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รับงานเร็ว โหลดเร็ว ซึ่งความเร็วระดับนี้ก็
สามารถท�าให้การท�างานในเชิง Multimedia 
ต่างๆสามารถตอบสนองได้อย่างน่าพอใจ

หนึ่งในนั้นก็คือการรับความบันเทิงจาก
ระบบ Internet Radio หรือการฟังวิทยุผ่าน
อินเตอร์เน็ทนั่นเอง

อนิเตอร์เนท็ เรดโิอ นัน้ ก็อย่างชือ่ล่ะครบั 
คอืการรบัฟังวทิยผุ่านทางอนิเตอร์เนท็ ซึง่การ
ฟังก็แน่นอนว่า ต้องอาศัยคอมพิวเตอร์ของ
คุณ บวกเข้ากับโพรแกรมฟังเพลงต่างๆที่มัก
จะแถมส่วนของการฟังวิทยุทางอินเตอร์เน็ท   
ออกมาด้วย ที่นิยมกันก็เช่น iTunes ที่มีส่วน
ของอินเตอร์เน็ท เรดิโอ ให้เลือกฟังมากมาย
นับร้อยๆช่อง ครอบคลุมทุกแนวเพลง ทุก
สไตล์ ทั้งจากสถานีวิทยุแท้ๆที่มีการออก
รายการทางอนิเตอร์เนท็คูไ่ปกบัสถานวีทิยแุบบ
ดัง้เดมิ หรอืสถานทีีอ่อกอากาศเพือ่การฟังผ่าน                    
อินเตอร์เน็ทโดยเฉพาะ

ซึ่งสถานีแบบหลังนี้ ตอนหลังมีเพิ่มขึ้น
มามาก จดุเด่นคอืเป็นสถานเีฉพาะทาง สถานี

ความรวดเรว็ของข้อมลูข่าวสารในทกุวนันี้ 
ส่วนหนึ่งที่ต้องยอมรับกันก็เพราะการ

พัฒนาความเร็วของระบบ Internet ซึ่งแม้ว่า
ประเทศไทยจะยงัไม่อาจเทยีบได้กบัอกีหลายๆ
ประเทศที่มีอินเตอร์เน็ทความเร็วสูงจัดๆ                                           
ใช้งานกนั แต่เท่าทีพ่วกเรามแีละใช้กนัอยูใ่นทกุ
วันนี้ก็เรียกได้ว่าเพียงพอต่อการใช้งานในชีวิต
ประจ�าวันอย่างไม่ขาดตกบกพร่องแต่อย่างใด

ยิ่งเทียบกับสมัยแรกๆ อินเตอร์เน็ท 
33.1K ใครจ�าได้บ้าง สมัยนั้นเว็บไซท์ไม่ได้เลิศ
เลออะไร เป็นตวัหนงัสอืสีๆ  พืน้สดี�าๆ รปูกไ็ม่มี 
พี่แกยังโหลดกันนานจนลืม สมัยก่อนหากเปิด
เวบ็ทีม่กีราฟิคหน่อย เรยีกได้ว่ากดเปิดท ีกเ็ดนิ
ออกไปเข้าห้องน�้า กินข้าว แล้วกลับมาก็จะ
ได้ 1 หน้าพอดี

แต่เด๋ียวน้ี ความเร็วเฉล่ียอินเตอร์เน็ท 
ในหลายพ้ืนทีก็เรียกได้ว่าเร็วพอประมาณ ไม่
หงุดหงิด ความเร็วเฉลี่ยก็อยู่กันที่ 3-5 Mbps 
ซ่ึงเพียงพอท่ีจะโหลดเว็บที่เต็มไปด้วยกราฟิค
สารพัดได้รวดเร็วไม่มีหงุดหงิด ส่งงานเร็ว 

I n t e r n e t  R a d i o
ความหวังใหม่ของคนชอบฟังเพลง (ฟรี)
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เฉพาะแนวเพลง เฉพาะรูปแบบที่คุณต้องการ 
ที่ส�าคัญคือสถานีกลุ่มนี้ เปิดเพลงกัน “ทั้งวัน
ทัง้คนื” ไม่มโีฆษณา ไม่มดีเีจ เปิดเพลงในแบบ
ที่คุณชอบและต้องการ เข้าสถานีกันที เปิด
กันไปทั้งวันไม่มีหยุดเพลงเพราะท่ีชอบท้ังวัน
แบบ Non Stop นี่ มันเป็นความสุขของการ
ฟังเพลงนะครับ

ส�าหรับการส่งข ้อมูลเสียงดนตรีผ ่าน     
อินเตอร์เน็ทนั้น ต้องผ่านกรรมวิธีที่เรียกว่า 
Streaming คอืจดัเพลงส่งมา แล้วคอมพวิเตอร์
เราจะรับข้อมูลเก็บไว้ในหน่วยความจ�าระยะ
สั้น เรียกว่าเป็นการ Buffering คือ เก็บข้อมูล
เพลงไว้ในหน่วยความจ�าของคอมฯจ�านวน
หนึ่งก่อนที่จะปล่อยออกมาให้เราได้ยิน ซ่ึงยิ่ง            
อินเตอร์เน็ทเร็วแค่ไหน การเก็บข้อมูล Buffer 
ดังกล่าว ก็จะเร็วยิ่งขึ้น การปล่อยเพลงมา                                
ให้เราได้ยินก็จะต่อเนื่อง ท�าให้การฟังเพลง
เป็นไปด้วยความต่อเนื่อง ไม่สะดุดและกระตุก 
ซึ่งในทางกลับกัน หากเน็ทเราไม่เร็วพอ การ
บัฟเฟอร์ข้อมูลท�าไม่ทันการปล่อยเพลงออก

มา ผลก็คือ เพลงที่ปล่อยออกมาหมดไปก่อน
ที่ข้อมูลใหม่จะเก็บเต็มบัฟเฟอร์ ผลก็คือ เพลง
กระตุก ขาดหาย เสียงไม่ต่อเนื่องนั่นเอง

แล้วคุณภาพเสียงล่ะ? ดีพอไหม? อัน
นี้ต้องบอกว่า แล้วแต่ครับ มาตรฐานการส่ง
สัญญาณทางอินเตอร์เน็ท ที่สถานีวิทยุนิยม
กันในปัจจุบันนั้น มีอยู่สองสามระดับ ระดับ
ต�า่ คือตั้งแต่ 32-192 Kbps ซึ่งเสียงที่ได้จาก
สถานที่ที่ส่งมานั้น ว่ากันง่ายๆคือ ค่ายิ่งน้อย 
เสยีงยิง่ไม่ด ี(คล้ายๆการบบีอดัของ MP3) ค่า
มาตรฐานทีใ่ห้เสยีงทีด่ยีอมรบัได้คอื 128 Kbps 
ซึ่งให้เสียงแบบ Stereo ชัดเจน Full Range 
และให้คณุภาพเสยีงทีด่พีอๆกบัเพลง MP3 ดีๆ
ได้ ในขณะที่ ค่าต�่าๆอย่าง 64 หรือ 32 Kbps 
นั้น เสียงก็จะขุ่นๆ มัวๆ ทึบๆ รับฟังได้ หาก
ไม่ซีเรียสเรื่องคุณภาพเสียงมาก หรือเป็นการ
ฟังรายการสนทนาก็รับได้แน่นอน

อย่างไรก็ตาม ค่าดังกล่าวนั้น แปรผันกับ
ขีดความสามารถของระบบ Streming และ 
Buffering ครับ กล่าวคือ ค่ายิ่งสูงก็เหมือน
ข้อมูลยิ่งมาก ไฟล์ยิ่งใหญ่ หากเน็ทเร็วไม่พอ 
ข้อมูลบัฟเฟอร์ไม่ทัน เสียงจะกระตุกขาดหาย
เสียอารมณ์ในการฟังครับ อย่างสมัยเน็ท 1 
Mbps นั้น รับฟังแบบ 128 Kbps แทบเป็น
ไปไม่ได้ครับ กระตุกกันจนหงุดหงิดกันเลย                        
ทีเดียว ต้องรับเฉพาะช่องที่ส่งมาระดับ 64 
หรือ 96 Kbps บางสถานีเท่านั้น แต่พอมา

เดี๋ยวนี้ เน็ทอัพขึ้นมาเป็น 4 Mbps ก็สามารถ
รบั 128 Kbps ได้สบายๆครบั (หากสถานนีัน้ๆ
ส่งมาดีพอ--เพราะบางทีแม้เน็ทจะเร็ว แต่
สถานส่ีงมามปัีญหา กอ็าจจะท�าให้เสยีงกระตกุ
ได้เหมือนกัน)

ซึ่งการที่เรามีอินเตอร์เน็ทที่เร็วและแรง
ขึ้นนี่แหละครับ ที่ผมมองว่าท�าให้อนาคตของ
ระบบอินเตอร์เน็ท เรดิโอ ในบ้านเรานั้น ดี
ขึ้นมาทันตาเห็นจริงๆ และที่ส�าคัญไปกว่านั้น
คือ ตอนนี้การฟังอินเตอร์เน็ท เรดิโอ นั้น ไม่      
ได้จ�ากัดอยู่ในเฉพาะคอมพิวเตอร์แล้ว เพราะ
เริ่มมีเครื่องเสียงแยกชิ้นที่เอาวิธีการฟังเพลง
ผ่านวทิยอุนิเตอร์เนท็มาประสานเข้ากบัเครือ่ง
เสียงไฮ-ไฟ แบบแยกชิ้นแล้วด้วย ความสุขใน
การฟังเพลงจากชุดเครื่องเสียงของคุณก็จะ
เพิ่มขึ้นอีกมากเลยทีเดียว

ตัวอย่างแรกที่เห็นกันแล้ว ก็อย่างเช่น 
เครื่อง Russound SMS3 เครื่องที่เรียกว่า 
Media Server จาก Russound ซึ่งเครื่องรุ่น
นี้ออกมาได้นานพอสมควรแล้ว แต่ก็ได้มีการ
ปรับปรุง Upgrade ลูกเล่นตลอดเวลา จาก
เดิมที่เป็นเครื่อง Media Server เก็บเพลง/
เก็บรูปอยู่ใน Harddisk ในตัวเอาไว้ฟังท�างาน
ร่วมกับระบบเสียง Multi-Room เท่านั้น ล่าสุด 
เครื่องได้รับอัพเกรดด้วยการเพิ่มลูกเล่นความ
สามารถในการเล่นเพลงจากอินเตอร์เน็ท                                                         
เรดิโอ ได้! ซึ่งผู้ใช้งานก็เพียงแต่ป้อนข้อมูล
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สถานีอินเตอร์เน็ท เรดิโอ เข้าไป (ป้อนเป็น 
URL) จากนั้นก็ต่อเชื่อมสาย LAN (หรือจะ
ต่อแบบไร้สาย WiFi) จาก Internet Modem                                                     
Router ที่ปกติก็มีกันอยู่แล้วเข้าไปที่เครื่อง 
SMS3 เพียงแค่นี้ เครื่องก็พร้อมที่จะดึง
ข้อมูลสถานีเพลงอินเตอร์เน็ทที่คุณเลือก                                                   
ไว้ให้สามารถฟังผ่านระบบเสียง Multi-Room 
ในบ้านของคุณได้ทันที คิดจะฟังก็ฟัง ไม่ต้อง
เปิดคอมฯ บูธเครื่องรอให้เสียเวลา แค่ต่อ
สาย LAN จาก Modem ของคุณไว้ก็พอ           
(อินเตอร์เน็ทต้อง On ตลอดเวลา ซ่ึงไม่มี
ปัญหาอยูแ่ล้วเพราะเดีย๋วนีเ้ป็นราคาเหมาจ่าย
รายเดือน) แถมคุณภาพเสียงที่ได้ยินก็เยี่ยม    
ทีเดียวละ เอาเป็นว่าไม่บอกก็ไม่รู้หรอกครับ
ว่าก�าลงัฟังเสยีงวทิยอุนิเตอร์เนท็อยู ่เนือ่งจาก
เสียงที่ได้ยินนั้น สะอาด นุ่มนวล ฟังดี เทียบ
ไปก็พอๆกับ MP3 ที่บีบอัดมาแถว 128 Kps 
นั่นแหละครับ (ก็บีบอัดมาพอๆกัน)

ด้วยความดีตรงนี้ บวกกับข้อดีของสถานี
แบบอินเตอร์เน็ทที่มักจะเป็นสถานีเฉพาะ
แนวเพลงนั้นๆท�าให้ผู้ฟังเลือกฟังในแนวที่ตัว
เองชอบ ได้อย่างเต็มที่ จะเลือกเอาแบบที่เปิด
เพลงกันทั้งวันทั้งคืน หรือจะเอาที่ส่งมาจาก

สถานีวิทยุแบบดั้งเดิม ก็สามารถเลือกได้ก็เลย                                      
ท�าให้แนวโน้มของจูนเนอร์แบบแยกชิ้นใน
อนาคตน้ัน มีโอกาสสูงมากที่จะมีการผนวก
ภาควิทยุอินเตอร์เน็ทเข้าไว้ในตัว อย่าง NAD 
น้ัน เม่ือราวๆต้นปี ก็ได้มีการประกาศแล้ว
ว่า จูนเนอร์ของ NAD ในอนาคตจะมีการ
ใส่ภาคอินเตอร์เน็ท เรดิโอ เอาไว้แน่นอน ท�า                      
ให้เครื่องจูนเนอร์ในอนาคตนั้น จะสามารถ
รับได้ทั้งสถานีดั้งเดิมจากเสาอากาศ, สถานี
วิทยุดิจิทัลแบบรับสมาชิกเช่น XM Radio และ
ก็สถานีวิทยุทางอินเตอร์เน็ท ซึ่งจะเห็นได้เลย
ว่า อนาคตของจนูเนอร์นัน้ “สดใส” มาก สดใส
อย่างที่ไม่คิดมาก่อนเลยว่า แหล่งโพรแกรม
ที่หลายๆคนลืมไปแล้วนั้น จะมีโอกาสกลับมา
เกิดได้เพียงนี้

ที่เอาเรื่องนี้มาเล่า ก็ด้วยว่าหลังๆตัวผม
เองก็ชอบฟังเพลงจากทางวิทยุครับ ทุกวันนี้ 
ตื่นเช้าขึ้นมาก็เปิดวิทยุ แต่ไม่ฟังข่าวนะ ปวด
กระโหลก ผมจะฟังช่องเพลงที่ผมชอบ พวก
เพลง Easy Listening เพลงไทยเพราะๆ อย่าง
ช่อง 106.5 FM เปิดเพลงดีๆทั้งวัน ดีเจก็โอเค 
ตลกๆ พูดเข้าเป็นจังหวะ ไม่สอดแทรกจนน่า
ร�าคาญ แถมวนัเสาร์อาทติย์เปิดเพลงทัง้วนั ฟัง

เพลินดีจริงๆ ดังนั้นหากอารมณ์แบบท�าโน่น
ท�านี่ไป มีเพลงเป็นแบ็คกราวน์ดนี่ ขอบอกว่า
วิทยุนี่คุ้มมากๆครับ ผมจะฟังเพลง Easy ไป
เรื่อยๆจนถึงสามทุ่มครึ่ง ผมก็จะจูนไปช่อง 
101.5 FM วิทยุจุฬา ฟังรายการเพลงคลาสสิค
ครับ ไม่น่าเชื่อนะครับ รายการนี้ฟังมาแต่เด็ก 
เดี๋ยวนี้ก็ยังจัดอยู่ คุณสีส้มก็ยังเป็นคนจัดอยู่ 
เปิดเพลงคลาสสิคดีๆยาวไปจนถึงเที่ยงคืน 
การฟังเพลงคลาสสิคก่อนนอนนี่ ขอบอกว่า
เป็นการผ่อนคลายได้อย่างเป็นเลิศนะครับ ไม่
ว่าจะแบบไหน Symphony, Chamber, เดี่ยว
เปียนโน, เดี่ยวไวโอลิน, โอเปรา, โอเปเรตตา 
เปิดมาเถอะครับ สามทุ่มครึ่งถึงสักส่ีทุ่มครึ่งก็
พลิกตัวตะแคงหลับกรนคร็อกๆ สบายใจ หลับ
ยาวไปถึงเช้ากันได้เลย 

สถานีวิทยุบ้านเราเดี๋ยวนี้นี่ รายการดีๆ
ก็มี รายการแย่ๆก็เยอะ แต่ที่น่าเสียดายและ
ไม่น่าเชื่อคือ เดี๋ยวนี้หารายการเพลงสากลฟัง
ยากมากๆ โดยเฉพาะเพลงสากลแบบ Adult 
Contemporary หรือเพลงพ็อพแบบ Easy 
Listening เพลงเก่าๆ Oldie เดีย๋วนีห้าฟังยาก 
มากๆ ลองไล่คลื่นกันตั้งแต่ 87.5 ไปจนถึง 
107.5 ดูสิครับ เจอช่องเพลงสากลแค่ 2 ช่อง 
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แถมเปิดเพลงพ็อพร่วมสมัยเพลงตลาด เพลง
แดนซ์ คนแก่ฟังไม่ไหวครับ พูดกันง่ายๆหา
ช่องวิทยุอย่าง 105 FM สมัยก่อนไม่ได้ ใคร
จ�าได้ ช่องนี้เมื่อก่อนจัดรายการภาษาอังกฤษ 
เปิดเพลงสากลแบบพ็อพสบายๆทั้งวัน พอวัน
อาทิตย์มีคุณเทวัญมาเปิดเพลง Elvis, Cliff, 
Beatles ช่วงบ่ายๆ เฮ้อ เมื่อสักสิบกว่าปีก่อน
นี่ สถานีวิทยุบ้านเรานี่ สวรรค์นักฟังเพลงนะ
ครับ โดยเฉพาะช่วงที่ Nite Spot เป็นเจ้าของ
รายการวิทยุ มีช่องเพลงสากลสามสี่ช่อง เปิด
เพลงดีๆทั้งนั้น มีความสุขจริงๆช่วงนั้น 

ก็โทษไม่ได้ครับ เพราะหลังๆ อะไรมัน
ก็กลายเป็นธุรกิจหมด ทางสถานีนั้น หลักๆ
ก็ต้องหารายได้เข้าองค์กรให้เยอะเข้าไว้ ใคร
จะมาจัดก็ต้องประมูลคลื่นความถี่กัน ใครจัด
หนัก ใครสัญญาผลตอบแทนสูง ก็จัดกันไป 
ทีนี้ค่ายเล็กค่ายน้อย อย่างเพลงสากลท่ีเด๋ียว
นี้ไม่ได้ใหญ่โตเหมือนเมื่อก่อน ก็ล�าบากครับ 
สู้ค่าประมูลกับค่ายใหญ่ไม่ไหวก็ต้องถอย ค่าย
ใหญ่ลงมาซื้อวิทยุกันแทบจะหมดแผง หันไป
ทางไหนก็เลยมีแต่เพลงของค่ายใหญ่เปิดกัน
ทั้งวันทั้งคืน ซึ่งลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเขาเป็น
คนวัยรุ่นชอบฟังเพลงไทยวัยรุ่น ไอ้คนรุ่นเก่า

ก็เลยล�าบากหาฟังเพลงยาก
ข ้อเสียอีกจุดหนึ่ งที่ต ้องยอมรับของ 

จูนเนอร์แบบดั้งเดิมก็คือ เรื่องของการรับ
สญัญาณทีต้่องพึง่พาเสาอากาศครบั หลายครัง้
หลายหนท่ีมีหลายท่านมาปรึกษาบอกว่า ซื้อ 
จูนเนอร์มาแล้ว ตอนลองฟังที่โชว์รูมก็รับชัดดี 
แต่พอเอากลับไปบ้านรับชัดไม่ก่ีช่องเอง หรือ
บางท่านบอกว่าเจบ็ใจกว่าคอื  มนัรบัได้ทกุช่อง 
ยกเว้นช่องที่ต้องการจะฟังดันรับไม่ติดซะฉิบ

ครับ, นั่นคือจุดอ่อนของจูนเนอร์ระบบ
ดัง้เดมิทีเ่ป็นเสาอากาศ ซึง่ท่านต้องยอมรบัว่า 
โอกาสที่จะรับสัญญาณได้ชัดทุกช่องนั้นเป็นไป
ได้ยากมากๆ ยิ่งเมืองไทยของเรามีสถานวิทยุ 
FM มากที่สุดในโลกเท่าที่ผมเคยเห็นมา คือ
เว้นทกุ .25 MHz ทัง้สถานปีกตแิละสถานแีบบ                                             
Local ก็ยิ่งเรียกได้ว่าปราบเซียนอย่างที่สุด 
เพราะสถานีมันชิดกันมาก มันกวนกันครับ 
จูนเนอร์ไม่แม่นจริงๆ ขยับนิดก็หลุดไปช่อง
ข้างๆแล้ว น่าเบ่ือมากๆ ยิ่งบางทีต�าแหน่ง
วางเคร่ืองน้ันดันมาอยู ่ที่จุดอับสัญญาณอีก 
ก็ไม่ต้องพูดถึงกันเลยครับ เซ็งสุดๆ อย่าง
ช่อง 106.5 ที่ผมฟังอยู่ทุกวันนั้น เชื่อไหมว่า
มีต�าแหน่งเดียวในบ้านผมที่รับฟังได้ หาก
ย้ายเครื่องไปที่อื่น ช่องนี้จะหายไปเลย เหลือ
เชื่อจริงๆ

ผมเคยปรึกษาช่างติดตั้ง ก็ไม่ใช่ใครที่ไหน  
ก็น้องๆทีม Custom ของเรานี่แหละ บอกว่า
มางานติดจูนเนอร์นั้น ปราบเซียนยิ่งกว่างาน
ติดตั้งไหนๆด้วยซ�้า จูนเนอร์นั้นหากต้องการ 
ให้รบัชดัเจนจรงิๆ “ต้องขึน้เสานอกสถานเดยีว” 
นีค่อืค�าตอบครบั แถมการขึน้เสานอกนัน้ ท่าน
ยงัต้องเลอืกด้วยว่าต้องการช่องไหนทีช่ดัทีส่ดุก็
ต้องหันเสารับไปที่ทางช่องนั้นๆ และก็อาจจะ
สูญเสียความชัดเจนของบางช่องไป ก็เหมือน
เม่ือก่อนท่ีเราขึน้ไปตัง้เสาอากาศทวีแีหละครบั 
รบัช่อง 3 ชดั ช่อง 9 ไม่ชดัอะไรแบบนัน้นัน่เอง 
แถมเสาอากาศจูนเนอร์แท้ๆนั้นก็ไม่ใช่เล่นนะ
ครับ ใหญ่โตเอาการทีเดียว

แต่เช่ือไหมว่า ผมเคยฟังจูนเนอร์ระดับ

ไฮ-เอ็นด์ ที่ขึ้นเสานอกจูนดีๆแล้ว เสียงที่ออก
มานัน้ ไม่บอกไม่รูล้ะกนัว่ามาจากจนูเนอร์ นกึ
ว่ามาจากซีดียังไงยังงั้นเลยจริงๆ 

เรื่องการรับนี่เป็นปัญหาโลกแตกของ
จูนเนอร์ดั้งเดิมครับ ดังนั้นการจะมาถึงของ
สถานีเพลงแบบอินเตอร์เน็ท นี่เรียกได้ว่า   
โอ้สวรรค์ครับ อย่างหนึ่งคือเรื่องรับชัดไม่ชัด
นี่ตัดไปได้เลย มันชัดตลอดอยู่แล้วเพราะไม่               
ได้รบัสญัญาณผ่านทางเสาอากาศ (จะมปัีญหา
เสียงสะดุดแทน แต่ถ้าเน็ทคุณเร็วพอก็ไม่น่า
กังวล) ซึ่งแม้ทุกวันนี้จะฟังกันได้ แต่การฟัง
ผ่านคอมฯมนัไม่เพราะครบั ว่ากนัตรงๆ คอมฯ
ต่อออกเครื่องเสียงก็ไม่เพราะ Noise มันเยอะ
ครับ คอมฯมันมีสารพัดอีเล็คทรอนิคส์ ดิจิทัล 
ทีส่ร้างเสยีงรบกวนเก่งจะตาย พอมาเข้ากบัชดุ
เครือ่งเสยีงดีๆ กไ็ม่รอด ทัง้เสยีงรบกวน เสยีง
ฮ้ม เสยีงซ่า มนัออกมาจนฟังไม่ได้ ไหนจะเสยีง
พัดลมระบายความร้อนตัว Case ตัว CPU 
ตัวการ์ดจอ ไหนจะเสียงฮาร์ดดิสค์ดังแคว่กๆ
อีก เฮ้อ ยากครับ เอาคอมฯมาฟังเพลงนี่ต้อง
ลงทุนกันสูงนะ หากต้องการให้มันเงียบๆ     
ได้ ดงันัน้ หากเราจะมจีนูเนอร์สกัเครือ่งทีเ่ปิด
ฟังวิทยุดีๆได้ก็คงจะดีมีความสุขน่าดู อยากจะ
ฟังจากสถานีปกติก็ได้ ฟังจากอินเตอร์เน็ทก็          
ได้ ต่อออกเครื่องเสียงแยกชิ้นก็ได้ ฟังร่วมกับ
ชุดเครื่องเสียงหลักก็ได้

ก็ต้องรอครับ NAD ท�าออกมาแน่นอน 
เพียงแต่จะออกมาเมื่อไหร่เท่านั้นเอง 

ส�าหรับคนที่เล่นจูนเนอร์แบบดั้งเดิม ก็ไม่
ต้องเสียใจไปครับ NAD ยังคงจะผลิตจูนเนอร์
ต่อไปเรื่อยๆๆๆ และเรื่อยๆ ซึ่งดูๆไป ตอน
นี้ NAD ก็แทบจะเป็นเจ้าเดียวในตลาดละครับ
ที่ยังผลิตจูนเนอร์แยกชิ้นออกมาให้เล่นกัน                                                  
ได้อยู่ แปลกมาก คนชอบฟังนะจูนเนอร์เนี่ย 
แต่ไม่ค่อยมีใครท�าออกมาเลย ก็แปลกอยู ่
เหมือนกัน เครื่องมือสองแบบจูนเนอร์นี่ก็ไม่
น่าซื้อนะครับ เพราะว่าจูนเนอร์ใช้ไปนานๆ 
ภาครับมันเส่ือมกันได้ ท�าให้เสียประสิทธิภาพ
ครับ ที่บ้านผมมีอยู ่เครื่องหนึ่งอายุจะยี่สิบ     
ปีแล้ว วันดีคืนดีจูนสเตรีโอไม่ได้เฉยเลย ท�าไง
กไ็ม่ได้ กต้็องอาศยัฟังแบบโมโนไป ย้ายไปเป็น
เครื่องฟังข่าว แต่หลังๆไม่ฟังข่าวก็เลยเก็บไป
เข้ากรุซะ นี่ว่ากะจะสอย NAD C 426 ไปแทน
อยู่เหมือนกัน เห็นน่าตาสวยดีน่าใช้จังเลย

เนื้อที่หมดลงแล้ว ไว้พบกันฉบับหน้า
ครับผม
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