขอบพระคุณลูกค้าสมาชิกของเรา
ทุกท่านค่ะที่อุตส่าห์ให้ความเห็น
อกเห็นใจกันคนเราจะรักกันก็
ตรงนี้แหละคะจริงไหมคะ?

สำหรับเรื่องความเสียหาย
นั้นเพิ่งได้เข้าไปตรวจสอบกัน
ไม่นานนี้คะผลก็คือร้านของ
เรานั้นเสียหายหมดเลยค่ะคือ
โดนควันโดนความร้อนโดน
น้ำเสียหายหมดเพราะว่าผนัง
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และฝ้าซึ่งเป็นยิปซัมกับไม้MDF
นั้นไม่ถูกกับน้ำค่ะซึ่งแน่นอนว่า
เกิดเหตุเพลิงไหม้เขาก็ต้องใช้
น้ำฉีดเลี้ยงไว้วัสดุเหล่านี้โดนน้ำ
เข้าไปก็เสร็จค่ะมันจะบวมเสีย
หายหมดนอกจากนั้นควันไฟก็
ทำให้ดำเละไปหมดเลยค่ะเห็น
แล้วเศร้าใจจริงๆ ว่าทำกันแบบ
นี้ทำไมคะ?

ยิ่งเดินดูภายในก็ยิ่งเศร้า
ร้านที่อยู่ด้านในมาดูสภาพของ
ตัวเองกันไปเหมือนพ่อแม่ผู้
ปกครองมาดูผลสอบลูกใครลูก
สอบติดก็คือร้านรอดจากไฟไหม้
ก็ดีใจกันไปพลังใจมาสดใสร่าเริง
บางคนโชคไม่ดีร้านถูกไหม้เสีย
หายหมดก็เสียใจเข่าอ่อนยืน
แทบไม่อยู่นั่งร้องไห้พนักงาน
ลูกจ้างนั่งยองๆ อยู่หน้าร้าน
หมดอาลัยตายอยากเจ้าของยืน
ซึมเช็ดน้ำตาน่าเศร้านักเป็น
ภาพที่เห็นแล้วเศร้าใจบอกไม่ถูก
ตัวห้างเองก็เสียหายอย่างที่ต้อง
เรียกว่ายับเยินจริงๆ ค่ะ“หนึ่ง
เดียวคนเดิม”ไปเห็นแล้วก็บอก
ได้อย่างเดียวว่างานนี้ต้องรื้อทำ
กันเกือบหมดทั้งห้างนั่นแหละ
ค่ะ

เอาเถอะค่ะโกรธแค้นเคือง
ไทยทำไมมีคนไทยเดี๋ยวนี้ต่อม
โมโหมันสะกิดกันง่ายค่ะคน
ครอบครัวเดียวกันระดับพ่อแม่
ลูกกันแท้ๆบางทีคิดเห็นต่าง
กันพูดสะกิดกันหน่อยก็เป็น
เรื่องเป็นราวกันได้แล้วคิดดู
สิคะเมืองไทยกลายเป็นอย่างนี้
กันแล้วเกิดเป็นคนไทยต้องทน
ได้ค่ะเราจะทนก้มหน้ากัดฟัน
ลุยกันต่อไม่ท้อง่ายๆเพราะ
แค่กำลังใจจากลูกค้าที่น่ารักทั้ง
หลายที่โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยให้
กำลังใจกันนั้นก็ทำให้พวกเรา
รู้สึกกันเลยว่าตลอดเวลาที่เรา
ทำธุรกิจกันมาอย่างซื่อสัตย์และ
เที่ยงตรงนั้นไม่ได้เสียเปล่าไป
เลยจริงๆ

กราบขอบพระคุณทุกท่าน

อีกครั้งค่ะแล้วเรารอโชว์รูม
CentralWorldโฉมใหม่ของเรา
นะคะเราจะกลับมาแน่นอนค่ะ

เอาล่ะสลัดความเครียดกัน
ไป“หนึ่งเดียวคนเดิม”นี่แหละ
ค้นพบการลดความเครียดใน
สภาวะแบบนี้ได้อย่างชะงักงันได้
ง่ายๆจึงขอเอามาแนะนำนั้นคือ

1.ลดละเลิกการรับข่าว
สารความขัดแย้งลงบ้างอันนี้
จริงแท้แน่นอนค่ะเพราะการรับ
ข่าวสารไม่ว่าจากใครฝ่ายไหน
ในเรื่องราวร้ายๆลงบ้างตัดใจ
ไปบ้างมีญาติผู้ใหญ่ของ“หนึ่ง
เดียวคนเดิม”ถึงกับความดัน
ขึ้นเข้าโรงพยาบาลเพราะรับข่าว
แรงๆมากเกินไปตัดออกไปบ้าง
นะคะจิตใจจะผ่อนคลายลงได้

2.ฟังเพลงฟังเพลงและ
ฟังเพลงการได้ฟังเพลงจาก
เครื่องเสียงดีๆสักชุดเปิดเพลง
นุ่มๆ หวานๆ ผ่อนคลายสบาย
จิตเป็นอย่างยิ่งยวดช่วงที่หยุด
เพราะไม่ได้ออกจากบ้านหลายวัน
“หนึ่งเดียวคนเดิม”เปิดเพลงฟัง
กันแทบจะ24ชั่วโมงแผ่นซีดี
เก่าๆ งัดมาเปิดกันเป็นร้อยเพลง
ฟังวิทยุก็รายการเพลงรักเบาๆ 
เปิดกันทั้งวันฟังแล้วผ่อนคลาย
ไม่เครียด

3.ดูหนังตลกเอาฮาเข้าไว้
อย่าไปดูดรามามันมากคนเรา
ทุกวันนี้มันดรามาหนักกันไปแล้ว
พูดคำสองคำก็ดรามากันแล้วดู
หนังดรามาเครียดๆ เดี๋ยวสติแตก
สู้ดูหนังตลกดูซีรีส์เกาหลีขำๆ
ดูละครเฮฮาหัวเราะเข้าไว้แล้ว
สบายใจค่ะนี่เสียดายพวกแผ่น
VCDตลกคาเฟ่เดี๋ยวนี้ไม่มีขาย
แล้วไม่งั้นจะซื้อมาดูเอาฮาเข้าว่า
ไว้ก่อนค่ะ

4.หาซื้อของ“ลดราคา”
ฮาๆๆช่วงนี้เป็นช่วงทองของ
การลดราคาค่ะขอบอกพ่อค้า
แม่ขายทุกรายลดราคากัน
กระหน่ำไปไหนคนไม่เยอะของ
ลดราคากันเยอะได้ซื้อของถูกๆ

ราคาดีๆแล้วจิตใจจะเข้มแข็งขึ้น
อีกเยอะเลยค่ะ

5.ลดความโกรธแค้น
เกลียดชังลง“หน่ึงเดียวคนเดิม”
ไม่เคยเห็นช่วงไหนที่คนไทย
กันเองจะเกลียดกันได้มากขนาด
นี้แล้วละคะกราบขอร้องนะคะ
อย่าเกลียดกันเลยความเกลียด
ไม่ช่วยอะไรให้ชีวิตคนเราดีขึ้น
หรอกค่ะ

ลองดูนะคะ5ข้อนี้ทำแล้ว
จิตใจสบายมากขึ้นแน่นอนและ
ยิ่งข้อ4นี่ขอบอกเลยว่าสะใจ
แน่ๆ เพราะเมื่อมาถึงเดือนนี้
เราก็ต้องมาพร้อมข่าวดีเพราะ
งานลดราคากลางปีครั้งยิ่งใหญ่
ก็ได้มาถึงแล้วค่ะ

นั่นคือช่วงเวลาของงาน
ConiceHi-FiFestival2010
กันแล้ววววววววว

Conice                       
Hi-Fi Festival 2010 + 
Electronica Paragon            
2 in 1 สอง งาน ใหญ่                         
ลด ราคา กลาง ปี ที่...... ถูก มาก

และแล้วก็มาถึงช่วงเวลา
สำคัญที่หลายต่อหลายท่าน

รอคอยกันนะคะกับงานลดราคา
กลางปีที่มีการลดกันอย่างจุใจ
กันให้ช็อปกันกระหน่ำสองงาน
ในหนึ่งเดียวซึ่งปกติงานนี้เรา
จัดกันกลางเดือนมิถุนายนแต่ปี
นี้พอมีเรื่องวุ่นๆกันเยอะเรียน
ตรงๆ คือทางเราตั้งหลักกัน
ไม่ทันค่ะส่วนหนึ่งก็เป็นด้วย
ว่าไม่แน่ใจว่าคู่ธุรกิจของเรา
อย่างห้างParagonนั้นเขาจะ
เปิดงานกันได้ตามกำหนดเดิม
หรือเปล่าอีกอย่างคือเรื่องการ
กระจายข่าวสารที่กลัวว่ามันจะ
มีระยะเวลาสั้นเกินไปท่านทั้ง
หลายจะไม่ได้เตรียมตัวกันก็เลย
เลื่อนงานออกไปอีกสักนิดไปจัด
กันในช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนและ
ไปคาบเกี่ยวเดือนกรกฎาคมทั้ง

เดือนแทนค่ะ
ก็เลยได้เวลาเลื่อนไปอีก

เล็กน้อยเป็นวันที่30มิถุนายน
ถึง31กรกฎาคมนี้ที่ทางเรา
จะจัดงานใหญ่กลางปีขึ้นชื่อว่า
งานConiceHi-FiFestival
2010ค่ะ

โดยงานนี้เราจัดให้มีการ
ลดราคาสินค้าของเราทุกรุ่นทุก
ยี่ห้อไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงจาก
NADที่มาลดราคากันอย่างจุใจ
ทั้งClassicและTheaterSe-
riesรวมไปถึงMastersSeries
ที่ต้องบอกว่า“ลดพิเศษกว่าครั้ง
ไหนๆ ”ใครเล็งM2ไว้ขอบอก
ให้รีบจองกันเลยค่ะรับรองว่าถูก
กว่าทุกครั้งค่ะ

หรืออย่างลำโพงPSBก็
มีลดราคาลงมาทุกซีรีส์และ
แม้ว่ารุ่นใหม่NewImage
Seriesเกิดความล่าช้ามาไม่ทัน
เดือนมิถุนายนและอาจจะมา
ถึงกลางเดือนกรกฎาคมก็จะ
ขอบอกว่าท่านทั้งหลายที่สั่ง
จองลำโพงPSBNewImage
Seriesในช่วงงานนี้ท่านจะได้
รับราคาพิเศษ“ช่วงแนะนำ”ที่
ลดลงไปจากราคาขายสุทธิอีก10
เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวจองไว้ปุ้บ
ของมาปั้บรับไปปึ้บเลยได้ราคา
ถูกได้ของเร็วสะใจต้องชอบ
แน่ๆ ค่ะเรื่องเสียงก็ไม่ต้องห่วง
“ดีสุดๆ คุ้มสุดๆ ”ค่ะสำหรับซีรีส์
นี้ดังมานานแล้ว

และนอกจากNAD/PSB
แล้วสมาชิกอื่นก็มาร่วมลด
กันสะใจไม่ว่าจะเป็นNHT,
Velodyneก็ลดSupraก็ลด
ลงมากว่า20เปอร์เซ็นต์ชั้น
วางBell’Oก็ลดลงมา20
เปอร์เซ็นต์ซึ่งBell’Oนี่รุ่น
AVS-422Tก็จะมาถึงแล้วรีบๆ 
มาจองกันที่งานได้เลยค่ะเดี๋ยว
จะหมดกันไปอีกช่วงนี้ลูกค้า
สมาชิกถามถึงกันเยอะมากๆ 
จริงๆ สำหรับรุ่นนี้ที่ในงานลด
ราคาเยอะเลยทีเดียวคุ้มมาก
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หาไม่ได้แล้วค่ะ
และนอกจากสินค้าจะเป็นชิ้น

ลดแล้วเป็นชุดปีนี้เราจัดชุดเน้น
คุณภาพกันเนื้อๆ ให้เลือกกันอีก
5ชุดส่วนจะมีอะไรบ้างตามมา
ดูเลยค่ะ

ชุด แรก ชุด ฟัง เพลง 1ชุดนี้
ไม่ต้องเกริ่นกันให้ยาวเพราะ
เป็นการเอาชุดฟังเพลง3ชิ้น
ที่ขายดีที่สุดเท่าที่เราเคยจัดมา
กลับมาอีกครั้งนั่นก็คือชุดที่
ประกอบไปด้วยอินติเกรตเตด
แอมป์NADC315BEE+
เครื่องเล่นซีดีNADC515BEE
+ลำโพงPSBAlphaB1ชุด

สดๆร้อนๆ กับแอมป์NADC
326BEE+เครื่องเล่นซีดีเสียง
ดีที่สุดในระดับราคานี้NADC
545BEEและลำโพงเสียงใส
พิสุทธิ์อย่างNHTClassicTwo
โดยชุดนี้ให้เสียงเป็นไฮ-เอ็นด์
อย่างน่าที่งโดยปกติราคาราคา
86,000.-บาทแต่ในงานนี้ลด
ราคาเหลือเพียง58,800.-บาท
เท่านั้นค่ะคุ้มแน่นอน

ชุด ต่อ มา ชุด ฟัง เพลง 3ขยับ
ความเป็นไฮ-เอ็นด์ขึ้นมาอีก
เป็นอีกชุดนี้เน้นความหวานนุ่ม
ชุ่มละมุนละไมใครชอบเสียงอิ่ม
หวานเบสส์สะอาดๆ ต้องชุดนี้

เข้ากันเริ่มจากแอมป์ตัวใหญ่
สุดในClassicSeriesNADC
375BEE+เครื่องเล่นซีดีชั้น
เยี่ยมNADC545BEEและ
ลำโพงNHTที่ขาดหายไปจาก
ตลาดนานพักใหญ่ๆ ซึ่งตอน
นี้กลับมาอีกครั้งแล้วคือNHT
ClassicThreeชุดนี้เสียงสุดๆ
ค่ะหายห่วงในเรื่องคุณภาพ
ความเป็นไฮ-เอ็นด์โดยปกติขาย
กันที่ราคาตั้ง144,000.-บาทเรา

และสวยงามทำงานเป็นคู่หน้า
+ลำโพงเซ็นเตอร์NHTAb-
soluteCenter+ลำโพงหลัง
NHTAbsoluteZeroซึ่งไม่
ต้องพูดถึงคุณภาพของลำโพง
รุ่นนี้กันเลยนะคะชุดนี้เสียงดี
สุดๆ กว้างรายละเอียดดีกำลัง
ดีสวยงามดีจัดวางไม่เกะกะ
คลุมได้ตั้งแต่ห้องเล็กยันห้อง
ใหญ่เลยราคาปกติชุดนี้ขายกัน
ที่ราคา162,200.-บาทลดเหลือ

นี้เป็นชุดยอดนิยมเพราะเสียง
ดีราคาไม่แพงคุ้มเกินคุ้มปกติ
ราคาตั้งอยู่ที่39,400.-บาท
แต่ในงานนี้เราเอากลับมาอีก
ครั้งโดยลดเหลือราคาพิเศษ
25,900.-บาทเท่านั้นค่ะ

ชุด ที่ สอง ชุด ฟัง เพลง 2เพิ่ม
ประสิทธิภาพกันหน่อยกับชุดที่
ใช้แอมป์NADตัวดังที่เพิ่งคว้า
รางวัลGoldenEarAwards
จากTheAbsoluteSoundมา

เลยค่ะซึ่งเป็นชุดที่ประกอบไป
ด้วยแอมป์NADC355BEE+
เครื่องเล่นซีดีNADC545BEE
และลำโพงPSBImagine
Bที่ปกติรวมกันราคาตั้งอยู่ที่
95,000.-บาทแต่เราขอลดใน
งานนี้ลดเหลือเพียง64,000.-
บาทค่ะ

ชุด ต่อ มา เป็น ชุด ฟัง เพลง 4
เล่นกันแบบเต็มๆเต็มเหนี่ยว
กับคุณภาพสุดๆทุกรุ่นที่จับมา

ไม่ขายขอขายกันในราคาแบบ
ลดๆคือลดเหลือ98,200.-บาท
แค่นั้นค่ะขอบอกว่าเป็นชุดในงบ
1แสนบาทที่ให้เสียงที่ยอดเยี่ยม
มากๆ ค่ะ

ชุดสุดท้ายที่ขอจัดกันเป็น
ชุด ดู หนัง 1เดียวของเราในงานนี้
แต่ขอบอกว่า1เดียวแต่ก็เน้ือๆ 
เลยนะคะเป็นชุดที่ประกอบไป
ด้วยรีซีฟเวอร์NADT747ที่
สมบูรณ์ครบถ้วนทั้งDolby
TrueHDและDTSHDแบบ
7.1แชนเนล+เข้ากับลำโพง
รุ่นใหม่ล่าสุดจากNHTรุ่น
AbsoluteTowerที่ยอดเยี่ยม

111,000.-บาทค่ะประหยัดไป
5หมื่นเอาไปซื้อสับดีๆ1ตู้ได้
เลยนะคะ

สำหรับท่านที่มองการจัดชุด
เตรียมซื้อชุดเครื่องเสียงอื่นๆที่
เราไม่ได้จัดไว้แต่หากอยากได้
ราคาดีๆซื้อกันเป็นชุดก็ลอง
สอบถามพวกเรากันดูได้นะคะ
อยากจะเปลี่ยนลำโพงเปลี่ยน
แอมป์สลับสินค้าเอาโน่นมาใส่
นี่อะไรแบบนี้คุยกันได้สบายๆ 
ค่ะงานนี้อยากให้ได้ของดีราคา
ถูกๆ กันค่ะ

โดยงานนี้นั้นเราจัดกันทุก
สาขาทั่วประเทศค่ะเริ่มจากงาน

■  PSB Alpha B1

■  NAD C 315BEE

■  NAD C 545BEE

■  NHT Classic Three
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การ แสดง Pantomime in   ■

Bangkok ละคร ใบ้ กรุงเทพ ครั้ง 
ที่ 111-4ก.ค.เวลา14.00น.
และ19.30น.ณหอประชุมใหญ่
เมืองไทยประกันชีวิตบัตรราคา
1,000และ800บาท
คอน เส อร์ท คน ของ แผ่น ดิน ศิลปิน   ■

สมบัติ เจริญ: ครอบครัว สมบัติ เจริญ 
4ก.ค.เวลา16.00น.หอประชุม
ใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศ
ไทยบัตรราคา2,000,1,500,
1,000,700,600และ500บาท
คอน เส อร์ท Piano Seven Live in   ■

Bangkok15ก.ค.เวลา19.30น.
ณMTheatre(โรงละครกรุงเทพ
เดิม)บัตรราคา2,000,1,500,
1,200และ1,000บาท
คอน เส อร์ท “โก๊ะ ตี๋ คาเฟ่ ออนส เตจ                    ■

ตอน 6 แพร่ง”17-18ก.ค.เวลา
19.00น.ณรอยัลพารากอน
ฮอลล์สยามพารากอนบัตรราคา
2,000,1,500,1,200และ900
บาท
คอน เส อร์ท ครู แจ๋ว 77 ครั้ง ที่ 2  ■ 
18ก.ค.เวลา14.00น.ณอาคาร
ศาลาเฉลิมกรุงบัตรราคา1,000,
700และ500บาท
คอน เส อร์ท SUNO Showcase   ■

2010 Asia Tour, Bangkok: คิม 
จุน โฮ25ก.ค.เวลา16.00-
18.00น.ณMCCHallเดอะมอลล์
บางกะปิบัตรราคา3,500,2,500,
1,500และ800บาท
คอน เส อร์ท 25  ■

th Anniversary 
แหวน And Friends31ก.ค.เวลา
19.00น.ณMTheatre(โรงละคร
กรุงเทพเดิม)บัตรราคา2,000,
1,500,1,200และ1,000บาท
คอน เส อร์ท Green Concert   ■

#13 Seven Divos:  ก้อง สหรัฐ, 
กบ ทรง สิทธิ์, ป๊ อด โมเดิร์นด๊ อก,                  
เบน ชลา ทิศ, อ๊อฟ ปอง ศักดิ์, 
ป๊อป แคลอรี ่ บลา บลา และ ว่าน                     
ธน กฤต21-22ส.ค.เวลา19.00น.
ณรอยัลพารากอนฮอลล์สยาม
พารากอนบัตรราคา5,000,
2,500,2,000,1,500,1,200และ
1,000บาท
ทุกงานซื้อบัตรได้ที่Thaiticketma-  ■

jorทุกสาขา
บ้ า น  ท ว า  ท ศิ น  ■ มีวันหยุด
พิเศษ2วันคือวันที่26ก.ค.ตรง
กับวันอาสฬหบูชาและวันที่12
ส.ค.ตรงกับวันแม่แห่งชาติ

ป ร ะ ดิ  ทิ น  ก รุ ง เ ท พ ฯ

หลักคืองานElectronicaที่ห้าง
SiamParagonที่เริ่มมีงานตั้ง
แต่วันที่30มิถุนายนไปจนถึง
11กรกฎาคม2553นี้ที่ชั้น
5สยามพารากอนฮอลล์ซึ่ง
ทราบๆ กันดีนะคะว่างานนี้
สำหรับท่านที่มีบัตรเครดิทที่
ร่วมกับงานจะได้รับสิทธิพิเศษ
มากมายก่ายกองทั้งลดแลก
แจกแถมกันกระหึ่มยิ่งซื้อ
เยอะซื้อมากยิ่งคุ้มจนไม่รู้จะ
บรรยายกันอย่างไรหมดจริงๆ ค่ะ

ส่วนท่านที่ไม่สามารถไปที่
สยามพารากอนได้ไม่ว่าจะไม่
สะดวกไกลเกินไปหรืออยู่ต่าง
จังหวัดก็ไปแวะที่สาขาของเราได้
ทุกแห่งค่ะขายในราคาเดียวกัน
แถมลากยาวไปจนถึงสิ้นเดือน
กรกฎาคมกันเลยทีเดียวราคา
ขายก็เท่ากันหมดทุกที่ค่ะสะดวก
ที่ไหนไปที่นั่นในกรุงเทพฯก็มี
ที่สาขาซอยหอการค้า,ซีคอน
สแควร์,TheMallบางกะปิ,
งามวงศ์วาน,ท่าพระ,บางแค
ThePowerbyHomePro
รังสิต,แฟชั่นไอส์แลนด์,
รัตนาธิเบศร์และพระราม2

ผ้า ไมโคร ไฟเบอร์             
ยัง มี แจก กัน ต่อ ค่ะ

เมื่อเดือนที่แล้ว(พฤษภาคม)ทางเราเห็นตลาดเงียบๆ เหงาๆ
อยากให้ท่านสมาชิกได้มีโอกาสไป
เยี่ยมเยียนแวะดูหนังฟังเพลง
กันที่โชว์รูมของเรากันบ้างดีกว่า
อยู่บ้านร้อนๆเครียดๆ ก็เลยหา

พอหมดไปหลายท่านก็บอก
ว่าแหมช้าไปนิดเดียวอุตส่าห์
แวะไปเยี่ยมกันทางเราก็เห็นใจ
และเข้าใจค่ะก็เลยกัดฟันลุยแจก
กันต่อในเดือนนี้(มิถุนายน)อีก
หนึ่งเดือนของมีจำกัดหมด
แล้วหมดเลยค่ะเงื่อนไขง่ายๆ
คือแค่แวะไปเยี่ยมโชว์รูมของ
เราทุกแห่งไปแวะชมแวะฟังไม่
ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรก็รับไปเลยค่ะ
ผ้าไมโครไฟเบอร์เกรดดีเนื้อนุ่ม
เช็ดได้สารพัดทั้งเครื่องทั้งลำโพง
ที่สำคัญคือผ้าพวกนี้ไม่ทิ้งลอย
ขนแมวค่ะพวกนักขัดรถเขาก็
นิยมใช้กันเพราะขัดเงาสวยไม่มี
ขนแมวใครใช้NHTก็เหมาะ
เช็ดลำโพงHighGlossเงาวับ
ไม่ทิ้งลอยหรือพวกแผงหน้าปัด
เครื่องเล่นซีดีดีวีดีไล่ไปจนหน้า
จอLCDเลยก็ได้ค่ะ

อย่าลืมนะคะแค่แวะไปก็ได้
อะไรติดไม่ติดมือมาแล้วแล้วจะ
ไม่แวะกันเหรอคะ

ฝากข่าวกันไว้เท่านี้ก่อน
อย่าลืมไปซื้อของราคาดีๆที่งาน
ConiceHi-FiFestival2010
กันนะคะ

แล้วพบกันคะ

ต่างจังหวัดก็ตามร้าน
ตัวแทนจำหน่ายขาประจำของ
ท่านทั่วประเทศค่ะหรือสาขา
ของเราก็มีที่เชียงใหม่และ
นครศรีธรรมราชสะดวกที่ไหน
ไปที่นั่น

อย่าลืมนะคะกรกฎาคม
2553นี้ทั้งเดือนท่านมีนัดซื้อ
สินค้าเครื่องเสียงราคาพิเศษกัน
กับเราในงานConiceHi-Fi
Festival2010ค่ะ

เรื่องแจกของกันดื้อๆ หลายท่าน
คงจำได้ว่าช่วงนั้นใครที่ไปแวะ
เยี่ยมโชว์รูมเราไม่ต้องซื้ออะไร
สักบาทก็จะได้ผ้าไมโครไฟเบอร์
อย่างดีเอาไปเช็ดเครื่องเช็ด
ลำโพงกันฟรีๆ ซึ่งผลก็คือท่าน
สมาชิกทั้งหลายก็ได้ให้เกียรติแวะ
ไปเยี่ยมเยียนกันจนผ้าไมโคร-
ไฟเบอร์ของเราหมดลงอย่าง
รวดเร็วแค่ไม่กี่วัน(เราเตรียมไว้
เป็นพันชุดนะคะ)

■  NAD T 747

■  NHT Absolute Tower
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วัตต์/ชั่วโมงเท่านั้นหรือประมาณ
3บาทต่อวันเทียบเท่ากับหลอดไฟ
แบบประหยัดแต่มีประสิทธิภาพ
น่าทึ่งเพราะสามารถอบเศษ
อาหารให้เล็กลงถึง1/5เท่าช่วย
ขจัดปัญหาจากขยะสดลดปริมาณ
ขยะในบ้านและเพ่ิมความสะดวก
สบายในการแยกขยะก่อนทิ้ง
สำหรับอณูเล็กๆ จากขยะที่อบ
แห้งแล้วสามารถนำไปโรย
เป็นปุ๋ยช่วยบำรุงต้นไม้ได้อีก
ด้วย…ไม่เพียงแต่จะเพิ่มความ
สะดวกสบายให้คนรุ่นใหม่แต่ยัง
เป็นซูเปอร์โพรดัคส์ที่ช่วยรักษา
สิ่งแวดล้อมได้อย่างน่าปรบมือ
ทีเดียวค่ะ

ที่มา นสพ.ไทย รัฐ 1 มี.ค.53■■

Tchnology of Korea
แกะรอยรถยนต์ต้นแบบ
“ฮุนไดไอโฟลว์บีเอเอสเอฟ”

เรียกเสียงฮือฮากันไม่ใช่เล่น
กับการเปิดตัวรถยนต์ต้นแบบ
“ไอโฟลว์”ที่“ฮุนได”ค่ายรถยนต์
ชั้นนำจากเกาหลีใต้จับมือกับ“บี
เอเอสเอฟ”

ไอโฟลว์ซึ่งมีอีกชื่อหนึ่งว่า
“เอชอีดี-7”เป็นรถยนต์ต้นแบบ
คันที่7ที่คณะทำงานของฮุนได
มอเตอร์ในเยอรมนีเป็นผู้
ออกแบบภายใต้แนวคิดท่ีสะท้อน
ถึงภาษาการออกแบบที่มีชื่อว่า
“FluidicSculpture”ซึ่ง
หมายความถึงเส้นโครงรถยนต์
ที่เลียนแบบการพลิ้วไหวของ
กระแสน้ำ(จินตนาการล้ำลึก
มาก)

แนวคิดดังกล่าวไม่เพียงแต่
จะทำให้เกิดเป็นรถยนต์ขนาด
กลางที่มีรูปโฉมโดดเด่นอย่าง
เดียวนะคะยังแสดงให้เห็นถึง
พลังของแอโรไดนามิคที่ช่วยลด
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

นวัตกรรมใหม่
จากประเทศเกาหลี
เครื่องอบแห้งเศษอาหาร
อัจฉริยะ

เชื่อว่าผู้ที่อาศัยในคอนโดมัก
ประสบปัญหาเกี่ยวกับอาหารสด
ที่เหลือจากการรับประทานแต่ละ
มื้อใช่มั๊ยคะซึ่งอาหารสดเหล่านี้
เน่าเสียเร็วมากการเก็บรักษา
ตลอดจนการทิ้งขยะกลิ่นไม่พึง
ประสงค์เป็นเรื่องที่สร้างความ
รำคาญไม่น้อยทีเดียว

พื้นฐานภายในไม่ว่าจะเป็นเบาะ
หรือแผงคอนโซลล้วนได้รับการ
ออกแบบมาให้มีน้ำหนักเบาท่ีสุด
ตัวอย่างเช่นเบาะที่นั่งรถยนต์
ที่ทีมวิศวกรรถยนต์ของฮุนได
และบีเอเอสเอฟร่วมกันพัฒนา
ขึ้นด้วยการใช้ระบบวิเคราะห์
แรงกดแบบก้าวหน้าที่จะช่วย
เน้นให้เห็นถึงพื้นที่ที่ไม่จำเป็น
สำหรับการรับน้ำหนักและบ่งชี้
ให้เห็นถึงโครงสร้างที่นั่งที่
สามารถใช้วัสดุน้ำหนักเบาได้
โดยในการผลิตไอโฟลว์นี้ฮุนได
เลือกใช้“Steron”วัตถุดิบจาก
บีเอเอสเอฟที่ช่วยให้ที่นั่งมี
คุณภาพด้านความยืดหยุ่นสูง
และระบายอากาศได้ดี

ฮุนไดยังนำเทคโนโลยี
“HydrogenFuelCellElectric”
(เอฟซีอีวี)ลิขสิทธิ์เฉพาะฮุนได
และเซลล์เชื้อเพลิงรุ่นไอเอ็กซ์35
เข้ามาใช้กับรถยนต์รุ่นนี้ที่หลาย
ฝ่ายพูดว่าอาจเป็นรถยนต์แห่ง
อนาคตสำหรับรถยนต์ขนาด
กลางโดยไอโฟลว์ใช้แบตเตอรีย์
สำหรับเก็บไฟฟ้าแบบ21kW
LiPolyท่ีมีการผลิตในเชิงพาณิชย์
อยู่แล้วและเลือกใช้มอเตอร์แบบ
ที่ชักนำกระแสไฟฟ้าแทนที่จะ
เป็นมอเตอร์แบบแม่เหล็กซึ่ง
ฮุนไดเชื่อว่านวัตกรรมนี้จะ
ช่วยให้บริษัทบรรลุเป้าการผลิต
เอฟซีอีวีสำหรับลูกค้าในเกาหลีใต้
บ้านเกิดของบริษัทภายในปี
2555ได้

ที่มา กรุงเทพ ธุรกิจ ออน ไลน์■■

ญี่ปุ่นอวด
หุ่นยนต์อารมณ์ดี

นักวิจัยญี่ปุ่นเปิดตัวหุ่นยนต์
เจมินอยด์ทีเอ็มเอฟหุ่นสาว

ให้เหลือเพียง85กรัมต่อ
กิโลเมตรและใช้น้ำมันเพียง3
ลิตรต่อ100กิโลเมตร(ว้าว…
EcoCarว่าเจ๋งแล้วอันนี้เจ๋ง
กว่า)ไม่เพียงแต่ภายนอกเท่านั้น
แต่การออกแบบภายในของ
รถยนต์หรูเครื่องยนต์ดีเซลขนาด
กลางรุ่นนี้ยังสะท้อนถึงการ
พลิ้วไหวของสายน้ำเช่นกันแถม
ยังใช้วัสดุที่มีน้ำหนักเบาเป็น
พิเศษส่วนใหญ่เป็นนวัตกรรม
ใหม่ที่เกิดจากการพัฒนาของ
บีเอเอสเอฟค่ะ

นอกจากการตกแต่งภายใน
แล้วสีเคลือบภายนอกของ
ไอโฟลว์ยังใช้เทคโนโลยีการพ่น
สีระบบน้ำของบริษัทด้วยความ
ประทับใจอย่างแรกของไอโฟลว์
คือรูปโฉมภายนอกที่แสดงให้
เห็นถึงความทันสมัยอย่างมาก
สำหรับรถยนต์ซีดานพร้อม
แสดงออกถึงการเป็นรถยนต์
แนวสปอร์ทด้วยการปรับชิ้น
ส่วนต่างๆให้มีรูปทรงที่เพรียว
ลมอย่างสปอยเลอร์หน้าและ
คานโค้งด้านข้างส่วนไฟท้าย
รถยนต์ก็ได้รับการออกแบบมาให้
เหมือนกับอัญมณีที่ส่องประกาย
ออกมาไอโฟลว์ซึ่งเปิดตัวเป็น
ครั้งแรกในงานเจนีวามอเตอร์
โชว์ที่สวิตเซอร์แลนด์มาพร้อม
กับระบบขับเคลื่อนดีเซลลูกผสม
เครื่องยนต์-ไฟฟ้า(ไฮบริด)นับ
เปน็รถยนต์รุน่แรกจากคา่ยฮนุได
ที่ใช้ระบบขับเคลื่อนชนิดนี้การ
ทำงานประกอบไปด้วยเคร่ืองยนต์
ดีเซลขนาด1.7ลิตรแบบใหม่
ทำงานร่วมกับเทอร์โบชาร์จเจอร์
แบบ2ขั้นตอน(ยู2)เชื่อมโยง
ไปยังชุดแบตเตอรีย์ลิเทียมอิออน
โพลีย์เมอร์ส่วนระบบส่งกำลัง
เป็นแบบคลัทช์คู่6จังหวะแม้ว่า
จะเป็นรถยนต์ขนาดกลางแต่
ภายในของรถยนต์ต้นแบบที่
ฮุนไดวางแผนจะนำออกสู่ตลาด
ภายในปีนี้โอ่อ่าไม่แพ้กับรถยนต์
หรูหราทีเดียวโดยอุปกรณ์

ที่ เ ห็ น แ ล ะ เ ป็ น ไ ป

ลูเฟ่น”(LOOFEN)เป็น
เคร่ืองอบแห้งเศษอาหารอัจฉริยะ
สำหรับใช้ในครัวเรือนพร้อม
ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนยุค
ใหม่ที่นิยมพักอาศัยตามคอนโด
มากกว่าบ้านลูเฟนเป็นเทคโนโลยี
การกำจัดเศษอาหารด้วยความ
ร้อนซึ่งสามารถทำได้ง่ายๆผ่าน
ข้ันตอนเพียงไม่ก่ีข้ันตอนค่ะแถม
ขนาดของเครื่องยังเล็กกะทัดรัด
มากดีไซน์สวยเหมือนของตกแต่ง
บ้านชิ้นหนึ่งจะวางมุมไหนของ
บ้านก็ดูสวยงามโดยหลักการใช้
งานเข้าใจง๊ายงายค่ะเพียงแค่
เปิดเครื่องแล้วนำเศษอาหารที่
เหลือใส่ในตะกร้าซึ่งบรรจุเศษ
อาหารได้ถึง5ลิตรหลังจากนั้น
กดปุ่มเพาเวอร์พอได้ยินเสียง
ปิ๊ปเครื่องจะทำงานอัตโนมัติ
โดยใช้ลมร้อนจากระบบAir
CirculatingDryingSystemดูด
ความช้ืนกำจัดกล่ินไม่พึงประสงค์
และแบคทีเรียนอกจากนี้ภายใน
เคร่ืองยังบรรจุถ่านคาร์บอนเพ่ือ
ดูดกรองกล่ินจากเศษอาหารและ
เปลี่ยนเป็นอากาศบริสุทธิ์ตลอด
การทำงานค่ะโดยการอบแห้ง
แต่ละครั้งจะใช้ไฟฟ้าแค่10-90
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อารมณ์ดีสามารถแสดงสีหน้า
อารมณ์ได้ราวกับคนทั้งรอยยิ้ม
จริงใจหรือระเบิดเสียงหัวเราะ
ออกมาจนเห็นฟันได้ราวกับ
มนุษย์

เจมินอยด์ทีเอ็มเอฟราคา
ประมาณ4ล้านบาทสามารถ
ขยับผิวหน้าที่ทำด้วยยางให้ออก
มาในรปูลกัษณ์เหมอืนกบัรอยยิม้
ยิงฟันขาวหลังจากได้รับสัญญาณ
ไฟฟ้าเป็นคำสั่งจากผู้ควบคุมซึ่ง
อากัปกิริยาดังกล่าวถูกแสดงออก
มาในรูปของหญิงสาววัย20ปี
ต้นๆ ผมยาวดำขลับสวมชุดเก่ง
ด้วยเสื้อแจ็คเก็ตหนังสีดำและ
กระโปรงสีดำถอดแบบมาจาก
ผู้หญิงจริงคนหนึ่งทีมวิจัยอาศัย
การถ่ายภาพวิดีโอการยิ้มและ
หัวเราะของสาวต้นแบบและเก็บ
เป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนาให้
“เจมินอยด์ทีเอ็มเอฟ”แสดง
สีหน้าได้ด้วยการรับคำสั่งผ่าน
สัญญาณไฟฟ้าทีมพัฒนาตั้งเป้า
นำหุ่นสาวไปใช้ในโรงพยาบาล
เพื่อเป็นตัวอย่างสำหรับการ
สาธิตการรับมือในสถานการณ์
จริงหลังพบข้อมูลน่าสนใจว่า
หุ่นยนต์สามารถช่วยให้ผู้ป่วย
จิตเวชรู้สึกปลอดภัยด้วยรอยยิ้ม
และการพยักหน้ารับแม้เทคโนโลยี
ใหม่จะสร้างความเห็นเชิงลบ
หรือหลายคนมองว่าน่ากลัวแต่
ทีมวิจัยตั้งเป้าที่จะพัฒนาต่อให้
หุ่นยนต์สามารถแสดงสีหน้า
ท่าทางและอารมณ์ได้เหมือน
มนุษย์มากที่สุด

ที่มา www.bangkokbiznews.com■■

แมวเหมียว
หุ่นยนต์

นับเป็นข่าวดีอย่างยิ่งสำหรับ
คนรักแมวค่ะโดยเฉพาะคนที่
เป็นโรคภูมิแพ้หรือคนที่ไม่ต้อง
การจะวุ่ยวายเสี่ยงกับการสัมผัส
อึน้องเหมียว(ก็พอเข้าใจค่ะว่า
รักแต่อยู่ด้วยกันไม่ได้มันรู้สึก
ยังไง)บริษัทผู้ผลิตของเล่น

สัญชาติญี่ปุ่นSegaToysเขา
ก็ได้ริเริ่มพัฒนาหุ่นยนต์แมวมา
ได้ระยะหนึ่งแล้วตอนที่ปล่อย
'DreamCatSmile'ออกมาเมื่อ
ปี2007น้ันน้องเหมียวหุ่นยนต์
ยังดูเก้งก้างการเคลื่อนไหวหรือ
ตอบสนองยังติดขัดอยู่บ้างSega
Toysก็เลยต่อยอดพัฒนาและ
เข็นเวอร์ชัน2009ตามออกมา
อีกเมื่อเร็วๆ นี้เหมียวโรบ็อท
เวอร์ชันใหม่มาในช่ือ'Yume-Neko
Venus'หรือ'DreamCatVenus'
ที่ได้รับการปรับปรุงให้เซ็นเซอร์
ตรวจจับการเคลื่อนไหวสามารถ
ทำงานได้ละเอียดอ่อนมากขึ้น
เพื่อให้หุ่นยนต์แมวเหมียว
สามารถตอบสนองต่อสัมผัสได้
เหมือนแมวจริงๆ มากขึ้น(น่า
กลัวพิลึกนะคะ)

เปิดตัวจอLCDพกพา
สำหรับเพลย์สเตชัน3

บริษัทโฮริผู้ผลิตอุปกรณ์
เสริมสำหรับแวดวงวิดีโอเกมออก
มาเปิดเผยถึงผลิตภัณฑ์ตัวใหม่
“HDLCDMonitor3”ที่ช่วย
ให้เจ้าของเครื่อง“เพลย์สเตชัน
3Playstation3”(PS3)รุ่น
บางเบาสามารถพกพาไปใช้งาน
ยังสถานที่ต่างๆได้อย่างสะดวก
ขึ้นเพียงแค่มีปลั๊กไฟให้เสียบ
เท่านั้นเอง(อืม…สะดวกจริงๆ)

ขนาดความกว้างจอHDLCD
Monitor3อยู่ที่11.6นิ้วถูก
ทำมาให้เข้าพอดิบพอดีกับเครื่อง
PS3โมเดลบางโดยติดตั้งอยู่
ทางด้านบนของตัวเครื่องแล้ว
เชื่อมต่อสัญญาณภาพผ่านทาง
พอร์ทAVMultiTerminalพร้อม
กันนี้มันยังสามารถใช้งานร่วม
กับTorneตัวบันทึกวิดีโอจาก
รายการทีวี(DVR)เพื่อเก็บไว้ดู
ในภายหลังได้

ดินสออะไรเอ่ย
ไม่มีวันทู่???

เชื่อขนมกินได้เลยว่าไม่ว่า
ใครที่เคยเป็นนักเรียนมาก่อน
แล้วไม่เคยเจอปัญหาดินสอที่ยิ่ง
ใช้ยิ่งทู่ทำเอาอารมณ์เสียแต่
ตอนนี้ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้ว
ล่ะค่ะ

ปัญหาดินสอทู่เรื่องเล็กน้อย
มนุษย์โลกสุดฉลาดอย่างเราๆ
ไม่มีทางหยุดอยู่แค่การมีดินสอ
ใช้หรอกค่ะในเมื่อเดี๋ยวนี้เขามี
การคิดค้นดินสอกดที่ต่อให้ใช้ยัง
ไงก็ไม่มีวันทู่ออกมาแล้วน่ะสิคะ
เจ้าดินสอไฮเทคที่ว่านี้มีชื่อว่า
Uni-ballKuruTogaค่ะกำลัง
สงสัยอยู่ใช่มั๊ยคะว่ามันทำงาน
ยังไงจะบอกให้ก็ได้ค่ะดินสอ
อันนี้ถูกออกแบบมาให้สามารถ
เหลาไส้ตัวเองได้โดยกลไกที่อยู่
ในดินสอจะทำงานทุกครั้งที่เรา
ยกดินสอขึ้นจากกระดาษบังคับ
ให้ไส้ดินสอขยับเปลี่ยนองศาไป
เรื่อยๆ ทำมุมใหม่กับกระดาษที่
เราจรดดินสอลงไปเขียนเท่ากับ
เป็นการเหลาตัวเองไปในตัวเท่า
นี้ไส้ดินสอของเราก็จะแหลมน่า
ใช้ให้เส้นคมเฉียบอยู่เสมอไม่
เหมือนกับดินสอทั่วไปที่เราใช้
ยิ่งเขียนก็ยิ่งทู่น่าขัดใจซะไม่มี

ก็อย่างที่ชื่อมันบอกอยู่ล่ะ
นะคะGadgetล้ำยุคอันนี้เป็น
ฝีมือของพี่ยุ่นจากแดนปลาดิบ
โน่น(นับถือไอเดียของคนญี่ปุ่น
เค้าเลย)ตอนนี้น่าจะมีวางขาย
ในบ้านเราแล้วใครสนใจก็ไป
ลองหามาใช้ดูดีไม่ดียังไงมาบอก
ต่อกันด้วยเน้อแต่เตือนไว้ก่อน
สำหรับน้องๆที่อยากจะได้ดินสอ
ที่ว่านี้มาครอบครองคงต้อง
ลงทุนกันนิดนึงก็แหม…ราคา
ไม่เบาสนนเกินร้อยบาทสมกับ
เป็นของใช้ไฮเทคสุดล้ำจริงๆ ค่ะ

สเปคของจอทีวีพกพาของ
PS3อื่นๆ นั้นจะใช้จอแบบTFT
ขนาดพื้นที่256.125x144
มิลลิเมตรแสดงภาพได้สูงสุด
ที่1366x768(ยังไม่FullHD)
แสดงสีได้262,144ความสว่าง
200cd/m2Contrast:500:1
ฟอร์แม็ทภาพ480iหรือ720p
ลำโพงแบบสเตรีโอแจ็คเสียบหู
ฟัง2ช่องน้ำหนักจออยู่ที่860
กรัมและใช้ไฟผ่านหม้อแปลงAC

หากใครสนใจอยากจะเป็น
เจ้าของเตรียมตัวซื้อได้ในวัน
ที่27พ.ค.นี้ค่ะราคา26,040.-
เยนหรือประมาณ9,000.-บาท

ถ้าถามว่ามันทำอะไรได้บ้าง
จะตอบว่ามันก็ทำได้หลายๆ อย่าง
เหมือนแมวนั่นแหละค่ะทั้งขยับ
หัวกะพริบตาส่งเสียงครางถ้า
เราเอามือไปลูบๆ เกาๆ มัน
สามารถลุกนั่งล้มตัวลงนอน
หรือเข้าสู่โหมดหลับโดยอัตโนมัติ
หากเราทิ้งมันไว้คนเดียวนาน
เกินไปและถ้าเราเอามือไปเกา
พุงมันก็จะขยับขาแต่ถ้าเราดึง
หางมันก็จะแสดงอาการไม่พอใจ
ให้เราเห็นได้ด้วย(ที่ทำไม่ได้
เหมือนแมวจริงก็คงจะเป็นการ
ไล่จับหนูวิ่งหนีหมาไม่หายใจ
กับไม่กินข้าวล่ะมั๊งคะ)

สำหรับเรื่องการวางขาย
นั้นSegaToysประกาศออก
มาเพียงแต่ว่าเจ้าYume-Neko
VenusหรือDreamCatVenus
จะเร่ิมวางตลาดในเร็วๆ น้ีเตรียม
ตังค์รอไว้ได้เลยค่ะ



ขาดหายไปนานเชียวครับสำหรับคอลัมน์นี้
จะเนื่องด้วยว่าเนื้อหาใน Life Entertain-

mentมกัจะเตม็ทกุทีคอลมัน์นี้ก็เลยโดนเบยีด
หายไปอยู่เรื่อยนั่นเทียว

เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เราเริ่มจาก
คำถามมาทางe-mail:support@conice.co.th
มีคำถามที่นา่สนใจมากคำถามหนึง่คอื“ลำโพง
สำหรับเพลงร็อค”น้ันควรจะเป็นแบบไหนดี?

ที่นา่สนใจคอืนกัเลน่เครือ่งเสยีงสว่นใหญ่
ยิ่งในปัจจุบันนี้ เกือบทั้งหมดนิยมฟังเพลง
และฟังแผ่นAudiophileที่บันทึกเสียงกันมา
ดีๆแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเพลงJazzบ้างPop
บ้างหรือไม่ก็เพลงร้อง เพลงCoverต่างๆ
นานา นักเล่นรุ่นใหม่ไม่ค่อยชอบเพลงร็อค
ทำให้บางครั้งเราเองก็แทบจะมองข้ามไปว่า
ลำโพงที่จะให้เสียงที่สามารถตอบสนองต่อ
ดนตรีร็อค ที่เน้นพลังเสียง ความหนักแน่น
นั้นควรเป็นเช่นไร

ในอดีตนั้น เทคโนโลยีการผลิตลำโพงยัง
มีข้อจำกัดอยู่มาก โดยเฉพาะวัสดุที่เอามาทำ
ไดรเวอร์หรือดอกลำโพง ที่ยังมีข้อจำกัดอยู่
เยอะ ทำให้ขอบเขตการตอบสนองต่อแนว
เสียงต่างๆนั้น ไม่ครอบคลุมมาก เช่น หาก
ต้องการทำลำโพงที่ให้เสียงกลางดีๆเพื่อเป็น
VoiceMonitorในหอ้งอดัหรอืสติวดิโอเราก็จะ
ได้ลำโพงที่ให้เสยีงกลางดีแต่เสยีงในยา่นอืน่ๆ
แย่ เปิดดังเป็นพร่า เสียงแหลมหุบ คือดีแต่
เสียงกลางว่างั้นเถอะในทางกลับกันหากเรา
ต้องการลำโพงที่จะต้องตอบสนองต่อดนตรีที่
ต้องการความดัง ความสดความรุนแรงของ
พลังเสียง ก็ต้องแลกมาด้วยลำโพงขนาดใหญ่
วูฟเฟอร์มหึมาขนาด15นิ้วเสียงกลางอีกตัว
ทวีทเตอร์แบบฮอร์นซึ่งลำโพงแบบนี้ฟังเพลง
รอ็คมนัส์แต่พอจะเอามาฟงัจรงิๆ จงัๆ เอามติิ
เอาเวทีเสียงหรือฟังเพลงร้องเพลงคลาสสิค
ก็ทำได้ไม่ดีหรือฟังไม่ได้เลย

โชคดีครบัเดีย๋วนี้ลำโพงรุน่ใหมๆ่ นัน้มีการ
พฒันาการออกแบบไปมากนกัออกแบบลำโพง
ส่วนใหญ่ในปัจจุบัน ก็ไม่ได้ออกแบบลำโพง
ด้วยการอาศัยความชอบส่วนตัวหรือเดาแนว
เสียงกันเหมือนแต่ก่อนอีกต่อไป เพราะเกือบ
ทั้งหมดจะใช้คอมพิวเตอร์ร่วมในการออกแบบ
ซึ่งเป้าหมายในการออกแบบลำโพงดีๆสมัยนี้

ห ล า ก ปั ญ ห า  H i - F i ?  ■   ‘Mr. Conice’
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นั้น คือการออกแบบให้การตอบสนองความถี่
ราบเรียบที่สุดเท่าที่จะทำได้ซึ่งลำโพงที่ให้การ
ตอบสนองที่ราบเรียบนั้น มีการพิสูจน์แล้วว่า
“เล่นอะไรก็ดี” ได้ โดยไม่ต้องไปจูนความถี่ใด
ความถี่หนึ่งให้มันมากกว่าปกติ

อีกทั้งเทคโนโลยีการผลิต วัสดุที่นำมาใช้
ทำไดรเวอร์นัน้ก็พฒันาไปไกลมากทำให้ลำโพง
ยุคหลังๆ นี้มีความสามารถในการตอบสนอง
แนวดนตรีและการฟังที่หลากหลาย ไม่จำกัด
เฉพาะแนวเฉพาะทางกันอีกต่อไปลำโพงวาง
หิ้งเล็กๆ วูฟเฟอร์6นิ้วครึ่งสมัยนี้ให้เบสส์ได้
ดีกว่าลำโพง10นิ้วดีๆในอดีตด้วยซ้ำไปจึงไม่
แปลกที่จะบอกวา่ลำโพงสมยันี้“เลน่ได้ทกุแนว”
ก็คงไม่ผิดอะไรนักนั่นเอง

อย่างไรก็ตาม กับดนตรีร็อคนั้น บางทีก็
อาจจะต้องการการตอบสนองความพิเศษขึ้น
มาอีกนิดหน่อยด้วยเป็นดนตรีที่มีความพิเศษ
ในการฟังบางคนบอกว่าบางครั้งเพลงร็อคก็
ไม่ต้องการความเที่ยงตรงมากมายนัก แค่ได้
ลำโพงความไวสูงๆ  เสียงกลางแหลมฉูดฉาด
พุ่งๆ เบสส์มากๆ แน่นๆ ก็พอแล้วซึ่งผมไม่
เห็นด้วยเลยเพราะแม้natureของดนตรีร็อค
นัน้ตอ้งการสสีนัเขา้มาเสรมิความมนัส์แต่เอา
เขา้จรงิๆ เพลงรอ็คดๆี แรงๆ ที่เลน่ผา่นลำโพง
และซิสเต็มที่มีความราบเรียบเป็นกลางสูงๆ
นั้นต่างหากที่ทำให้สด เร้าใจ ได้ดีกว่าการฟัง
ผ่านชุดที่มีสีสันฉูดฉาดเกินจริงมากนัก

ยิ่งเป็นร็อคแบบ70’sชั้นดียิ่งไม่ต้องพูด
ถึงผมเคยฟังLedZeppelin,TheAllman
Brothers, Santana, Pink Floyd หรือแม้
กระทั่งMetallicaโดยฟังผ่านซิสเต็มที่High-
End ที่แน่นอนว่าไม่ได้เน้นความฉูดฉาดและ
สีสันอะไรเลย แล้วก็พบว่า ยิ่งซิสเต็มเสียง
ราบเรยีบเปน็ธรรมชาติเทา่ไหร่ยิง่ฟงัเพลงรอ็ค
ได้อารมณ์มากขึ้นไปเท่านั้นจริงๆ ครับ

อยา่งไรกต็ามหากเรามีงบจำกดัและตอ้ง
เลือกลำโพงที่จะเอามาฟังเพลงร็อค ซึ่งบางที
มันก็มีข้อจำกัดในการตอบสนองอยู่บ้าง เรา
ควรมองลำโพงในลักษณะไหนดี

1.ลำโพงตั้งพื้น ย่อมให้การตอบสนอง
เสียงทุ้มที่ดีกว่าลำโพงวางหิ้งแน่นอนครับ
ยกเว้นแต่ว่าห้องคุณเล็กมากขนาด3คูณ4
เมตรลงมาค่อยใช้ลำโพงวางหิ้ง

2.เสียงกลางต้องดี บางคนอาจจะบอก
ว่าเพลงร็อคเบสส์ต้องดี แต่ผมว่ากลางสำคัญ
กว่า เพราะเป็นย่านทั้งเสียงร้อง เสียงกีตาร์
และที่สำคัญที่สุดคือเสียงกลองครับ ร็อคจะ
ฟังให้มันส์เสียงกลองต้องตึงเปรี้ยะๆ หวดลง
ไปแต่ละที ต้องเป็นหนังกลองกระเพื่อมเป็น
ลูกๆ ครับ ย่านเสียงเหล่านี้คลุมตั้งแต่กลาง
ต่ำไปกลางสูงเลย

3.เสียงแหลมต้องสะอาด บางคน (อีก
แลว้)อาจจะบอกวา่ลำโพงรอ็คนัน้เสยีงแหลม
ตอ้งฉาดๆใสๆแสบๆ -ผดิ--ครบัเสยีงแหลม
ใสๆแสบๆ ฟังไม่นานก็ล้าหูครับเหนื่อยหาก
จะฟังร็อคได้นานๆ ทนๆต้องได้ลำโพงที่เสียง
แหลมสะอาดๆ พลิว้ๆ เจอืความนุม่ไว้เลก็นอ้ย
ครับแต่ไม่ใช่นุ่มจนหวานไปหมดนะครับ

4.ทุ้มตึงกระชับ แน่นอนว่าเบสส์ต้องตึง
เร็วและไว เบสส์ช้าๆ อืดๆ หนาๆ  มันจะทำให้
ขาดความเร้าใจ

ซึ่ง4ข้อที่เห็นก็จะบอกได้ครับว่าลำโพงที่
จะตอบสนองเพลงร็อคดีๆ นั้นต้องตอบสนอง
ความถี่ที่ราบเรียบ เสียงทุ้มแน่นหนักแต่ไม่
หนาที่สำคัญคือเก็บตัวได้ไวและเร็วครับเสียง
ทุ้ม ไว เร็ว กระชับ จะทำให้ความคึกคักของ
เพลงดี ที่สำคัญคือมันจะไม่ไปกลบย่านเสียง
กลางดว้ยครบัพอทุม้ไม่กลบกลางรายละเอยีด
ก็ออกมาสิครับ ไม่ว่าจะเป็นเสียงก้องสะท้อน
หางเสียงร้อง เสียงกลองที่ค่อยๆ จางหายไป
เหล่านี้ต้องมาจากลำโพงเสียงกลางดีๆครับ
ส่วนเสียงแหลมนั้นต้องสะอาด เจือนุ่มไว้นิด
หน่อย เผื่อเวลาที่มีการหวดฉาบหวดแฉที่
รนุแรงก็จะไม่ทำให้คนฟงัลา้หูครบัลำโพงแนว
นี้ฟงัรอ็คได้อยา่งดีเรา้ใจครบัและที่สำคญัทีส่ดุ
คอืฟงัได้นานครบัเชือ่ผมเถอะลำโพงเสยีงดีๆ 
ที่เป็นธรรมชาตินั้นฟังร็อคดีจริงๆ ผมไม่เคย
เห็นลำโพงที่บอกว่าออกแบบมาเพื่อเพลงร็อค
ฟังเพลงได้ดีเลยไม่ว่าจะเป็นแนวใดหรือแม้จะ
เป็นเพลงร็อคที่เขาออกแบบมาก็เถอะ

และที่ต้องบอกอีกทีคือ เชื่อไหมครับว่า
ลำโพงดีๆ แบบที่ผมวา่นี้เวลาเอาไปฟงักบัแนว
เพลงอื่นก็ดีเหมือนกันหมดครับ

เพราะสุดท้ายเราก็มาสรุปที่ว่า“ลำโพงที่ดี
ต้องฟังได้ทุกแนวเพลงครับ”
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‘ภูธร’

ช่วงวันหยุดยาวสงกรานต์ที่ผ่านมานอกจากที่จะไปเที่ยวประเทศบ้านพี่เมืองน้องสองสามวันแล้วผม
ก็กลับมานอนอุบอยู่แต่ที่บ้านนั่งฟังเพลงดูหนัง
และชมนกชมไม้ไปตามเรื่อง เนื่องมาจากรอบบ้าน

มีต้นหมากรากไม้ตามสมควรที่จะทำให้บรรดาสัตว์ปีกน่า
รกัๆ มาอาศยัทำรงับา้งหรอืเปน็ที่สงัสรรค์สมาคมของพวก
เขาไปตามประสาบางทีเจ้าขุนทองมาร้องเจื้อยแจ้วคงจะ
ถกเถยีงกนัเรือ่งการเมอืงหรอืเปลา่ถงึได้เสยีงดงัขรมใส่กนั
คอ่นขา้งแรงจนบางทีเราตอ้งตกใจวา่เฮ้พีๆ่ ทัง้หลายคยุกนั
แบบมีมารยาทหน่อยดูกางเขนคู่นั้นสิ เขากำลังทำรังไป
พลอดรกัออ่นหวานกนัไปอยา่งมีความสขุหรอืกระรอกหนุม่
สาวก็ออกเดทกันท่ามกลางร่มเงาของตะแบกบางครั้งก็ไต่
สายโทรศัพท์ตามกันไปในยังที่ลับตา

ดูๆไปชีวิตสัตว์โลกน่าจะมีความสุขไปตามอัตภาพของ
เขาหรืออาจจะดีกว่าคนไทยเราในช่วงนี้ก็เป็นได้การบ้าน
การเมืองทำเอาการค้าการขายความสุขในการดูหนังฟัง
เพลงหดหายไปหมดหันไปทางไหนก็เห็นแต่น้องพี่หน้า
เหี่ยวแห้งหมดแรงเปิดแผ่นซีดีแผ่นเสียง ไปเสียแล้ว
เหตุการณ์ตรงนี้คงยังไม่ได้จบราบเรียบลงได้ง่ายๆเรา
มาบริหารความทกุข์ให้มนันอ้ยลงดว้ยการเลอืกหาชว่งเวลา

ปรับปรุง { อ า ร ม ณ์ } เครื่อง เสียง 

ในการปรบัปรงุชดุเครือ่งเสยีงกนัดีกวา่ตดัอกตดัใจเสยีบา้ง
คอืบางอยา่งนะครบัเราคนเดยีวคงไม่สามารถไปทำอะไรได้
มากขอให้มุ่งมั่นยืนอยู่ข้างความถูกต้องเป็นธรรมตลอด
ไปก็พอเอาความเครียดมาสลายทิ้งไปดีกว่าหมกมุ่นกับ
ข่าวสารไม่เป็นอันกินอันนอนอย่างเช่นเวลาที่ผมเครียด
หนักๆ เพลงคลาสสิคบางเพลงที่รุกเร้าดุเดือดเลือดพล่าน
ก็น่าเปิดฟังนะคือให้เพลงระบายอารมณ์แทนหรือจะหัน
ไปฟังเพลงเบาๆ ชวนไปเที่ยวทะเลชื่นชมภูเขาลำเนาไพร
บ้างก็ได้สลับกันไปยังไงเสียคนฟังเพลงก็น่าจะเสียสติเป็น
คนสุดท้ายในโลกละ(ฮา)

ไหนๆ ก็พูดถึงเรื่องการปรับปรุงเครื่องเสียงจะขอ
แนะนำว่าให้ทดลองหาเครื่องกรองไฟมาใช้งานดูบ้างอย่า
ไปเล่นกับของแพงมากๆเน้นระดับพื้นๆที่สามารถกรอง
สัญญาณรบกวนที่มากับระบบไฟได้ดีสักหน่อยโอเคละไม่มี
อะไรที่จะฟังออกได้ทันทีทันใดหรอกนะครับมันจะค่อยๆ 
ทำให้เสียงแบบรกรุงรังคือเสียงที่พร่ามัวด้วยNoiseบาง
จำพวกหายไปได้ตามสมควรสิง่ที่คณุควรได้จากเครือ่งกรอง
ไฟคอืการฟงัออกวา่เสยีงโดยรวมสะอาดขึน้มีมติิเสยีงดีขึน้
อนันี้เครือ่งกรองไฟระดบัคณุภาพก็สามารถทำให้ได้แต่อยา่
ไปหลงเชือ่วา่เครือ่งเสยีงจะมีเสยีงเปลีย่นไปชนดิเฉยีบพลนั
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เรื่องที่สำคัญที่อยากพูดทิ้งท้ายก็คือเรื่องการปรับ
อารมณ์ในการทำอะไรสกัอยา่งไม่วา่จะเปน็ทำงานไปเทีย่ว
ไปดูหนังหรือแค่การฟังเพลงอยู่กับบ้านการปรับอารมณ์
ให้รบัรู้วา่ฉนักำลงัจะไปทำอะไรก็เปน็เรือ่งที่ดีอยา่อารมณ์
ค้างในเรื่องงานแล้วมามุ่งหวังฟังเพลงจากเครื่องเสียงให้
เพราะหมายความว่าเรากำลังใช้อารมณ์ที่พลุ่งพล่านจาก
เหตุหนึ่งมาหาความสำราญอีกที่หนึ่งมันไม่ค่อยจะสอดรับ
กันในทางที่ดีนักเท่าไร ไม่เชื่อลองตื่นเช้าขึ้นมาอารมณ์
แจ่มใสแล้วเปิดเพลงฟังดูสิครับเปรียบเทียบกับตอนที่เลิก
งานขบัรถกลบับา้นแลว้พอเขา้ถงึหอ้งฟงัก็บรรเลงเลยเชือ่
เถอะว่าคนละอารมณ์กันได้ความไพเราะต่างกันก่อนฟัง
เครื่องเสียงหรือฟังเพลงสิ่งที่ผมทำประจำคือปรับความ
รู้สึกในช่วงนั้นสลัดเอาความรู้สึกแย่ๆ ก่อนหน้านี้ออกไป
แล้วนั่งเงียบๆ อุ่นเครื่องเสียงไปก่อนโดยไม่เปิดเสียงผ่อน
ลมหายใจให้เบาๆ ยาวๆ นั่งนับลมหายใจตามประสาคน
ไทยเขาว่าทำสมาธิสักนิดก่อนแล้วค่อยเร่งโวลูมเครื่องขึ้น
มาให้สอดคล้องกับความรู้สึกเย็นอารมณ์ตอนนี่แหละมี
ความสุขจัง…..

ปรับเครื่องเสียงแล้วก็ต้องรู้จักปรับอารมณ์ด้วย ไม่
เช่นนั้นปรับปรุงเครื่องเสียงให้ดีขึ้นสักเท่าไรก็ไม่ได้ช่วยให้
ชุดเครื่องเสียงดีขึ้นหรอกตัวแปรมาอยู่ที่อารมณ์ของเรา
นั่นเองครับ

ทันทีคือจะค่อยๆ ฟังออกได้ทีละเล็กน้อยครับส่วนเครื่อง
สแตบิไลเซอร์สำหรับการสร้างระดับแรงดันไฟให้สม่ำเสมอ
ใช้ได้กับเครื่องที่กินแรงไฟไม่มากนักเช่นเครื่องเล่นซีดีปรี
แอมป์แต่กับอินติเกรตเตดแอมป์และเพาเวอร์ไม่น่าจะ
นำมาให้ด้วยกันเนื่องจากเครื่องสแตบิไลเซอร์ที่ตอบรับค่า
เพาเวอร์คอนซมัพ์ชนัตำ่มกัจะทำให้เสยีงของภาคขยายออก
แนวอืดๆ ได้เหมือนกัน

ทนีี้ในเรือ่งสายไฟเอซีละ่หลายคนไม่แนใ่จวา่ควรเปลีย่น
ไม่ควรเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วได้อะไรกัน?ตามประสบการณ์
นัน้ผมบอกได้วา่สายไฟเอซีขนาดใหญ่คณุภาพดีๆ นัน้ถา้นำ
มาเปลีย่นแทนสายไฟแถมมากบัเครือ่งพืน้ฐานนัน้สิง่ที่มกั
จะได้ก็คอืความรูส้กึกระชบักระฉบักระเฉงมีชวีติชวีามากขึน้
อนันี้ฟงัออกได้งา่ยทีเดยีวละครบัความรูส้กึที่วา่เสยีงมนัอิม่
ขึ้นนั้นปรากฏชัดกับทุกเครื่องที่เราปรับเปลี่ยนโอกาสที่ว่า
จะฟงัไม่ออกเลยนัน้ไมม่ีดงันัน้หากตอ้งการที่จะปรบัเปลีย่น
สายสัญญาณสายลำโพงแล้วละก็อย่าลืมเรื่องสายไฟเอซี
นี้บ้างก็แล้วกันการปรับปรุงเครื่องเสียงไม่ได้หมายความ
ว่านึกจะปรับเปลี่ยนอะไรก็ทำนะขอให้พยายามถามตัวเอง
ก่อนเสมอว่าเราไม่พอใจอะไรกับสิ่งที่มีอยู่ไม่ใช่ว่าเห็นใคร
เขาปรบัเขาเปลีย่นกนัเราจะตอ้งตามกนัไปงดุๆ โดยไม่ตัง้สติ
การปรับปรุงด้วยสายต่อต่างๆดูจะเป็นหนทางที่ประหยัด
สตางค์แล้วก็ได้ผลตามสมควรคือได้ผลมากหรือน้อยเราก็
มักไม่รู้สึกว่าน่าเสียดายเงิน
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“อิ่มเอมเปรมใจจริงๆ ครับ”นี่คือความรู้สึกแรกที่เกดิขึน้ในใจหลงัจากได้รบัฟงัImagineBผา่น
มาได้สักพักและแล้วยิ่งช่วงเวลาแห่งการรับฟัง
ลว่งพน้นานขึน้เทา่ใดก็ยิง่ให้อยากจะบอกตอ่ใคร

ตอ่ใครดงัๆ วา่หากคณุเปน็ผู้หนึง่ที่เคยได้หลงใหล-ตราตรงึ
ใจใน“คุณภาพเสียง”ของ“SynchronyOneB”ทว่ายังให้
รู้สึกติดขัดอยู่ที่ระดับราคาผมขอยืนยันว่า“ImagineB”นี่
แหละคอื“ตวัตายตวัแทน”ในดา้นสมรรถนะและคณุลกัษณ์
ทางเสยีงในระดบัที่ใกล้เคยีงยิง่นกักบั“SynchronyOneB”
ภายใต้ปัจจัยราคาที่บอกได้ว่าสามารถจ่ายได้สบายใจไม่มี
อะไรให้ต้องคิดมากในความคุ้มค่า-น่าใช้

ผมเองเคยได้รับฟังสมรรถนะทางเสียงจากเจ้าSyn-
chronyOneBมาแล้วเมื่อขวบปีที่ผ่านมาและยังคง
จดจำฝังใจไม่รู้ลืมเลือนด้วยความที่“SynchronyOneB”
นั้นอยู่ใน“ชุด”หรือ“Series”ที่รองลงมาจาก“Platinum
Series”ที่เปน็ระดบัทอ็พเกรดของPSBจงึทำให้ระดบัราคา
นั้นอาจดูว่าสูงอยู่บ้างซึ่งนี่แหละทำให้ทางPSBได้ทำการ
ออกจำหน่าย“Imagineseries”ให้มีฐานะเสมือน“ญาติ
ใกล้ชิด”ร่วมสายโลหิตเดียวกับ“SynchronySeries”โดย
มีระดับราคาที่ต่ำกว่าทว่าสมรรถนะและคุณภาพเสียงนั้น
ถูกกำหนดให้ไปในแนวทางเดียวกันเฉพาะอย่างยิ่งการ
สง่มอบรายละเอยีดเสยีงที่ขอรบัรองวา่“ไม่หา่ง”ชัน้กนัเลย
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ครบักลบัจะชืน่ชอบ“ImagineSeries”กวา่ดว้ยซำ้หากคณุ
เป็นนักฟังในลักษณะ“MusicLover”

สิง่แรกที่จกัสมัผสัได้จากการรบัฟงัเจา้“ImagineB”คอื
“ความหนักแน่น”อย่างชนิดที่พูดได้เลยว่า“เกินตัวจริงๆ ”
รบัรองครบัวา่ดว้ยตวัลำโพงขนาดเพยีงแค่5-¼นิว้ที่กำลงั
ทำงานอยู่ใน“ImagineB”นั้นอาจทำให้คุณนึกคิดไปว่า
กำลังดื่มด่ำอยู่กับตัวลำโพงขนาด8นิ้วกระนั้นเลยเชียว
แหละ“ImagineB”จักทำให้คุณรู้สึก “ทึ่ง” ใน“ความ
เข้มข้น-ทรงพลัง” ของช่วงย่านความถี่เสียงต่ำทั้งยัง
สามารถสง่มอบนำ้หนกัเสยีงตำ่ๆครอบคลมุเตม็พืน้ที่หอ้ง
ฟังขนาด4.65x5.80เมตรได้อย่างแทบไม่น่าเชื่อ

น่าทึ่งมากจริงๆครับสำหรับเจ้า “ImagineB”ที่
สามารถส่งมอบความถี่เสียงต่ำได้อย่างชนิดเกินคาดทั้ง
แผ่ใหญ่-มีน้ำหนักและเปี่ยมด้วยเรี่ยวแรงปะทะ(แม้ว่าจะ
มิอาจยืดขยายลงไปได้ลึกนักก็ตาม)ควบคู่กับการควบคุม
จังหวะจะโคนได้อย่างกระชับเว้นวรรคเว้นตอนอย่างฉับไว
รบัฟงัทว่งทำนองเสยีงเบสส์ได้อยา่งแมน่ยำสรา้งความรูส้กึ
คกึคกั-รกุเรา้ใจในขณะที่ลกัษณะนำ้เสยีงของเจา้“Imagine
B”ด้านการตอบสนองช่วงย่านความถี่เสียงกลางนั้นก็
เปี่ยมด้วยความอวบอิ่ม-ฉ่ำชุ่มไม่แหบแห้งบ่งบอกความ
เป็นตัวตนของเสียงที่ดีมากให้ความคึกคักกระฉับกระเฉง
ไม่โฉ่งฉ่างฟังแล้วชื่นมื่นหัวใจ ไร้อาการเสียงเดินหน้า
(Forward)หรือว่าจัดจ้ากระด้างหูสามารถรับฟังเสียงหมู่
เครื่องสาย(ไวโอลิน-วิโอลา-เชลโล)ได้น้ำหนัก-เนื้อหนัง
ของเสยีงนัน้ๆอยา่งเปน็ธรรมชาติ(แมว้า่จะรบัฟงัในระดบั
ความดังเสียงที่ปรับเร่งขึ้นมากกว่าปกติก็ตาม)

สำหรับความถี่เสียงกลาง-สูงนั้น เป็นเสียงที่มีความ
นวลเนียนกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกัน ให้ความสะอาด
สดใสมีมวลมีน้ำหนักให้ความมีชีวิตชีวามีลมหายใจส่วน
ช่วงย่านความถี่เสียงสูงก็ให้ความพละพลิ้ว เต็มเปี่ยมด้วย
ชีวิตชีวาหางเสียงสูงๆอย่างฉิ่ง-ฉาบ-ระฆังหลอดล้วน
ให้ความกังวานทิ้งทอดตัวได้ยาวไกลพอประมาณพร้อม
ดว้ยความพละพลิว้ลอยตวับง่บอกเสยีงลมพน่-กดัหูนอ้ยๆ 
ของเครื่องดนตรีประเภทBrassและเสียงลมเป่า-เป็น
ละอองของเครื่องดนตรีประเภทWoodwind ได้อย่าง
สมจริงคุณจักรับรู้ได้ถึงการจำแนกแยกแยะลักษณะเสียง
จำเพาะ-เฉพาะตัวของแต่ละเสียง(Timbre) ได้อย่างดีมี
รายละเอียด“ImagineB”สามารถส่งมอบการผุดโผล่ของ
รายละเอยีดเสยีงระยบิระยบัรวมทัง้สญัญาณเสยีงฉบัพลนั
ได้อยา่งทนัทีทนัใดให้ทัง้ความจะแจง้-แจม่ชดั-สดใสพรอ้ม
การเปิดโปร่งไร้สภาพ“หมอกควัน”บดบัง

“ImagineB”ยังสามารถให้การรับรู้ถึงสภาพอิเมจและ
ซาวน์ดสเตจเสียงที่นอกจากจะแผ่กว้าง-จนสามารถสร้าง
ความรูส้กึโอบลอ้มของมวลอากาศบรรยากาศเสยีงรายรอบ
แล้วยังถอยลึกเข้าไปหลังตำแหน่งตั้งวางระบบลำโพงเป็น
ปริมณฑลเสียงอยู่หลังตำแหน่งตั้งวางลำโพงบ่งบอกการ
จำแนกแยกแยะแถวชั้นของตำแหน่งชิ้นดนตรีได้อย่างมี

อาณาบริเวณเป็นอิสระปราศจากการเบียดบังกลบซ้อน-
ทับกันทั้งยังไล่ระดับความสูง/ต่ำของสรรพเสียงได้อย่าง
เดน่ชดัสามารถสมัผสัได้ในความแผ่กวา้งของเสยีงเตม็พืน้ที่
ห้องถอยลึกเข้าไปเลยผนังหลังห้องฟังแยกเป็นแถว/ชั้น
ของเสียงชัดเจนบ่งชี้ตำแหน่งแห่งที่ของเสียงที่เกิดขึ้นได้
แน่นอนพร้อมด้วยละอองอณูเสียงแผ่กระจาย

จากการรับฟัง“ImagineB”ที่ผ่านพ้นการตั้งวางใน
หลายลักษณะทั้งวางขนานกับผนังห้องและวางเอียงเฉียง
ทำมุมทำให้ผมสรุปได้ว่าควรตั้งวาง“ImagineB” ใน
ลกัษณะขนานกบัผนงัหอ้งดา้นขา้งหรอืแบบหนา้ตรงมาก
กว่าที่จะวางเฉียงเอียงทำมุมสอบหน้าตัวลำโพงเข้าหากัน
ในลักษณะโท-อิน(Toe-In)อันจักได้มาซึ่งลักษณะ“สนาม
เสียง”ที่กว้างขวางแผ่ใหญ่กระจายตัว (Spacious)มี
การโอบล้อมของบรรยากาศรายรอบ(Ambience)พร้อม
ด้วยความลึกของเวทีเสียงที่เด่นชัดและนิ่งสนิทไม่ไหวตัว
วูบวาบแกว่งไปมา

แต่เนื่องจากความที่ “ImagineB”เป็นระบบลำโพง
แบบวางหิง้ความสงูของขาตัง้จงึเปน็เรือ่งสำคญัสำหรบัการ
ตัง้วาง-ใช้งานอนัสง่ผลตอ่คณุภาพเสยีงและสมรรถนะของ
ระบบลำโพงโดยตรงซึ่งผมขอแนะนำว่าถ้าคุณนั่งฟังบน
โซฟาหรือเก้าอี้บุนวมหนาก็ให้เลือกใช้ขาตั้งที่มีความสูง19-
21นิว้แต่ถา้นัง่ฟงับนเกา้อี้ธรรมดาก็ขอให้ใช้ขาตัง้ที่มีความ
สูง24หรือ26นิ้วซึ่งจะส่งผลต่อการรับรู้ทางด้านอิเมจ-
ซาวน์ดสเตจรวมถึงสภาพบรรยากาศเสียงได้ดีขึ้น

ทั้งนี้ผมขอสรุปว่าทั้งหลายทั้งปวงที่ได้สาธยายมา
นั้นสืบเนื่องมาจากการที่“ImagineB”มี“ขนาด”ของ
มิดเรนจ์/วูฟเฟอร์ที่พอเหมาะสามารถทำหน้าที่ขับขาน
ความถี่เสียงครอบคลุมตั้งแต่ช่วงย่านเสียงต่ำขึ้นไปจนถึง
ช่วงย่านเสียงกลางและกลาง-สูงได้ดีซึ่งส่งผลให้สามารถ
“ประสาน”สัมพันธ์การทำงานที่ดีร่วมกับทวีทเตอร์ที่รับ
ภาระหน้าที่ขับขานช่วงย่านเสียงกลาง-สูงขึ้นไปจนถึงช่วง
ย่านเสียงสูงได้อย่างเป็นเนื้อเดียวกันอีกทั้งจากการศึกษา
อย่างลึกซึ้งทำให้พบว่าการออกแบบตัวตู้ลำโพงให้มีแผง
หนา้ที่แคบ(แต่ลกึเขา้ไป)แทบจะพอดีกบัขนาดของไดรเวอร์
มดิเรนจ/์วฟูเฟอร์ที่ใช้จะสง่ผลดีตอ่การสง่มอบ“อเิมจเสยีง”
ที่โดดเด่นกว่าธรรมดา

อนัเนือ่งมาจากการแผ่กระจายคลืน่เสยีงที่ไดรเวอร์นัน้
ขับขานออกมาในขณะทำงาน(เมื่อเทียบกับระบบลำโพงที่
มีแผงหนา้ตวัตู้กวา้ง)จะพบวา่คลืน่เสยีงที่แพร่กระจายออก
มาจากไดรเวอร์มไิด้ไปตกกระทบที่บรเิวณแผงหนา้ตวัตู้สว่น
เกิน(ซึ่งกว้างใหญ่เกินไป)แล้วสะท้อนออกไปจึงไม่ส่งผล
กระทบตอ่คณุภาพเสยีงในแง่ของการเกดิEarlyDiffraction
ที่ไปหักล้าง-ลดทอนหรือเสริม-เพิ่มบางความถี่เสียงจน
ทำให้ขาดความสมดุลของเสียงโดยรวมอีกทั้งระบบลำโพง
ที่มีแผงหน้าตัวตู้กว้างนั้นยังทำให้ค่าองศาของเฟสเสียงมี
สภาพเปลี่ยนแปลงไปจากความเป็นจริงสภาพการบ่งบอก
อิเมจเสียงจึงถูก“เบี่ยงเบน”ไปไม่ถูกต้องแท้จริงอย่างที่
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ควรจะเป็นอีกด้วย
ด้วยเหตุฉะนี้PSBจึงได้ยึดมั่นในแนวทางและหลัก

การดังกล่าวทั้งยังได้ประสานร่วมกับการคัดสรรอุปกรณ์
ใช้งานที่มีคณุภาพระดบัสงูและมีเทคโนโลยีอนัทนัสมยัเรา-
ท่านจึงได้เห็นโครงสร้างตัวตู้ลำโพงทุกรุ่นในชุด“Imagine
Series”นี้มีรปูทรงที่ละมา้ยคลา้ยคลงึกบัรปูทรงตวัตู้ลำโพง
ในชดุSynchronySeriesที่ได้รบัการพสิจูน์ผลสำเรจ็ในหลกั
การข้างต้นนั้นมาแล้วอย่างดีแผงหน้าตัวตู้จึงถูกออกแบบ
ให้แคบ-แทบพอดีกับขนาดของมิดเรนจ์/วูฟเฟอร์ที่เลือกใช้
แล้วลึกยาวเข้าไปทางด้านหลัง (เพื่อคงไว้ซึ่งปริมาตรตัวตู้
ที่เหมาะสมกับมิดเรนจ์/วูฟเฟอร์ที่เลือกใช้)ยิ่งกว่านั้นผนัง

ตวัตู้ทัง้4ดา้นยงัมีรปูทรงโคง้ลู่เรยีวไปทางหลงัตวัตู้คลา้ย
หยดน้ำหรือรูปลิ่มหัวมนกระนั้นผนังตัวตู้ด้านข้างทั้ง4
ด้านจึง“ไร้”ซึ่งการขนานกัน

อันยังประโยชน์อย่างยิ่งต่อทั้งลักษณะทางโครงสร้าง
และคุณภาพเสียง ด้วยว่าลักษณะพื้นผิวที่เป็น “ทรง
โค้ง”จะมีค่าการรับแรงกดได้มากกว่าลักษณะพื้นผิวแนว
ตรงด้วยการที่ลักษณะพื้นผิวทรงโค้งจะมีการกระจายตัว
หรือเฉลี่ยแรงกดออกไปทางด้านข้างทั้งสองด้านอีกทั้ง
การไร้ซึ่งด้านขนานนั้นยังช่วยให้ลดผลทาง“คลื่นสั่นค้าง”
(StandingWave)ลงไปอย่างมากด้วยเพราะด้านที่ขนาน
กันจะส่งผลสะท้อนของคลื่นเสียงไป-มาไม่มีที่สิ้นสุดยิ่ง

S
ynchronySeries เป็นไลน์การผลิต
ระบบลำโพงในซีรีส์ล่าสุดของ PSB
ที่ปัจจุบันได้มีการผลิตระบบลำโพง
ออกมาจำหน่ายหลากรุ่นในหลายซีรีส์

ครอบคลมุระดบัผลติภณัฑ์ตัง้แต่ไฮ-เอน็ด์ลงมา
จนถงึEntryLevelที่มีสมรรถนะสงูควบคู่ความ
คุ้มค่าน่าใช้ จุดเด่นสำคัญสำหรับความเป็น
PSBไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ระดับไหนก็ตาม
อยู่ที่ความเที่ยงตรงสูงสุดของช่วงความถี่
ตอบสนองที่ยึดมั่นอยู่ในความเป็น“FlatFre-
quencyResponseCurve”อยา่งแทจ้รงิภาย
ใต้หลักปรัชญา“Performance&Value”และ
กว่าจะเป็นPSBในแต่ละซีรีส์ที่ออกจำหน่าย
ล้วนต้องผ่านการค้นคว้า-พัฒนาอย่างเชี่ยว
กรำจากPaulBarton โดยความร่วมมือกับ
NationalResearchCouncil ในOttawa
และยังต้องได้รับการปรับจูนอย่างพิถีพิถัน
ในห้องฟังไร้เสียงสะท้อนหรือAnechonic
Chamberอีกด้วย

The Synchrony Story

PaulBartonผู้ก่อตั้งPSBและดำรง
ตำแหน่งหัวหน้าทีมออกแบบในปัจจุบัน ได้
ใช้เวลานานร่วม3ปี ในการค้นคว้า-พัฒนา
SynchronySeriesขึ้นมาจากข้อมูลที่ได้
ทำการศึกษา-วิจัยถึงพฤติกรรมของทั้งตัว
ลำโพงเอง,ผู้ฟัง,ห้องฟังรวมทั้งปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกันของทั้ง3สิ่งดังกล่าวภายใต้การ
รว่มมอืกนัอยา่งใกล้ชดิกบัCanadianNational
ResearchCouncilจนได้ผลลัพธ์ที่ผสานรวม
ไว้ทัง้ความเปน็ดนตรีของเสยีงอยา่งยอดเยีย่ม
ควบคู่กับเทคโนโลยีอันเป็นเลิศ

SynchronyOneBที่ได้รบัมาเขา้รายการ
TestReportครั้งนี้เป็นระบบลำโพงรุ่น“น้อง

PSB Synchrony One B
2 - W a y  B o o k s h e l f  L o u d s p e a k e r s
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เป็นผนังตู้ลำโพงด้วยแล้วก็จะทำให้ผนังตัวตู้นั้นแหละส่ง
เสียงแทรกซ้อนปนปลอมออกมาผสมกับคลื่นเสียงที่เปล่ง
ออกมาจากตัวไดรเวอร์กลายเป็นอาการคัลเลอร์ที่ยาก
ต่อการแก้ไขคุณภาพเสียงที่ได้ก็จะขาดความจริงแท้แห่ง
ต้นฉบับเสียงไป

ทั้งนี้ผนังตัวตู้ทั้ง4ด้านของระบบลำโพงทุกรุ่นใน
ชุด“ImagineSeries”ล้วนได้รับการขึ้นรูปจากวัสดุพิเศษ
ที่เป็นMDFBoardหนา3มิลลิเมตรมาผนึกซ้อนเข้า
ด้วยกันถึง7ชั้นด้วยกาวพิเศษทำให้แต่ละชั้นบางๆ ของ
ของแผน่บอรด์ทีม่าผนกึซอ้นเขา้ดว้ยกนันัน้ถกูยดึตรงึอยา่ง
สนิทแนบแน่นมากกลายเป็นผนังที่มีความหนาราว7/8

นิ้วซึ่งมีความแข็งแกร่งสูงส่งผลช่วยในการควบคุมแรง
สั่นสะเทือนได้อย่างน่าทึ่งนอกจากนี้แผงหน้าตัวตู้(ที่แคบ-
แทบพอดีกับขนาดของมิดเรนจ์/วูฟเฟอร์)รวมทั้งแผงหลัง
ตวัตู้ลำโพงนัน้ยงัใช้วสัดุMDFBoardที่มีความหนาถงึ1.5
นิ้วกันเลยทีเดียวทั้งยังผสานร่วมกับ“การค้ำยัน”อย่าง
ถี่ถ้วน-ละเอียดลออต่อตำแหน่งการค้ำยันกระทั่งไม่ก่อให้
เกิดจุดวิกฤตใดๆในขณะที่มิดเรนจ์/วูฟเฟอร์กำลังทำงาน
ส่งผลให้ผนังตัวตู้ของระบบลำโพงในชุด“ImagineSeries”
นั้นไร้ซึ่งการเติม-แต่งสีสันลงไปในน้ำเสียงได้อย่างแท้จริง
(Coloration-Free)

อีกทั้งแผงหน้าตัวตู้ของ“ImagineB”(รวมทั้งระบบ

กลาง”ของSynchronySeriesซึ่งมีอยู่ด้วย
กันทั้งสิ้น7รุ่นโดยที่SynchronyOneเป็น
รุน่ใหญ่สดุรองลงมาก็คอืรุน่SynchronyTwo
แล้วก็มาเป็นSynchronyOneBและปิดท้าย
ด้วยSynchronyTwoBทั้งนี้Synchrony
OneและSynchronyTwoนั้นเป็นระบบ
ลำโพงแบบวางพื้นโดยตรง ในขณะที่ Syn-
chronyOneBและSynchronyTwoBจะ
เปน็ระบบลำโพงแบบวางหิง้(Bookshelf)หรอื
ตั้งวางบนขาตั้ง (Stand-Mounted)ซึ่งทั้ง4
รุน่ดงักลา่วลว้นถกูออกแบบให้เหมาะสมใช้งาน
เป็นระบบลำโพงหลักและมีสมรรถนะเหมาะ
สมกับทั้งAudiophile(StereoSystem)และ
HomeTheater(Multi-ChannelSystem)

ส่วนระบบลำโพงอีก3รุ่นที่เหลือนั้นจะ
เปน็ระบบลำโพงสำหรบัใช้งานเพิม่เตมิเพือ่การ
รับฟังในระบบเสียงมัลติ-แชนแนลอันได้แก่
SynchronyOneCและSynchronyTwoC
ทำหน้าที่เป็นระบบลำโพงเซ็นเตอร์ส่วนอีก
1รุ่นท้ายสุดได้แก่SynchronySสำหรับทำ
หนา้ที่เปน็ระบบลำโพงเซอร์ราวนด์ในแบบTri-
Modeโดยที่ผู้ใช้จกัสามารถใช้งานได้ในหลาก
หลายลักษณะไม่ว่าจะเป็น‘Dipole-Suround’,
‘Bipole-Suround’หรือ‘Monopole-Suround’
ตามความต้องการหรือเพื่อความเหมาะสม
ของการรับฟัง

ด้วยแนวทางการออกแบบตัวตู้รูปทรง
เพรยีวบาง-แผงหนา้แคบทำให้ไม่ตอ้งสญูเสยี
พื้นที่ตั้งวางมากนักSynchronySeriesจึง
ลงตัวได้กับห้องฟังในบ้านหลังน้อยน่ารักที่
มีพื้นที่ไม่ใหญ่โตนักการใช้สอยพื้นที่จำต้อง
ประหยัดทำให้จำเป็นต้องใช้ “ห้อง” เพื่อ
การรองรับกับทั้งดูหนังและฟังเพลงที่มีขนาด
กะทัดรัดระบบลำโพงยุคใหม่ก็เลยมักนิยมที่

จะออกแบบให้มี “ขนาด”ที่ไม่สูญเสียพื้นที่ตั้ง
วางมากนกัตามไปดว้ยแถมยงัคงสามารถตอบ
โจทย์ได้อยา่งลงตวัทัง้การใช้งานโฮมเธยีเตอร์
และมิวสิคเลิฟเวอร์ในหนึ่งเดียวนั้นอีกด้วย

ทว่าหากพินิจพิเคราะห์กันสักหน่อยจะพบ
ว่าแท้จริงแล้วน่าจะเป็นผลมาจากเทคโนโลยี
ที่มีความก้าวหน้ามากขึ้นในปัจจุบันจึงทำให้
ผู้ออกแบบ-ผลิตระบบลำโพงสามารถสร้างตัว
ลำโพงที่มีสมรรถนะสูงภายใต้ขนาดที่เล็กลง
รว่มกบัการเลอืกใช้ไดรเวอร์โดยเฉพาะอยา่งยิง่
มิดเรนจ์/วูฟเฟอร์ที่มีขนาดไม่ใหญ่โตนักทำให้
ได้ผลดีทัง้ในแง่ความฉบัไวในการตอบสนองตอ่
สัญญาณพร้อมๆ กับการได้มาซึ่ง“เนื้อเสียง”
โดยรวมที่มีความสมดุลกลมกลืนกันมากที่สุด

เพราะวา่“ขนาด”ของมดิเรนจ/์วฟูเฟอร์ที่
พอเหมาะพอเจาะจะสามารถทำหน้าที่ขับขาน
ความถี่เสยีงได้ดีครอบคลมุตัง้แต่ชว่งยา่นเสยีง
ตำ่ขึน้ไปจนถงึชว่งยา่นเสยีงกลางและกลาง-สงู
จึงสามารถ“ประสาน”สัมพันธ์การทำงานที่ดี
ร่วมกับทวีทเตอร์ที่รับภาระหน้าที่ขับขานช่วง
ยา่นเสยีงกลาง-สงูขึน้ไปจนถงึชว่งยา่นเสยีงสงู
ได้อยา่งเปน็เนือ้เดยีวกนัอกีทัง้จากศกึษาอยา่ง
ลึกซึ้งทำให้พบว่าการออกแบบตัวตู้ลำโพง
ให้มีแผงหน้าที่แคบแต่ลึกเข้าไป (Narrow-
and-DeepEnclosure)แทบจะพอดีกับขนาด
ของไดรเวอร์มิดเรนจ์/วูฟเฟอร์ที่ใช้ จะส่ง
ผลดีต่อการส่งมอบ“อิเมจเสียง”ที่โดดเด่น
กว่าธรรมดา

อันเนื่องมาจากการแผ่กระจายคลื่นเสียง
ที่ไดรเวอร์นั้นขับขานออกมาในขณะทำงาน
(เมื่อเทียบกับระบบลำโพงที่มีแผงหน้าตัวตู้
กว้าง)จะพบว่าคลื่นเสียงที่แพร่กระจายออก
มาจากไดรเวอร์มไิด้ไปตกกระทบที่บรเิวณแผง
หน้าตัวตู้ส่วนเกิน(ซึ่งกว้างใหญ่เกินไป)แล้ว

สะท้อนออกไปจึงไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
เสียงในแง่ของการเกิดEarlyDiffractionที่
ไปหักล้าง-ลดทอนหรือเสริม-เพิ่มบางความถี่
เสียงจนทำให้ขาดความสมดุลของเสียงโดย
รวมอีกทั้งระบบลำโพงที่มีแผงหน้าตัวตู้กว้าง
นั้นยังทำให้ค่าองศาของเฟสเสียงมีสภาพ
เปลี่ยนแปลงไปจากความเป็นจริงสภาพการ
บ่งบอกอิเมจเสียงจึงถูก“เบี่ยงเบน”ไปไม่ถูก
ต้องแท้จริงอย่างที่ควรจะเป็นอีกด้วย

ระบบลำโพงในSynchronySeriesจึงถูก
ออกแบบให้มีแผงหนา้ตวัตู้ที่แคบแทบพอดีกบั
ขนาดของมิดเรนจ์/วูฟเฟอร์ที่เลือกใช้แล้วลึก
ยาวเข้าไปทางด้านหลัง(เพื่อคงไว้ซึ่งปริมาตร
ตวัตู้ที่เหมาะสมกบัมดิเรนจ/์วฟูเฟอร์ที่เลอืกใช)้
เฉกเช่นระบบลำโพงคุณภาพสูงหลายแบรนด์
ดังในปัจจุบันทั้งจากยุโรปและอเมริกาทว่า
PaulBartonยังได้ออกแบบให้ระบบลำโพงใน
SynchronySeries ให้มีผนังตัวตู้ที่มีรูปทรง
โคง้ลู่เรยีวไปทางหลงัตวัตู้คลา้ยหยดนำ้หรอืรปู
ลิ่มหัวมนกระนั้นผนังตัวตู้ด้านข้างทั้ง2ด้าน
จึงไร้ซึ่งการขนานกัน

ประโยชน์ของรูปทรงตัวตู้ในลักษณะนี้อยู่
ตรงที่ว่าลักษณะผิวพื้นที่เป็น“ทรงโค้ง”จะมี
คา่การรบัแรงกดได้มากกวา่ลกัษณะผวิพืน้แนว
ตรงด้วยการที่ลักษณะผิวพื้นทรงโค้งจะมีการ
กระจายตัวหรือเฉลี่ยแรงกดออกไปทางด้าน
ข้างทั้งสองด้านอีกทั้งการไร้ซึ่งด้านขนานนั้น
ยังช่วยให้ลดผลทาง“คลื่นสั่นค้าง”(Standing
Wave)ลงไปอยา่งมากดว้ยเพราะดา้นที่ขนาน
กันจะส่งผลสะท้อนของคลื่นเสียงไป-มาไม่มีที่
สิ้นสุดยิ่งเป็นผนังตู้ลำโพงด้วยแล้วก็จะทำให้
ผนงัตวัตู้นัน้แหละสง่เสยีงแทรกซอ้นปนปลอม
ออกมาผสมกบัคลืน่เสยีงที่เปลง่ออกมาจากตวั
ไดรเวอร์กลายเปน็อาการคลัเลอร์ที่ยากตอ่การ
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ลำโพงทุกรุ่นในชุด“ImagineSeries”)ยังมีลักษณะที่โค้ง
มนแบบCompound-Curvedในทางแนวดิง่ชนดิไร้รอยตอ่
(Seamless)ก่อให้เกิดผิวหน้าที่เนียนเรียบสม่ำเสมอการ
อุบัติขึ้นของEarlyDiffractionจึงแทบไม่มีทว่ากลายเป็น
ว่า “ส่วนที่โค้งมน”ของแผงหน้าตัวตู้มีสภาพเสมือนเป็น
“เลนส์เสยีง”ชว่ยทำหนา้ที่กระจายแนวเสยีงที่แผ่ออกมาจาก
ตวัขบัเสยีงให้มีความสมำ่เสมอยิง่ขึน้ในทางแนวดิง่(ที่มกัจะ
พบวา่เปน็จดุออ่นดอ้ยของทศิทางการกระจายเสยีงในระบบ
ลำโพงโดยทั่วไป)การรับรู้รายละเอียดต่างๆรวมทั้งอิเมจ
เสยีงในทางแนวดิง่จากระบบลำโพงในชดุ“ImagineSeries”
จงึเดน่ชดักวา่ธรรมดาทัง้นี้ทัง้นัน้โครงสรา้งตวัตู้ของระบบ

ลำโพงทกุรุน่ในชดุ“ImagineSeries”นี้ยงัผา่นการควบคมุ
การประกอบชิน้สว่น-โครงสรา้งตา่งๆดว้ยคอมพวิเตอร์ที่มี
ความละเอยีดแมน่ยำสงูเทยีบเคยีงได้กบังานฝมีอืของชา่งผู้
ชำนาญกันเลยทีเดียว

“ImagineB”นี้เป็นระบบลำโพงรุ่น“น้องเล็ก”ในชุด
ImagineSeriesที่PSBได้ทำการออกแบบและพัฒนา
ขึ้นมาโดยสืบทอดเทคโนโลยี “ต่อยอด”มาจาก “Syn-
chronySeries”อันลื่อลั่นเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง
ในคุณภาพเสียงโดยมี ImagineTเป็นรุ่นใหญ่สุดแบบ
ตั้งพื้นโดยตรง(Tower)รองลงมาก็คือรุ่นImagineBนี่
แหละซึ่งเป็นระบบลำโพงแบบวางหิ้ง (Bookshelf)แล้ว

แก้ไขคุณภาพเสียงที่ได้ก็จะขาดความจริงแท้
แห่งต้นฉบับเสียงไป

ผนังตัวตู้ด้านข้างของระบบลำโพงใน
SynchronySeriesยงัได้รบัการขึน้รปูจากวสัดุ
พิเศษที่เป็นMDFBoardหนา3มิลิเมตรมา
ผนึกซ้อนเข้าด้วยกันถึง7ชั้น (7-Laminate
Wood-CompositeCurvedSidePanels)
ด้วยกาวพิเศษที่ใช้คลื่นวิทยุในการกระตุ้น(Ra-
dioFrequencyActivatedGlue)ซึ่งนับเป็น
ครัง้แรกสดุที่PSBนำเทคนคิวธิีนี้มาใช้ดงันัน้
แต่ละชั้นบางๆ ของของแผ่นบอร์ดที่มาผนึก
ซ้อนเข้าด้วยกันก็จะถูกยึดตรึงอย่างสนิทแนบ
แนน่มากกลายเปน็ผนงัดา้นขา้งที่มีความหนา
ราว7/8นิ้วซึ่งมีความแข็งแกร่งสูงส่งผลช่วย
ในการควบคุมแรงสั่นสะเทือนได้อย่างน่าทึ่ง
นอกเหนือไปจากนี้ที่สำคัญแผงด้านหน้าและ
แผงด้านหลังตัวตู้ของระบบลำโพงในSyn-
chronySeriesยังได้นำเอาวัสดุอะลูมิเนียม
หนา(Heavy-GaugeAluminum)มาใช้ช่วย
เสรมิความแขง็แรงให้กบัตวัตู้ลำโพงโครงสรา้ง
ตวัตู้ของระบบลำโพงในSynchronySeriesจงึ
มีค่าความแกร่ง-แข็งแรงสูงสุดจนไร้ซึ่งการ
สั่นไหวไปตามแรงสั่นสะเทือนในขณะกำลังใช้
งานผนังตัวตู้ของระบบลำโพงในSynchrony
Series จึงไร้ซึ่งการเติม-แต่งสีสันลงไปใน
น้ำเสียงได้อย่างแท้จริง(Coloration-Free)

คุณลักษณ์

SynchronyOneBมีมิติขนาดภายนอก
ตัวตู้ลำโพงกว้างxสูงxลึกเท่ากับ221x
364x325มิลลิเมตรน้ำหนัก10กิโลกรัม
ต่อตู้ ได้รับการออกแบบให้เป็นระบบลำโพง
แบบสอง-ทางตั้งวางบนขาตั้ง โดยมีรูป
ทรงตัวตู้อันกะทัดรัดทว่าสามารถให้การตอบ

สนองความถี่เสียงครอบคลุมได้ตั้งแต่ 47
เฮิทซ์ขึ้นไปจนถึง23,000เฮิทซ์ด้วยระบบตู้
เปิดระบายเสียงเบสส์ทางด้านหลังตัวตู้ (เส้น
ผ่าศูนย์กลางประมาณ2.5นิ้วยาวประมาณ
5นิ้ว)มีค่าความไวเสียง86ดีบีวัดในห้องไร้
เสยีงสะทอ้น(88ดบีีวดัในหอ้งฟงัทัว่ไป)ดว้ย
การใช้มิดเรนจ์/วูฟเฟอร์ขอบยางขนาด165
มิลลิเมตร(6.5นิ้ว)ทำงานร่วมกับทวีทเตอร์
แบบTitaniumDomeขนาด25มิลลิเมตร
(1นิ้ว)กำหนดจุดตัดแบ่งช่วงการทำงานของ
วงจรครอสส์โอเวอร์ไว้ที่ 2,200 เฮิทซ์แบบ
Linkwitz-Rilleyออร์เดอร์ที่4โดยมีค่าความ
ต้านทานอยู่ที่4โอห์มสามารถรองรับกำลัง
ขับได้ในช่วง15-150วัตต์

ลักษณะการจัดวางตำแหน่งไดรเวอร์บน
แผงหน้าตัวตู้ลำโพงของSynchronyOneB
นับว่าแปลก“แตกต่าง”จากที่เคยเป็นมาของ
PSBโดยที่ทวีทเตอร์ได้ถูกจัดวางไว้ด้านล่าง
ของมิดเรนจ์/วูฟเฟอร์ (Tweeter-UnderLay-
outs)ทัง้ที่เพือ่ให้เกดิลกัษณะผลลพัธ์ทางเสยีง
ที่PaulBartonเรยีกวา่‘In-PhaseLobe’โดย
ผู้ฟังจะสามารถรับรู้ได้ถึง “ความสมดุลเสียง”
อย่างยอดเยี่ยม ไม่ว่าจะนั่งฟังตามปกติหรือ
ว่าในขณะลุกขึ้นยืนฟังก็ตามที

ไดรเวอร์มิดเรนจ์/วูฟเฟอร์ที่ใช้ในSyn-
chronyOneBนับว่ามีความก้าวหน้าในด้าน
การออกแบบที่สำคัญด้วยการใช้วัสดุตัวกรวย
ที่เป็นFineWeaveFiberglass /Natural
FiberConeซึง่ผา่นกรรมวธิีในการขึน้รปูแบบ
Sandwich-Laminateนัน่คอืเปน็ไดรเวอร์แบบ
“มวลสารผสมสอดไส้ไขว่กนั”ที่ใช้วธิีการนำเอา
เส้นใยไฟเบอร์กลาสส์มาถักทอประสานเข้า
ด้วยกันแล้วอัดผนึกห่อหุ้มผิวชั้นนอกไว้ด้วย
เสน้ใยตามธรรมชาติอยา่งละเอยีดประณตีเพือ่

ควบคมุความสมำ่เสมอของโครงสรา้งตวักรวย
ลำโพงอย่างเข้มงวดผนวกกับการที่มิดเรนจ์/
วูฟเฟอร์ดังกล่าวมีโครงสร้างตัวลำโพงที่ขึ้นรูป
ด้วยอะลูมิเนียม (AluminumBasket)ช่วย
ให้มีความแข็งแกร่งทางโครงสร้างตัวลำโพง
การขยบัขบัเคลือ่นตวักรวยลำโพงในขณะกำลงั
ทำงานจึงมีความสมดุลในการเคลื่อนไหวที่
เป็นลักษณะลูกสูบ (PistonMotion)ดั่งใน
อุดมคติ

ตัวกรวยลำโพงดังกล่าวยังมีคุณสมบัติที่
ดีในด้านความเบาทำให้ได้รับผลประโยชน์ใน
ด้าน“ความฉับไว”ของอัตราเร่ง,ความสมาน
เสมอในช่วงจังหวะเวลาการทำงานร่วมกับ
ทวีทเตอร์ไททาเนียมโดมที่เบาหวิวจึงบังเกิด
ขึ้นสามารถลดการเบี่ยงเบนทางค่าเฟสเสียง
ความถี่เสียงกลาง-สูงที่ได้จึงมีคุณภาพ-ความ
เที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น

วัสดุไททาเนียม (Titanium)นั้นได้ชื่อว่า
เป็นโลหะธาตุที่มีความแข็งแกร่งเป็นเลิศทั้ง
ยังมีมวลต่ำ (น้ำหนักเบา) เมื่อนำมาทำเป็น
วัสดุตัวโดมทวีทเตอร์จึงสามารถตอบสนอง
รองรับกับช่วงย่านความถี่เสียงสูงๆได้อย่าง
ฉับไวไร้การบิดเบือนเบี่ยงเบนลองคิดดูว่าใน
ช่วงความถี่สูงๆ นั้นตัวโดมทวีทเตอร์จะต้อง
สัน่ไหวนบัเปน็หลายหมืน่ครัง้ตอ่วนิาทีวสัดุตวั
โดมที่ดีจงึตอ้งมีคา่ความคงตวัทางโครงสรา้งที่
สูงมากๆทั้งยังต้องไม่สะสมพลังงานการสั่น

หากตวัโดมทวีทเตอร์ไม่แขง็แกรง่เพยีงพอ
เมื่อต้องสั่นไหวอย่างรวดเร็วหลายหมื่นครั้ง
ต่อวินาทีก็จะเกิดลักษณะของการสั่นไหวที่วิ่ง
ย้อนกลับไป-กลับมาบนตัวโดมทวีทเตอร์จน
สั่นระรัวมั่วไปหมดขาดความเที่ยงตรงของ
การตอบสนองความถี่เสียงวัสดุไททาเนียม
ที่ทั้งแกร่งและเบา-ไม่สะสมพลังงานจึงเป็น



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

ก็มาเป็นImagineCที่เป็นลำโพงเซ็นเตอร์และปิดท้าย
ด้วย ImagineSลำโพงเซอร์ราวน์ดที่มีระบบการทำงาน
เป็นแบบBipole/Dipole

PSBคงไว้ซึ่งการออกแบบตัวตู้ลำโพงชุด “Imagine
Series”นี้ในแบบฉบับรูปทรงเรียวเพรียวบาง-แผงหน้า
แคบเฉกเช่น“SynchronySeries”ทำให้ไม่ต้องสูญเสีย
พืน้ที่ตัง้วางมากนกัลงตวัได้กบัหอ้งฟงัใน“บา้น”หลงันอ้ย
หรือคอนโดมิเนียมที่มีพื้นที่ไม่ใหญ่โตนักการใช้สอยพื้นที่
จำต้องประหยัดทำให้จำเป็นต้องใช้“ห้อง”เพื่อการรองรับ
กับทั้งดูหนังและฟังเพลงที่มีขนาดกะทัดรัด

สำหรับ“ImagineB”นั้นน่าจะเรียกได้ว่าเป็นระบบ

ลำโพงแบบCompact-Sizedด้วยว่ามีมิติขนาดภายนอก
ตัวตู้ลำโพงกว้างxสูงxลึกเท่ากับ7.5x13x12นิ้ว
โดยมีปรมิาตรภายในอยู่ที่7.7ลติรและนำ้หนกัตวัประมาณ
7.8กโิลกรมัตอ่ขา้งได้รบัการออกแบบให้มีระบบการทำงาน
แบบBassReflexสอง-ทาง2-ตัวขับเสียงด้วยการเลือก
ใช้มิดเรนจ์/วูฟเฟอร์ที่ได้รับการออกแบบขึ้นมาใหม่ล่าสุด
ให้มีอัตราการรองรับกำลังขับได้สูงมากเป็นพิเศษ (High
PowerHandling)โดยมุ่งเน้นความสำคัญในการส่งมอบ
ช่วงย่านเสียงกลางที่สดสะอาดพร้อมด้วยช่วงย่านความถี่
ต่ำที่ไม่รุ่มร่ามให้การควบคุมตัวที่ดีทั้งยังยึดขยายช่วงการ
ตอบสนองความถี่ขึน้ไปครอบคลมุตอนลา่งๆของชว่งความ

คำตอบที่ดีของการได้มาซึ่งเสียงความถี่สูงๆ 
ของSynchronyOneBที่สดใสสะอาดฉบัไว
อย่างมากๆและเปิดโปร่ง-ทอดตัวไปยาวไกล

นอกจากนี้ SynchronyOneBยังมี
AcousticFilterซึง่เปน็แผงรปูโคง้เลก็ๆ ตดิตัง้
อยู่ดา้นหนา้ตวัไททาเนยีมโดมทวีทเตอร์เพือ่
ทำหนา้ที่เสมอืนเปน็“เลนส์เสยีง”ชว่ยกระจาย
ความถี่สูงๆ บริเวณส่วนยอดของตัวโดม
ทวีตเตอร์ (ซึ่งมีค่าเฟสที่เปลี่ยนแปลงไปจาก
บรเิวณสว่นตวัโดม)มิให้พุง่เขา้สู่หูผู้ฟงัโดยตรง
นัน่เองชว่งความถี่เสยีงสงูๆที่รบัฟงัจงึมีความ
เที่ยงตรงและชัดเจนในรายละเอียด

PaulBartonยังได้ระบุว่าแผงหน้ากาก
ครอบส่วนหน้าตัวตู้ลำโพง(Grille)นั้นได้รับ
การออกแบบให้แนบชิดกับบริเวณแผงหน้า
ตัวตู้มากที่สุดจนพูดได้ว่า“ไร้”ซึ่งการหักเห-
เบีย่งเบนเสยีงบรเิวณแผงหนา้ตวัตู้ลำโพงทัง้
ยงัคดัสรรเลอืกใช้วสัดุเสน้ใยที่มีความโปรง่เบา
ไร้การบดบังหรือซึมซับเสียงในช่วงความถี่
สูงๆ มาขึงขึ้นรูปเป็นหน้ากากลำโพง เพื่อ
ชว่ยให้เสยีงมีความเปดิโปรง่ดจุดงัไมม่ีหนา้กาก
ลำโพงครอบอยู่อีกด้วย

ผลการรับฟัง

ผมเองเคยได้รบัฟงัและสมัผสัถงึสมรรถนะ
ทางเสียงจากระบบลำโพงของPSBอย่าง
ใกล้ชดิจรงิจงัเมือ่ครัง้ที่ได้ทำการTestReport
เจา้T45ซึง่เปน็ระบบลำโพงรุน่กลางๆ รุน่หนึง่
ใน ImageSeriesจึงพอจะมีประสบการณ์
จารึกอยู่ในใจสำหรับลักษณะการตั้งวางระบบ
ลำโพงของPSBที่มิใช่ระบบลำโพงที่ตั้งวางได้
‘งา่ยๆ’ประเภทวา่นกึจะตัง้จะวางตรงไหนกไ็ด้
ไม่จำต้องใส่ใจในระยะห่างจากตำแหน่งตั้งวาง
ไปยงัผนงัหลงัลำโพงและผนงัดา้นขา้งหากคณุ

นั้นต้องการให้ระบบลำโพงของPSBสำแดง
สมรรถนะทางเสยีงออกมาอยา่งเตม็ที.่..อยา่ง
ที่ควรจะเป็น(ตามที่ได้รับการออกแบบมา)

มาครานี้เป็นการ Test Report เจ้า
SynchronyOneBซึ่งถือว่าเป็นซีรีส์ที่สูง
กว่า ImageSeriesขึ้นไปอีกจึงต้อง“ใส่ใจ”
ในตำแหน่งตั้งวางเสียแต่แรกฟังยิ่งกว่าเมื่อ
ครั้งที่ทำการTestReportเจ้าT45ซึ่งก็พบ
ว่าหลังจากที่ค่อยๆ เขยิบปรับเลื่อนตำแหน่ง
ตั้งวางSynchronyOneBทีละนิ้วทีละ
เซ็นต์แล้วลองรับฟังเปรียบเทียบกันเป็นอยู่
อย่างนี้หลายต่อหลายรอบ (หลังมั่นใจว่า
SynchronyOneBได้ผา่นพน้ชว่งเบอรน์-อนิ
แล้วแน่นอนเพราะSynchronyOneBที่ได้
รับจากทางโคไน้ซ์ก็ได้ผ่านการใช้งานมาระยะ
หนึง่แลว้ผมเองก็ยงัได้ทำการ“เผาหวั”ตอ่อกี
40ชั่วโมง-5วันติดต่อกันวันละ8ชั่วโมง)
กระทั่งพบตำแหน่งตั้งวาง “เหมาะสมที่สุด”

สำหรับSynchronyOneBในห้องฟังของผม
นัน้เปน็ดงันี้ครบัระยะหา่งจากผนงัหลงัลำโพง
เท่ากับ110 เซนติเมตรและระยะห่างจาก
ผนังด้านข้างแต่ละด้านเท่ากับ75เซนติเมตร
ส่วนระยะห่างระหว่างระบบลำโพงทั้งสอง
ข้างก็คือ170 เซนติเมตรและตำแหน่งนั่ง
ฟังจะอยู่ห่างจากแนวเส้นตั้งวางระบบลำโพง
ราวๆ250 เซนติเมตร โดยใช้ขาตั้งไม้ตัน
ความสูง24นิ้ว

SynchronyOneBนั้นดูจะ“ชอบ”ที่จะ
ถูกตั้งวางให้“หนีห่างจากผนัง”ทุกด้านเพื่อ
หลีกเลี่ยงเสียงสะท้อนจากบริเวณรอบข้าง.....
จึงจะสำแดงสมรรถนะทางเสียงออกมาอย่าง
ดียิ่งแต่หากตั้งวางSynchronyOneBใน
ลกัษณะเขา้ใกล้ผนงัก็จะได้“เนือ้”เบสส์ที่หนา
หนกัมากขึน้...ซึง่แนน่อนละ่..จะทำให้คณุรูส้กึ
ว่าฟังได้มันส์ขึ้นหนักหน่วงยิ่งขึ้นแต่สิ่งที่
ขาดหายไปพร้อมๆ กันก็คือความปลอดโปร่ง
ของช่วงย่านเสียงกลางเช่นเดียวกับลักษณะ
เวทีเสียงที่จะถดถอยการแผ่กว้างและความ
ลึกลงไปทั้งยังขาดสภาพการโอบล้อมไปด้วย
เช่นกันดังนั้นหากต้องการสมรรถนะทาง
เสียงออกมาอย่างเต็มที่ (เฉพาะอย่างยิ่งการ
รับรู้สภาพเสียงอย่างเป็น3มิติ)ขอให้ตั้งวาง
SynchronyOneBไว้ “ห่างจากผนัง”ทุก
ด้านแล้วคุณจะ“ตะลึงงัน”ในคุณภาพเสียง
ของSynchronyOneB

จงึตอ้งบอกวา่ขอให้คณุ“ใจเยน็ๆ ”ในการ
ค่อยๆยกค่อยๆ ขยับปรับเลื่อนตำแหน่งใน
การตั้งวางเจ้าSynchronyOneBแล้วคุณก็
จะได้รับ“สิ่งดีที่สุด”จากSynchronyOneB
อย่างน่าปลาบปลื้มใจในห้องฟังของคุณและ
ขอแนะนำว่าควรตั้งวางSynchronyOneB
แบบหน้าตรงหรือขนานกับผนังห้องด้านข้าง
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ถี่สูงๆ ได้อย่างราบเรียบอีกด้วย
มิดเรนจ์/วูฟเฟอร์ที่เลือกใช้ใน“ImagineB”นั้นเป็น

แบบClay/CeramicFilledPolypropyleneConeขนาด
5-¼นิ้วหรือ135มิลลิเมตรโดยที่วัสดุตัวกรวยลำโพงดัง
กล่าวนี้มีคุณสมบัติที่ดีในด้านความเบาเป็นพิเศษกอปร
กับมิดเรนจ์/วูฟเฟอร์นี้ยังได้ถูกออกแบบไว้เป็นตัวขับเสียง
แบบPhase-Plug ไม่มีดัสท์แค็พตรงใจกลางตัวกรวย
ลำโพงทำให้ได้รับผลประโยชน์ในด้าน“ความฉับไว”ของ
อัตราเร่งสามารถให้ความสมานเสมอในช่วงจังหวะเวลา
การทำงานร่วมกับทวีทเตอร์ไททาเนียม โดมที่เบาหวิว
ชว่ยลดการเบีย่งเบนทางคา่เฟสเสยีงความถี่ชว่งยา่นเสยีง

กลาง-สูงที่ได้จึงมีคุณภาพ-ความเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น ใน
ขณะที่ส่วนขอบรอบตัวกรวยลำโพงนั้นเป็นยางธรรมชาติ
(RubberSurround)มีความทนทานให้ความยืดหยุ่นตัวได้
สูงสามารถซึมซับ-สลายแรง-พลังงานจากการสั่นไหวของ
ตวักรวยได้เปน็อยา่งดีชว่ยให้ชว่งจงัหวะการขยบัขบัเคลือ่น
ตวักรวยลำโพงนัน้ได้รบัการลดทอนจาก“คลืน่สะทอ้นยอ้น
กลบั”อนัจกักอ่สภาพตวักรวยสญูเสยีรปูทรงในขณะทำงาน
(Break-UpCone)ลงได้เป็นอันมาก

ส่วนทวีทเตอร์นั้นเป็นแบบTitaniumDomeขนาด1
นิ้วหรือ25มิลลิเมตรพร้อมสารเหลว“Ferrofluid”ช่วย
ระบายความรอ้นวอยซ์คอยล์ในขณะทำงานขณะเดยีวกนั

มากกว่าที่จะโท-อิน (Toe-In)หรือวางเฉียง
เอียงสอบหน้าตัวลำโพงเข้าหากันจะได้มาซึ่ง
ลักษณะ“สนามเสียง”ที่กว้างขวางแผ่ใหญ่
กระจายตัว (Spacious)มีการโอบล้อมของ
บรรยากาศรายรอบ(Ambience)พร้อมด้วย
ความลกึของเวทีเสยีงที่เดน่ชดัและนิง่สนทิไม่
ไหวตัววูบวาบแกว่งไปมา

เพราะการตั้งวางเจ้าSynchronyOneB
ไว้ในลักษณะ“ขนาน”กับผนังห้องฟังจะทำให้
ได้มาซึ่งความต่อเนื่องของเวทีเสียงที่กว้าง
ขวางและสภาพบรรยากาศการแสดงที่โอบลอ้ม
ตัวเราอย่างน่าทึ่งส่งมอบการรับรู้ได้ถึงสภาพ
เสยีงที่มหีนา้-มีหลงัให้ความรูส้กึถงึความถอย
ลกึเขา้ไปในเวทีอยา่งชดัแจง้สามารถรบัรู้ได้ถงึ
ตำแหนง่แหง่ที-่การวางตวัของเสยีงแตล่ะเสยีง
และมีระดับสูง/ต่ำได้อย่างชัดแจ้งครบถ้วนยิ่ง
ฟังจากแผ่นที่บันทึกมาดีๆ(อย่างเช่นOPUS
3,ReferenceRecording,Proprius,BIS,
Sheffield,เป็นต้น)จะยิ่งรู้สึกว่าSynchrony
OneBกลายสภาพเป็น“ลำโพงล่องหน”ไป
ได้เลยเชียวแหละ...นี่คือความจริง

จากการรับฟังSynchronyOneBผ่าน
แผ่นซีดีไปหลายแผ่นทำให้ผมสามารถระบุ
ได้แน่ชัดว่า SynchronyOneB ให้ความ
เที่ยงตรงของค่าเฟสเสียงได้แม่นยำตรงตาม
ต้นฉบับสัญญาณเสียงมากทีเดียวทำให้อิเมจ
เสียงที่รับฟังมีความเด่นชัดมากสามารถ
จำแนกระยะหา่งหรอืชอ่งวา่งระหวา่งชิน้ดนตรี
(Space)ได้อยา่งไม่นา่เชือ่เสมอืนแทบจะมอง
เห็น (รับรู้ได้)ลึกเข้าไปในเวทีเสียงกระนั้น
เชยีวแหละสภาพเสยีงที่มีอาณาบรเิวณแผ่เลย
ออกมาทางดา้นหนา้ตำแหนง่ตัง้วางลำโพงเจา้
SynchronyOneBก็จะสามารถบง่บอกให้เรา
รบัรู้ได้วา่เปน็เชน่นัน้สภาพเสยีงที่มีการแผ่โอบ

มาทางด้านหลังตำแหน่งนั่งฟังSynchrony
OneBก็จะทำให้เรารู้สึกได้ถึงการอ้อมโอบ
รอบตัวเรา...น่าทึ่งมากทีเดียว

บอกกันตรงๆ ไม่มีนอกไม่มีในว่า Syn-
chronyOneBนั้นมีสมรรถนะทางเสียงที่
โดดเด่นมากๆ“อย่างน่าทึ่ง”ตั้งแต่แรกฟัง
(หลงัผา่นพน้ชว่งเบอรน์-อนิ)ทัง้ในดา้นความ
กลมกลอ่มนวลเนยีนละเมยีดละมนุละไมของ
เสียงรวมถึงสมรรถนะการถ่ายทอด-บ่งบอก
สภาพอิเมจและซาวน์ดสเตจที่ดูจะมีความ
โดดเด่นมากเป็นพิเศษสามารถให้การรับรู้ถึง
สภาพเสียงที่นอกจากจะแผ่กว้าง-จนสามารถ
สร้างความรู้สึกโอบล้อมของบรรยากาศเสียง
แลว้ยงัถอยลกึเขา้ไปหลงัตำแหนง่ตัง้วางระบบ
ลำโพงเป็นปริมณฑลเสียงอยู่หลังตำแหน่งตั้ง
วางลำโพงสามารถจำแนกแยกแยะแถวชั้น
ของตำแหน่งชิ้นดนตรีได้อย่างมีอาณาบริเวณ
เป็นอิสระปราศจาการเบียดบังกลบซ้อนทับ
กันทั้งยังไล่ระดับความสูง/ต่ำของสรรพเสียง
ได้อย่างสมจริง-ราวเป็นเสียง3มิติพร้อม
ด้วยมวลอากาศรายรอบของสภาพบรรยากาศ
เสียง

สรรพเสยีงที่SynchronyOneBถา่ยทอด
ออกมานั้นเปี่ยมด้วยรายละเอียด ให้การ
จำแนกแยกแยะลักษณะเสียงจำเพาะ-เฉพาะ
ตัวของแต่ละเสียง(Timbre)ได้อย่างดีทีเดียว
ลักษณะเสียงโดยรวมมีมวลมีน้ำหนักให้ความ
มีตัวตนของสรรพเสียงช่วงย่านความถี่เสียง
ต่ำแผ่ใหญ่-แน่นมีเรี่ยวแรงพลังและกระชับ
ในจังหวะจะโคนที่ปลดปล่อยออกมาช่วงย่าน
ความถี่เสียงต่ำนั้นสามารถทิ้งทอดตัว-ยืด
ขยายลงไปได้ลึกมากอย่างเกินตัวทั้งยังให้น้ำ
หนกั-แรงปะทะของเสยีงได้อยา่งนา่ตืน่ใจSyn-
chronyOneBสามารถสง่มอบการผดุโผล่ของ

รายละเอียดเสียงระยิบระยับรวมทั้งสัญญาณ
เสียงฉับพลันได้อย่างทันทีทันใดให้ทั้งความ
จะแจง้-แจม่ชดั-สดใสพรอ้มการเปดิโปรง่-โลง่
กระจ่างไร้สภาพ“หมอกควัน”ปกคลุม

ลักษณะน้ำเสียงของSynchronyOneB
ในด้านการตอบสนองความถี่เสียงกลาง-สูง
นั้นเป็นเสียงที่มีความกลมกลืนต่อเนื่องนวล
เนยีนเปน็เนือ้เดยีวกนัสดใสสะอาดมีมวลมี
น้ำหนัก(แรงกระทบ-ปะทะ)ให้ความมีตัวตน
มีลมหายใจพร้อมด้วยคึกคักกระฉับกระเฉง
ไม่โฉ่งฉ่างฟังแล้วสดชื่น-เร้าใจ ช่วงย่าน
ความถี่เสียงกลางนั้นมีความอวบอิ่ม-ฉ่ำชุ่มไม่
แหบแห้งให้ความเป็นตัวตนของเสียงที่ดีมาก
รับฟังเสียงหมู่เครื่องสาย (ไวโอลิน-วิโอลา-
เชลโล) ได้น้ำหนัก-เนื้อหนังของเสียงอย่าง
สมจริง ในขณะที่ช่วงย่านความถี่เสียงสูงให้
ความพละพลิ้วเต็มเปี่ยมด้วยชีวิตชีวาและยืด
ขยายปลายหางเสียงออกไปได้ไกลมาก ไม่มี
การอดัอัน้หรอืโรยตวั(Roll-Off)อยา่งรวดเรว็
จนหดหว้นหางเสยีงสงูๆอยา่งฉิง่-ฉาบ-เหลก็
สามเหลีย่มให้ความกงัวาน-ทอดตวัได้ยาวไกล
มีความพละพลิ้วลอยตัวบ่งบอกเสียงลมพ่น-
กัดหูน้อยๆ ของเครื่องดนตรีประเภทBrass
และเสียงลมเป่า-เป็นละอองของเครื่องดนตรี
ประเภทWoodwindได้น่าทึ่งมาก

ในระดับความดังการรับฟังปกติคุณจะ
สัมผัสได้ในสภาพความแผ่กว้างของเสียงเต็ม
พื้นที่ห้องถอยลึกเข้าไปเลยผนังห้องฟังแยก
เปน็แถว/ชัน้ของเสยีงชดัเจนบง่บอกตำแหนง่
แห่งที่ของเสียงที่เกิดขึ้นได้แน่นอนพร้อม
ด้วยละอองอณูของมวลเสียงควบคู่กับความ
สดใสฉับไวที่ให้รายละเอียดของสรรพเสียง
SynchronyOneBไร้อาการเสียงเดินหน้า
(Forward)หรือว่าจัดจ้าแม้ว่าจะรับฟังใน
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ก็ยังช่วยรักษาศูนย์ให้กับวอยซ์คอยล์มิให้กวัดแกว่ง-เฉไฉ
ขณะสั่นไหวด้วยความเร็วสูงอีกด้วยทั้งนี้วัสดุไททาเนียม
(Titanium)นั้นได้ชื่อว่า เป็นโลหะธาตุที่มีความแข็งแกร่ง
เป็นเลิศทั้งยังมีมวลต่ำ (น้ำหนักเบา) เมื่อนำมาทำเป็น
วัสดุตัวโดมทวีทเตอร์จึงสามารถตอบสนองรองรับกับช่วง
ย่านความถี่เสียงสูงๆได้อย่างฉับไว ไร้การบิดเบือนเบี่ยง
เบนลองคิดดูว่าในช่วงความถี่สูงๆ นั้นตัวโดมทวีทเตอร์จะ
ต้องสั่นไหวนับเป็นหลายหมื่นรอบต่อวินาทีวัสดุตัวโดมที่
ดีจึงต้องมีค่าความคงตัวทางโครงสร้างที่สูงมากๆทั้งยัง
ต้องไม่สะสมพลังงานการสั่นไว้ในตัวอีกด้วย

หากตวัโดมทวีตเตอร์ไม่แขง็แกรง่เพยีงพอเมือ่ตอ้งสัน่

ไหวอย่างรวดเร็วหลายหมื่นรอบต่อวินาทีก็จะเกิดลักษณะ
ของ“ระลอกคลื่น”สั่นไหวที่วิ่งย้อนกลับไป-กลับมาบนผิว
ตัวโดมทวีทเตอร์จนสั่นระรัวมั่วไปหมดขาดความเที่ยง
ตรงของการตอบสนองความถี่เสียงดังนั้นวัสดุไททาเนียม
จงึเปน็คำตอบที่เหมาะสมยิง่นกัสำหรบัการนำมาทำเปน็ตวั
โดมทวีทเตอร์ในปัจจุบันนอกจากนี้วิศวกรของPSBยังได้
เลือกใช้วงจรตัดกรองช่วงความถี่เสียงแบบLR4(Fourth
Order Linkwitz-RileyCrossover) ซึ่งเป็นที่นิยมกัน
อย่างกว้างขวางจากการที่ความต่างทางองศาของค่าเฟส
(PhaseDifference)ระหวา่งมดิเรนจ/์วฟูเฟอร์กบัทวีทเตอร์
นั้นเท่ากับ360องศานั่นเท่ากับว่าตัวขับเสียงทั้งสอง

ระดบัความดงัเสยีงที่เรง่ขึน้มากกวา่ปกติกต็าม
เมือ่ยามที่คณุเผลอใจในความมนัส์ของอารมณ์
เพลงที่รบัฟงัไปเรง่ระดบัความดงัเสยีงให้มาก
ขึน้...มากขึน้...มากขึน้เจา้SynchronyOneB
ก็จะสามารถสนองความสะใจได้อย่างน่าทึ่ง
และตื่นเต้น ไร้ความเบลอร์หรือมั่วสับสน-
ตีรวนกันของเสียง เสียงทุกเสียงจะยังคง
ปรากฏเป็นแถวเป็นชั้นถอยลึกเข้าไปหลังแนว
ตั้งวางระบบลำโพง ไม่มีเสียงใดที่โผล่เลย
ล้ำหน้าตำแหน่งตั้งวางลำโพงออกมา

แต่เนื่องจากSynchronyOneB เป็น
ระบบลำโพงแบบวางหิ้งความสูงของขาตั้ง
จึงเป็นเรื่องสำคัญอันส่งผลต่อคุณภาพเสียง
และสมรรถนะของระบบลำโพงโดยตรงซึ่ง
ผมพบว่าถ้าคุณนั่งฟังบนโซฟาให้เลือกใช้ขา
ตั้งที่มีความสูง21นิ้วแต่ถ้านั่งฟังบนเก้าอี้
ธรรมดาแบบผมละก้อขอให้ใช้ขาตั้งที่มีความ
สูง24หรือ26นิ้วจะให้ผลทางด้านอิเมจ-
ซาวน์ดสเตจและการรับรู้ถึงสภาพบรรยากาศ
เสียงที่ดีกว่า

PSBนั้นเป็นยี่ห้อของระบบลำโพงระดับ
ไฮ-เอ็นด์ชื่อดังจากดินแดนห่านป่า(แคนาดา)
ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.1972โดยนำเอาอักษรแรก
ของชื่อสามี-ภรรยาและนามสกุลของเขามา
รวมกันอันได้แก่:-PaulและSueBarton
ด้วยจุดมุ่งหมายในการออกแบบ-ผลิตระบบ
ลำโพงคุณภาพสูงเป็นสำคัญจากความมุ่งมั่น
และทุ่มเทของPaulBartonผู้เป็นทั้งChief
DesignerและFounderปัจจุบันPSBได้เข้า
มาเป็นส่วนหนึ่งในเครือLenbrookGroup
(เช่นเดียวกับNADElectronicsตั้งแต่ช่วง
กลางปีค.ศ.1980)

ของ“ImagineB”นั้น“InPhase”กันตลอดช่วงความถี่
ตอบสนองเลยทีเดียว

โดยที่“ImagineB”ได้ถูกกำหนดช่วงความถี่ตัดกรอง
เอาไว้ที่ 1,800 เฮิทซ์ซึ่งนับว่า “ต่ำมาก”สำหรับความ
เป็นระบบลำโพงแบบสอง-ทางซึ่งนี่ย่อมแสดงให้เห็นถึง
“ความเป็นพิเศษ” ในสมรรถนะการทำงานของมิดเรนจ์/
วฟูเฟอร์ที่ใช้งานอยู่ใน“ImagineB”ได้เปน็อยา่งดีนอกจาก
นี้“ImagineB”ยังมีAcousticFilterซึ่งเป็นแผงรูปโค้ง
เล็กๆ ติดตั้งอยู่ด้านหน้าตัวไททาเนียม โดมทวีทเตอร์
เพื่อทำหน้าที่เสมือนเป็น“เลนส์เสียง”ช่วยกระจายความ
ถี่สูงๆ บริเวณส่วนยอดของตัวโดมทวีทเตอร์(ซึ่งมีค่าเฟสที่
เปลี่ยนแปลงไปจากบริเวณส่วนตัวโดม)มิให้พุ่งเข้าสู่หูผู้ฟัง
โดยตรงช่วยให้ช่วงความถี่เสียงสูงๆที่รับฟังมีความเที่ยง
ตรงและชัดเจนในรายละเอียด

ทั้งนี้ “ImagineB” ได้รับการออกแบบให้สามารถ
ครอบคลุมความถี่ตอบสนองได้ในช่วง52-23,000เฮิทซ์
±3ดีบี (บนแนวแกน)ค่าความไวเสียง89ดีบี (ห้องฟัง
ทั่วไป)ค่าความต้านทาน(ไม่ต่ำกว่า)4โอห์มรองรับกำลัง
ขับที่เหมาะสมได้ตั้งแต่20-150วัตต์
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สวัสดีครับก่อนอื่นต้องบอกกันก่อนเลยว่าเที่ยวนี้รู้สึก
ภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้ทำการทดลองฟัง
เครื่องเสียงประเภทแอมปลิไฟเออร์จากNADที่ต้อง

เรียกว่า เป็นผลงานระดับโบว์แดงที่ทางNADนั้นเรียก
ได้วา่ทุม่เทความพยายามลงไปมากมายมหาศาลในการสรา้ง
ผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ออกมาสู่วงการเครื่องเสียง

นั่นก็คือ แอมป์ NADMasters Series M2 Direct
Digital Amplifier เครื่องที่นำมาลงใน In-House Test
นี่เอง

ก่อนอื่น ผมต้องเรียนตามตรงเลยว่า รายละเอียดใน
เรื่องการทำงานวิธีการทำงานของแอมป์เครื่องนี้นั้นเป็น
เรื่องยากมากมายมหาศาลนัก ที่จะทำความเข้าใจ ด้วยว่า
เทคโนโลยีที่ใช้นัน้เปน็เรือ่งที่ไม่เคยพบเคยเหน็มากอ่นผม
ก็พบว่าเป็นเรื่องหินมากๆ ที่จะทำความเข้าใจกับแนวทาง
การทำงานของแอมป์เครื่องนี้และก็เป็นเรื่องยากมากๆที่
จะอธบิายให้สามารถรบัรู้และเขา้ใจกนัได้เพราะตวัผมเองก็
ยังงงๆอยู่ด้วยแหละ-ฮา--

เอาเป็นว่า ผมคงไม่ขอที่จะเอาเทคนิคการทำงาน
ละเอียดยิบยับมาลงนะครับ เอาเป็นว่าเป็นเรื่องการ

NAD Masters Series M2
D i r e c t  D i g i t a l  A m p l i f i e r

ทดสอบเล่นและฟังกันแบบคนทั่วไปนี่แหละจะง่ายและดี
กว่า(แก้ตัวน้ำขุ่นๆ )

ทั่วๆ ไป

Masters SeriesM2 นั้นเป็นแอมป์ที่ทำงานในแบบ
ของDirectDigitalครับจะเรียกว่าเป็นDigitalAmplifier
100เปอรเ์ซน็ต์ก็ไม่ผดิเพราะมนัทำงานโดยเริม่จากการรบั
สัญญาณดิจิทัลจากแหล่งโพรแกรม2รูปแบบคือ

1.แหล่งโพรแกรมดิจิทัล ได้แก่ เครื่องเล่นซีดีแบบ
มาตรฐานโดยสามารถรับสัญญาณได้ทั้งCoaxial/Optical
และXLRAESEBU

2.แหลง่โพรแกรมอะนาลอ็กไม่วา่จะเปน็จนูเนอร/์เทป
และไลน์เลเวลอนิพุทอืน่ๆ(เครือ่งเลน่แผน่เสยีงตอ้งผา่น
การขยายสัญญาณหัวเข็มแล้ว)

โดยแหลง่โพรแกรมทัง้สองรปูแบบหากเปน็ดิจิทลัเชน่
ซีดี ก็จะนำเอาสัญญาณดิจิทัลที่ได้รับนั้น แปลงออกไปขับ
ลำโพงโดยตรงส่วนหากเป็นสัญญาณอะนาล็อกก็จะได้รับ
การแปลงให้เป็นดิจิทัลด้วยวงจรA-Dก่อนแล้วก็นำไปขับ
ลำโพงโดยตรงเช่นกัน
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ดว้ยวธิีการทำงานที่ไม่ตอ้งแปลงสญัญาณซบัซอ้นทำให้
M2 เป็นแอมป์ที่มีขั้นตอนการแปลงสัญญาณต่อมาก ว่า
ง่ายๆสัญญาณดิจิทัลนั้นเมื่อออกมาจากแหล่งโพรแกรม
ตน้ทางแลว้ก็แทบจะเดนิทางโดยตรงไปสู่ลำโพงเลยทีเดยีว
ซึ่งเทคนิคการออกแบบนี้ทางNADออกแบบวิจัยร่วมกับ
บรษิทัที่ชือ่ZETEXSemiconductorsในองักฤษพฒันากนั
ขึ้นมาซึ่งผลก็คือM2เป็นแอมป์ที่ให้ค่าSignaltoNoise
Ratioสูงอย่างไม่น่าเชื่อคือ124dbซึ่งค่าที่ว่านี้ยิ่งสูงก็
หมายความว่า เสียงรบกวนต่างๆจะต่ำลงไปรายละเอียด
ลึกๆ ที่อยู่ในดนตรี ก็จะได้รับการถ่ายทอดออกมาในแบบ
ที่ไม่เคยมีมาก่อน

สำหรับรายละเอียดทางสเปคคร่าวๆมีดังนี้
กำลังขับ250วัตต์RMSที่4หรือ8โอห์มเท่าเทียม

กัน คือขับลำโพงได้หลายโหลดโดยไม่เพิ่มความเพี้ยน ว่า
ง่ายๆขับลำโพงได้ทุกรูปแบบ พร้อมให้กำลังสำรองขึ้นไป
ได้สูงถึง500วัตต์กันเลยทีเดียว

ความเพี้ยนรวมTHDต่ำอย่างน่าตะลึงที่0.004%ที่
20-20,000 Hz วัดแบบเต็มย่าน และที่กำลังขับ 5-250
วัตต์ เรียกว่า วัดกันแบบเที่ยงตรง เข้มแบบสุดๆได้ความ

เพี้ยนรวมต่ำอย่างเหลือเชื่อ ผลคือเสียงเที่ยงตรง สะอาด
ไร้ความหยาบกร้าน “ในทุกย่านความถี่” และ “ทุกระดับ
ความดังเสียง”

DynamicRangeสงูเหลอืเชือ่ที่120dbหมายความวา่
ขอบเขตการสวงิเสยีงกวา้งแบบสดุๆตรงนี้ทำให้เสยีงดนตรี
ตำ่สดุไปเบาสดุสามารถสวงิได้อยา่งไร้ขดีจำกดัเสรมิความ
สมจริงของเสียงอย่างเต็มที่ความเป็นดนตรีจึงหายห่วง

แดมปงิแฟคเตอร์สงูกวา่2,000ที่50เฮทิซ์+0/-0.5
ดีบีที่20-20,000เฮิทซ์มั่นใจสุดว่าการหยุดกรวยลำโพง
นิ่งสนิทสุดๆ ทุกย่านความถี่

การแยกแยะแชนเนลสุดกู่ที่90ดีบีที่1kHz/80ดีบี
ที่ 10kHzสร้างการแยกแยะแชนเนลที่เด็ดขาดมิติเป็น
ตัวเป็นตนมีมวลชัดเจนสมจริง

ทางด้านภาค Analog to Digital (แปลงสัญญาณ
อะนาล็อกเป็นดิจิทัล) ใช้ชิพเกรดสูงสุด Sigma/Delta
24/216 kHz แปลงสัญญาณอะนาล็อกจากจูนเนอร์/เทป/
ไลน์อินอื่นๆ ให้กลายเป็นสัญญาณดิจิทัลความละเอียดสูง
ทัง้ยงัปรบัระดบัการสุม่สญัญาณได้ตัง้แต่32-192kHzและ
ให้DynamicRangeสูงถึง124ดีบีเลยทีเดียว
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Milleniumนั้นผมก็เคยได้ฟังอยู่นานหลายครั้งหลายครา
ทั้งนี้ไม่รวมถึงแอมป์ที่บอกว่าตัวเองเป็นดิจิทัล แต่จริงๆ 
แล้วไม่ใช่ๆ อีกหลายยี่ห้อที่ผมได้ฟังมานั้นเรียนด้วยความ
เคารพครับว่า“เสียงยังไม่ใช่”มีที่ยอมรับได้คือTactครับ
ที่ให้จุดเด่นในเรื่องความสมจริงของน้ำเสียงที่เป็นเลิศ ที่
บุคลิกเสียงด้านอื่นๆ มันยังไม่โดนเต็มร้อยนัก คือยังรู้สึก
ว่าไดนามิคยังอั้นอยู่และเสียงยังมีความแห้งเจือปนอยู่ใน
ขณะที่แอมป์ดิจิทัลเก๊ๆ แบบอื่นๆนั้นไม่ต้องพูดถึงกันนะ
ครับว่าเสียงที่ได้นั้นออกจะเป็น“ทรมานบันเทิง”ซะมาก
กว่าไม่ว่าจะแห้งหยาบจัดไม่มีความเป็นดนตรี

ดังนั้นเมื่อผมได้ยินว่าNADจะทำแอมป์ดิจิทัลออกมา
ผมก็มีความสงสัยขึ้นมาในใจเลยว่า NAD จะทำไปทำไม
ในใจผมนั้นคิดว่า แอมป์ดิจิทัลนั้นควรจะจบชีวิตกันไปแล้ว
เพราะตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมามันไม่สามารถพิสูจน์ตัว
เองขึ้นมาได้เลยว่าจะสามารถให้เสียงที่เป็น “ดนตรี”ขึ้น
มาทดแทนแอมป์อะนาล็อกClass-AหรือClass-ABดีๆ

เซ็ทอัพ

การใช้งานอืน่ๆนัน้เรยีบงา่ยและสะดวกมากๆไม่ตา่ง
จากแอมป์อะนาล็อกทั่วไปแต่อย่างใด ด้านหลังเครื่องนั้น
มาเรียบๆแบ่งการใช้งานชัดเจน จากด้านซ้ายสุด จะเป็น
ชุดต่อสัญญาณอะนาล็อกซึ่งจะมีสองชุดเป็นแบบRCA1
ชุดและแบบBalancedXLR1ชุดถัดมาเป็นกลุ่มของ
อินพุทดิจิทัลซึ่งก็แบ่งกลุ่มชัดเจนคือมีแบบโคแอ็กเชียล
RCA2ชุด,OpticalToslink2ชุดและBalanceAES/
EBU1ชุดทั้งยังมีดิจิทัลเอาท์พุทแบบRCAอีก1ชุด
และOpticalแบบLoop(เอาไว้ต่อกับเครื่องบันทึกเสียง
แบบดิจิทัลหรือเครื่องDigitalMediaStorageที่จะมีมา
ในอนาคต)อีก1ชุด

ขั้วต่อลำโพงเป็นไบน์ดิง โพสท์ ชุบทอง ลูกบิดใส
สวยงาม ใหญ่ และสามารถใช้กับสายลำโพงขนาดใหญ่ๆ 
ได้สบายๆ ขั้วไฟACเป็นแบบถอดได้วางตำแหน่งไว้ตรง
กลางเหมอืนจะรู้วา่นกัเลน่เดีย๋วนี้นยิมเปลีย่นสายACเสน้
ใหญๆ่ กนัก็เลยเตรียมทีท่างไว้ให้ซะเลยนอกจากนัน้ก็มีชอ่ง
ที่เอือ้ตอ่การใช้งานในระบบCustomไม่วา่จะเปน็IRInput,
RS232(ไว้อัพเกรดซอฟท์แวร์)หรือ12VTriggerก็มี
มาพรอ้มออ้!สงัเกตดีๆ วา่แม้จะเปน็เครือ่งแอมปด์ิจิทลัรุน่
ใหม่NADก็ยงัไม่ทิง้SoftClippingอนัเปน็เอกลกัษณ์ของ
NADแต่อย่างใดแถมการทำงานเที่ยวนี้เป็นแบบDigital
SoftClippingกันเลยทีเดียว

การใช้งานก็ง่ายๆครับ ที่แผงหน้าทางด้านหน้ามีปุ่ม
เล็กๆ เรียงอยู่ซ้ายสุดเป็นปุ่มเปิด/ปิด(MainPowerเปิด
จากทางด้านหลัง) เลื่อนมาตรงกลางเป็นปุ่มฟังค์ชันการ
ทำงาน 7 ปุ่มแรกเป็นการเลือก Input แบบต่างๆ ส่วน
ปุ่มขวาสุดที่เขียน Menu นั้น มีหน้าที่เข้าไปที่การปรับ
แต่งค่าต่างๆ ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกได้หลักๆ ว่า จะปรับ
Balance,เลือกค่าความต้านทานของลำโพงและเลือกค่า
การสุ่มสัญญาณ

การทำงานของเครื่องนั้นแม้จะเป็นแอมป์ดิจิทัลแต่ก็
จะมีความร้อนออกมาบ้างครับ คือไม่เย็นเจี๊ยบแบบแอมป์
ดิจิทลัอืน่ๆ แต่ก็ไม่ถงึกบัรอ้นเหมอืนM3แต่อยา่งใดการใช้
งานสัง่งานสามารถทำได้ผา่นรโีมทคอนโทรลซึง่ก็สามารถ
ควบคุมเครื่องNADอื่นๆ ในMastersSeriesได้ด้วย

สำหรับระบบที่ใช้ทดสอบร่วมนั้น เป็นลำโพง PSB
SynchronyOneเครื่องเล่นซีดีM5ต่อแบบBalanced
AES/EBU โดยใช้สายSupra EFF-I ส่วนสายลำโพงเป็น
Ply3.4Sเครื่องM2ที่นำมาทดสอบนั้นผ่านการใช้งาน
มาบ้างแล้วน่าจะผ่านระยะเบอร์น-อินไปได้(สิ่งหนึ่งที่ผม
พบคือเสียงไม่ต่างกันมากนัก)

คุณภาพเสียง

M2นัน้ไม่ใช่แอมปด์ิจิทลัเครือ่งแรกที่ผมเคยฟงัมาครบั
ในชวีตินี้แอมปด์ิจิทลัเครือ่งแรกของโลกอยา่งTactAudio
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ได้หรอก แล้วทำไมNAD ถึงได้ดิ้นรนหาทางขุนแอมป์ใน
แบบนี้กันขึ้นมาอีก?

จนเมื่อไปประชุมNADที่ฮ่องกงผมได้มีโอกาสคุยกับ
คุณGregStidsenซึ่งเป็นหัวหน้าทีมดีไซน์และออกแบบ
NAD M2 นี้ การที่ได้นั่งพูดคุยและสอบถามรายละเอียด
ต่างๆนานาของการออกแบบM2(แม้บางเรื่องจะยอมรับ
ว่าไม่รู้เรื่องหรอก เพราะมันเป็นภาษาวิศวกร) แล้ว ก็มี
ความรูส้กึทึง่ทึง่ที่ได้เหน็ความภมูใิจมัน่ใจในตวัสนิคา้จาก
ผู้ออกแบบทีแ่สดงให้เหน็และมัน่ใจในทกุคำพดูทีพดูออกมา
ว่านี่คือแอมป์ที่ดีที่สุดเท่าที่NADเคยทำมาเลยทีเดียว

ก็เลยทำให้ผมเปลี่ยนใจไปได้บ้าง และสามารถเปลี่ยน
ใจได้เต็มร้อยเมื่อได้ยินเสียงของแอมป์เครื่องนี้!

สิ่งแรกเลยที่M2ทำให้ผมทึ่งในวินาทีแรกที่เสียงเพลง
ดังขึ้นมาคือ “ความเป็นดนตรีที่สมจริง” อย่างน่าทึ่งที่สุด
เสียงดนตรีที่ดังผ่านลำโพง PSB Synchrony One นั้น
เล่นเอาผมสะบัดหัว ตาลุกขึ้นมาอย่างไม่อยากเชื่อในตัว

เองว่าจะได้ยินเสียงขนาดนี้ออกมาจากชุดเครื่องเสียงที่มี
ราคาไม่ถึง1ล้านบาท!แน่นอนว่าทั้งชุดที่ผมฟังอยู่ราคา
ไม่ถูก แต่ว่ารับรองได้ว่า ด้วยราคารวมกันราวๆ  5 แสน
บาทนั้น ให้เสียงดีกว่าชุดเครื่องเสียงที่มีราคาแพงกว่ามัน
หลายเท่าตัวได้อย่างไม่อายใครจริงๆ  ไม่อายจริงๆ หลาย
ครั้งที่ผมฟังชุดเครื่องเสียงที่บอกราคารวมกันแล้วลมแทบ
จับ สองล้านบ้าง สามล้านบ้างหรือบางชุดแค่ลำโพงข้าง
เดียวก็แพงกว่าลำโพงPSBที่ผมฟังอยู่แล้วผมก็ไม่ประทับ
ใจเท่านี้-จริงๆ --

แผ่นซีดีเก่าๆ ของ Deutsche Grammophon เพลง
คลาสสิคGreatViolinConcertosเล่นโดยAnnSophie
MutterอำนวยเพลงโดยHerbertVonKarajanและวง
BerlinerPhilhamonicของใครเอามาวางไว้ก็ไม่รู้ผมเอา
มาใส่ลงไปในM5เปิดแผ่นเอนหลังนั่งฟังให้ตายสิผมจะ
บรรยายเสยีงที่ไดย้นิออกมาอยา่งไรดีหวา่นกึคำบรรยายไม่
ออกบอกได้แต่ว่าเสียงที่ได้ยินนั้น“เหมือน”กำลังนั่ง“ดู”
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Sophieเล่นไวโอลินอยู่ตรงหน้าเลยจริงๆ ลองหลับตาลง
แล้วก็เห็นภาพวงดนตรีคลาสสิคเล่นอยู่ตรงหน้า ไวโอลิน
ลอยอยู่ตรงหน้าวางตำแหน่งหย่อนไปทางด้านหลังหน่อย
จังหวะเดี่ยว ให้ความชัด เห็นรูปไวโอลินลอยอยู่ในระดับ
ความสูงของคนเล่นจนแทบจะบอกได้เลยว่าSophieยืน
เล่นอยู่ตรงไหนแค่แทร็คแรกซึ่งเป็นงานของMozartนั้น
เสียงไวโอลินมีความสมจริงมาก จนบอกบรรยายไม่ถูก
ความสมจริงที่ถ่ายทอดออกมานั้นเล่นเอาผมขนหัวลุกนัก
สีไวโอลินระดับโลกคนนี้เล่นอยู่ตรงหน้า มันเห็นได้ไม่ยาก
ที่สำคญัคณุไม่ได้แค่ไดย้นิอยา่งเดยีวแต่ภาพที่เหน็ขา้งหนา้
นัน้แทบไม่ตอ้งจนิตนาการกนัเลยM2ถา่ยทอดให้คณุเหน็
ได้ชดัเจนเหน็ถงึการเคลือ่นไหวของคนเลน่จนแทบจะมอง
เหน็ภาพของนกัไวลินมอืฉมงัที่เลน่ไวโอลนิอยา่งใส่อารมณ์
เห็นการเคลื่อนไหวส่ายร่างกายเห็นการขยับสีคันชักการ
ขยับเหวี่ยงตัวไปตามจังหวะการเล่นโอว์มันสุดๆ จริงๆ

จุดเด่นในความสมจริงนี่แหละที่ผมว่าM2นั้นให้ความ
เปน็สดุๆ จรงิๆ ไดนามคินัน้เปน็เลศิแบค็กราวนด์นอยซ์ตำ่
มากๆ ๆๆๆจนแทบไมม่ีเสยีงรบกวนใดๆในแทรค็เดยีวกนั
จังหวะที่Sophieเล่นไวโอลินที่ความแผ่วเบาแบบสุดๆนั้น
คุณจะไม่ได้รู้สึกเลยว่ามันเบาจนกระทั่งไม่ได้ยินและอยาก
เรง่เสยีงขึน้หรอืไม่ก็ไม่ไดย้นิเพราะรายละเอยีดเลก็ๆ นอ้ยๆ 
โดนกลบไปเพราะเสียงรบกวนเพราะในความเบานั้นคุณ
ยังสามารถจับทุกท่วงท่า ทุกตัวโน้ต การขยับท่าทางและ
รายละเอียดครบทุกตัวโน้ตอย่างยอดเยี่ยมไม่น่าเชื่อ นี่คือ
ผลของการที่มีค่าSNRatioและDynamicRangeที่สูง
มากๆ ส่งผลให้การรับฟัง รายละเอียดเล็กยิบย่อยระดับ
Microนั้นดีอย่างที่ไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนสิ่งนี้รับรอง

วา่จะทำให้แผน่ซีดีในคอลเล็คชนัของคณุนัน้กลบัมาเกดิเปน็
แผน่ใหม่กนัเปน็แถวเพราะมนัจะถา่ยทอดเสยีงที่คณุไม่เคย
ได้ยินมาก่อนให้คุณได้ยินอีกนั่นเอง

การวางวงนั้นเป็นเลิศไร้ขีดจำกัดเป็นอิสระในแผ่น
เดียวกัน แทร็คเดียวกัน เมื่อถึงจังหวะที่วงออร์เคสตรา
สอดประสานขึ้นมาครบวง เสียงก็แผ่กว้างขยายไปเต็ม
ห้องอย่างน่าตะลึง วงที่ได้ ซาวน์ดสเตจที่เห็นเป็นภาพวง
ที่แจ่มชัด หากคุณเคยไปนั่งฟังเพลงคลาสสิคในฮอลล์ดีๆ
M2นั้นก็เปรียบเหมือนพาคุณไปนั่งแถวเก้าอี้ตำแหน่งที่ดี
ที่สุดในฮอลล์นั่นแหละวงแผ่กว้างเป็นอิสระและส่วนที่น่า
ทึ่งที่สุดอีกจุดคือ มันสามารถให้วงที่ “ทั้งลึก ทั้งโอบ” ได้
ในเวลาเดียวกันพร้อมๆ กันนั่นเป็นสิ่งที่หาไม่ได้ง่ายๆเลย
จากแอมป์เครื่องหนึ่งที่มีราคาขายเท่านี้ กล่าวคือ แอมป์
ส่วนใหญ่หากเก่งในการสร้างเสียงที่โอบเข้ามาหาตำแหน่ง
นั่งฟังได้คุณก็จะเสียเวทีเสียงทางด้านลึกไปหรือแอมป์ที่
เกง่ทางดา้นลกึคณุก็จะได้วงที่ถอยไปทางดา้นหลงัแต่ไม่เกง่
พอที่จะโอบล้อมตำแหน่งนั่งฟังของคุณได้

ในทางกลับกัน M2 นั้น สามารถสร้างวงระดับเทพที่
พร้อมที่จะโอบล้อมตำแหน่งนั่งฟังของคุณไปถึงด้านหลัง
ได้พร้อมกันในเวลาเดียวกันก็สามารถให้ความลึกของเวที
เสยีงที่ถอยหลงัออกไปจนทะลุกำแพงหอ้งฟงัตรงหนา้คณุได้
สิ่งนี้ทำให้การให้รูปแบบซาวน์ดสเตจและขนาดของวงนั้น
“ไร้ขีดจำกัด”จริงๆ ครับ

แล้วถามว่าเวทีเสียงเลิศมิติสมจริงสุดกู่แล้วไดนามิค
ละ่555ขอบอกใครที่มองM2แลว้สงสยัวา่ไมม่ีหมอ้แปลง
ทอรอยดัลลูกใหญ่ๆ  หนักๆ  อยู่ในเครื่องแล้วมีพลังหรือ
เสียงมันจะไม่ป้อแป้หรือ อันนี้ไม่ขอบอกบรรยายมากครับ
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ขอบอกอย่างเดียวว่าคุณมีแผ่นหนักๆ เน้นพลังแผ่นไหน
ก็เอามาเถอะครับ ไดนามิคจากM2จะทำให้คุณตื่นตะลึง
ก็แล้วกัน ยกตัวอย่างแผ่นอยู่แผ่นหนึ่ง ผมจำไม่ได้หรอก
ว่าคนเล่นคือใคร เพราะน้องๆเขาเอามาเปิดฟัง เป็นแผ่น
โชว์เสียงกลองโซโลสารพัดแบบไม่ต้องบอกก็รู้นะครับเร่ง
โวลูมขึ้นไปอีกนิด เสียงกลองที่หวดกันอย่างบ้าคลั่งนั้น
กระหน่ำกันอยู่ในห้องโดยสิ่งที่คุณได้ยินและรู้สึกนั้นคือ
“เหมือนกลองจริง” เล่นอยู่ตรงหน้าหนักแน่นกระเพื่อม
รุนแรง สร้างแรงปะทะออกมาจนตัวคุณชา และที่สำคัญ
คือแม้จะเร่งดังเพียงไรหรือหวดกลองกันแรงเพียงไรแต่
คุณก็จะไม่รู้สึกเลยว่า “น่ารำคาญ” หรืออยากจะหรี่เสียง
ลง เพราะความเพี้ยนมันทำให้คุณหนวกหู แต่เสียงที่คุณ
ได้ยินคือเสียงจากการถ่ายทอดการโซโลกลองที่หนักแน่น
เที่ยงตรงสมจริงอย่างสุดๆแจกแจงกันได้ละเอียดๆ สุด
พร้อมทีเด็ดในการให้เสียงที่ละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ได้อย่าง
สุดๆ เพราะในความโกลาหลของการหวดกลองที่มากมาย
นั้น คุณยังจะสามารถจับเสียงที่ค่อยๆ สลายๆ แผ่วๆ ลงไป
ของกลองลูกเก่าที่เพิ่งหวดเสร็จไป ได้ยินเสียงค่อยๆจาง
หายของเสยีงฉายซอ้นอยู่ในความรนุแรงของการหวดกลอง
โอว์มนัเยีย่มมากๆ ครบัสดุๆ จรงิๆ นี่คอืจดุเดน่ที่ผมไม่เคย
พบเคยเห็นกับแอมป์เครื่องไหนมาก่อน

มาถึงตอนนี้หลายท่านคงสงสัยว่าแล้วแนวเสียงของ
แอมป์เครื่องนี้หล่ะ เป็นแนวออกทางไหนนุ่ม หวาน ใส
ไม่มี บรรยายไม่ถูก เพราะเสียงมันจะเปลี่ยนไปตามแผ่น
ที่ท่านนำมาเล่นด้วยไปเรื่อยๆ  จะเรียกว่าเป็นกลางสูงสุด
ก็ว่าได้ แต่ความเป็นกลางนี้ผมไม่ได้สื่อถึงว่า มันให้เสียง
เรียบๆแฟล็ทๆจืดๆ นะครับเป็นกลางในที่นี้คือให้ความ

พร้อมในการตอบสนองเสียงดนตรีที่สูงสุดคือหากท่านนำ
แผ่นที่เน้นความนุ่มนวลมา มันก็จะนุ่ม ท่านนำแผ่นที่มี
ความใสสะอาดมาก็ใสสะอาด แต่แปลกที่หากนำแผ่นที่แย่
มาเล่นมันกลับไม่แย่จนฟังไม่ได้มันจึงเป็นเรื่องที่หนักใจ
มากที่จะหาคำบรรยยายแนวเสียงของแอมป์เครื่องนี้ออก
มาให้เป็นคำเขียนออกมาได้ เอาเป็นว่า “เป็นดนตรีสูงสุด”
น่าจะเป็นการบรรยายแนวเสียงของแอมป์เครื่องนี้ได้ดี
ที่สุดเพราะคำนี้เป็นคำที่จะบอกว่านี่คือแอมป์ที่สามารถที่
จะถ่ายทอดเสียงดนตรีในทุกรูปแบบ ทุกแนวเพลง ตั้งแต่
คลาสสิค โซโลยันเฮฟวีย์ เมทัล ไปได้ในทุกรูปแบบโดย
สามารถถ่ายทอดความเป็นดนตรีออกมาจากแผ่นเหล่านั้น
ออกมาได้อย่างที่เรียกว่าไม่มีตกหล่นกันเลยทีเดียว

สรุป

ครับผมขอพูดจากใจเลยว่านี่คือแอมป์ที่ดีที่สุดคุ้มค่า
ที่สดุเทา่ที่ผมเคยฟงัมาในชวีติไม่วา่จะในระดบัราคาใดผม
เล่นเครื่องเสียงมา25ปีฟังแอมป์และชุดเครื่องเสียงมา
มากมายนับไม่ถ้วน ซึ่งผมบอกตรงๆว่า ไม่เคยฟังซิสเต็ม
ไหน ที่ให้ความเป็นดนตรีสูงเท่าซิสเต็มที่ผมฟังอยู่นี้เลย
ส่วนหนึ่งเราต้องปรบมือให้กับทั้งต้นทางอย่าง M5 และ
ปลายทางอย่างPSBSynchronyOneด้วย เพราะหาก
ไม่มีสองส่วนคือต้นทางและปลายทางที่ดีนั้นต่อให้M2ดี
เพียงไรก็คงไม่สามารถที่จะถ่ายทอดออกมาได้ขนาดนี้ยิ่ง
ฟังก็ไม่อยากจะเชื่อว่าซิสเต็มนี้ขายกันในราคาเท่านี้เอง

จึงอยากจะบอกว่า เสียงที่ผมได้ยินผ่านซิสเต็มนี้ จาก
M2 นี้ คือบรรทัดฐานใหม่ของการได้ยินเครื่องเสียงของ
ผมตอ่ไปนี้นี่คอืการกดปุม่Resetบรรทดัฐานใหม่ของเสยีง
จากแอมปลิไฟเออร์ที่นา่ทึง่ทีส่ดุเครือ่งหนึง่เทา่ที่ผมฟงัมาก็
ว่าได้ซึ่งก็หมายความว่าNADMastersSeriesM2เครื่อง
นี้ได้สรา้งมาตรฐานแหง่เสยีงขึน้มาใหม่ให้กบัตวัผมเองแลว้
ตอ่ๆ ไปเสยีงที่ไดย้นินี้คอืเสยีงที่แอมป์ที่เหลอืในโลกตอ้งหา
ทางมาเทียบชั้นกันให้ได้

เหมือนยุคหนึ่งที่NAD3020ได้สร้างบรรทัดฐานของ
แอมป์ราคาประหยัด ให้คนอื่นตามกันทั้งโลกในอดีต ซึ่ง
มาถึงวันนี้NADMastersSeriesM2ก็ได้ทำหน้าที่เดียว
กับที่3020เคยทำแต่คราวนี้คือการสร้างบรรทัดฐานของ
แอมป์ที่ให้เสยีงได้สมจรงิทีส่ดุให้คนอืน่ได้ไล่ตามกนัตอ่ๆ ไป
อีกหลายปีทีเดียว

ไม่ต้องเชื่อผมแต่อย่างใด ผมขอให้ท่านผู้อ่านทำใจ
ให้เป็นกลาง ลบอคติไป ไม่ต้องสนใจว่ามันเป็นแอมป์
ดิจิทัล หรือแอมป์คลาสส์อะไรหรือมีราคาขายเท่าไหร่อะไร
ทั้งสิ้น แล้วหาเวลาฟังแอมป์เครื่องนี้ให้ได้ จากนั้นขอให้
เชื่อหูท่านให้มากที่สุด แล้วท่านก็จะพบว่าสิ่งที่ผมพูดนี้ไม่
ได้เกินเลยอะไรเลย
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เว้นวรรคไปพักใหญ่ ด้วยการไม่มีซีรีส์หรือโมเดลใหม่ๆ ออกมาให้แฟนานุแฟนได้ยลโฉมหรือยินเสียงแต่อย่าง
ใดดว้ยความที่ซีรสี์ลา่สดุคอืClassicSeriesที่ออกตลาด

มาตั้งแต่สามสี่ปีก่อนยังคงเดินตลาดได้เรื่อยๆ จึงแม้จะยัง
ไม่มีอะไรใหม่ออกมา ลำโพงค่ายนี้ก็ยังคงรักษาความนิยม
เอาไว้ได้ในระดับคงที่ตลอดมา กระทั่งไม่นานวันที่ผ่านพ้น
ผ่านทางมาเห็นลำโพงหน้าตาใหม่ๆ  ในโครงสร้างเดิมๆ 
ก็เลยให้แปลกใจอยู่หน่อยๆ ว่าไปมาอย่างไรกัน

ลำโพงคู่ที่ว่าก็คือที่จ่าหัวเอาไว้ข้างต้นนั้นแหละครับ:
NHTAbsoluteTower

และที่บอกวา่หนา้ตาใหมๆ่ ในโครงสรา้งแบบเดมิๆก็คอื
ดูแล้วเป็นการผสมผสานกันระหว่างลำโพงแบบวางหิ้งรุ่น
เล็กสุดของClassicSeriesคือModelAbsoluteZeroกับ
โครงสร้างตู้แบบTowerโดยมีชุดไดรเวอร์เพิ่มมากขึ้นซึ่ง
ทำให้ดูแปลกตาอยู่หน่อยๆ เพราะลำโพงทรงTowerแบบ
FloorStandingของซีรีส์นี้ที่มีอยู่รุ่นเดียวซึ่งเป็นรุ่นสูงสุด
คือModelFourนั้นที่แผงหน้าก็หาได้มีชุดไดรเวอร์มาก
เท่าที่เห็นในลำโพงคู่ใหม่ที่ว่านี้แต่อย่างใดนั่นเอง

NHT Absolute Tower
3 - W a y ,  D u a l  W o o f e r  T o w e r  S p e a k e r

เมื่อสงสัย,ใคร่รู้ก็ต้องหาคำตอบเป็นธรรมดา
อย่างไรก็ตาม, ดูเหมือนนานมากแล้วที่ไม่ได้พูดถึง

ลำโพงNHTClassicSeriesจึงขอทบทวนถึงเป็นการย้อน
ความสักหน่อยละกัน

โดย NHT Classic Series ยังคงยึดมั่นในหลักการ
ออกแบบลำโพงด้วยระบบAcousticSuspensionหรือที่
เรียกกันในหมู่คนเล่นเครื่องเสียงว่าลำโพงแบบตู้ปิดนั่น
แหละครับ ทั้งนี้เพราะสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นระบบที่ให้
เสียงออกมาได้อย่างมีพลัง แม้ว่าการออกแบบจะค่อนข้าง
ยุง่ยากแต่ผลที่ได้จากความลงตวันัน้นำมาซึง่คณุภาพเสยีง
ที่ยอดเยี่ยมในทุกๆ ด้านทั้งในแง่ของพลังเสียงโดยเฉพาะ
กบัเสยีงในยา่นความถี่ตำ่ๆ ที่ให้ออกมาได้ลกึและเปน็เบสส์
ที่สะอาดปราศจากความขุ่นมัวปลอดจากความพร่าเพี้ยน
มีความเที่ยงตรงของเสียงในระดับสูงให้น้ำเสียงที่มีความ
เป็นธรรมชาติมาก

และที่สำคัญ, อุปกรณ์ทุกชิ้นที่กอปรกันขึ้นเป็นลำโพง
NHTนัน้ลว้นแลว้แต่ออกแบบและผลติขึน้ดว้ยตนเองแบบ
In-Houseทั้งสิ้นไม่ได้ไปเอาอะไรจากใครที่ไหนมาผนวก
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เข้าด้วยแม้แต่น้อย
พื้นฐานหรือที่มาของลำโพงชุดนี้กำเนิดมาจากการนำ

ความกา้วลำ้ทางดา้นเทคโนโลยีของ2-Seriesที่เปน็สดุยอด
ของเขาคอืEvolutionSeriesกบัXdSeriesมาผสมผสาน
กนัจนได้ความลงตวัทัง้ในแง่ของรปูรา่งหนา้ตาที่หรหูราดู
มีคุณค่า ขณะเดียวกันก็โดดเด่นด้วยเทคโนโลยีที่ใช้ในการ
ออกแบบและผลิต

ความโดดเด่นในการออกแบบลำโพงชุดนี้  อยู่ที่
ทวีทเตอร์/มิดเรนจ์ครับเป็นทวีทเตอร์/มิดเรนจ์ที่ติดตั้งอยู่
ในโครงสร้างเดียวกัน และวางชิดใกล้กันมากที่สุดเท่าที่จะ
เปน็ไปได้ซึง่เปน็ชดุตวัขบัเสยีงที่ใช้อยู่ในรุน่ใหญ่และนำไป
ใช้ในรุน่ที่เปน็ลำโพงสำหรบัเซน็เตอร์แชนเนลดว้ยโดยทำ
หนา้ที่เสมอืนเปน็ตวัขบัเสยีงชดุเดยีวหรอืตวัเดยีวเจตนาใน
การออกแบบลักษณะนี้ก็เพื่อให้มีความเพี้ยนของสัญญาณ
เกิดขึ้นน้อยที่สุด ขณะเดียวกันก็สามารถรองรับกำลังขับ
ได้เพิ่มมากขึ้น กับให้การกระจายเสียงที่เป็นมุมกว้างขึ้น
สามารถครอบคลุมพื้นที่ได้ทั่วถึงขึ้น ในขณะเดียวกันก็ให้
ตำแหน่งและทิศทางเสียงที่ดีขึ้น ถูกต้องเที่ยงตรงยิ่งขึ้น
ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากโดยเฉพาะกับลำโพงเซ็นเตอร์ (ที่ใช้
เทคโนโลยีเดียวกันกับ Evolution Series ที่ทุกรุ่นจะเป็น
แบบ3-ทาง, 4-ไดรเวอร์) เพราะไม่ว่าผู้ฟังจะขยับตัวหรือ
เคลื่อนไหวไปจากตำแหน่งกึ่งกลางระหว่างลำโพงอย่างไร
ก็ยังคงได้ทิศทางเสียงที่ชัดเจนถูกต้องอยู่ตลอดเวลาไม่ว่า
จะเป็นยามที่ดูหนังหรือว่าเวลาฟังเพลงก็ตาม

ตัวขับเสียงทวีทเตอร์/มิดเรนจ์ชุดใหม่ที่ว่านี้ เป็นแบบ
AluminumDriverโดยทวีทเตอร์นัน้มีขนาด1.9เซนตเิมตร
ส่วนมิดเรนจ์มีขนาด 5.0 เซนติเมตร โดยจะใช้ในสองรุ่น
ใหญ่ กับใช้ในลำโพงเซ็นเตอร์ซึ่งมีอยู่สองรุ่นด้วย ในขณะ
ที่รุ่นเล็กอีกสองรุ่นในซีรีส์เดียวกันนี้ ใช้ทวีทเตอร์แบบใหม่
คือAluminumDomeเช่นเดียวกันแต่มีขนาดที่ใหญ่กว่า
คือ1นิ้ว เพราะต้องทำงานลงมาในส่วนของย่านความถี่
สูงตอนล่างๆหรือย่านความถี่กลางตอนบนเพื่อให้ได้การ
สอดประสานที่ลงตัวกับวูฟเฟอร์ซึ่งจะต้องทำงานขึ้นไปรับ
ที่ย่านความถี่นั้นๆ ด้วย

แม้ว่าทั้งทวีทเตอร์และมิดเรนจ์จะติดตั้งอยู่บนแผง
เดียวกันแต่ต่างก็มีโครงสร้างที่แยกเป็นอิสระจากกันโดย
ทวีทเตอร์นั้นจะมีท่อโลหะยื่นออกไปทางด้านหลัง ทำให้
เสมอืนอยู่ในหอ้งที่เปน็อสิระในขณะที่มดิเรนจ์มีโครงสรา้ง
ด้านหลังที่มั่นคง แข็งแรง ติดตั้งอยู่ในกรอบรองรับที่ขึ้น
รูปด้วยกรรมวิธีแบบ BMC: Bulk Molding Compound
ที่เป็นเทคโนโลยีล่าสุด ซึ่งสามารถขึ้นรูปให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับลักษณะกรวย ตลอดจนการทำงานของ
ไดรเวอร์เพือ่ให้ได้ประสทิธภิาพในเชงิอะคูสติคอยา่งถงึที่สดุ
ทั้งทวีทเตอร์และมิดเรนจ์ต่างมีแผ่นกรอบพลาสติคบางๆ
คลุมอยู่ที่ด้านหน้าทำหน้าที่เสมือนเป็นAcoustic Lens
ที่ช่วยให้การกระจายเสียงกว้างขวางขึ้น พร้อมกันนั้นก็มี
ทิศทางเสียงที่ถูกต้องเที่ยงตรงยิ่งขึ้นด้วย

ในสว่นของวฟูเฟอร์ที่ใช้อยู่ในClassicSeriesมีอยู่ดว้ย
กนัสองขนาดคอื5.25นิว้กบั6.5นิว้เปน็วฟูเฟอร์ที่ได้รบั
การพฒันาขึน้มาใหม่ซึง่ขึน้รปูดว้ยAluminumแบบCone
Driverโดยบรรจุหรือรองรับเอาไว้ด้วยเฟรมหรือBasket
แบบBMCเช่นเดียวกัน

สำหรับตัวตู้ของClassicSeriesทุกรุ่นนั้นเป็นแบบ
MDF: Medium Density Fiberboard ที่ผ่านกรรมวิธี
ประกอบและขัดเคลือบแบบพิเศษถึงเจ็ดชั้น เป็นงานฝีมือ
แบบHandMadeทกุขัน้ตอนเพือ่ให้ได้ตวัตู้ที่มีความเสถยีร
มากที่สุดและยังเพิ่มความงดงามหรูหราด้วยการเคลือบ
ทับผิวตู้ในขั้นตอนสุดท้ายแบบClear-Coatที่เป็นลักษณะ
เดยีวกนักบัการพน่เคลอืบตวัถงัรถยนต์เพือ่ให้ความงามนัน้
วาววามดูดีและคงทนตราบนานเท่านาน

NHTClassicSeriesมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด8รุ่นแบ่ง
ออกเปน็ลำโพงหลกั4รุน่โดยที่เปน็ลำโพงแบบBookshelf
3รุ่นและอีกหนึ่งรุ่นเป็นแบบFloorStandingที่เหลืออีก
4 รุ่นนั้น แบ่งออกเป็นลำโพงสำหรับเซ็นเตอร์ แชนเนล
และสับ-วูฟเฟอร์อย่างละ2รุ่น

โดยสี่รุ่นที่เป็นลำโพงหลักๆ นั้นประกอบไปด้วย
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The Absolute Zeroพอจะคุ้นๆ หรือรู้สึกอะไรคล้ายๆ 
ไหมครับกับชื่อโมเดลอย่างนี้ ผมเชื่อว่าแฟนพันธุ์แท้ของ
NHTทุกท่านคงจะนึกย้อนไปถึงชื่อTheSuperZeroกัน
ได้นะครับเพราะเป็นโมเดลลำโพงรุ่นที่สร้างชื่อให้กับNHT
มาตั้งแต่เปิดตัวเข้ายุทธจักรเมื่อกว่าสองทศวรรษมาแล้ว

ครับ,นี้เป็นโมเดลเล็กสุดของซีรีส์นี้ ที่ NHTบอกว่า
ตัง้ใจพฒันาและทำออกมาเพือ่ให้เปน็ลำโพงมอนิเตอร์ขนาด
เล็กสุดที่ดีที่สุดเท่าที่จะสามารถทำให้ดีได้ด้วยงบประมาณ
ต่ำสุดเท่าที่จะเป็นไปได้เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นจึงวางใจ
ได้ว่านี้จะเป็นลำโพงที่ให้ความคุ้มค่าอย่างมาก เสมอด้วย
ปรชัญาของเขาคอืHi-Endที่ไม่HighPriceนัน่เองจดุเดน่

ของลำโพงรุน่นี้คอืให้คณุภาพเสยีงที่ยิง่ใหญ่เกนิตวัเปน็แบบ
สอง-ทาง ทำงานในระบบตู้ปิด (Acoustic Suspension)
แผงหน้านอกจากจะแคบเพื่อให้มิติเสียงออกมาได้ชัดเจน
ที่สุดแล้ว ยังปาดมุมลาดเอียงเพื่อช่วยให้การกระจายเสียง
เปน็ไปได้อยา่งกวา้งขวางครอบคลมุพืน้ที่นัง่ฟงัได้กวา้งมาก
ยิง่ขึน้ขนาดหรอืมติิตู้นัน้ใกล้เคยีงกบัNHTXdSeriesมาก
ทีเดียวแต่เป็นตู้สีดำแบบHighGlossBlackสามารถยึด
ติดผนังได้โดยใช้ตัวยึดเฉพาะ

ลำโพงรุน่นี้ใช้ไดรเวอร์ชดุใหม่ดงัที่ให้รายละเอยีดไปแลว้
ในฉบบัที่ผา่นมาโดยเปน็ไดรเวอร์ชดุเลก็คอืทวีทเตอร์แบบ
AluminumDomeขนาด1นิ้วกับวูฟเฟอร์แบบConeที่
ขึน้รปูดว้ยอะลมูเินยีมเชน่เดยีวกนัมีขนาด5.25นิว้ใหก้าร
ทำงานตอบสนองความถี่ในช่วง 71-20,000 เฮิทซ์ วัดค่า
ความไวได้86ดีบีความต้านทาน6โอห์ม

Model Twoรุ่นต่อมาที่หากจะกล่าวว่าออกแบบมาเพื่อ
เตมิเตม็จากTheAbsoluteZeroก็คงไม่ผดินกัเนือ่งเพราะ
เจตนาวา่จะสามารถใหก้ารทำงานได้ครอบคลมุยา่นความถี่
ของเสยีงดนตรีที่เปน็การฟงัเพลงทัว่ๆ ไปได้อยา่งสบายดว้ย
ตัวเองเหมาะกับการใช้งานในห้องขนาดกลางค่อนมาทาง
ข้างเล็กสักหน่อย โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยระบบ 2.1
แต่อย่างใด เพราะสามารถให้เบสส์ลงไปได้ครอบคลุมการ
ทำงานในลักษณะที่ว่านั้นได้เป็นอย่างดีนั่นเอง

ทกุอยา่งจงึคงความยอดเยีย่มของTheAbsoluteZero
เอาไว้อย่างครบถ้วนเพราะใช้ชุดไดรเวอร์แบบเดียวกันจึง
ไม่วา่จะเปน็มติิเสยีงเวทีเสยีงที่ได้ความชดัลกึและชดัเจน
ถูกต้องเสมือนไม่มีลำโพงอยู่ในห้องแต่อย่างใดในขณะที่
ได้เบสส์เพิม่มากขึน้เพราะใช้วฟูเฟอร์ใหญ่ขึน้เปน็ขนาด6.5
นิว้นัน่เองรวมทัง้ยงัให้ความโปรง่กระจา่งของเสยีงที่พรัง่
พร้อมไปด้วยรายละเอียดต่างๆอย่างครบถ้วน

ให้การทำงานตอบสนองความถี่ในช่วง 51-20,000
เฮิทซ์วัดค่าความไวได้86ดีบีความต้านทาน6โอห์ม

Model Threeทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและทำ
ลำโพงโมเดลนี้ขึน้มาพรอ้มใจกนับอกวา่-นี,้คอืลำโพงแบบ
วางหิ้งที่ดีที่สุดเท่าที่NHTได้เคยทำมา--ครับ,ว่ากันขนาด
นี้ไม่เชื่อไม่ได้แล้ว

NHT บอกอีกว่าที่กล้ากล่าวเช่นนั้น ก็เนื่องเพราะทุก
สิ่งที่ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบวัสดุอุปกรณ์
ตลอดจนเทคโนโลยีที่ใช้ทัง้หมดนัน้ถกูบรรจุเขา้ไว้ในลำโพง
รุ่นนี้อย่างพร้อมมูลนั่นเอง เริ่มจากการเป็นลำโพงแบบ
สาม-ทาง ทำงานในระบบตู้ปิด ใช้ไดรเวอร์ชุดใหม่ โดย
เฉพาะกับทวีทเตอร์/มิดเรนจ์แบบใหม่ที่อยู่บนโครงสร้าง
เดยีวกนัที่เรยีกวา่PodDriverนัน้ใหก้ารทำงานที่มีความ
ต่อเนื่องกลมกลืนกันอย่างยอดเยี่ยมผสานเข้ากับการติด
ตั้งบนแผงหน้าตู้ที่ปาดมุมลาดเอียง ทำให้ได้การกระจาย
เสียงที่กว้างขวาง แทบจะเกือบรอบตัวก็ว่าได้ ทั้งยังให้
ทิศทางเสียงออกมาได้อย่างชัดเจนเที่ยงตรง

ทวีทเตอร์โดมอะลมูเินยีมขนาด1.9เซนตเิมตรมดิเรนจ์
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โดมอะลูมิเนียมขนาด5.0เซนติเมตรและวูฟเฟอร์แบบ
อะลูมิเนียมโคนขนาด6.5นิ้วให้การทำงานตอบสนอง
ความถี่45-20,000เฮิทซ์วัดค่าความไวได้86ดีบีความ
ต้านทาน6โอห์ม

Model Four หากจะกล่าวแบบสั้นๆถึงแนวทางการ
ออกแบบของลำโพงรุ่นนี้ Concept ก็คือ Model Three
+Bassนั่นเองซึ่งหากใครที่เป็นแฟนของNHTอยู่เห็น
หน้าตาลำโพงคู่นี้แล้ว ผมเชื่อว่าหลายๆ ท่านคงนึกไปถึง
ModelST-4ในตระกูลSuperAudioSeriesที่ยังคงเป็น
ที่กล่าวขานถึงจนวันนี้นั่นเอง

อย่างไรก็ตาม, แม้ใครจะนึกไปถึงลำโพงรุ่นที่ว่า หรือ
เข้าใจว่าจะเข้ามาแทนที่ ST-4 ก็ตาม แต่ NHT บอกว่า
คณุภาพเสยีงที่ได้จากลำโพงรุน่นี้เสมอืนเปน็การเขา้มาแทน
Model2.9ที่เป็นTopModelของเขาในอดีตที่ใครต่อ
ใครยังคงถามหากันอยู่ทุกวี่วันนั่นแหละครับ

รุ่นนี้เป็นเหมือนกับการนำเอาModelThreeมาเสริม
ดว้ยสบั-วฟูเฟอร์ในลกัษณะตดิตัง้เขา้ที่ดา้นขา้งตอนลา่งของ
ตู้ทำให้กลายเป็นลำโพงแบบตั้งพื้นหรือFloorStanding
โดยช่วงบนหรือตอนบนของตู้นั้นเป็นการยกเอา Model
Threeมาทั้งชุดแต่อยู่ในโครงสร้างตู้ที่มีปริมาตรเพิ่มมาก
ขึ้น เพราะเพิ่มช่วงล่างเข้ามาแล้วเสริมต่อเป็นชิ้นเดียวกัน
กบัตู้สบั-วฟูเฟอร์ที่แม้จะอยู่ในโครงสรา้งตู้เดยีวกนัแต่ตา่ง
ก็แยกอยู่ในห้อง (Chamber) เฉพาะ ทำให้เวลาที่ทำงาน
นั้นต่างก็เป็นอิสระจากกัน ปลอดจากการรบกวนกันและ
กันอย่างเด็ดขาด แต่ให้ความกลมกลืนของเสียงเป็นเนื้อ
เดยีวกนัตลอดยา่นความถี่ดว้ยการออกแบบครอสส์โอเวอร์
เนท็เวอรค์ที่ใหก้ารทำงานเพือ่การนี้ได้อยา่งยอดเยีย่มพลงั
เบสส์หรอืพลงัเสยีงในยา่นความถี่ตำ่ของลำโพงรุน่นี้จงึมีให้
ออกมาอยา่งเหลอืเฟอืเพราะตดิตัง้ขนาด10นิว้เขา้ที่ตู้ทัง้
สองข้างทำให้เสมือนว่ามีสับ-วูฟเฟอร์ถึงสองตัวนั่นเอง

จากที่กล่าว, จึงทำให้ลำโพงรุ่นนี้กลายเป็นแบบสี่-ทาง
ที่ให้การทำงานตอบสนองความถี่ในช่วง27-20,000เฮิทซ์
และยังสามารถใช้เล่นแบบ Bi-Amp ได้เพื่อให้ได้การตอบ
สนองของเสยีงอยา่งเตม็ที่โดยเฉพาะกบัเสยีงในยา่นความ
ถี่ตำ่ๆ โดยการนำเอาชดุอเีลค็ทรอนคิส์ในตระกลูEvolution
Seriesเข้ามาเสริมคือใช้ครอสส์โอเวอร์เน็ทเวอร์ครุ่น
ModelX-2และแอมป์รุ่นModelA-1มาขับในส่วนของ
เสียงทุ้มแยกต่างหาก

คราวนี้มาวา่กนัถงึพระเอกโฉมใหม่ที่หยบิมาแนะนำถงึ
ในคราวนี้กันบ้างครับ

NHT Absolute Tower
3-Way, Dual Woofer Tower Speaker

นี้, กล่าวได้ว่าเป็นลำโพงใหม่ล่าสุดของค่ายนี้ในรอบ
ทศวรรษก็ว่าได้ โดย The Absolute Tower เป็นลำโพง
แบบตั้งพื้นที่มีทรวดทรงเพรียวบางแม้ว่าจะแลดูเหมือน
ถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานในลักษณะ Home Theater

System ทว่าในความเป็นจริงแล้วผู้ออกแบบยืนยันว่ามัน
สามารถนำไปใช้งานได้อย่างลงตัวทั้งกับการดูหนัง และ
ฟังเพลง โดยในการออกแบบนั้นได้ยึดเอาลำโพงวางหิ้ง
รุ่นAbsoluteZeroที่เป็นแบบMini-Speaker เป็นหลัก
แล้วผนวกเพิ่มวูฟเฟอร์ที่ออกแบบใหม่ล่าสุด ขนาด 5.25
นิ้วอีกสองตัวโดยชุดไดรเวอร์ใหม่นี้แม้จะอยู่ในโครงสร้าง
เดียวกันกับชุดไดรเวอร์ของAbsoluteZeroที่อยู่ตอนบน
ของตู้แต่โครงสร้างภายในตู้นั้นเป็นตู้(Chamber)ที่แยก
กันต่างหาก

และต่างก็เป็นตู้ปิดหรือทำงานในระบบ Acoustic
Suspensionเหมือนกันแบบที่เรียกว่าAll-AcousticSus-
pensionDesignนั่นเอง

โดยการออกแบบระบบการทำงานดังกล่าว ทำให้ได้
น้ำเสียงที่มีความเป็นธรรมชาติสูงมาก ขณะเดียวกันการ
ทำงานก็มีความรวดเร็ว กระชับ ฉับไว ให้การตอบสนอง

31L  i  f  e    E  n  t  e  r  t  a  i  n  m  e  n  t



ตอ่สญัญาณเสยีงดนตรีได้อยา่งยอดเยีย่มเสมอืนรถสปอรต์
ชั้นเลิศรวมทั้งยังสามารถทานกำลังขับสูงๆ ได้เป็นอย่างดี
ซึง่แม้การออกแบบลำโพงระบบนี้จะมีความยุง่ยากซบัซอ้น
แต่ผลพวงที่ได้จากความสำเร็จนั้นคือความคุ้มค่าอย่าง
สูงสุดเช่นกัน

โครงสรา้งตู้ของTheAbsoluteTowerก็เปน็เชน่เดยีว
กับรุ่นอื่นๆ ในClassicSeriesคือขึ้นรูปด้วยMDFที่ผ่าน
การเคลือบชั้นเนื้อไม้มาเป็นอย่างดี ซึ่งชั้นบนสุดของการ
เคลือบนั้นเป็นแบบ Piano-Gloss Black Finish ที่เป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะของNHTโดยมีฐานแยกตา่งหากซึง่ฐาน
ที่ว่านี้มีขนาดค่อนข้างใหญ่ให้ความรู้สึกได้ว่าตู้ลำโพงแบบ
เพรียวบางนั้นสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงซึ่งเมื่อ
ประกอบเข้าด้วยกันด้วยน็อตสกรูว์ใต้ฐานสี่จุดแล้วมีความ
แนน่หนาเสมอืนหลอมรวมเปน็หนึง่เดยีวกนัขณะเดยีวกนั
ที่ใต้ฐานรองยังติดตั้งเข้าไว้ด้วย Spike ซึ่งเป็นการเสริม
ความมั่นคงให้เพิ่มมากขึ้นไปอีก

TheAbsoluteTowerระบุคุณสมบัติเอาไว้ในส่วนของ
Specificationsดังนี้

แบบลำโพง: ออกแบบให้ทำงานในระบบ Acoustic

Suspensionแบบ3-Wayวูฟเฟอร์คู่
ไดรเวอร:์ทวีทเตอร์แบบAluminumDomeขนาด1นิว้,

มดิเรนจ์ขนาด5.25นิว้แบบConeขึน้รปูดว้ยPolypropylene
อยู่ในตู้(Chamber)ที่แยกตา่งหาก,วฟูเฟอร์ขนาด5.25นิว้,
สองตัวขึ้นรูปด้วยPolypropylene

ครอสส์โอเวอร:์แบบออรเ์ดอร์ที่3LowPassและHi-Pass
ที่ 450Hz, ออร์เดอร์ที่ 2 Low Pass และ Hi-Pass ที่
2.2kHz

การทำงานตอบสนองความถี่: 58Hz-20kHz, ที่โหลด
อิมพีแดนซ์เฉลี่ย8โอห์มและลงต่ำสุดที่4โอห์ม

ความไว:86dB
ความเพี้ยน: 0.3% 150Hz-20kHz, 1% ที่ 60Hz (1

watt)
มิติตู้:สูง36นิ้ว(ไม่รวมฐานหากรวมฐานสูง37.9

นิ้ว)หน้ากว้าง5.7นิ้วและลึก7.25นิ้ว
ฐาน:กว้าง10.63นิ้ว,ลึก12นิ้ว
น้ำหนัก:35.6ปอนด์(รวมฐาน)

คุณภาพเสียง

แม้ว่าจะตั้งใจออกแบบมาเพื่อเน้นการใช้งานในแบบ
HomeTheaterSystemโดยกำหนดให้เป็นลำโพงหลัก,คู่
หน้าโดยมีModelAbsoluteZeroเป็นลำโพงเซอร์ราวน์ด
และ Model Absolute Center เป็นลำโพงเซ็นเตอร์
กต็ามแต่ผมก็ยงัอยากจะลองฟงัเพลงกบัลำโพงคู่นี้ในแบบ
2-Channelอยู่ดี

ด้วยความคิดเดิมครับ, คือหากลำโพงคู่ไหนใช้ฟัง
เพลงได้ดี จะเอาไปใช้ดูหนังก็ย่อมดีตามด้วยเป็นธรรมดา
นั่นเอง

แรกที่จะลองก็ไม่ได้คดิอะไรมากกะวา่จะหาแอมป์ขนาด
กลางๆ สักตัวมาลองขับดู อย่างไรก็ตาม, ใจก็มีหวั่นๆ กับ
ตัวเลขค่าความไวที่บอก86dBอยู่หน่อยๆ เหมือนกัน

ทัง้นี้ก็เนือ่งเพราะจำได้วา่เคยมีประสบการณ์กบัลำโพง
เล็กๆ คู่หนึ่งมาก่อนเล็กขนาดสูงคืบกว่าๆ แค่นั้นเองเป็น
เล็กแบบที่เรียกว่า ‘เล็กจ้อย’ ได้เลย ที่ตอนแรกเมื่อได้มา
ก็คิดอย่างย่อหน้าก่อนนั้นแหละครับ คือกะจะหาแอมป์
ขนาดกลางๆ มาขบัเพราะเหน็บอกวา่แนะนำให้ใช้กบัแอมป์
20-100วัตต์แม้ใจจะแอบหวั่นอยู่หน่อยๆ เพราะบอกค่า
ความไวเอาไว้แค่ 86dB/W/m แต่ก็ยังไปหยิบเอาแอมป์
50W/rmsมาขับ

แล้วก็เป็นอย่างที่ใจหวั่นครับ คือแม้แอมป์จะขับเสียง
ออกมาให้สัมผัสได้ แต่ก็ได้แบบบอกให้รู้อยู่ในทีเหมือนกัน
ว่า-เอาไม่ค่อยจะอยู่นะ--เพราะเสียงที่ออกมาให้ได้ยินนั้น
เป็นแบบมีอั้นๆ กั๊กๆ ชวนให้รู้สึกอึดอัดอยู่หน่อยๆ คือไม่
ปล่อยหลุดออกมาแบบพรูพร่างแต่อย่างใดไม่ทันจบแทร็ค
ก็คิดจะเก็บฉากแล้วล่ะครับอย่างไรก็ตามก็ยังคงปล่อยให้
ทำงานร่วมกันไปเรื่อยๆ จนเกือบหมดแผ่น จึงเปลี่ยนเอา
แอมป์เครื่องอื่นมาลอง
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สุดท้ายมาลงเอยเอากับแอมป์ 180 วัตต์ ที่แค่แทร็ค
แรก แผ่นเดิม มันก็ให้คนละอารมณ์กันแล้ว จากที่แรก
ฟังเหมือนนักร้อง นักดนตรี เล่นร้องกันแบบขอไปทีหรือ
เหมือนทำงานไม่ได้กะตังค์ กลายมาเป็นกระฉับกระเฉง
ว่องไวเหมือนมีรางวัลใหญ่รออยู่เบื้องหน้าอย่างไร,ก็อย่าง
นั้นเลย

จงึเทีย่วนี้เพือ่ไม่ได้เปน็การเสยีเวลาหรอืเสยีอารมณ์อกี
ผมหยิบNADC375BEEมาต่อเข้าเลยทันที

แล้วแผ่นแรกที่หยิบมาลองคือAudiophile Female
Voices2ครับ

แม้ว่า The Absolute Tower คู่นี้จะยังไม่ผ่านระยะ
เวลาของการเบอร์น-อิน แต่จากสุ้มเสียงที่ให้ออกมาก็พอ
จะบอกให้ทราบถึงแนวทางที่มีทีท่าว่าเป็นลำโพง ‘คุณภาพ’
อีกคู่หนึ่งของค่ายนี้ได้เป็นอย่างดีเพราะจากที่ลองฟังแบบ
‘เอาเรื่อง’ ไล่ไปแต่ละแทร็คที่คือความเคยคุ้น พบว่าเสียง
ร้องที่ให้ออกมานั้นโดดเด่นด้วยความอวบอิ่ม ถึงพร้อมใน
รายละเอียดและที่น่าชื่นชมมากก็คือบรรยากาศเสียงที่ฟัง
ดูมีความเป็นธรรมชาติดีทีเดียว

คือมีความเป็นธรรมชาติของความเป็นดนตรีในความ
หมายของ Musicality นั่นแหละครับ แบบเต็มๆ อย่าง
น่าฟังมาก

ทำให้ฟังแล้ว,อดไม่ได้ที่จะคิดไปถึงคราวที่ได้ฟังNHT
ClassicSeriesหนแรกเมื่อหลายปีก่อนที่เจ้าหน้าที่ของ
NHT บินมา Demo’ ให้ฟังกันในฟังค์ชัน รูม ของ HIP
Hotel แห่งหนึ่งแถวๆ สาทร และคลับคล้ายคลับคลาว่า
ไปพูดคุยกับผู้คนของเขาเกี่ยวกับเรื่องดนตรีมากกว่าเรื่อง
เครือ่งเสยีงหรอืลำโพงดว้ยซำ้ไปทัง้นี้ก็เนือ่งเพราะในNHT
นั้นทราบมาว่าคนทำงานที่นี่ไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งไหนล้วน
แล้วแต่เป็นนักดนตรีทั้งสิ้นและได้ฟอร์มเป็นวงของบริษัท
ไปเล่นตามงานที่โน่นที่นี่ที่นั่นกันแถวๆ เมืองBenicia
และข้างเคียงที่อยู่ทางด้านตอนเหนือของแคลิฟอร์เนียจน
เป็นเรื่องธรรมดา

นั้นเอง, จึงไม่เป็นที่แปลกใจเลย ว่าทำไมเวลาพวก
เขาทำลำโพงออกมาแล้วจึงให้น้ำเสียงที่มีความเป็นดนตรี
ดีมากๆ 

มาก, ขนาดที่กล้าพูดถึงอนาคตของบริษัทผ่านทาง
ผลิตภัณฑ์ของพวกเขาว่า,Weliveordiebythesound
wemake!นั่นแหละครับ,ขนาดนั้นเลย

กลับมาที่TheAbsoluteTowerกันต่อนะครับ
จากแผน่รอ้งคราวนี้ผมหยบิสารพดัสารพนัแผน่ที่ลว้น

แล้วแต่เป็น‘แผ่นสามัญประจำห้อง’ทั้งสิ้นมาลองบ้างซึ่ง
ล้วนแล้วแต่เป็นแผ่นที่มีความคุ้น จนถึงคุ้นที่สุด กับทุกๆ 
แทรค็ในทกุๆ แผน่ที่หยบิออกมาไม่วา่จะเปน็TheEssence
of VienneseMusic หรืออย่าง Signature Audiophile
Instruments,DaveGrusinPresentsWestsideStory,
TheDaveBrubeckQuartet:TimeOutตลอดจนSuper
AnalogSoundofThreeBlindMiceเป็นอาทินั้นพบ

ว่าลำโพงคู่นี้ให้น้ำเสียงที่มีความเป็นดนตรีดีทีเดียว เป็น
นำ้เสยีงที่มีความสมบรูณ์อยา่งสมจรงิโดยเฉพาะกบัเครือ่ง
ดนตรีอะคูสติค ไม่ว่าจะเป็นเปียนโน หรือการกรีดเส้น
สายอะคูสติค กีตาร์ รวมทั้งเสียงเครื่องดนตรีในกลุ่ม
เพอรค์สัชนัให้ออกมาอยา่งนา่ฟงัมากรวมทัง้มีรายละเอยีด
และสามารถแยกแยะออกมาได้อย่างน่าชื่นชม

ภาพลกัษณ์ตา่งๆบนเวทีเสยีงไม่วา่จะเปน็ในแง่Image
หรือSoundstageตลอดจนFocusต่างก็สามารถให้ออก
มาได้ในระดับที่น่าพอใจ ทั้งๆ ที่ไม่ได้ขยับตำแหน่งตั้งวาง
ลำโพงอะไรมากนัก แค่คะเนว่าน่าจะเหมาะ ก็วาง ‘พลั๊วะ’
ลงไปยังจุดนั้นทันที ซึ่งนี้และเมื่อดูย้อนกลับไปถึงการตั้ง
วางตัง้แต่แรก(ที่ยงัไม่ได้เปลีย่นตำแหนง่อะไรเลย)ก็พบวา่
ภาพลักษณ์ต่างๆบนเวทีเสียง ไม่ว่าจะในแง่ Imageหรือ
SoundstageตลอดจนFocusต่างก็สามารถให้ออกมาใน
ระดับที่น่าพอใจ ซึ่งนี้, แสดงให้เห็นได้ชัดว่าลำโพงคู่นี้มิได้
ยุ่งยากในการหาตำแหน่งวางภายในห้องแต่อย่างใดเลย

ฟังๆ ไปแล้ว ให้รู้สึกได้ว่าเป็นลำโพงที่เป็นมิตรกับห้อง
เอามากๆ

ครับ,กล่าวโดยรวมแล้วTheAbsoluteTowerเป็น
ลำโพงที่น่าชื่นชมทีเดียว แม้ว่าจะเปิดฟังอยู่ในช่วง ‘ปรับ
เนือ้ปรบัตวั’กต็ามแต่ก็บง่บอกหรอืฉายแววของความเปน็
ลำโพงชั้นดีออกมาให้รับรู้ได้ใม่ยากเลย

ลองหาโอกาสไปฟังกันดูนะครับ
ผมเอง, ไว้เที่ยวหน้าหากมีโอกาสได้เอามาลองแบบ

เต็มๆในรูปแบบ5.1เมื่อไรจะรีบนำมาเล่าสู่กันฟังทันที
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Clash of The TiTans 
ผู้กำกับ:LouisLeterrier
นักแสดง:SamWorthington,
GemmaArterton,LiamNeeson,
RalphFiennes

เมื่อเทพซูสผู้เป็นราชาแห่ง
ทวยเทพในหุบเขาโอลิมปัส
(Olympus)เกิดกังขาในความ
เลื่อมใสศรัทธาของมนุษย์ที่มีต่อ
พระองค์เองเทพซูสจึงพยายาม
หาหนทางในการสั่งสอนผู้โง่เขลา
เหลา่นัน้ให้หนักลบัมาสวดภาวนา
ต่อพระองค์โดยมีน้องชาย
Hadesที่หวังยึดครองอำนาจ
และพลังสูงสุดแห่งทวยเทพ
คอยยุแยงและเสแสร้งว่าจะ
ช่วยเหลือพี่ชายZeusสงคราม
ระหว่างทวยเทพและมนุษย์จึง
ก่อเกิดสร้างความสูญเสียให้
กับPerseus(รับบทโดยSam
Worthington)ซึ่งเข้าใจว่าโดย
เนื้อแท้แล้วเขาคือมนุษย์ปุถุชน
ธรรมดาแต่ความเป็นจริงเขา
คือบุตรชายของเทพซูสผู้ถือ
กำเนิดบนโลกมนุษย์นั่นเองนี่
เป็นเนื้อเรื่องคร่าวๆของหนัง
เรื่องนี้ค่ะ

โดยรวมแล้วภาพหนัง
โพรดัคชันต่างๆของหนังเป็น
สิ่งที่ต้องยกย่องชมเชยเลยค่ะว่า
ทีมทำงานทำการบ้านมาดีมาก
เพราะจากข้อมูลที่ได้มาผู้กำกับ
LouisLeterrierต้องการสร้าง
ความต่างให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะ
เป็นทรงผมของเพอร์ซีอุสที่ใน
เวอร์ชันเดิม(หนังชื่อเดียวกัน
ในปี1981)จะผมยาวตามสไตล์
ชาวกรีกแต่ในฉบับปรับปรุงใหม่
นี้ทรงผมเปลี่ยนไปเป็นสกินเฮด
นอกจากจะต่างในเรื่องทรงผม
แล้วยังมีความแตกต่างใน
ส่วนของตัวละครที่ปรับให้ดูเข้า
กับเทคนิคสมัยใหม่อาทิตัว
Medusaซึ่งในตำนานตัวเมดูซ่า
เป็นสาวงามแต่ด้วยความท่ีละเมิด
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวิหารอะเธนา
ทำให้เธอต้องคำสาปกลายเป็น

ผู้หญิงที่มีหน้าตาอัปลักษณ์มี
ผมและลำตัวเป็นงูแต่สำหรับ
เวอร์ชันนี้การถ่ายทอดลักษณะ
ความเป็นเมดูซ่าจากปากของ
Ioมนุษย์กึ่งเทพอีกคน(รับบท
โดยGemmaArterton)ที่โดน
คำสาปเช่นกันเธอเป็นผู้ที่คอย
เฝ้าดูความเป็นมาเป็นไปของ
เพอร์ซีอุสและเธอยังเป็นผู้
อธิบายเรื่องราวชีวิตน่าเศร้า
ของเมดูซ่าที่ต้องคำสาปให้คน
ดูรู้สึกเห็นใจในชะตากรรมของ
เมดูซ่า

การเดินทางต่อกรกับเหล่า
ปิศาจร้ายของเพอร์ซีอุสดูแล้ว
น่าจะยิ่งใหญ่มากกว่านี้นะคะ
ตามเรื่องราวจากตำนานแต่
หนังพยายามยัดเยียดทุกสิ่งทุก
อย่างให้กับคนดูในเวลาเพียง2
ชั่วโมงนั่นทำให้ตัวหนังมีความ
น่าสนใจน้อยลงความสัมพันธ์
ของตัวละครไม่เข้มข้นมีที่มา
แต่ไม่มีที่ไปเช่นในส่วนความ

สัมพันธ์ที่ก่อเกิดระหว่างไอโอกับ
เพอร์ซีอุสไม่ได้บ่งบอกเอาไว้
เลยว่าทั้งสองชอบพอกันเพราะ
ในหนังการแสดงของนักแสดง
ทำให้เราเข้าใจว่าAndromeda
(AlexaDavalos)เจ้าหญิงแห่ง
เมืองอาร์กอสน่าจะครองรัก
กับเพอร์ซีอุสมากกว่าและในตัว
บทได้พยายามถ่ายทอดอารมณ์
ความเข้มแข็งของวีรบุรุษแต่ก็
ยังแทรกอารมณ์ขันให้คนดูได้
หัวเราะกันบ้างเพื่อไม่ให้เครียด
จนเกินไปค่ะ

นอกจากนี้สิ่งที่น่าเสียดาย
กับการทำเอฟเฟ็คท์ที่ผู้กำกับ
ภูมิใจนำเสนอเสียเหลือเกิน
เห็นจะเป็นตัวคราเคนที่ออก
มาได้นิดเดียวก็ต้องตาย(อย่าง
ง่ายดาย)และมีบทบาทสำคัญ
ที่ทำให้พระเอกของเราดำเนิน
เรื่องราวได้ทันใจแต่สิ่งที่น่า
ยกย่องนอกจากเรื่องความขยัน
ของทีมงานแล้วการใช้ซาวน์ด

เอฟเฟ็คท์ก็มีส่วนทำให้หนังน่าดู
ขึ้นมาได้อีกระดับนึงและต้อง
บอกว่าเป็นหนังที่ไปดูมาแล้วก็
ไม่เสียดายเงินแน่นอนค่ะโดย
เฉพาะถ้าไปดูเพื่อความบันเทิง
และที่สำคัญไปดูงานสเปเชียล
เอฟเฟ็คท์เจ๋งๆ อีกเรื่อง

■

shuTTer island 
ผู้กำกับ:MartinScorsese
นักแสดง:LeonardoDiCaprio,
MarkRuffalo,BenKingsley,
MichelleWilliams,Maxvon
Sydow

จากผู้กำกับเจ้าของรางวัล
ออสการ์MartinScorsese
ShutterIslandคือเรื่องราว
ความลึกลับสุดหลอนและความ
ตื่นเต้นชวนให้เราลุ้นระทึกอยู่
ตลอดตามกำหนดเดิมShutter
Islandจะต้องออกฉายเดือน
ตุลาคมปีที่แล้วค่ะแต่พาราเมาธ์
ตัดสินใจเลื่อนออกไปเพื่อเก็บ
งบประมาณไว้อัดโพรโมทให้หนัง
มีลุ้นในเวทีประกาศรางวัลของ
สถาบันต่างๆในปี2010เพราะ
ปี2009คู่แข่งน่ากลัวทั้งนั้นเลย
ค่ะไม่ว่าจะเป็นHurtLocker,
AvatarหรือCrazyHeart

เกาะชัทเตอร์เป็นที่ตั้งของ
โรงพยาบาลสำหรับอาชญากร
โรคจิตในปี1954ที่สงคราม
เย็นยังคงคุกรุ่นตำรวจศาล
TeddyDaniels(Leonardo
DiCaprio)ผู้ได้รับการเสนอชื่อ
ชิงสามรางวัลอะคาเดมีอวอร์ด)
และคู่หูใหม่ของเขาChuckAule
(MarkRuffalo)ได้ถูกเรียกตัวไป
ยังเกาะแห่งนี้เพื่อสืบสวนการ
หายตัวไปจากห้องขังอย่างลึกลับ
ของฆาตกรผู้ชาญฉลาดภายใน
โรงพยาบาลAshecliffeที่มี
การรักษาความปลอดภัยอย่าง
เข้มงวดท่ามกลางจิตแพทย์
และคนไข้โรคจิตบนเกาะที่ห่าง
ไกลผู้คนพวกเขาได้เจอกับ
บรรยากาศแปลกประหลาดที่

M o v i e  R e v i e w  ■   แก้มบุ๋ม
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ผันแปรเสมอที่บ่งบอกให้พวก
เขารู้ว่าไม่มีสิ่งใดเป็นอย่างที่
เห็นเมื่อเฮอร์ริเคนพัดถล่ม
เกาะชัทเตอร์การสืบสวนก็คืบ
หน้าอย่างรวดเร็วแต่ยิ่งพายุทวี
ความรุนแรงมากขึ้นปริศนา
และความน่าสงสัยก็ยิ่งทวีความ
น่าตื่นตะลึงและน่าสะพรึงกลัว
มากขึ้นเรื่อยๆ เท็ดดีย์เริ่มรู้สึก
ว่ายิ่งเขาล้วงลึกลงไปในเรื่อง
ราวนี้มากขึ้นเท่าไหร่เขาก็จะยิ่ง
ถูกบีบให้ต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่
เขากลัวที่สุดมากขึ้นเท่านั้นและ
เขาก็รู้ตัวว่าบางทีเขาอาจไม่มี
ชีวิตรอดกลับออกไปจากเกาะแห่ง
นี้ก็เป็นได้

■

นาคปรก
ผู้กำกับ:ภวัตพนังคศิริ
นักแสดงนำ:สมชายเข็มกลัด,เรย์
แม็คโดแนลด์,ปิติศักด์ิเยาวนานนท์,
อินทิราเจริญปุระ,สะอาดเปี่ยม-
พงศ์สานต์และรัชนูบุญชูดวง

การที่จะทำภาพยนตร์ซัก
เรื่องที่เกี่ยวกับความศรัทธา
ความเชื่อความเคารพหรือ
แม้แต่กระทั่งเรื่องของความ
รักของคนในชาติมันเป็นเรื่อง
ที่ละเอียดอ่อนมากๆ เลยนะคะ
โดยเฉพาะเรื่องของศาสนาจึง
ไม่ต้องแปลกใจเลยที่นาคปรก

ภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
ของพระพุทธศาสนาจะถูก
เข้มงวดทางสังคมหรือองค์กรที่
เกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก

หนังสะท้อนสังคมที่กล้า
ตีแผ่มุมมืดของศาสนาจนกอง
เซ็นเซอร์ท้วงติงเกี่ยวกับเนื้อหา
ของหนังที่มีความรุนแรงเกรง
ว่าถ้าเข้าฉายสู่สาธารณชนแล้ว
อาจจะไม่เหมาะสมแต่ในมุม
ส่วนตัวเห็นว่าไม่ว่าจะสื่อทีวี
หรือสื่อภาพยนตร์ก็เป็นแค่สิ่งที่
จะถ่ายทอดออกมาให้คนได้รับรู้
เท่านั้นเองแต่ในเรื่องของการ
ปฏิบัติมันอยู่ที่จิตใต้สำนึกของ
คนแต่ละคนมากกว่าว่าจะเลือก
ประพฤติตนอย่างไรภาพยนตร์
เป็นแค่ส่วนนึ่งในการถ่ายทอด
เรื่องราวเท่านั้นผิดชอบชั่วดีอยู่
ที่ตัวเรากำหนดเองมากกว่าค่ะ

นาคปรกเป็นภาพยนตร์ที่
นำเสนอด้านมืดของจิตใจคนที่
เอาศาสนามาเป็นตัวกำบังสิ่งไม่
ดีของตนนาคปรกแรงตั้งแต่
รูปโพสเตอร์แล้วค่ะภาพชายหัว
โล้นเหมือนพระใส่สบงของพระ
แต่ถือปืนหรือหนังตัวอย่างที่
มีฉากเอาปืนจ่อหัวพระซึ่งเป็น
ความรุนแรงที่ชาวพุทธรับไม่ได้
แน่นอนนาคปรกจึงถูกระงับ
การฉายไว้ก่อนเป็นเวลาถึง3

ปีด้วยกันแต่ด้วยความอดทน
ของคุณภวัตพนังคศิริผู้กำกับ
ภาพยนตร์ที่ได้พยายามแสดง
ให้เห็นว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่
ได้เป็นภาพยนตร์ที่มาทำลาย
ศาสนาแต่เป็นภาพยนตร์ที่มา
ช่วยส่งเสริมศาสนาด้วยซ้ำมีการ
หอบหนังเรื่องนี้ไปให้องค์กรที่
เกี่ยวข้องดูแล้วดูอีกอธิบายที่มา
ที่ไปของทุกฉากทุกตอนซ้ำแล้วซ้ำ
เล่าในที่สุดภาพยนตร์จึงได้ออก
ฉายซักที

นาคปรกเป็นเรื่องของโจร
3คนที่ไปปล้นเงินมาเป็น
จำนวนมากแล้วได้นำไปซ่อนไว้
ที่บ่อร้างแห่งหนึ่งแต่เมื่อระยะ
เวลาผ่านไปพวกโจรต้องการไป
นำเงินนั้นกลับมาปรากฏว่าบ่อ
ร้างแห่งนั้นได้ถูกโบสถ์สร้างทับ
ไปแล้วพวกเขาจึงจำเป็นต้อง
“ปล้นผ้าเหลือง”แฝงตัวมาเป็น
พระเพื่อขุดเอาเงินที่ซ้อนไว้คืน
มาให้ได้

ฉากที่คิดว่าแรงๆ นั้นเมื่อดู
ตามเหตุและผลแล้วก็เป็นฉาก
ที่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นักซึ่งเป็น
ฉากที่สมเหตุและสมผลดีแล้ว
ในด้านการแสดงก็ต้องยกย่อง
ให้นักแสดงทั้ง3คนแสดง
ได้ดีมากๆ อย่างไม่มีที่ติถ้าคิด
ตามหลักศาสนาที่เกี่ยวกับเรื่อง
ของ“บัวสี่เหล่า”แล้วบัวที่อยู่ใต้
โคลนตมต้องยกให้บทของเรย์
แมคโดนัลด์ที่เล่นเป็นตัวสิงห์
ซึ่งบทของสิงห์นั้นเป็นคนที่เลว
มาก(ขออภัยที่ใช้คำไม่สุภาพ
นะคะแต่บทเป็นอย่างนั้นจริงๆ )
เลวชนิดที่ว่าไม่มีที่ติเลยจริงๆ 
ไม่น่าเชื่อว่าเรย์ที่มักสวมบท

พระเอกมาแล้วหลายเรื่องก็มี
ความสามารถเล่นบทอย่างนี้
ซะแตกกระจุยส่วนบัวใต้น้ำก็
ต้องยกให้เต๋าสมชายเข็มกลัด
เพราะบทป่านที่เขาได้รับแม้ว่า
จิตใจเขาจะมีด้านมืดอยู่มากแต่
เขาก็พ้นจากโคลนตมมาแล้วเขา
ยังนึกถึงแม่ที่เป็นผู้มีพระคุณกับ
เขาสูงสุดเขายังนึกถึงบุพการีใน
บางครั้งส่วนบัวปริ่มน้ำก็ต้อง
เป็นบทของปอที่เต้ปิติศักดิ์
เยาวนานนท์รับไว้แม้ว่าจะมี
ส่วนหนึ่งที่อยู่ในน้ำตลอดเวลา
แต่ก็มีส่วนหนึ่งที่พ้นน้ำแล้ว

ปอแม้จะมีหลงทางไปบ้าง
บางครั้งแต่ก็เป็นคนเดียวที่รู้
เรื่องของความผิดชอบชั่วดีเป็น
อย่างดีและมีปอเพียงคนเดียว
ที่จะพัฒนาไปเป็นบัวที่พ้นน้ำได้
อ่อ...ยังมีบัวใต้โคลนตมอีกคนใน
บทของ“น้ำผึ้ง”ที่แสดงโดย
ทรายเจริญปุระเธอก็แสดง
เป็นบัวใต้โคลนตมได้ดีจริงๆ 
นอกจากนี้ยังมีบัวใต้น้ำอีกคนที่
หลุดออกมาจากโคลนตมแล้วแต่
ก็ยังมีความโลภอยู่นั่นก็คือพระ
รุ่นใหญ่ที่เราคิดว่าเขาดีที่สุดแต่
ในส่วนลึกๆ แล้วเขาก็แค่บัวใต้
น้ำคนหนึ่งนั่นเองตรงนี้แหละ
ค่ะที่กล่าวได้ว่า“คนชั่วที่แฝงอยู่
ในหมู่คนดีได้อย่างแนบเนียน...”
ในภาพยนตร์เรื่องนี้แสดงให้เห็น
ว่าจุดจบของผู้ที่ทำไม่ดีแต่ละคน
ก็ได้รับผลกรรมตามที่ตัวเองได้
ก่อไว้และเมื่อหนังจบแล้วท่าน
จะเชื่อว่าศาสนาไม่ได้เสื่อมหรอก
ค่ะคนต่างหากที่เสื่อม
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ฉบับนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศ
แนะนำเกมส์กันบ้างนะครับ

หลังจากที่ส่วนใหญ่แนะนำเกมส์
Actionเน้นแนวยิงกันมันส์ๆ 
มาโดยตลอดก็กำลังจะเบื่อกัน
บางท่านก็บอกว่าเล่นเกมส์เดิน
ยิงจำพวกFPSแล้วเวียนหัวจะ
อาเจียรให้ได้อยากให้แนะนำ
เกมส์แนวอื่นๆ กันบ้าง

ก็เข้าทางสิครับพอดีช่วง
หลังนี่ผู้เขียนได้พยายามทำตัว
เป็นคนล้ำสมัยวัยรุ่นหัดไป
ใช้เว็บFacebookกับเขาอยู่
เหมือนกันก็ถึงกับทึ่งไปเลยครับ
กับการสร้างสังคมจำลองของคน
ยุคใหม่เดี๋ยวนี้ที่เรียกว่า“ขี้เหงา”
กันอย่างน่าแปลกใจซึ่งผมเอง
ก็ยังงงและไม่เข้าใจว่าทำไมเรา
จะทำอะไรไม่ว่ากินข้าวเข้าห้อง
ส้วมก็ต้องออกมาบอกผู้คนผ่าน
ทางหน้าFacebookกันด้วย

หรือคนเราเดี๋ยวนี้กลัวไม่มี
เพื่อน

ผมเป็นคนโบราณครับยึด
ติดกับคำสอนที่ว่ามีเพื่อนตาย
คนเดียวดีกว่ามีเพื่อนกินหลาย
ร้อยครับผมเลยไม่ค่อยเห็น

ความสำคัญของระบบFacebook
นี่เท่าไหร่ว่าง่ายๆตรงๆว่าคน
โบราณอย่างผมอยู่คนเดียวก็
ไม่ตายครับมีหนังสือดีๆเล่มนึง
กับเพลงเพราะๆฟังก็พอแล้วผิด
กับเด็กสมัยนี้ครับนั่งรออะไร
นานๆ หรือแม้กระทั่งนั่งอยู่
กลางโต๊ะกินข้าวกับผู้หลักผู้ใหญ่
ไม่ได้ต้องคว้าโทรศัพท์ที่มีปุ่ม
เล็กจนแทบต้องส่องกล้องจาก
นั้นก็รัวๆ ๆๆๆๆๆๆเหมือน
คนบ้าเพื่อที่จะส่งข้อความไปลง
FacebookหรือTwitterของตัว
เองเพื่อบอกให้โลกรู้ว่าเมื่อกี้
ฉันได้ไปอึไปฉี่ที่ไหนเห็นแล้ว
ก็รู้สึกตลกดีทำไมคนเราเดี๋ยวนี้
ไม่ชอบความเป็นส่วนตัวกัน?
และที่สำคัญคือทำไมถึงไม่รู้
กาลเทศะกัน?

พูดมากไปเดี๋ยวโดนด่าครับ
Facebookนั้นเป้าหมายแรก
เริ่มเขาดีครับเพื่อให้คนที่ห่าง
ไกลได้มาพบมาเจอกันสอบถาม
สารทุกข์สุขดิบหลายครั้งที่เพื่อน
ที่ห่างหายกันไปแต่วัยเยาว์ก็มา
เจอกันยามเริ่มชราเป็นความ
สุขของคนที่ได้ใช้ครับผมเข้าใจ

ว่าคนคิดเขาก็ตั้งใจจะให้ใช้แบบนี้
กันแหละครับคือการเอาตัวตน
ของเราไปออกสู่โลกภายนอกให้
เพื่อนฝูงคนรู้จักได้มาพบมาเจอ
มาบอกเล่าเก้าสิบถึงความเป็นไป
ไม่ใช่เข้าห้องส้วมก็ถ่ายรูปเอามา
ลงFacebookกินข้าวก็ถ่ายรูป
มาลงFacebookปวดอึก็ต้องมา
เล่าลงFacebookหรือกลายมา
เป็นเสพย์ติดFacebookจนไม่
เป็นอันทำมาหากิน

แบบนั้นเขาเรียกว่าตีความ
หมายผิดครับ

ถ้าคุณใช้งานมันเป็นคุณจะ
พบว่าFacebookนั้นช่วยเสริม
เวลาว่างของคุณให้เป็นประโยชน์
ครับอย่างเรื่องเกมส์นี่เขาก็มี
ให้บริการเล่นกันฟรีๆ อยู่หลาย
เกมส์แถมเล่นแล้วสนุกแม้
จะไม่อลังการณ์งานสร้างอะไร
มากมายแต่ก็ให้ความบันเทิง
ฝึกฝนความคิดการวางแผนได้
ดีทีเดียว

เกมส์ในFacebookนั้น
แน่นอนว่าเป็นเกมส์Online
ครับคือต้องมีInternetถึง
จะเล่นได้และอินเตอร์เน็ทก็

ควรเป็นแบบHiSpeedสัก
หน่อยจะได้ตอบสนองต่อการ
เล่นที่รวดเร็วพอเพราะเชื่อผม
เถอะคุณไม่มีทางที่จะสมัครเล่น
แค่เกมส์เดียวหรอกเพราะเขา
มีให้เลือกมากมายเป็นสิบเกมส์
แต่ละเกมส์มีสมาชิกคนเล่นเป็น
สิบล้านคนทั่วโลก

ผมได้ไปลองลงลองเล่น
ลองทำความรู้จักเกมส์ใน
Facebookมาสี่เกมส์-สนุกดี
ครับทำงานไปเปิดไปเช็คดูโน่น
ดูนี่ไปก็เพลิดเพลินผ่อนคลาย
อารมณ์ดี

เ ล่ น  เ ก ม ส์ ( ฟ รี ) ใ น

กั น  ดี  ก ว่ า

Café World

เริ่มจากอันแรกคือCafé
Worldครับอันนี้ยังเป็นเกมส์
ในระดับBeta(ทดลองเล่น)อยู่
หลักๆ คือเป็นเกมส์แนวบริหาร
ร้านอาหารครับแต่ไม่ได้เจาะลึก

G a m e  R e v i e w  ■   ‘Mr. Low Spec’
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มากมายอะไรวิธีการก็ง่ายๆคือ
เริ่มต้นสร้างร้าน,จ้างคนเสิร์ฟ
(ชื่อก็มาจากเพื่อนในFacebook
ของเรา)แล้วก็ลงมือทำอาหาร
โดยจุดประสงค์หลักๆ คือหาเงิน
เข้าร้านจากการขายอาหารเพื่อ
นำมาปรับปรุงขยายร้านแต่ง
ร้านไปเรื่อยๆ เพื่อให้ได้ร้านที่
ใหญ่โตสวยงามแต่การหาเงิน
นี่ไม่ใช่จะง่ายๆนะครับคุณต้อง
พยายามที่จะทำให้ร้านคุณได้รับ
ความนิยมในหมู่ลูกค้าด้วยการ
ทำอาหารที่ตรงความต้องการ
แต่งร้านที่ดีพอเสิร์ฟให้รวดเร็ว
ไม่ทำให้ลูกค้าหงุดหงิดซึ่งเกมส์
จะมีอยู่ค่าหนึ่งเรียกว่าBuzz
Rateหรือคะแนนแบบปากต่อ
ปากที่ลูกค้าเล่าต่อๆ กันไปค่านี้
ถ้ามากเท่าไหร่คนก็แน่นร้าน
เท่านั้นคนแน่นร้านมากก็ขาย
ดีเงินก็มาเยอะ

แต่ถ้าแน่นมากบริการไม่
ทั่วถึงอาหารซ้ำซากไม่เหมาะ
BuzzRateก็จะตกคนก็น้อยลง
เงินก็ได้น้อยลงนั่นเอง

ความสนุกของเกมส์นี้
อยู่ตรงนี้ครับพยายามที่จะ

ผสมผสานให้BuzzRateสูง
มีลูกค้าเยอะแต่เราเองก็ต้อง
ตอบสนองต่อความต้องการได้
ดีพอคำนวณเวลาในการทำ
อาหารให้เหมาะเพราะอาหาร
แต่ละแบบนั้นมีระยะเวลาในการ
ทำที่ไม่เท่ากันถ้าทำเร็วก็เสิร์ฟ
ได้น้อยถ้าทำช้าก็เสิร์ฟได้มาก
อาหารส่วนใหญ่ทำกันนานหลาย
ชั่วโมงหรือเป็นวันสองวัน
ดังนั้นต้องคำนวณดีๆเพราะ
จำนวนเตาจะมีจำกัดและคุณไม่
ได้สามารถที่จะทำอาหารเท่าที่
คุณต้องการได้

ด้วยข้อจำกัดต่างๆเกมส์
นี้จึงเป็นเกมส์ที่เล่นสนุกและ
ท้าทายครับดูเรียบง่ายแต่ต้อง
ใช้ความคิดวิเคราะห์คำนวณ
กันเอาเรื่องทีเดียวหากเรา
ต้องการทำร้านอาหารที่ประสบ
ความสำเร็จนี่จึงเป็นเกมส์ที่ผม
ชอบมากที่สุด

Mafia Wars

อันนี้น่าจะเป็นเกมส์ที่ได้รับ
ความนิยมสูงสุดของFacebook
ครับด้วยคนเล่นหลายสิบล้าน

คนกับการเล่นเกมส์แนวๆ
คล้ายเกมส์กระดานนั่นแหละ
ครับตัวเกมส์นั้นเริ่มจากการให้
เราคือโจรกระจอกต่ำต้อยแล้ว
พยายามที่จะไต่เต้าขึ้นไปเป็น
เจ้าพ่อMafiaประมาณนั้นนะ
ครับเราจะเริ่มต้นด้วยไม่มีสัก
บาทแล้วก็คอยรับงานที่ก็เริ่มต้น
จากงานกระจอกๆ เช่นไล่ตะเพิด
กุ๊ยตีหัวสุนัขอะไรประมาณนั้น
ไปเรื่อยๆ แล้วงานก็จะเพิ่มความ
ยากขึ้นเรื่อยๆ งานยิ่งยากเงิน
ก็ยิ่งเยอะ

จากนั้นเราก็เริ่มสะสมเงิน
ครับงานแต่ละงานนั้นเราจะ
ทำได้เราก็ต้องมีค่าEnergyที่
พอเพียงถ้าค่าEnergyนี่ไม่พอ
ก็จะทำงานไม่ได้แล้วค่าEnergy
นี้เราต้องใช้เวลารอให้มันเต็มเอง
ครับทำงานนึงมันก็จะพร่องไป
เรื่อยๆ พอหมดก็ต้องรอโดย

ระหว่างที่รอเราก็หาส่วนอื่นทำ
ไปเพื่อเก็บเงินพร้อมเก็บความ
มีอำนาจไปเรื่อยๆ ทำตัวให้ใหญ่
ขึ้นหาสมัครพรรคพวก(จาก
เพื่อนๆในFacebook)แล้วยก
พวกไปตีคนโน้นคนนี้ประกาศ
ศักดาความยิ่งใหญ่ไปเรื่อยๆ 
จนถึงระดับเจ้าพ่อสุดๆ ในที่สุด

เห็นแบบนี้ก็ไม่ได้เล่นง่าย
นะครับเกมส์นี้ข้อจำกัดเยอะ
หลักๆ เป็นข้อจำกัดที่จะทำให้
คนที่ติด“เสียเงิน”จริงๆ ครับ
เพราะเช่นเมื่อเราอยากจะทำงาน
โน้นงานนี้แต่ติดที่ว่าEnergy
ไม่ถึงอาวุธไม่ครบเงินไม่พอ
เราก็ต้องซื้อกันครับที่ซื้อนี่คือ
เสียเงินรูดบัตรกันจริงๆ นะครับ
ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ผมไม่เห็น
ด้วยเกมส์นี้(หรือเกมส์อื่นๆใน
Facebook)จะไร้ค่าไปในทันทีที่
คุณควักตังค์จริงๆของคุณจ่าย
เงินเพื่อซื้อความสะดวกหรือ
เอาชนะอุปสรรคครับการเอา
เงินจริงๆ ไปซื้อของเพื่อให้ผ่าน
ภารกิจนั้นไม่ต่างอะไรกับการ
เอาสูตรโกงมาใส่ไปในเกมส์ซึ่ง
ผมไม่เห็นด้วยเพราะมันไม่
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ท้าทายเอาเสียเลยดังนั้นเล่น
เกมส์แนวนี้จะให้มันส์ต้องไม่
เสียเงิน(จริงๆ )ครับแต่ไปเสีย
เงินเก๊ๆ ในเกมส์น่ะเท่าไหร่เท่า
กันจ่ายไปเถอะหากมันจะทำให้
คุณได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง
หรือชนะBossในแต่ละด่าน

จริงๆ MafiaWarsนี่ยัง
มีปลีกย่อยอีกเยอะมากๆ ครับ
เพราะเป็นเกมส์ที่ได้รับความ
นิยมมากๆ ลูกเล่นลูกชนเยอะ
เหลือเกินผมยังตามไม่หมดครับ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหาของ
หาเงิน(ในเกมส์)หาพรรคพวก
หาConnectionต่างๆมีเยอะ
แยะมากมายครับและตัวเกมส์
เองก็จะมีการเร่งเร้าคุณให้เสีย
เงิน(จริงๆ )อยู่บ่อยๆ ซึ่งต้อง
ระวังเป็นอย่างยิ่งครับของพรรค์
นี้หากติดกันขึ้นมาจนเกินงาม
แล้วมันจะกินเงินคุณอย่างไม่
สิ้นสุดทีเดียว

Roller Coaster Kingdom

เกมส์แนวสร้างสวนสนุก
ครับยังอยู่ในระดับBeta
เหมือนกันคือเพิ่งเริ่มต้นครับ

ลักษณะการเล่นก็คล้ายๆ เกมส์
CaféWorldนั่นแหละครับ
เพียงแต่เปลี่ยนอาหารมาเป็น
เครื่องเล่นแทนสิ่งที่คุณต้อง
ทำคือสร้างสวนสนุกจากพื้นที่
เปล่าๆ ให้กลายมาเป็นสวนสนุก
ที่ยิ่งใหญ่และประสบความสำเร็จ
ซึ่งเป้าหมายก็คือรายได้จาก
การขายตั๋วให้คนเข้ามาเที่ยวชม
นั่นเอง

การเล่นก็คือคุณต้องเลือก
ที่จะสร้างเครื่องเล่นในสวนสนุก
จากนั้นก็ชักชวนคนมาเล่นรอ
เก็บเงินรออัพเกรดเครื่องเล่น
ขยายขนาดของสวนสนุกเพิ่ม
เครื่องเล่นเก็บเงินสร้างธีม
ของสวนให้สวยงามโดดเด่นโดย
เป้าหมายสูงสุดคือทำสวนสนุก
เล็กๆ ของคุณให้ใหญ่โตประสบ
ความสำเร็จ

แนวทางการเล่นมาแบบ

เดียวกับCaféWorldครับคือ
สร้างเครื่องเล่นแทนอาหารจาก
นั้นก็ต้องเรียกคนมาเที่ยวการ
เรียกแต่ละครั้งเราก็ต้องเสียเงิน
ไปจ้างรถมารับรถแต่ละแบบ
ก็จะมีระดับจำนวนคนยิ่งคน
เยอะก็ยิ่งต้องจ่ายแพงและการ
เดินทางมาถึงก็ยิ่งนานถ้าจะให้
เร็วก็ได้คนน้อยหากคนเยอะก็
เก็บเงินได้เยอะการเก็บเงินไป
เรื่อยๆ ก็จะเก็บพร้อมคะแนนที่
จะส่งคุณข้ามLevelไปเรื่อยๆ 
พอปลดล็อคLevelใหม่ๆ ก็
หมายถึงคุณก็จะปลดล็อคเครื่อง
เล่นใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
มาลงทุนเพิ่มเข้าไปเพื่อดึงดูดคน
ได้มากขึ้นไปเรื่อยๆ นั่นเอง

ความสนุกก็อยู่ตรงที่ว่าคุณ
ได้บริหารสวนสนุกแบบง่ายๆ
บาลานซ์ความต้องการให้เหมาะ
จัดเลย์เอาท์ให้ดีตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าให้เหมาะ
เพราะสร้างสวนสนุกไม่ได้มีแต่
เครื่องเล่นอย่างเดียวคุณต้อง
เตรียมร้านอาหารขายน้ำขาย
ขนมไว้รองรับลูกค้ามีที่จอดรถ
ทำความสะอาดบริการให้ดีและ

พยายามให้ลูกค้าอยู่ได้นานที่สุด
เพื่อที่จะได้รีดเงินจากพวกเขา
เยอะๆ ซึ่งมันก็คือหลักการเดียว
กับสวนสนุกในโลกของความเป็น
จริงเขาทำกันนั่นแหละครับ

ข้อเสียของเกมส์นี้ก็เช่น
เดียวกับเกมส์อื่นๆคือมีการ
นำเสนอให้ซื้อItemกันด้วย
เงินจริงๆ มากเกินไปคนที่ติด
มากๆจะอดไม่ได้ที่ต้องเสียเงิน
ซื้อคนเที่ยวหรือซื้อเครื่องเล่น
หรือItemพิเศษอื่นๆ เพื่อให้
เล่นเกมส์ได้ง่ายขึ้นซึ่งรับรอง
ว่าหากคุณทำแบบนั้นมันไม่สนุก
แน่เล่นเกมส์แนวนี้ต้องประสบ
ความสำเร็จโดยไม่ต้องเสียงเงิน
(จริงๆ )สักบาทเดียวครับเมื่อ
ไหร่ที่คิดว่าต้องเสียแน่ให้เลิก
เล่นไปเลยเพราะมันไม่ใช่เรื่อง
คอขาดบาดตายอะไร

อ้อเกมส์นี้ยังไม่ราบรื่นนะ
ครับกินทรัพยากรมากทีเดียว
คือเวลาที่มีคนเยอะๆ ในสวน
นี้เกมส์จะกระตุกและหลุดบ่อย
แฮ็งค์บ่อยเอาเรื่องทีเดียวก็คง
ยังเป็นช่วงBetaกันอยู่แหละ
ครับ
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Special Forces

เกมส์สุดท้ายที่ผมไปลองเล่น
ดูตอนแรกนึกว่าจะออกแนว
ต่อสู้ครับที่ไหนได้นี่ก็คือเกมส์
MafiaWarsแบบย่อมๆนั่นเอง
เรื่องราวและการเล่นก็แทบจะ
เหมือนกันทุกประการครับแต่
เนื้อเรื่องจะเปลี่ยนให้เราเป็น
หน่วยรบพิเศษทำงานออกแนวๆ
สายลับแนวSWATแนวหน่วย
ปฏิบัติการณ์พิเศษครับมีทั้ง
แบบต่อต้านผู้ก่อการร้ายแบบ
ดักฟังอะไรแบบนั้นการเล่นก็
ออกคล้ายๆ กับMafiaWarsครับ
คือสะสมเงินและประสบการณ์
รวมถึงระดับชั้นไปเรื่อยๆ ความ
ยากก็จะเพ่ิมไปตามLevelต่างๆ
ซึ่งผมเห็นแล้วก็ไม่ต่างกันมาก
และความหลากหลายของเกมส์
นี้ออกจะน้อยไปนิดครับแต่เอา
ไว้เล่นเป็นเกมส์เสริมก็จะสนุกดี

เหมือนกันครับโดยเฉพาะเวลา
เราไปท้าคนเล่นอื่นๆ ตีกันชนะ
บ้างแพ้บ้างก็สนุกดี

นอกจากสี่เกมส์ที่ผมมา
แนะนำนี้จริงๆ แล้วก็ยังมีเกมส์
อื่นๆอีกนะครับที่น่าเล่นน่าลอง
ที่เห็นคนนิยมกันมากอีกก็เช่น
Farmvilleที่ดูไปแล้วก็ออกจะ
เป็นแนวสร้างฟาร์มปศุสัตว์ของ
ตัวเองครับเลี้ยงสัตว์หาเงินอะไร
ประมาณนั้น

จริงๆ แล้วความสนุกของ
เกมส์ที่อยู่ในFacebookนี้
หลักๆ ก็คงอยู่ที่การได้ฝึกสมอง
ประลองความคิดครับแน่นอน
ว่าเกมส์ง่ายๆฟรีๆ คุณคงจะ
คาดหวังกราฟิคเลอเลิศอะไร
ไม่ได้เกมส์ทั้งหมดเป็นFlash
เกมส์ง่ายๆหรืออย่างMafia
Warsนั้นก็เหมือนระบบWeb
ธรรมดาไม่มีการเคลื่อนไหว
ของภาพใดๆแต่ความสนุก
และท้าทายนั้นกลับมีให้อย่าง
น่าแปลกใจและทำให้ผู้เล่นนั้น
เกิดอาการ“ติด”ได้อย่างไม่ยาก
และเมื่อติดแล้วขอบอกว่าเลิก
ยากครับเกมส์ทุกเกมส์เมื่อคุณ

เปิดเกมส์แล้วมันจะไม่หยุดนะ
ครับมันจะไหลไปเรื่อยๆ จนคุณ
เลิกAccountกับFacebook
นั่นแหละไม่มีการหยุดชั่วคราว
ไม่มีการPauseแม้คุณจะlog
outออกไปแล้วแต่เกมส์มันก็
จะดำเนินไปอยู่ตลอดเวลานี่คือ
ความสนุกอีกส่วนที่เราจะต้อง
มาลุ้นว่าเช้านี้เราเปิดขึ้นมา
แล้วอาหารที่เราทำไว้เมื่อวาน
มันจะเสร็จทันไหม,เหลือพอไหม,
หมดไหมหรือเน่าเสียไหมหรือ
เกมส์SpecialForcesจะมีใคร
แอบมาตีหัวขโมยเงินเราไปไหม
อะไรแบบนั้นซึ่งก็ทำให้มีความ
ตื่นเต้นดีเหมือนกัน

ทีนี้อันตรายของการเล่น
เกมส์แบบนี้นั้นคือการ“ติด”นี่
แหละเพราะพอคนเล่นติดผู้
คิดเกมส์เขาจะเตรียมการเรียก
เงินจากคุณเอาไว้แล้วเอาเป็น
ว่าผมเชื่อว่าต้องมีคนจำนวน
มากที่เล่นแล้วติดแล้วใช้เงินสด
แท้ๆแลกเอาความสะดวกหรือ
เอาชนะอุปสรรคต่างๆให้ราบรื่น
มากยิ่งขึ้นซึ่งจะว่าไปแล้วนั่นคือ
เป้าหมายของผู้คิดเกมส์นั่นแหละ

ดังนั้นหากคุณจะเล่น
ต้องตั้งสติให้ดีก่อนว่าเล่นเอา
มันส์เล่นเอาฟรีมันถึงจะน่า
เล่นผมเองใช้วิธีเปิดเกมส์เอา
ไว้พร้อมกันสัก4เกมส์แล้ว
ผลัดกันเล่นเกมส์ส่วนใหญ่
หากจะฟรีนั้นข้อเสียคือต้อง
รอเวลาที่จะเติมพลังงานบ้าง,
เติมเงินบ้าง,หรือรออาหาร
เสร็จบ้างช่วงที่รอของแต่ละ
เกมส์นี่แหละเราก็เอาไปเล่น
เกมส์อื่นๆที่เปิดเอาไว้หมุนๆ 
เวียนๆ กันไปคุณก็จะพบว่าการ
รอคอยมันไม่มากไม่มายและ
เล่นได้อย่างราบรื่นโดยไม่รู้สึกว่า
ต้องการเสียเงินเอาชนะเลย

อย่าลืมครับเกมส์ฟรีนั้น
การเอาชนะและประสบความ
สำเร็จโดยไม่ต้องเสียเงินสักบาท
นั่นแหละถึงจะเรียกว่าแน่จริงๆ 
เพื่อนผมคนหนึ่งเล่นMafia
Warsไประดับสูงมากๆระดับ
Levelหลายร้อยโน่นพี่แกเล่น
ได้โดยไม่ต้องเสียเงินสักบาทนั่น
แหละเก่งจริงครับแล้วพบกัน
ใหม่ฉบับหน้าครับ
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ชื่นฉ่ำทั้งกายและใจกันไม่น้อยเลยใช่มั้ยล่ะคะกับเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่
ไทยที่เพิ่งผ่านพ้นไปหลายๆ ท่านคงได้หยุด
พักผ่อนและมีโอกาสได้ท่องเที่ยวและพบปะ
กับญาติพี่น้องหรือเลี้ยงฉลองกับเพื่อนฝูงกัน
อย่างอิ่มหนำสำราญตลอดช่วงวันหยุดยาวๆ
ที่ผ่านมานี้และก็แน่นอนค่ะหลังจากได้พักกัน
ยาวๆ แบบนี้ดิฉันก็ไม่ลืมที่จะสรรหาเคล็ดลับ
ดีๆเพื่อสุขภาพปากและฟันมาฝากท่านผู้อ่าน
กนัเชน่เคยคะ่เพราะได้ไปพบเจอสิง่ที่นา่สนใจ
เกี่ยวกับการทำความสะอาดในช่องปากที่
หลายๆ ท่านอาจมองข้ามไปมาฝากกันค่ะ

ทราบไหมคะว่า ส่วนใหญ่แล้วการขจัด
คราบอาหารในช่องปาก เราจะเข้าใจว่าแค่
แปรงฟันก็เพียงพอแล้วแต่โดยข้อเท็จจริงนั้น
ฟันและเหงือกเป็นอวัยวะที่กักเก็บเศษอาหาร
เป็นอย่างดีในทุกครั้งที่เรารับประทานอาหาร
ซึ่งก็ต้องมีอุปกรณ์และวิธีการทำความสะอาด
อย่างที่พิถีพิถันพอสมควรเลยแหละค่ะในการ
ขจัดเศษอาหารเหล่านี้ ซึ่งเราจะมาดูกันว่า
อะไรควรหรือไม่ควรปฏิบัติกันเพื่อสุขภาพ
ช่องปากที่ดีตลอดไป

สิ่งที่ควรทำในการทำความสะอาดฟัน
อย่างถูกวิธีนั้น เริ่มแรกคือการเลือกแปรงที่
ขนนิ่มไม่แข็งเกินไปและควรจะแปรงฟันหลัง
รับประทานอาหารทุกครั้ง จากนั้นคือการ
แปรงฟันให้ถูกวิธีด้วยการแปรงฟันบนปัดลง
ล่างฟันล่างปัดขึ้นบนแปรงทุกด้านของฟัน
ด้านบดเคี้ยวด้านนอกด้านในอย่างพิถีพิถัน
และเพิ่มความสะอาดในบริเวณซอกฟันอีกขั้น

ดว้ยการใช้ไหมขดัฟนัขจดัเศษอาหารตามซอก
ฟนัและใต้เหงอืกเพือ่เขา้ทำความสะอาดได้ทัว่
ถงึในบรเิวณที่แปรงสฟีนัไม่สามารถเขา้ถงึโดย
เฉพาะผู้ที่ตดิเครือ่งมอืจดัฟนัและผู้ที่อยู่ในการ
รักษาฟันโดยการใช้DentalFloss(ไหมขัด
ฟัน)ควรจะใช้ทุกครั้งหลังจากการรับประทาน
อาหารและทำทุกซี่เพื่อลดการสะสมของเศษ
อาหารที่ติดอยู่บริเวณซอกฟันหรืออาจเพิ่ม
ความสะดวกในการขจัดเศษอาหารง่ายๆด้วย
อุปกรณ์ขจัดเศษอาหารอีเล็คทรอนิคส์หรือ
Power Flosserที่ทำจากก้านไนลอนที่ไม่
แข็งจนเกินไปสั่นเป็นจังหวะเพื่อเข้าขจัดเศษ
อาหารบริเวณซอกฟัน

และสำหรบัทา่นที่มีฟนัหา่งมากหรอืใส่ฟนั
ปลอมแบบตดิแนน่อาจจะตอ้งใช้แปรงซอกฟนั
ทำความสะอาดดา้นขา้งของฟนัและใต้ฐานฟนั
ปลอมหรอืเลอืกเครือ่งมอืที่เขา้ทำความสะอาด
ฟนัได้อยา่งลำ้ลกึผา่นแรงดนันำ้ที่ออ่นโยนหรอื
Waterpikนั่นเองส่วนการเลือกใช้ยาสีฟันก็มี
สว่นนะคะควรเลอืกใช้ยาสฟีนัที่มีสว่นผสมของ
ฟลูออไรด์(Fluoride)และถ้าเป็นไปได้ควรอม
นำ้ยาบว้นปากหลงัการแปรงฟนัทกุครัง้ซึง่เมือ่
เราทำการขจดัคราบอาหาร(ขี้ฟนั)ออกให้หมด
เกลี้ยงแล้วจะเป็นการช่วยลดฟันผุและเหงือก
อักเสบได้อย่างตรงจุดที่สุด รู้อย่างนี้ก็อย่า
ปลอ่ยให้คราบอาหารคา้งอยู่ในปากนานๆตอ้ง
พิถีพิถันขจัดออกเสียสุขภาพเหงือกและฟันจะ
ดีตลอดไปและสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งคือไม่
ใช้แปรงขนแข็งมาก(เพราะจะทำให้ฟันสึกได้
ง่าย)ควรเลือกแปรงด้ามตรงไม่โค้งงอเพราะ

O r a l   C a r e  ■  ‘Nayvika’

เคล็ดลับฟั น  ส ว ย  เริ่มต้นง่ายๆ
แปรงเหลา่นี้จะแปรงทำความสะอาดได้ดีเฉพาะ
บางตำแหนง่และอยา่แปรงฟนัแบบตามใจฉนั
ที่ถนดัคอืแปรงขึน้ลงแรงๆ วธิีแบบนี้จะทำให้
เหงอืกรน่งา่ยเพราะหลกัการที่ถกูตอ้งฟนับน
ให้ปัดลงล่างฟันล่างให้ปัดขึ้นบนแต่ถ้าแปรง
ขึ้นลงเร็วๆ ฟันบนจะถูกแปรงกระแทกเหงือก
ให้ขึ้นไปฟันล่างก็ถูกแปรงกระแทกให้เหงือก
ถอยลงล่างจนเกิดอาการเหงือกร่นเป็นสิ่ง
ที่แก้ไขให้กลับมาเหมือนเดิมยากและทำให้มี
อาการเสียวฟันหรือเวลาแปรงด้านข้างก็จะถู
เข้าออกแรงๆเหมือนเลื่อยแบบนี้ก็ทำให้คอ
ฟันสึกเหมือนการโค่นต้นไม้รอยสึกจะทำให้มี
อาการเสียวฟันถ้าสึกเข้าไปลึกมากอาจต้อง
รักษารากฟันและที่สำคัญอย่าใช้ไม้จิ้มฟัน
ทำความสะอาดด้านซอกฟันเพราะไม้จิ้มฟันมี
ผลตอ่เหงอืกทำให้เกดิชอ่งวา่งระหวา่งฟนัมาก
ขึ้นให้ใช้DentalFlossหรือPowerFlosser
แทนและอาจตบท้ายด้วยน้ำยาบ้วนปากช่วย
ทำความสะอาดช่องปาก โดยการลดจำนวน
แบคทีเรียชั่วขณะ

หลายท่านคงเห็นแล้วนะคะว่าการรักษา
สุขภาพปากและฟันนั้นเป็นเรื่องที่กระทำได้ไม่
ยากเพราะการมีสุขภาพฟันที่ดีนั้นนอกจาก
จะส่งผลให้สุขภาพจิตของเราดีแล้วยังจะช่วย
เสริมบุคลิกให้เรามีความมั่นใจขึ้นได้ด้วยนะคะ
เพราะคงไม่มีใครอยากมีปัญหากลิ่นปากเป็น
ปัญหาประจำตัวหรอกจริงมั้ยค่ะ
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ป้องกันยุงลายตัวท่านเองท่ีชอบเท่ียวกลางคืน
นอนกลางวัน โปรดกางมุ้งนอนกันยุงลาย
ด้วยครับ

โรคไข้เลอืดออกเปน็โรคระบาดเปน็ฤดกูาล
ในหนา้ฝนตดิตอ่กนัได้งา่ยโดยยงุลายเชือ้โรค
เป็นไวรัสเรียกว่าเดงกี่ไวรัสโรคไข้เลือดออก
จงึเรยีกวา่DHF(DengueHemorrhagicFever)
ค่ำว่าFeverแปลว่าไข้และHemorrhagic
แปลว่าเลือดออก เพราะโรคนี้ในระยะวิกฤติ
จะมีเลือดออกเป็นจุดๆ ตามผิวหนังเพราะว่า
มีเส้นเลือดเปราะแตกง่ายอาจจะมีเลือดออก
ตามเยื่อบุตาเยื่อบุช่องปากเลือดกำเดาออก
ในรายที่เป็นรุนแรงช็อคอาจจะมีเลือดออก
ในกระเพาะอาหารคือจะมีอาการอาเจียนเป็น
เลือดและถ่ายเป็นเลือดด้วย

โรคไข้เลือดออกเป็นโรคของประเทศด้อย
พัฒนาทวีปเอเชียและเอเชียแปซิฟิคตะวันตก
อัตราการป่วยในฤดูฝนจะแพร่กระจายเร็ว
อัตราการป่วยสูงแพร่กระจายกว้างขวางใน

สวัสดีครับท่านผู้อ่านLifeEntertainment
ที่เคารพอย่างสูง คาดว่าฉบับนี้ออก

ฝนคงตกพอดี เพราะว่าโรคไข้เลือดออกจาก
ยุงลายซึ่งมาพร้อมกับฝนตกโปรดระวังยุง
กัดนะครับ

ยุงลายที่ทำไข้เลือดออกเรียกว่าAeoes
Egyptiเปน็ยงุผูด้ีที่สะอาดมากเพราะวา่จะเกดิ
ในนำ้ฝนที่สะอาดขงัในตุม่นำ้โอง่อา่งกระถาง
แตกน้ำหล่อขาตู้น้ำในแจกันยุงนี้ไม่เกิดใน
นำ้ครำนำ้เนา่เหมน็หรอืนำ้ไหลแรงๆเหมอืน
น้ำตกการป้องกันโรคจึงต้องทำลายแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุง เช่นคว่ำภาชนะขังน้ำฝนทุก
อันให้หมดหรือใส่ยาAbateฆ่าลูกน้ำยุงลาย
เปน็ลกัษณะคลา้ยเกลอืหรอืทรายใส่ลงไปในนำ้
จะฆ่าลูกน้ำตายได้

ยุงลายน้ีมีนิสัยแปลกท่ีชอบหากินกลางวัน
นอนหลับกลางคืนดังนั้นมันจึงออกมากัด
เด็กดูดเลือดกินตอนกลางวันดังนั้นเวลา
ท่านเลี้ยงลูงให้นอนกลางวันควรกางมุ้งเด็ก

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

ระวัง
โรคไข้เลือดออก
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วงการแพทย์ปจัจบุนัยงัมีปญัหาอปุสรรคในการ
พิเคราะห์โรคและการรักษาการดูแลผู้ป่วย

ในเมืองไทยปัญหาไข้เลือดออกยังเป็น
ปัญหาใหญ่มากในท้องถิ่นทุรกันดารที่ยัง
ขาดแคลนแพทย์พยาบาลยา เครื่องมือ
เวชภัณฑ์และอายุรศาสตร์ของวงการแพทย์
เพราะโรคที่มีอาการรนุแรงเมือ่เกดิอาการชอ็ค
เรียกว่าDSS(DengueShockSyndrome)
ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้
อย่างรวดเร็วภาวะการช็อคของโรคไข้เลือด
ออกจึงเป็นภาวะฉุกเฉินที่สำคัญทางการ
แพทย์

การรักษาโรคจะได้ผลดีหรือไม่ขึ้นกับ
ปัจจัยหลายประการประการแรกคือแพทย์
และพยาบาลต้องมีความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยไข้
เลือดออกในระยะวิกฤติและต้องรู้จักสรีระ
วิทยาและพยาธิสภาพของโรคเป็นอย่างดีการ
รักษาโรคนี้ต้องทำงานเป็นทีมMedicaTeam
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ตอ้งให้ความในใจรว่มมอืตดิตามดูอาการการ
เปลี่ยนแปลงอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาและที่
สำคัญมากคือห้องLabหรือห้องปฏิบัติการ
ของโรงพยาบาลต้องมีความพร้อมในการทำ
แล็บที่จำเป็นนี้ด้วย

ทำไมบางครั้งไข้เลือดออกจึงรุนแรงมาก
ทำไมบางครั้งจึงไม่รุนแรงต้องมารู้จักความ
แตกต่างระหว่างDFและDHFค่ำว่า F
คือFeverแปลว่า ไข้และDมาจากคำว่า
Dengueเป็นชื่อไวรัสส่วนHมาจากคำว่า
Hemorrhagicแปลว่าเลือดออกดังนั้นDF
เป็นไข้เลือดออกชนิดไม่รุนแรงปีที่ระบาดเคย
มีDFเป็นหมื่นถึงแสนรายส่วนDHFนั้นมี
เลือดออกและเป็นรุนแรงมาก

อาการของDFมีอาการไม่รุนแรงมีไข้สูง
มีอาการปวดศรีษะปวดกลา้มเนือ้ปวดขอ้ปวด
กระดูก(BreakBoneFever)บางรายอาจจะ
มีเลือดออกผิดปกติ โดยเฉพาะในผู้ใหญ่ที่เป็น
แผลกระเพาะอาหารมาก่อนอาจมีเลือดออก
มากขึ้นบางคนที่เป็นDFจะมีจุดผื่นขึ้นตาม
ผิวหนังมีเม็ดเลือดขาวต่ำมีเกร็ดเลือดต่ำเล็ก
น้อยเมื่อคนไข้มีอาการไข้ลดลงผู้ป่วยจะหาย
ดีเป็นปกติผู้ใหญ่จะมีอาการมากกว่าเด็กๆ 
มีอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อมากกว่า
ผู้หญิงบางคนที่เป็นDFอาจจะมีประจำเดือน
มากกว่าปกติบางรายอาจจะมีปัสสาวะเป็น
เลอืดมีเลอืดกำเดาออกมากซึง่กลุม่นี้เปน็DF
ที่มีเลือดออกมาก

สำหรบัDHFคอืไข้เลอืดออกชนดิรา้ยแรง
เกิดจากเชื้อไวรัสDengueType1,2,3,4
ซึ่งDHFจะมีอาการคล้ายกันกับDFในระยะ
แรกแต่ต่างกันทางกลไกของพยาธิสภาพของ
ภูมิคุ้มกันโรค ImmunoPathogenesisที่
ทำให้DHFมีความแตกต่างจากDFและไข้
อื่นคือDHFทำให้มีอาการเปลี่ยนแปลงใน
ความสามารถการซึมผ่านน้ำของหลอดเลือด
แดงและดำVascularPermeabilityแปลเป็น
ไทยภาษาชาวบา้นงา่ยๆวา่มีการรัว่ซมึของนำ้
เลอืดหรอืพลาสมาออกจากเสน้เลอืดอยา่งผดิ
ปกติน้ำเลือดพลาสมาจะรั่วเข้าไปในช่องท้อง
และรั่วเข้าไปในช่องของเยื่อหุ้มปอดทำให้หอบ
และหายใจไม่ออกถา้นำ้รัว่ออกจากหลอดเลอืด
มากๆ จะเกิดอาการช็อคและทำให้มีการผิด
ปกติของการแข็งตัวของเลือดAbnormalHe-
mostasisการช็อคจะทำให้เลือดออกในอวัยวะ
ที่สำคัญๆ ก็จะทำให้เกิดอาการแทรกซ้อนร้าย
แรงและทำให้การรักษาพยาบาลยากมากขึ้น

รู้จักพยาธิสภาพของไข้เลือดออกทั้งDF
และDHFมาพอแล้วมาดูลักษณะที่สำคัญ
ของDFและDHFกันDHFมีความรุนแรง
กว่าDFมากเพราะว่ามีน้ำพลาสมารั่วออก
จากเส้นเลือดมากอาจจะรุนแรงทำให้ตายได้
สว่นใหญ่จะพบในเดก็อายุตำ่กวา่15ปีลกัษณะ
ที่สำคัญของDHFคือ

1.มีไข้สงูลอยสว่นใหญ่จะมีไข้สงูนาน2-7
วันส่วนน้อยที่จะนานเกิน7วันไข้อาจจะขึ้น
เช้า-เย็นเป็น2เวลาได้

2.มีอาการเลือดออกส่วนใหญ่จะพบเป็น
จุดเลือดออกที่ผิวหนังมีเส้นเลือดเปราะบาง
แตกง่ายใช้ยางรัดแขนจะมีจุดเลือดออกเกิด
ขึน้สว่นนอ้ยจะมีเลอืดออกที่เยือ่บุเลอืดกำเดา
ในรายที่เป็นรุนแรงและมีภาวะช็อคอาจจะมี
เลือดออกในกระเพาะมีการถ่ายและอาเจียน
เป็นเลือด

3.มีอาการตับโตกดเจ็บนิ่ม
4.มีภาวะการไหลเวยีนโลหติลม้เหลวชอ็ค

เกิดจากการรั่วของพลาสมาออกไปมากบาง
รายที่ช็อคนานรุนแรงก็อาจจะเสียเลือดมาก
รว่มดว้ยอตัราการเกดิภาวะชอ็คพบมาก20-50
เปอร์เซ็นต์ขึ้นกับความรุนแรงของโรคและ
การค้นพบพิเคราะห์โรคได้แต่เนิ่นๆ

การเจาะเลือดตรวจหาจำนวนของเกร็ด
เลือด (Platelets) คนปกติเกร็ดเลือดมีค่า
เท่ากับ250,000-400,000ตัว/ม.ม.3 ในโรค
ไข้เลือดออกDHFเกร็ดเลือดจะลดลงเหลือ
หรือต่ำกว่า 100,000ตัว/ม.ม.3 จึงเป็นผล
เลือดที่สำคัญมาก

การเจาะเลือดที่ปลายนิ้วแล้วใช้หลอด
แก้วเล็กๆเรียกว่าCapillaryTubeใส่เลือดไป
ปั่นหาค่าของความเข้มข้นของเลือดเรียกว่า
HCTหรือHematocritถ้าสูงขึ้นเกินกว่า20
เปอร์เซ็นต์แสดงว่ามีการรั่วของพลาสมาออก
นอกเส้นเลือดซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้น
กอ่นภาวะคนไข้ชอ็คและกอ่นไข้ลดโดยมีความ
สัมพันธ์กับความรุนแรงของโรคแต่เด็กๆ 
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จะกลัวพยาบาลที่มาเจาะเลือดปลายนิ้วมาก
เพราะว่าระยะก่อนช็อคต้องเจาะเลือดปลาย
นิ้วบ่อยและถี่มากอาจจะทุก10-20นาที,ทุก
ครึ่งชั่วโมงทุก1-2ชั่วโมงจนเด็กกลัวและ
เกลียดพยาบาลและหมอแต่การเจาะเลือดดู
HCTและเกลด็เลอืดตำ่กอ่นชอ็คมีความสำคญั
ในการวินิจฉัยโรคDHFมากเพราะง่ายเร็ว
สะดวกปลอดภยัประหยดัเสยีแต่เดก็เจบ็และ
กลวัอยา่งเดยีวเทา่นัน้แต่มีความสำคญัในการ
วินิจฉัยโรคทางคลีนิคและการพยากรณ์โรค
เป็นอย่างมาก

การดำเนนิโรคของDHFไข้เลอืดออกมี3
ระยะคือระยะไข้,ระยะวิกฤติและระยะฟื้นตัว

1.ระยะไข้จะมีไข้สงูอยา่งเฉยีบพลนัหนา้
แดงสว่นใหญ่จะไม่ไอไมม่ีนำ้มกูอาจจะพบจดุ
เลือดออกตามผิวหนังทดสอบการใช้เส้นยาง
รัดแขนพบผลบวก50-60เปอร์เซ็นต์ใน1-2
วันแรกและผลบวก80เปอร์เซ็นต์ในปลาย
ของระยะไข้ เจาะเลือดพบว่าเม็ดเลือดขาว
ต่ำตับโตสนับสนุนการพิเคราะห์โรคDHF
มากขึ้น

2.ระยะวกิฤติเปน็ชว่งเวลาที่มีการรัว่ของ
พลาสมาน้ำเลือดออกจากเส้นเลือดประมาณ
24-48ชั่วโมงในช่วงปลายของระยะไข้และ
ช่วงไข้ลด เจาะเลือดจะพบว่าเกล็ดเลือดลด
ลงอย่างรวดเร็วก่อนหรือพร้อมๆ กันกับที่
เจาะHCTความเข้มข้นของเลือดเพิ่มขึ้น20
เปอร์เซ็นต์เช่นจากเดิม35เปอร์เซ็นต์เป็น
42เปอรเ์ซน็ต์หรอืมากกวา่ในรายที่รัว่ไม่มาก
รักษาโดยการกินเกลือแร่ผงละลายน้ำได้ถ้า
ไม่มีอาการช็อคในรายที่มีอาการรั่วมากและ
ไม่ได้รบัการรกัษาก็จะเกดิอาการชอ็คขึน้ผู้ปว่ย
จะมีอาการมือเย็นเท้าเย็นกระสับกระส่าย
ปวดท้องกะทันหันปัสสาวะน้อยลงชีพจรเบา
ความดนัโลหติลดลงชพีจรแคบถา้ไม่ได้รบัการ
รักษาอาการจะเลวลงอย่างรวดเร็วจนกระทั่ง
ความดันโลหิตวัดไม่ได้ ชีพจรวัดไม่ได้และ
ผู้ป่วยจะเสียชีวิตภายใน12-24ชั่วโมงหลัง
เข้าสู่ภาวะช็อคแล้วมีเลือดออกมา เรียกว่า
ช็อคเกรด3-เกรด4ก่อนเข้าสู่ระยะช็อคขั้น
สุดท้ายแก้ไขไม่ได้ซึ่งถ้าหากว่ารีบรักษาแก้ไข
ช็อคให้ผ่านระยะวิกฤติไปได้ทันท่วงทีผู้ป่วย
จะฟืน้ตวัอยา่งรวดเรว็และสามารถขบัปสัสาวะ
ออกมาได้

3.ระยะฟืน้ตวัจะเริม่หวิอยากรบัประทาน
อาหารอาจจะมีผื่นฟื้นไข้หรือซ่าไข้ขึ้นตามตัว
ขาและแขนมีลักษณะเฉพาะเป็นวงกลมๆ 

สีขาวขนาดเหรียญบาทกระจายทั่วไปตาม
ผิวหนังที่มีสีแดงเข้ม ซึ่งประกอบด้วยจุด
เล็กๆติดกันเป็นปื้นอาจจะมีอาการคันร่วม
ด้วยระยะฟักตัวอาจจะมีอาการของหัวใจเต้น
ช้า2-3วัน

รวมระยะการดำเนินโรคทั้ง 3 ระยะ
ประมาณ7-10วัน

สาเหตุการเสียชีวิตจากไข้เลือดออกDHF
ที่สำคัญได้แก่

1.ปล่อยให้ผู้ป่วยช็อคนานเกิน4ชั่วโมง
ก่อนมาพบแพทย์ก่อนการรักษา

2.มีเลือดออกมากมาย ร่วมกับภาวะ
ช็อคส่วนมากจะเป็นการเลือดออกในทางเดิน
อาหารมากกว่าอวัยวะอื่นๆ

3.มีการรั่วของน้ำเลือดพลาสมาจาก
ระบบหลอดเลือดออกไปในช่องปอดช่องท้อง
มากจนทำให้ตายจากการหายใจล้มเหลว

ทั้ง 3สาเหตุนี้เกิดและมีความสัมพันธ์
เกี่ยวเนื่องกันมีผลกระทบซึ่งกันและกันทั้ง
3สาเหตุนี้สามารถป้องกันได้ในระยะแรกๆ 
โดยการให้สารน้ำชดเชยอย่างถูกต้องเมื่อการ
รั่วของพลาสมาลดความรุนแรงของภาวะช็อค
และเลือดออกโดยการรักษาอย่างรวดเร็ว

ข้อผิดพลาดที่ควรระวังเกี่ยวกับไข้เลือด
ออก

1.ต้องนึกถึงโรคไข้เลือดออกเสมอเมื่อ
เด็กเป็นไข้นานรุนแรงและไข้เลือดออกเป็น
โรคประจำท้องที่ ชุมชนที่เกิดโรคนี้บ่อยๆ 
โดยเฉพาะโรคไข้สูงในเด็กที่หาสาเหตุไม่ได้
เพราะไข้เลือดออกเป็นโรครุนแรงถึงแก่ชีวิต
ถ้ารักษาไม่ทัน

2.การรดัแขนดว้ยสายยางเรยีกวา่ทูนิเกท์
เทสท์เปน็ผลบวกและเมด็เลอืดขาวลดลงกวา่
5,000ตัวให้นึกถึงไข้เลือดออกเสมอ

3.ระวังภาวะวิกฤติช็อคจะเกิดทันทีเมื่อ
ไข้ลดอาจจะเกิดวันที่8หรือ6หรือวันที่3
หลังไข้ลดได้ต้องระวังให้ดูผลเลือดการลดลง
ของเม็ดเลือดขาว

4.การเจาะเลือดดูการลดลงของเกล็ด
เลือดและความเข้มข้นของเลือดHCTที่เพิ่ม
ขึ้นจะบอกความรุนแรงของโรคได้เช่นเกล็ด
เลือดลดต่ำกว่า50,000ตัว (ปกติ250,000
ตัว)และความเข้มข้นเลือดHCTเพิ่มเกิน20
เปอร์เซ็นต์(ปกติ35เปอร์เซ็นต์)จะบอกถึง
การช็อควิกฤติอย่างรุนแรงได้ต้องให้สารน้ำ
พลาสมาทันทีป้องกันการช็อค

5.ที่เล่ามาแล้วทั้งหมดนั้นดูเหมือนกับ

สอนแพทย์แต่ข้อนี้สอนญาติพ่อแม่โดยตรง
คือเมื่อเด็กเป็นไข้ไปหาหมอให้ยากลับไปกิน
บา้นตอ้งแนะนำให้ระวงัดูอาการของDHFวา่
เมื่อมีอาการเตือนของภาวะช็อคในช่วงสังเกต
อาการที่บ้านคือซึมลงปฏิเสธการกินนม
และอาหารอาเจียนมากตลอดเวลาร้องกวน
กระสบักระสา่ยมอืเทา้เยน็ปวดทอ้งกะทนัหนั
ปัสสาวะน้อยลงหรือไม่ออกเลยอาการโดย
รวมเลวลงเมือ่ไข้ลดลงตอ้งรบีพาลกูเขา้รกัษา
ที่โรงพยาบาลโดยดว่นทีส่ดุเพราะวา่ระยะเวลา
เพียง2-3ชั่วโมงที่ล่าช้าจะมีผลต่อการรักษา
พยาบาลได้มาก

6.สำหรับแพทย์ระยะวิกฤติช็อคอาจจะ
เกิดทันทีได้ทุกขณะที่ไข้ลงต้องคอยวัดความ
ดันโลหิตและดูอาการเปลี่ยนแปลง

7.แพทย์ต้องแยกโรคช็อคออกจากโรค
ช็อคอื่นๆ ที่คล้ายกันหลายอย่างเช่นช็อคจาก
การตดิเชือ้ในกระแสโลหติเปน็พษิชอ็คจากโรค
หัวใจเป็นต้น

การรักษาของแพทย์
การให้น้ำเกลือชนิดต่างๆตามความ

เหมาะสมและความรุนแรงของโรคเป็นสิ่งที่
สำคัญมากถ้าให้มากเกินน้ำจะท่วมปอด
เสียชีวิตได้ถ้าไม่ช้าเกินไปน้อยเกินรักษา
ช็อคไม่ทันการก็ถึงแก่กรรมเช่นเดียวกันการ
คำนวณน้ำเกลือปริมาณและความเร็วจึงมี
ความสำคัญสูงสุด

ในรายที่ช็อคหอบเหนื่อยมากต้องให้
อ็อกซิเยนตลอดเวลา

ในรายที่มีเลือดออกมากทั้งภายนอกมอง
เห็นหรือภายในที่มองไม่เห็นแต่ตรวจพบก็
ต้องให้เลือดจนพอเพียง

ในรายที่มีเกล็ดเลือดต่ำมากต้องให้เกล็ด
เลือดจนพอเพียงจะช่วยทำให้ภาวะเลือดออก
ดีขึ้น

โดยสรุปแล้วแม้โรคไข้เลือดออกDHF
จะเป็นลำโพงเอ๊ย...โรคร้ายแรงถึงตายแต่
ป้องกันได้โดยการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
แต่ถา้ปว่ยแลว้ตอ้งรบีพาไปพบแพทย์เพือ่การ
รักษาที่ถูกต้องโดยด่วนที่สุด

ท่านผู้อ่านLEที่เคารพอย่างสูงนอนฟัง
เพลงอยู่กับบ้านดีกว่าครับมีเครื่องเสียงดีคือ
NAD,ลำโพงNHTและPSBมีความสุขเหลือ
ล้น ไม่ต้องออกไปเดินขบวนชุมนุมประท้วง
นอกบ้านรักษาความสงบสุขของประเทศเรา
จะได้เจริญรุ่งเรืองไปนานแสนนาน
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มี เรื่องดีๆมาแบ่งปันกันอีกแล้วครับคราวนี้เป็นเรื่องดีๆที่ออกจะร่วมสมัยในชีวิต
ประจำวันแต่ไม่มีใครพูดถึงหรือสงสัยถามถึง
อย่างเลข13หลักในบัตรประชาชนกับเรื่อง
เกีย่วกบัสขุภาพในชวีติประจำวนัอนัใกล้ตวั-อกี
แลว้--โดยหนึง่นัน้ใกล้ตวัผู้สงูวยัหนอ่ยกบัอกี
หนึ่งใกล้ตัวผู้อยู่ในวัยชอบเครื่องดื่มน้ำอัดลม

ซึ่งทั้งหนึ่งและสองเรื่องที่นำมาเล่าสู่กัน
ฟังเที่ยวนี้ เชื่อว่าน่าจะมีประโยชน์, ไม่มากก็
น้อย-ดังเคย--

ส่วนอะไรเป็นอะไร-ตามไปอ่านกันครับ--

หมายเลขประชาชน
ทำไมต้อง13หลัก

อยากรู้มัย้วา่แตล่ะตำแหนง่หมายถงึอะไร
ค้นหาคำตอบได้ที่นี่

โดยความเป็นจริงแล้ว ไม่ว่าจะเรียนหรือ
ทำอะไรตวัเลขก็ลว้นมีเอีย่วหรอืมายุง่เกีย่วกบั
ชวีติประจำวนัของคนเราเสมอและในทางกลบั
กนัตวัเลขบางตวัอาจจะทำให้เรามีความสขุขึน้
ด้วยซ้ำเช่นตัวเลขเพิ่มขึ้นของเงินเดือนหรือ
โบนัสตัวเลขในบัญชีรายรับตัวเลขมูลค่าเพิ่ม
ของหุ้นที่เราซื้อฯลฯยกเว้นตัวเลขดอกเบี้ย
เงินกู้ที่งามโดยไม่ต้องรดน้ำหรือตัวเลขยอด
หนี้ที่ยังไม่จ่ายส่วนตัวเลขที่น่ารังเกียจอีก
ตัวคือตัวเลขอายุที่เพิ่มขึ้นของสาวๆที่ยังไม่
แต่งงานเป็นต้น

นอกเหนอืจากที่กลา่วมาแลว้ยงัมี“ตวัเลข”
ที่เกี่ยวพันกับความเชื่อต่างๆทั้งของไทยและ
ตา่งประเทศอกีหลายตวัเชน่คนไทยถอืวา่เลข
9เป็นเลขมงคลเพราะออกเสียงว่า“เก้า”ที่
พ้องกับคำว่า“ก้าว”อันหมายถึงความเจริญ
ก้าวหน้าด้วยเหตุนี้ในปัจจุบันเราจึงเห็นคน
ไทยจำนวนไม่น้อยไปทัวร์ไหว้พระ9วัดเพื่อ
ความเป็นสิริมงคลจนได้กลายมาเป็นการ
“ทำบุญ”อีกรูปแบบที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย

สำหรับฝรั่ง เขาจะถือว่า เลข13 เป็น
เลขอาถรรพ์หรือเลขอัปมงคลหรือเรียกกัน
ว่าลัคกีนัมเบอร์ (LuckyNumber)สาเหตุ
มาจากอาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซูคริสต์ที่
เรียกกันว่าเดอะลาสท์ซัพเพอร์(TheLast
Supper)นัน้มีสาวกรว่มโตะ๊พรอ้มกบัพระองค์
นับรวมแล้วได้13คนพอดีครั้นวันรุ่งขึ้นซึ่ง
ตรงกับวันศุกร์พระองค์ก็ถูกจับตรึงกางเขน
จนสิ้นพระชนม์ เขาจึงถือว่าวันศุกร์ที่ตรงกับ
วันที่13เป็นวันโชคร้าย

แม้ว่าเลข13จะเป็นเลขอาถรรพ์ของ

ฝรั่งแต่คนไทยโดยทั่วไป ไม่ได้ถือกับตัวเลข
ดังกล่าว

และที่น่าสนใจคือมีเลข13ที่เกี่ยวพัน
โดยตรงกับคนไทยซึ่งเชื่อว่าคงมีคนอีกไม่
น้อยไม่เคยทราบมาก่อนนั่นคือ เลขประจำ
ตัวประชาชนในบัตรประชาชนหรือที่เดี๋ยว
นี้เรียกสมาร์ทการ์ดที่มีด้วยกัน13หลัก
และแต่ละหลักก็มิใช่แค่เป็นเพียงจำนวนนับ
ธรรมดาๆแต่มีความหมายแฝงอยู่ด้วยซึ่ง
กลุ่มประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมขอ
นำมาเสนอเพื่อเป็นความรู้ดังนี้

สมมุติว่าเลขบัตรประชาชนของเราเขียน
ไว้วา่1100101245299(เขยีนเวน้วรรคตาม
แบบ)แต่ละหลักก็จะมีความหมายดังนี้

หลักที่1(คือหมายเลข1ในตัวอย่าง)จะ
หมายถึงประเภทบุคคลซึ่งมีอยู่8ประเภท
ได้แก่

ประเภทที่1คอืคนที่เกดิและมีสญัชาติไทย
และได้แจง้เกดิภายในกำหนดเวลาหมายความ
วา่เดก็คนใดกต็ามที่เกดิตัง้แต่วนัที่1มกราคม
พ.ศ.2527เป็นต้นไปอันเป็นวันเริ่มแรกที่เขา
ประกาศให้ประชาชนทุกคนต้องมีเลขประจำ

ตัว13หลักเมื่อพ่อแม่ผู้ปกครองไปแจ้งเกิดที่
อำเภอหรือสำนักทะเบียนในเขตที่อยู่ภายใน
15วันนับแต่เกิดมาตามที่กฎหมายกำหนด
เด็กคนนั้นก็ถือเป็นบุคคลประเภท1และจะมี
เลขประจำตวัขึน้ดว้ยเลข1เชน่เดก็หญงิสม้จีด๊
เกิดเมื่อวันที่2มกราคม2527และพ่อไปแจ้ง
เกิดที่เขตดุสิตภายในวันที่17มกราคม2527
เด็กหญิงส้มจี๊ดก็จะมีหมายเลขประจำตัวขึ้น
ต้นด้วยเลข1และก็ต่อด้วยเลขหลักอื่นๆ อีก
12ตัวเป็น1100101245299เป็นต้น
ซึ่งเลขนี้จะปรากฏในทะเบียนบ้านและจะเป็น
เลขประจำตัว เมื่อส้มจี๊ดไปทำบัตรประชาชน
ตอนอายุ15ปี

ประเภทที่2คือคนที่เกิดและมีสัญชาติ
ไทยได้แจ้งเกิดเกินกำหนดเวลาหมายความ
วา่เดก็คนใดกต็ามที่เกดิตัง้แต่วนัที่1มกราคม
พ.ศ.2527เป็นต้นไปแล้วบังเอิญว่าพ่อแม่
ผู้ปกครองลืมหรือติดธุระทำให้ไม่สามารถไป
แจ้งเกิดที่อำเภอหรือเขตภายใน15วันตาม
กฎหมายกำหนดเมื่อไปแจ้งภายหลังเด็กคน
นั้นก็จะกลายเป็นบุคคลประเภท2และจะมี
เลขตวัแรกในทะเบยีนบา้นขึน้ดว้ยเลข2ทนัที
เชน่ในกรณีสม้จีด๊หากพอ่ไปแจง้เกดิให้ในวนั
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ที่18มกราคม2527หรือเกินกว่านั้นส้มจี๊ด
ก็จะมีเลขประจำตัวเป็น2100101245299
ในทะเบียนบ้านและเมื่อไปทำบัตรประชาชน
ในภายหน้า

ประเภทที่3คือคนไทยและคนต่างด้าว
ที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและมีชื่ออยู่
ในทะเบียนบ้าน ในสมัยเริ่มแรก (คือตั้งแต่
ก่อนวันที่31พฤษภาคม2527)หมายความ
ว่าบุคคลใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือ
คนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านณที่ใดที่หนึ่งใน
ประเทศไทยมาตัง้แต่กอ่นวนัที่31พฤษภาคม
พ.ศ.2527คนนั้นถือว่าเป็นบุคคลประเภท3
และก็จะมีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยเลข3เช่น
ส้มจี๊ดเกิดเมื่อวันที่25มกราคมพ.ศ.2501
และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านแล้ว ส้มจี๊ด
ก็จะมีเลขประจำตัวในทะเบียนบ้านและบัตร
ประชาชนเป็น3100101245299

ประเภทที่4คือคนไทยและคนต่างด้าว
ที่มีใบสำคัญคนต่างด้าวแต่แจ้งย้ายเข้า โดย
ยงัไมม่ีเลขประจำตวัประชาชนในสมยัเริม่แรก
หมายความว่าคนไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบ
สำคัญคนต่างด้าวที่อาจจะเป็นบุคคลประเภท
3คอืมชีือ่อยู่ในทะเบยีนบา้นเดมิอยู่แลว้แต่ยงั
ไมท่นัได้เลขประจำตวัก็ขอยา้ยบา้นไปเขตหรอื
อำเภออื่นก่อนช่วงวันที่31พฤษภาคมพ.ศ.
2527ก็จะเป็นบุคคลประเภท4ทันที เช่น
ส้มจี๊ดมีชื่ออยู่ในสำนักทะเบียนเขตคลองสาน
มาตัง้แต่ปีพ.ศ.2501ตอ่มาในเดอืนกมุภาพนัธ์
2527ส้มจี๊ดก็ขอย้ายบ้านไปเขตดุสิต โดยที่
ส้มจี๊ดยังไม่ทันได้เลขประจำตัวจากเขต
คลองสานพอแจ้งย้ายเข้าเขตดุสิตส้มจี๊ดก็จะ
กลายเป็นบุคคลประเภท4มีเลขประจำตัวขึ้น
ตน้ดว้ย4กลายเปน็4100101245299ทนัที
แต่ถา้สม้จีด๊ยา้ยจากเขตคลองสานเดมิไปเขต
ดุสิตหลังวันที่31พฤษภาคม2527ส้มจี๊ด
ก็ยังเป็นบุคคลประเภท3อยู่ เพราะถือว่าจะ
ได้เลขประจำตัวจากเขตคลองสานแล้วจะย้าย
อย่างไรก็ไม่เปลี่ยนแปลง

การกำหนดให้บคุคลเริม่มีเลขประจำตวั13
หลักในทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชนโดย
เริ่มตั้งแต่วันที่1มกราคม2527เป็นต้นไป
จนถึงวันที่31พฤษภาคม2527อันเป็นวัน
สดุทา้ยของการดำเนนิการให้ประชาชนที่ไมม่ี
เลขประจำตวัในบตัรหรอืทะเบยีนบา้นได้มีเลข
ประจำตัวจนครบแล้วนั้นก็เพราะก่อนหน้านี้
ประเทศไทยยังไม่เคยมีการกำหนดเลขประจำ

ตัวดังกล่าวมาก่อนเลยดังนั้นช่วงที่ว่าจึงเป็น
ระยะเวลาจัดระบบให้เข้าที่เข้าทาง เพราะหลัง
จากวันที่31พฤษภาคม2527แล้วทุกคน
จะต้องมีเลขประจำตัวเพื่อสำแดงตนว่า เป็น
บุคคลประเภทใด โดยดูตามเงื่อนไขในแต่ละ
กรณีซึ่งมีอีก4ประเภทคือ

ประเภทที่ 5คือคนไทยที่ได้รับอนุมัติ
ให้เพิ่มชื่อ เข้าไปในทะเบียนบ้านในกรณีตก
สำรวจหรือกรณีอื่นๆ เช่นส้มจี๊ดมีชื่ออยู่
ในทะเบียนบ้านเขตดุสิตอยู่แล้วแต่บังเอิญ
ว่าตอนที่มีการสำรวจรายชื่อผู้อยู่ในบ้านเกิด
ความผิดพลาดทางเทคนิคทำให้ชื่อของส้มจี๊ด
หายไปจากทะเบียนบ้านเมื่อไปแจ้งเจ้าหน้าที่
และตรวจสอบแลว้วา่ตกสำรวจจรงิหรอืจะเปน็
เพราะกรณีอื่นใดก็ตามเจ้าหน้าที่ก็จะเพิ่มชื่อ
ให้แต่ส้มจี๊ดก็จะมีหมายเลขในทะเบียนบ้าน
เป็นบุคคลประเภท5และบัตรประชาชนจะขึ้น
ต้นด้วยเลข5ทันทีคือกลายเป็น51001
01245299

ประเภทที่6คือผู้ที่เข้าเมืองโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายและผู้ที่เข้าเมืองโดยชอบด้วย
กฎหมายแต่อยู่ในลักษณะชั่วคราวกล่าวคือ
คนที่มาอาศัยอยู่ในประเทศไทยแต่ยังไม่ได้
สัญชาติไทยเพราะทางการยังไม่รับรองทาง
กฎหมายเชน่ชนกลุม่นอ้ยตามชายแดนหรอื
ชาวเขากลุ่มนี้ถือว่าเป็นผู้เข้าเมืองโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายส่วนบุคคลที่เข้าเมืองโดยชอบ
ดว้ยกฎหมายแต่อยู่ชัว่คราวเชน่นกัทอ่งเทีย่ว
หรอืชาวตา่งชาติที่เดนิทางเขา้ประเทศไทยแม้
บางคนจะถอืพาสปอรต์ประเทศของตนแต่อาจ
จะมีสามีหรอืภรยิาคนไทยจงึไปขอทำทะเบยีน
ประวตัิเพือ่ให้มชีือ่อยู่ในทะเบยีนบา้นสามีหรอื
ภริยาคนทั้งสองแบบที่ว่าถือว่าเป็นบุคคล
ประเภท6เลขประจำตัวในบัตรจะขึ้นต้นด้วย
เลข6เช่น610122345812

ประเภทที่7คือบุตรของบุคคลประเภทที่
6ซึ่งเกิดในประเทศไทยคนกลุ่มนี้ในทะเบียน
ประวัติจะมีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยเลข7เช่น
710122345133

ประเภทที่ 8คือคนต่างด้าวที่เข้าเมือง
โดยถกูตอ้งตามกฎหมายคอืผู้ที่ได้รบัใบสำคญั
ประจำตวัคนตา่งดา้วหรอืคนที่ได้รบัการแปลง
สัญชาติเป็นสัญชาติไทยและคนที่ได้รับการให้
สัญชาติไทยตั้งแต่หลังวันที่ 31พฤษภาคม
2527เป็นต้นไปจนปัจจุบันคนกลุ่มนี้เลขใน
ทะเบียนประวัติจะขึ้นด้วยเลข8เช่น81018
01234247

คนทัง้8ประเภทนี้จะมีเพยีงประเภทที่3,
4และ5เท่านั้นที่จะมีบัตรประชาชนได้เลย
ส่วนประเภทที่1และ2จะมีบัตรประชาชน
ได้ก็ต่อเมื่อมีอายุถึงเกณฑ์ทำบัตรประจำตัว
ประชาชนคืออายุ 15ปีแต่สำหรับบุคคล
ประเภทที่ 6,7และ8จะมีเพียงทะเบียน
ประวัติเล่มสีเหลืองเท่านั้นจะไม่มีการออก
บัตรประชาชนให้

ต่อไปคือหลักที่2ถึงหลักที่5(เลข1001
ในตวัอยา่งหรอืสี่ตวัถดัไปจากตวัแรก)จะหมาย
ถึงรหัสของสำนักทะเบียนหรืออำเภอที่เรา
มีชื่ออยู่ในทะเบียนขณะที่ให้เลขซึ่งก็หมายถึง
ถิ่นที่อยู่ของเรานั่นเองกล่าวคือเลขหลักที่2
และ3จะหมายถึงจังหวัดที่อยู่ส่วนหลักที่4
และ5หมายถงึเขตหรอือำเภอในจงัหวดันัน้ๆ 
เช่นถ้าเขียนว่า1001ก็หมายถึงว่าคุณอาศัย
อยู่ที่กรุงเทพฯ ในเขตดุสิต เพราะ100 ใน
หลักที่2และ3หมายถึงกรุงเทพมหานคร
ส่วนเลข01 ในหลักที่ 4และ5คือรหัส
ของสำนักทะเบียนเขตดุสิตหรือถ้าเขียนว่า
1101ก็จะหมายถึงอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ
อำเภอเมืองเพราะ11แรกคือรหัสจังหวัด
สมุทรปราการและ01หลังคืออำเภอเมือง
สมุทรปราการเป็นต้น

สำหรับหลักที่ 6 ถึงหลักที่ 10 (เลข
01245ในตัวอย่าง)จะหมายถึงกลุ่มที่ของ
บุคคลแต่ละประเภทตามหลักแรก(หลักที่1)
ซึง่ทางสำนกัทะเบยีนในแตล่ะแหง่ก็จะจดักลุม่
เรยีงไปตามลำดบัหรอืหากเปน็เดก็เกดิใหม่ใน
ปัจจุบันเลขดังกล่าวก็จะหมายถึง เล่มที่ของ
สูติบัตร (ใบแจ้งเกิดที่อำเภอหรือเขตออกให้)
ซึ่งก็คือเลขประจำตัวในทะเบียนบ้านของเด็ก
ที่แตล่ะอำเภอหรอืเขตออกให้และจะไปปรากฏ
ในบตัรประชาชนเมือ่ถงึอายุตอ้งทำบตัรนัน่เอง
แต่ถา้ยงัไม่ถงึเกณฑ์เลขนี้ก็จะปรากฏอยู่แค่ใน
ทะเบียนบ้านของเด็กเท่านั้น

หลักที่ 11และ12 (หมายเลข29 ใน
ตัวอย่างสมมุติ)จะหมายถึงลำดับที่ของบุคคล
ในแต่ละกลุ่มประเภท เป็นการจัดลำดับว่า
เราเป็นคนที่เท่าไรในกลุ่มของบุคคลประเภท
นั้นๆ 

หลักที่13(เลข9ตัวสุดท้ายในตัวอย่าง)
จะหมายถึงตัวเลขสำหรับตรวจสอบความ
ถูกต้องของเลขทั้ง12หลักแรกอีกที

สำหรับเลขตั้งแต่หลักที่ 6 ถึง 13นี้
เป็นการจัดหมวดหมู่และเรียงลำดับบุคคลใน
แต่ละประเภทของสำนักทะเบียนในแต่ละท้อง
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ที่ซึ่งเราก็คงไม่ต้องรู้รายละเอียดอะไรลึกไป
กว่านี้เพราะรู้แล้วอาจจะงงเปล่าๆ 

เป็นเรื่องน่าแปลกว่าตัวเลข13หลักที่
เปน็หมายเลขในบตัรประชาชนหรอืเลขประจำ
ตัวประชาชนของเราแต่ละคนนี้ จะไม่มีการ
ซ้ำกันเลยผิดกับชื่อหรือนามสกุลยังมีซ้ำกัน
ได้และจะเป็นเลขประจำตัวเราจนตายไม่มี
การเปลี่ยนหรือยกให้คนอื่นและจากการ
สอบถามเจ้าหน้าที่ว่า ในอนาคตจะต้องมีการ
เติมเลขอย่างเลข8เข้าไปอีกเพราะเลขไม่
พอใช้เหมือนโทรศัพท์มือถือหรือไม่ เขาก็บอก
ว่าคงอีกนานอาจจะถึง100ปีโน่น เพราะ
การที่เขาแยกแยะบุคคลเป็นประเภทต่างๆ
และยงัแยกยอ่ยเปน็จงัหวดัอำเภอแลว้ลงราย
ละเอียดไปเป็นกลุ่มๆ ในแต่ละประเภทอีกนั้น
ทำให้เพดานหรือช่วงตัวเลขมีความห่างมาก
จนสามารถรองรับจำนวนคนได้อีกมากและ
หากใครสงสัยหรือมีปัญหาในเรื่องทะเบียน
บ้านทะเบียนสมรสบัตรประชาชนก็สามารถ
สอบถามไปได้ที่ สำนักบริหารการทะเบียน
กรมการปกครองโทร.1548

ตัวเลข13หลักที่กล่าวข้างต้นเป็นเลข
ประจำตัวประชาชนของแต่ละคนนี้แม้จะมิใช่
ตัวเลขที่เราต้องใช้เป็นประจำในชีวิตประจำวัน
ยกเว้นใช้ในการกรอกเอกสารบางอย่าง เช่น
การเปิดบัญชีธนาคารฯลฯแต่เลขนี้ก็มีความ
สำคัญยิ่งเพราะเป็นการสำแดงตัวตน“ความ
เปน็คนไทยหรอืคนในประเทศไทย”ที่ทำให้เรา
สามารถอาศัยอยู่ในประเทศไทยและใช้สิทธิ
อย่างถูกต้องตามกฎหมายได้

แพทย์ชี้กินดี-มีรักสม่ำเสมอ
ตัวช่วยสกัด“โรคสมองเสื่อม”

มูลนธิิโรคอลัไซเมอร์แหง่ประเทศไทยเผยการมีเพศสัมพันธ์ที่ดีอาจช่วยสนับสนุน
การทำหน้าที่ของสมองร่างกายจะหลั่ง
“เอ็นโดฟิน”ช่วยสกัด“โรคสมองเสื่อม”

เมื่อวันที่ 30มีนาคม2553นพ.ยุทธ
โพธารามิกประธานมูลนิธิโรคอัลไซเมอร์
แห่งประเทศไทยพร้อมด้วยศ.พญ.นันทิกา
ทวิชาชาติ เลขานุการมูลนิธิฯแถลงเปิดตัว
หนังสือคัมภีร์แห่งความจำ(MemoryBible)
แต่งโดยนพ.แกรีย์สมอลล์ (GarySmall)
ผู้เชี่ยวชาญเรื่องโรคทางสมองโดยเฉพาะโรค
อัลไซเมอร์แปลและเรียบเรียงเป็นภาษาไทย
ครั้งแรกโดยศ.พญ.นันทิกา

นพ.ยุทธเปิดเผยว่าโรคสมองเสื่อมหรือ

โรคสมองฝอ่เปน็โรคของผู้สงูอายุทำให้สญูเสยี
ความทรงจำหากเป็นแล้วไม่ดูแลรักษาจะ
พฒันาไปสู่โรคอลัไซเมอร์ซึง่เขา้ขัน้รนุแรงพบ
ได้ประมาณร้อยละ70ของผู้ป่วยสมองเสื่อม
ทั้งหมดทั้งนี้ในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า
คนอายุ65ปีขึ้นไปป่วยด้วยความจำถดถอย
รุนแรงกว่า10ล้านคนและกลายเป็นโรค
อลัไซเมอร์รอ้ยละ10-15ตอ่ปีโดยจะพบผู้ปว่ย
รายใหม่สูงขึ้นเป็น2เท่าในทุกๆ 5ปีในผู้
ที่อายุ65และ90ปีล่าสุดคาดว่าทั่วโลกจะมี
ผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ประมาณ26ล้านคน

“ส่วนคนไทยผลสำรวจจากข้อมูลที่ได้ใน
การคัดกรองผู้สูงอายุของงานคัดกรองความ
จำกรุงเทพมหานคร (กทม.) ในกลุ่มผู้สูง
อายุที่มีอายุ65ปีขึ้นไป2,685รายพบว่า
เป็นโรคสมองเสื่อม (Dementia)ถึงร้อยละ
31.2และมีอาการบกพร่องทางพุทธิปัญญาใน
ระดับน้อย(MildCognitive Impairment)ที่
สามารถพัฒนากลายไปเป็นโรคสมองเสื่อมได้

ถึงร้อยละ34และร้อยละ34.8เป็นกลุ่มปกติ”
นพ.ยุทธกล่าว

และว่าหากมีผู้สูงอายุ10คนประมาณ
6คนน่าจะมีความบกพร่องทางด้านความจำ
โดยใน3คนเป็นโรคสมองเสื่อมแล้วเรื่องนี้
จงึเปน็เรือ่งที่นา่เปน็หว่งมากเนือ่งจากคาดวา่
ในอนาคตซึง่จะมีผู้สงูอายุมากขึน้ซึง่โดยเฉลีย่
ผู้ป่วยจะเสียชีวิตอยู่ในช่วงประมาณ8-10ปี
หลงัการวนิจิฉยัสิง่ที่ดีทีส่ดุคอืพยายามปอ้งกนั
ไม่ให้เป็นโรค

ด้านศ.พญ.นันทิกากล่าวว่าผู้เชี่ยวชาญ
ด้านความจำประเมินว่าผู้ที่มีปัญหาความจำ
บกพรอ่งรอ้ยละ40เกดิขึน้เมือ่อายุ50ปีรอ้ย
ละ50เกิดในช่วงอายุ60ปีและมากกว่าร้อย
ละ70เกิดขึ้นเมื่ออายุ70ปีขึ้นไปโดยอายุ
สมองของคนเราแตกต่างกันตามพันธุกรรม
วิถีการดำเนินชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่สัมผัส
สมองผู้หญิงจะเล็กกว่าสมองผู้ชายมีน้ำหนัก
ประมาณ3ปอนด์เศษแต่สมองผู้หญิงมี
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ประสิทธิภาพสูงกว่าชาย
ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าการมีเพศสัมพันธ์

ที่ดีอาจช่วยสนับสนุนเรื่องการทำหน้าที่ของ
สมองเมื่ออายุมากขึ้น เพราะร่างกายจะหลั่ง
สารเอ็นโดฟินออกมาซึ่งเรื่องนี้อาจขัดกับ
ความรู้สึกของคนไทยเนื่องจากส่วนใหญ่เชื่อ
ว่า เมื่อแก่ตัวจะมีเรื่องดังกล่าวน้อย เพราะ
อายลูกหลาน

แต่จากการสำรวจชี้ให้เห็นว่าในกลุ่มของ
ผู้สูงอายุยังมีความต้องการทางเพศหากมี
ความพร้อมท้ังเวลาสถานท่ีและมีคู่เหมาะสม

นอกจากนี้ การกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ
เป็นเวลานานอาจช่วยชะลอความเสื่อมสมอง
ได้จึงแนะนำว่าดื่มน้ำมากๆ วันละ6แก้ว
วางแผนอาหารมือ้ตา่งๆลว่งหนา้อยา่รอให้หวิ
มากๆ เพราะจะทำให้กนิอาหารมากเกนิขนาด
ให้ใช้เครือ่งเทศสมนุไพรกระเทยีมโดยเฉพาะ
สารเคอร์คูมิน(Curcumin)ในขมิ้นชันช่วย
ปอ้งกนัโรคอลัไซเมอร์ได้เพราะสามารถลดการ
สูญเสียของจุดประสานประสาทในสมอง

น้ำกับน้ำดำ
คุณคิดจะดื่มอะไร

นี้,เปน็บทความที่ฟอรเ์วริด์กนั‘กระจาย’อกีบทความหนึ่งทั้งๆ ที่ได้แปลและตีพิมพ์
มานานมากแล้ว ซึ่งแปลโดย ศ.กิตติคุณ
นพ.เสกอกัษรานุเคราะห์แหง่หนว่ยงานศนูย์
เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ที่จริงแล้วในต้นฉบับนั้นคำว่า‘น้ำดำ’ได้
เขยีนและตีพมิพ์เอาไว้ตรงตวัถงึชือ่ที่ใช้เรยีกใน
ลักษณะ‘ชื่อเล่น’ของเครื่องดื่มแบรนด์นี้แต่
ใคร่ขอเลี่ยงเพื่อการกระทบกระทั่งในทุกกรณี

ในบทความบอกไว้อย่างนี้ครับ
ถ้าท่านรู้เรื่องนี้ ท่านจะดื่มน้ำมากขึ้น

เพราะน้ำเป็นส่วนสำคัญของร่างกาย75%
มีงานวจิยัพบวา่ในคน100คนที่ดืม่นำ้วนั

ละ8-10แก้วจะช่วยให้คน80คนลดอาการ
ปวดหลังปวดข้อลงได้

ดื่มน้ำวันละ5แก้วลดปัจจัยเสี่ยงต่อการ
เป็นมะเร็งของลำไส้ใหญ่ได้ถึง45%มะเร็ง
เต้านมได้79%และมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
ได้เกือบ50%!

ทนีี้มาลองรูจ้กันำ้‘ดำ’กนัหนอ่ยแนน่อน
น้ำดำที่ว่านี้มีรสชาติยอดเยี่ยม

แต่ตำรวจทางหลวงจะบรรทุกน้ำดำ 2
แกลลอน ในช่องท้ายรถ เพื่อเวลามีรถชน
กันสามารถเอา ‘น้ำดำ’ล้างเลือดบนถนนได้

เกลี้ยงเกลา
ถ้าเอาT-BoneSteakใส่ในชามกะละมัง

ที่มีน้ำดำเต็มจะพบว่าจะถูกละลายไปหมด
ใน2วัน

รินน้ำดำ1กระป๋องลงในโถส้วมทิ้งไว้1
ชั่วโมงแล้วชักโครกกรดซิตริกในน้ำดำจะล้าง
คราบสกปรกในโถส้วมได้สะอาด

ถ้าต้องการกัดสนิมที่กันชนชุบโครเมียม
ของรถให้เอาที่ขัดที่ทำด้วยFoilชุบน้ำดำขัด
สนิมจะออกหมด

ถ้าจะล้างทำความสะอาดขั้วแบ็ตเตอรีย์ที่
มีคราบกรดเกลือเกาะขาวๆ ให้เทน้ำดำรดลง
ไปฟองจะกัดคราบขาวที่ขั้วออกได้หมด

ถ้าจุกขวดติดแน่นงัดไม่ออกเอาผ้าชุบ
น้ำดำหุ้มไว้หลายๆ นาทีจะบิดจุกขวดออกได้
โดยง่าย

ถา้จะปิง้MoistHamให้นำนำ้ดำ1กระปอ๋ง
เทลงในกระทะห่อแฮมด้วยอะลูมิเนียมฟอยล์
แล้วปิ้ง30นาทีก่อนแฮมจะสุกแกะฟอยล์
ออกปล่อยให้น้ำเนื้อหยดลงไปผสมกับน้ำดำ

ในกระทะท่านจะได้น้ำเกรวีย์สีน้ำตาล
การลา้งคราบไขมนัจากเสือ้ผา้ให้ใช้นำ้ดำ

1กระปอ๋งผสมกบัผงซกัฟอกในปรมิาณที่จะใส่
ในเครื่องซักปล่อยให้ซักด้วยเครื่องตามปกติ
น้ำจะช่วยกำจัดคราบไขมันได้สะอาดหมดจด

ท่านสามารถผสมน้ำดำ ลงในน้ำล้าง
กระจกรถยนต์ฟอสฟอริคแอซิดในน้ำดำจะ
ช่วยทำความสะอาดกระจกได้ดี

น้ำดำมีpH2.8ถ้าตัดเล็บแช่ในน้ำดำ4
วันจะละลายหมด

เวลาขนย้ายน้ำดำเข้มข้นเพื่อส่งตาม
โรงงานทัว่โลกที่รถTruckจะตอ้งตดิปา้ยไว้วา่
‘มีวัตถุที่มีกรดกัดกร่อนได้เป็นอันตราย’

บริษัทขายน้ำดำ!ใช้น้ำดำทำความสะอาด
เครื่องยนต์ของรถTruckมานานประมาณ
20ปีแล้ว

ทา่นยงัอยากดืม่นำ้ดำหรอืดืม่นำ้(สะอาด)
เลือกกันเอาเอง
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มุ ม ส บ า ย  ■   ‘ถมทอง’

บอกตรงๆนะครับว่าผมอาจจะไม่ใช่ใคร
ผู้สันทัดกรณีที่ชำนัญพิเศษในเรื่องของ

กุ้งแม่น้ำที่นำมาปรุงกินด้วยกรรมวิธีปิ้งย่าง
อย่างที่เรียกกันว่า‘กุ้งเผา’นั้น,สักกี่มากน้อย
ดอกนะครับแต่ก็พอจะขอออกตัวได้ว่า-ที่ใคร
บอก,ว่ากุ้งเผาที่ไหนเด็ดที่ไหนเยี่ยมหรือ
ที่ไหนเลิศสะแมนแต็นบอกมาสิบที่นี่ผมน่า
จะเคยไปลิ้มลองมาแล้วไม่น้อยกว่าครึ่งของที่
บอกมานั่น

ไม่ว่าจะเป็นแถวเมืองแม่น้ำอย่างแถบ
อยุธยาเมืองสิงห์ชัยนาทหรืออ่างทองรวม
ทั้งที่มาขึ้นท่าแถวเมืองกรุงเมืองนนท์ตลอด
จนเลียบแม่น้ำฝั่งธนถึงปากเกร็ดเมืองปทุม
ที่ต่างก็ขึ้นชื่อลือเลื่องนั้นผมน่าจะลุยผ่านมา
ชนิดที่ว่าแม้ไม่หมดทุกหาบทุกเตาก็น่าจะ
ใกล้เคียงล่ะน่า

คือลุยมาหมดทั้งที่ยกกิโลเผาและเผาขาย
เป็นรายตัวนั่นแหละครับ

คอืบางหาบบางเตานัน้มีสองสามขนาดให้
เลอืกแบบจะเอาอยา่งสองตวัโลหรอืสามตวัโล
ก็ว่ามา,คิดกันกิโลละเท่าไรก็ว่ากันไปในขณะ
ที่หลายๆ หาบหลายๆ เตาก็ว่ากันเป็นตัวๆ 
ไปแบบว่ามีขนาดเดียวและเผาขายเป็นตัว,

เหมอืนระลกึชาติได้เลยจรงิๆ เพราะบอกตรงๆ
ครบัวา่กบัลิน้ผมแลว้,ที่เอย่มาขา้งตน้ทัง้หมด
นั้นผมติดใจกุ้งเผาเจ้าแม่น้ำปากพนังที่ว่านี้
แหละ,เป็นที่สุด

กระทัง่ไม่นานวนัที่ผา่นพน้ได้ไปลิม้กุง้เผา
อีกเจ้าใกล้ๆ กรุงคืออยู่แถบบางปะอินนี่เอง
แค่คำแรกที่เขา้ปากผมก็คดิไปถงึกุง้เผาที่แมน่ำ้
ปากพนงัโนน่เลยอรอ่ยเหมอืนกนัจรงิๆ ทัง้ๆ 
ที่เป็นกุ้งคนละแม่น้ำกันก็ว่าได้แต่ความหวาน
ของเนือ้จากความสดความเหนยีวและหนบึนุม่
แบบที่บอก-อย่างปักษ์ใต้พูดกัน--ว่ากว่าจะ
เคี้ยวขาด ได้แรงอกดีนักแลนั้นมันบอก
ความเหนือชั้นที่เหนือกว่ากุ้งเผาทั่วๆ ไปได้
เป็นอย่างดี

กุง้เผาเจา้ที่วา่นี้ชือ่‘ตน้นำ้ริเวอร์ววิ’ครบั
ไปมาไม่ยากหาไม่ลำบากแต่อย่างใดออกจาก
กรุงเทพฯเข้าสายเอเชียหน่อยเดียวก็จะเห็น
แยกซา้ยเขา้บางปะอนิก็มุง่ตรงไปทางนัน้แหละ
ครบัโดยเอาพระราชวงับางปะอนิเปน็ที่ตัง้ขบั
ไปสบายๆ กระทั่งจวนจะเข้าเขตพระราชวังฯ
พ้นแยกไฟเขียวไฟแดงตรงไปหน่อยมีห้าง
โลตัสเอ็กซ์เพรสส์อยู่ซ้ายมือเลยห้างไปนิด
ถนนก็บังคับให้เลี้ยวขวาไปยังพระราชวังฯแต่
อย่าเลี้ยว เพราะตรงโค้งนั้นจะมีป้ายบอกชื่อ
ร้านพร้อมมีลูกศรให้มุ่งตรงไปให้ไปข้างหน้า
ต่อซึ่งเป็นถนนแบบชาวบ้านแต่ก็กว้างขวาง
และราบเรียบรถแล่นได้สะดวกเข้าทางสายนี้
แล้วแลซ้ายก็จะเห็นเป็นลานโล่งสำหรับจอด
รถแสดงว่ามาไม่ผิดที่แล้วล่ะครับ

จอดรถเสร็จ, เดินเข้าไปจะเห็นบริเวณ
รา้นที่มีที่นัง่ให้เลอืกทัง้รมินำ้บนฝัง่หรอืจะกา้ว
ข้ามสะพานไปลงแพหรือจะเดินเลยแพไปนั่ง
ดื่มกินบนเรือที่เขาเอามาตั้งโต๊ะ เก้าอี้ซึ่งได้
บรรยากาศไปอีกแบบแต่ไม่ว่าจะนั่งบริเวณ
ไหนในสามรูปแบบที่ว่าต่างก็จะได้บรรยากาศ
และลมแม่น้ำแบบเต็มๆเสมอกันถ้วนหน้า

ท่ีน่ีนอกจากกุ้งเผาท่ีผมว่าเลิศเลอเพอร์เฟ็คท์
นักหนาแล้ว อาหารปลาแม่น้ำก็มีให้เลือก
แยะเชียวครับแต่อีกอย่างหนึ่งที่ต้องสั่งให้ได้
เพราะอร่อยจนฝันถึงจริงๆ คือห่อหมกปลา
ช่อนใบยออ้อ,ห่อหมกนี่ ไม่ได้มีทุกวันดอก
นะครับเขาจะทำเฉพาะวันหยุดเท่านั้นและ
ดูเหมือนไม่เกินเที่ยงจะหมดซึ้งหรือเกลี้ยง
รังถึงทุกทีซีน่า

ถ้าไปแล้วได้กินนี่ต้องถือว่าโชคดีจริงๆ 
-ขอบอก--

อะไรแถวๆ นั้นแหละครับ
จะลองเอื้อนเอ่ยมาบ้างบางชื่อก็พอจะได้

อยู่อยา่งแถวใกล้ๆ ตลอดจนแถบปริมณฑลก็มี
ที่รูจ้กักนัก็อยา่ง‘ฮงเสง็’ที่ทา่นำ้ปากเกรด็ใกลๆ้ 
กันก็ ‘ปลาสามน้ำ’ เลยไปแถวสนามบินน้ำ
ก็ต้อง ‘บ้านระเบียงน้ำ’ ข้ามมาแถบถนน
เลียบแม่น้ำหรือพระรามสามก็ต้อง ‘บ้าน
กลางนำ้’ไปแถวอยธุยาบางปะอนิก็ตอ้ง‘ยาง
เดี่ยว’หรือไม่ก็ต้อง‘แพกรุงเก่า’หรือระหว่าง
อา่งทองเมอืงสิงห์ก็ตอ้ง‘ทองชบุ’ในวดัตราชู
เจ้าเดียวเท่านั้นและ-อีกมากกว่ามาก--และ
กว่ามาก---

ที่เอื้อนเอ่ยมาข้างต้นนั้น ไปเมื่อไรก็เป็น
ได้การเมื่อนั้น ไม่มีผิดหวังสักเจ้าเดียวแต่ที่
จำติดลิ้นติดปากและติดใจจำได้ว่าเคยมีอยู่
คราวไปกินแถวๆ แม่น้ำปากพนัง เมืองนคร
ที่นอกจากจะสดเหลือหลายเนื้อหนึกเหนียว
และนุ่มเนียนปากลิ้นแล้วควักเอามันที่หัวมา
คลุกข้าวสวย เหยาะน้ำปลาพริกหน่อย เติม
น้ำจิ้มพริกตำสูตรเด็ดของเขาเข้าไปอีกนิดแค่
คำแรกที่เข้าถึงปากถึงลิ้นก็ได้แต่พึมพำอยู่ใน
ใจว่า-หรอยจั่งหู้--ไปกินมามื้อเดียวหนเดียว
คราวเดียวเมื่อกว่าสิบปีก่อนนึกขึ้นมาแล้ว

กุ้งเผา..ที่..

ต้นน้ำริเวอร์วิว
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ชำระค่าไปรษณียากรแล้ว

ใบอนุญาตเลขที่ ๓๓/๒๕๔๓

ปณฝ. สุทธิสาร

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

Life Entertainment เป็นสื่อสัมพันธ์สรรสร้างวงการเครื่องเสียง จัดทำขึ้นเป็นประจำทุกสองเดือน เพื่อจ่าย แจก
ให้แก่สมาชิกและผู้สนใจโดยมิได้คิดมูลค่า บุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้โดยแจ้งความจำนง ไปยัง
บริษัท โคไน้ซ์ อีเล็คโทรนิค จำกัด เลขที่ 4 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แยก 2 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
หรือ E-mail: pornpinun@conice.co.th
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