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อธิวัฒน์

PSB Image B5
อ ย่ า ม อ ง ข้ า ม ล ำ โ พ ง คู่ นี้ !

P
SB หรือ Paul & Sue Barton นั้น เป็นล�ำโพงจำก
แคนำดำ ที่เข้ำมำสู่ตลำดเมืองไทยก็น่ำจะร่วมๆ 
20 ปี (หรืออำจจะกว่ำน้ัน) แล้ว โดยแต่เดิมนั้น
แนวทำงกำรออกแบบทำงด้ำนรูปโฉมภำยนอกนั้น 

จะออกแนวอนรุกัษ์นยิม หรอือำจจะเรยีกได้ว่ำออกแนวทือ่ๆ      
เหลี่ยมๆ แบบล�ำโพ๊ง ล�ำโพง อะไรประมำณนั้น

จนเมื่อไม่นำนมำนี่ รำวๆ 10 ปีให้หลังนี่ รูปโฉมของ
ล�ำโพง PSB จึงเปลี่ยนไป โดยเริ่มจำก Series Image 
นี่เอง ที่ Generation แรกที่ออกมำรำว 10 ปีก่อนนั้น เริ่ม
มีรูปร่ำงหน้ำตำท่ีดูเฉียบเฉ่ียวทันสมัยข้ึน โดยเมื่อเวลำ
ผ่ำนมำเรื่อยจนล�ำโพงในซีรีส์นี้ผ่ำนมำถึง Generation ที่ 

3 แล้ว รูปร่ำงหน้ำตำก็เปลี่ยนไปกลำยเป็นล�ำโพงร่วมสมัย
ที่สวยงำมเต็มขั้น

และทีส่�ำคญัคอื เสยีงทีเ่ปลีย่นไปในทำงทีด่ขีึน้ จนเข้ำไป
ชิดชั้นกับล�ำโพงไฮ-เอ็นด์ รำคำแพงกว่ำได้สบำยๆ 

Image Series นั้นถือเป็นอนุกรมของล�ำโพงในระดับ 
mainstream ของ PSB ที่เรียกว่ำ mainstream นี่คือเป็น
ล�ำโพงในกลุ่มกลำงๆที่มีนักเล่นอยู่ในย่ำนนี้มำกที่สุด คือ
ล�ำโพงที่มีรำคำเริ่มที่หมื่นต้นๆไปสุดที่สำมสี่หมื่นบำท
ส�ำหรับรุ่นใหญ่สุด ซึ่งก็ถือว่ำเป็นกำรอยู่ก่ึงกลำงระหว่ำง 
Alpha Series ซึ่งเป็นรุ่นประหยัด ส�ำหรับผู้ที่ต้องกำรเริ่ม
ต้นท�ำควำมรู้จักกับเสียงแบบ Hi-Fi ดีๆในงบประมำณที่ 
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ไม่มำกนัก และอิเมจ ซีรีส์ ที่ถือเป็นล�ำโพงระดับกลำงสูงที่
ให้เสียงแบบไฮ-เอ็นด์ เต็มขั้นนั่นเอง

ส�ำหรับ B5 ที่น�ำมำทดสอบในครั้งนี้ ถือเป็นรุ่นรอง
เล็กสุดในซีรีส์ Image ใหม่นี้ ที่ว่ำรองเล็ก เพรำะมีรุ่นเล็ก
สุดคือ B4 ที่ออกแนวเป็นล�ำโพงแบบ Satellite ขนำดเล็ก
ที่หำกจะต้องกำรเสียงแบบเต็มๆก็ควรจะท�ำงำนร่วมกับ
สบั-วฟูเฟอร์ มำกกว่ำ ในขณะที ่B5 นัน้ถอืได้ว่ำเป็นล�ำโพง
วำงหิ้งที่ตอบสนองต่อกำรใช้งำนที่ครอบคลุม ว่ำง่ำยๆคือ 
ใช้ฟังเพลงได้ด้วยตัวเองสบำยๆ ไม่ต้องอำศัยสับ-วูฟเฟอร์ 
มำเสรมิ เพรำะให้กำรตอบสนองต่อเสยีงต�ำ่กบักำรฟังเพลง
ได้ดีอยู่แล้วนั้นเอง

รปูโฉมภำยนอกนัน้ ต้องบอกว่ำสวยงำมเตะตำดทีเีดยีว 
ขนำดภำยนอกดไูปเผนิๆกอ็ำจจะรูส้กึว่ำขนำดพอๆกบั PSB 
Alpha B1 นั่นเอง แต่หำกดูกันดีๆแล้ว B5 มีขนำดที่ใหญ่
กว่ำขึ้นมำอีกพอสมควรครับ เรียกได้ว่ำเป็นล�ำโพงวำงห้ิง
ขนำดเหมำะๆมำตรฐำนไม่เล็กไม่ใหญ่ ก�ำลังดี ตัวที่น�ำเข้ำ
มำเมืองไทย แปะผิวไว้ด้วยไวนีลลำยไม้ Cherry สีออก
น�้ำตำลเข้มสวยงำมมำกทีเดียว (วีเนียร์รุ่นใหม่ๆน้ีดูแทบ
จะเหมือนไม้จริงเข้ำไปทุกที) โดยแผงหน้ำเป็นพลำสติค
ฉีดขึ้นรูปสีด�ำ ท�ำเป็นทรงโค้ง เพื่อลดกำรตกกระทบของ
เสียงที่ออกมำจำกไดรเวอร์ นอกจำกน้ันแล้ว ไดรเวอร์ทั้ง
วูฟเฟอร์ และทวีทเตอร์ ก็จะมีกำรท�ำกรอบด้ำนนอกหุ้ม                
ไว้ด้วยยำง ลักษณะเว้ำลงไปเป็นเบ้ำ คล้ำยๆฮอร์น ทรง
กลม ซึง่นอกจำกจะช่วยในเรือ่งควำมสวยงำม(ไม่เหน็นอ็ต)
แล้ว ยังช่วยในกำรกระจำยเสียง เพ่ิมมุมกระจำยเสียง          
ให้กว้ำงขวำงมำกขึ้น ซึ่งเป็นเทคนิคที่มีอยู่ในล�ำโพงรุ่น       
ท็อพอย่ำง Synchrony Series นั่นเอง

B5 เป็นล�ำโพงที่ท�ำงำนแบบตู้เปิด รูระบำยเบสส์ออก
ทำงด้ำนหลัง วูฟเฟอร์กรวย 5-1/2 นิ้ว กรวยโพลีย์โพร-                                            
ไพย์ลีน ผสมเซรำมิค ฉีดขึ้นรูป แบบเดียวกับที่ใช้ใน                       
อิเมจ ซีรีส์ ซึ่งวัสดุชนิดนี้มีจุดเด่นคือ เบำ เหนียว แกร่ง                       
ตอบสนองฉบัไว ควบคมุตวัเองได้ด ีใช้โดมตรงกลำงวฟูเฟอร์
แบบ Phase Plug ซึ่งมีข้อดีคือ ไม่มีดัสแค็พ ไปปิดอยู่ที่
กรวยล�ำโพง ซึง่รบกวนกำรขยบัและเพิม่น�ำ้หนกัให้กบักรวย
ล�ำโพง ในขณะทีต่วัเฟสปลัก๊นัน้ มรีปูทรงเหมอืนหัวกระสนุ 
ช่วยรีดกำรกระจำยเสียงให้ดีขึ้น ส่วนทวีทเตอร์เป็นโดม                                     
ไททำเนยีม หล่อเยน็ด้วยแม่เหลก็เหลว ขนำด 1 นิว้ พร้อม
เลนส์กระจำยเสียงทำงด้ำนหน้ำ สเปคคร่ำวๆคือ ตอบ
สนองควำมถี่ 50-23,000 เฮิทซ์ (ในแกน On Axis +/- 3 

dBZ) ควำมไวในห้องฟังปกติทั่วไป 89 ดีบี แนะน�ำให้ใช้กับ
แอมป์ 20-150 วัตต์

แต่ไหนแต่ไรมำ อิเมจ ซีรีส์ นั้นออกแบบมำให้เป็น
เหมือนกับล�ำโพงที่ง่ำยต่อกำรเซ็ทอัพ เป็นมิตรกับห้องฟัง
ทัว่ไป ไม่เรือ่งมำก ไม่เลอืกแอมป์ ไม่ต้องเค้นกนัมำก เพรำะ
ช่วงทีอ่อกแบบนัน้ Paul Barton ออกแบบทดสอบและวดัผล
ในห้องทดลองของสถำบนัเทคโนโลยแีห่งชำตขิองแคนำดำ 
ซึ่งห้องทดสอบนั้นจะจ�ำลองลักษณะห้องของคนทั่วๆไป
แบบเรำๆท่ำนๆนี่แหละ แล้วก็ออกแบบล�ำโพงที่สำมำรถ     
ตอบสนองต่อสภำพห้องทีไ่ม่ต้องไปจัดอะไรกันมำก ว่ำง่ำยๆ
คือเสียงดีในสภำพห้องแบบชำวบ้ำนๆนี่แหละ ซึ่งผลก็คือ                                                  
ล�ำโพงอิเมจ ซีรีส์ นั้นเป็นมิตร และง่ำยในกำรเซ็ทอัพ 

ซึง่กับ B5 ก็ได้รบัอำนสิงค์นัน้เช่นกัน คอื จัดวำงเซท็กัน
ไม่ต้องประณีตกันขนำดปรับกันทีละมิล ก็ให้เสียงที่ลงตัว
และโอเค แต่หำกอยำกจะให้ออกมำดีสุดๆ ก็เอำจริงกับ
กำรเซ็ทอีกสักหน่อย ก็จะเค้นคุณภำพเสียงออกมำให้เต็มที่                                              
ได้ไม่ยำก อย่ำง B5 นี้ ผมพบว่ำ ชอบให้วำง Toe In ครับ 
เอียงหน้ำเข้ำหำกันสัก 30 องศำ จะให้ทุกอย่ำงทีดีกว่ำ
กำรวำงแบบหน้ำตรงยิ่งนัก เพรำะหำกวำงหน้ำตรงแล้ว 
นอกจำกเสียงตรงกลำงจะโหว่แหว่งแล้ว โทนัล บำลำนซ์ก็
ดูไม่รำบรื่นชอบกล ผิดกับตอนโท-อิน ที่เสียงจะกลมกลืน
ลงตัวและให้มิติที่ดีที่สุด

ด้วยควำมไว 89 ดีบี แอมป์ที่ใช้ก็ไม่น่ำจะยำกเย็นอะไร 
แอมป์ NAD สมัยนี้เริ่มต้นที่ 35 วัตต์ ขับ B5 ออกสบำยๆ 
อย่ำง NAD C 326BEE ที่ 35 วัตต์ ดูจะเป็นคู่หูที่ดีทีเดียว
ส�ำหรบัล�ำโพงคูน่ี ้แต่ดเูหมอืนจะชอบแอมป์ทีม่พีลังอดัฉดีดี
สักหน่อย ซึ่งไม่ใช่เรื่องยำกล�ำบำกส�ำหรับแอมป์ NAD ทุก
รุ่นอยู่แล้วอย่ำง C 326BEE นั้นก็เยี่ยม

จุดเด่นแรกที่สัมผัสได้เลยคือ นี้เป็นล�ำโพงที่ให้เสียง
กลำงที่โดดเด่นมำก ใหญ่ มีมวล มีบรรยำกำศ เน้นไปทำง
เสียงกลำงที่อบอุ่น มีน�้ำมีนวล มีบรรยำกำศระดับที่เรียก   
ได้ว่ำยอดเยีย่มทเีดยีว จำกแผ่น Manfredo Fest “Brazilian” 
แผ่น DMP ยุคแรกๆ เสียงเปียนโนของ Manfredo นั้น
มีควำมสมจริงในระดับที่ดีทีเดียว จุดเด่นคือหำงเสียงก้อง
สะท้อน จำกกำรกระแทกคย์ีมอีอกมำมำกกว่ำล�ำโพงอ้ำงองิ
ที่ฟังอยู่ก่อนอย่ำงเห็นได้ชัด หำงเสียง บรรยำกำศที่ห่อหุ้ม
อยู่รอบๆเสียงเครื่องดนตรีนี่เอง ที่ท�ำให้เสียงจำก B5 นั้น
ดเูป็น “ไฮ-เอน็ด์” มำกขึน้กว่ำซรีส์ีก่อนหน้ำนีค่้อนข้ำงเยอะ

เสียงร้องของ Amanda McBroom จำกแผ่น West 
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of Oz ของ Sheffield Lab มีควำมโปร่งดีมำก เสียงร้อง
สะอำด เปิดกว้ำง รำยล้อมไปด้วยรำยละเอียด หำงเสียง 
บรรยำกำศ และท่ีส�ำคญัคอืมิตทิำงด้ำนสงูทีโ่ดดเด่น เพรำะ 
B5 สำมำรถให้เสยีงของอะแมนดำทีส่งูกว่ำระนำบล�ำโพงขึน้
ไปเป็นคบื! ตรงนีไ้ม่ใช่เรือ่งยำกทีล่�ำโพงสกัคูจ่ะท�ำได้ แต่กับ
ล�ำโพงรำคำนี้ขอบอกว่ำหำยำกครับ 

นอกจำกจะมเีสยีงกลำงทีย่อดเยีย่มเสยีง ย่ำนต่อเนือ่ง
ขึน้ไปจนถงึเสยีงแหลมของ B5 นัน้ ต้องเรยีกว่ำพฒันำแบบ
ก้ำวกระโดดทเีดยีว เม่ือเทียบกบัรุน่ก่อนหน้ำนี ้เพรำะเสยีง
กลำงตอนบนไปจรดเสียงแหลมตอนกลำงนั้น ต้องบอกว่ำ
เพิม่ควำมโปร่งใสมำกขึน้เยอะ อย่ำงรุน่เก่ำๆทีบ่ำงท่ำนตว่ิำ
เสียงกลำงแหลมมันนุ่มไป งำนนี้อำจจะชอบกับควำมโปร่ง
กงัวำนทีเ่พิม่ขึน้มำจนใกล้กบัรุน่ใหญ่อย่ำง Imagine เข้ำไป
ด้วยซ�้ำ ซึ่งจุดตรงนี้ก็ไปถึงเสียงแหลมที่ครำวนี้เปลี่ยนมำ   
ใช้ทวทีเตอร์แบบไททำเนยีม ซึง่ตอบสนองปลำยเสยีงแหลม

ได้ดีกว่ำเดิมมำก เสียงแหลมของ B5 จึงไปได้ไกลกว่ำ ใส
กว่ำ กระจ่ำงกว่ำ และให้รำยละเอยีดหำงเสยีง รำยละเอยีด
เล็กๆน้อยๆได้ในระดับที่ดีมำก

ซึ่งจุดรวมตรงนี้ท�ำให้เพลงจ�ำพวกเพลงพ็อพ เพลงร้อง 
เพลงเชมเบอร์ หรือเพลงบรรเลงเปียนโนที่ฟังผ่ำนล�ำโพง
คู่นี้นั้น มีควำมไพเรำะเพลิดเพลินกันจริงๆ รำยละเอียด
แวดล้อมนั้นเด่นจริงๆ เรียกว่ำฟังหมดแผ่นกันได้ไม่รู้ตัว 
ต่อเนื่องกันได้ยำวนำนมำก เป็นล�ำโพงที่ฟังได้นำนมำก 
ไม่ล้ำหู ไม่กัดหู เพรำะเนื้อเสียงแม้จะใส แต่ไม่จัด แม้จะ
อิ่มนุ่ม แต่ไม่ขุ่น 

ผมย�้ำตรงนี้ด ้วยแผ่นเพลงเชมเบอร์ง ่ำยๆ Four 
Seasons ของ Vivaldi แผ่นโปรดของผม อ�ำนวยเพลงโดย 
Seiji Ozawa (แผ่นเทลำร์ค) เสยีงเพลงแบบเชมเบอร์ เสยีง
เครื่องเสียง ล่ืนไหลน่ำฟังดีแท้ ฟังเพลินจริงๆครับ เสียง
เครื่องสำยให้ควำมเป็นธรรมชำติดีมำก

แล้วทำงเบสส์ล่ะ โอเคครับ เบสส์ B5 นั้นมำแนว อิ่ม 
แน่น กระชับ ไม่เน้นเนื้อหนังอิ่มนุ่มมำก (แบบนั้นต้องไป 
B6 ครับ) มันเป็นเบสส์ส�ำหรับคนที่ชอบเบสส์ตึงๆ เร็วๆ 
เกบ็ตวัเรว็สกัหน่อย เป็นแนว PSB 5-1/2 ครบั จะออกแนว
นี้เลย แต่หำกเทียบกับรุ่นเก่ำอย่ำง B15 นั้น ตัว B5 เบสส์   
อิ่มแน่นกว่ำเยอะครับ ทดสอบจำกแผ่น Dave Brubeck 
“Time Out” แทร็ค Blue Rondo a la Turk เสียงอะคูสติค          
เบสส์ ในแทร็คนี้นั้น มีปริมำณที่พอเหมำะ ล่ืนไหลและ
มีรำยละเอียดดี พอพูดถึงเพลงนี้ก็ต้องยอมรับว่ำ B5 เป็น
ล�ำโพงที่ให้สเกลเสียงดนตรีที่ใหญ่เกินตัวดีมำก เสียงจำก
แผ่นนี้นั้น ฟังแล้วเหมือนฟังล�ำโพงที่มีขนำดใหญ่กว่ำสัก
เท่ำตวั โดยเฉพำะเมือ่มำถงึแทรค็ Take Five ตรงกลำงทีม่ี
กำรโซโลกลองกันยำวๆนั้น เยี่ยม! เสียงกลองลูกใหญ่เต็ม
ฝำห้องขนำด 4.5 x 5 เมตรเลยทีเดียว เสียงกลองโซโลนี้
นอกจำกจะใหญ่ มขีนำดสมจรงิเกนิขนำดล�ำโพงแล้ว ปลำย
เสียงสะท้อนจำกกำรหวดกลอง เสียงที่ห้องสะท้อนภำยใน
ห้องอัด ก็มีออกมำให้ได้ยินอย่ำงครบครันเต็มที่ ไดนำมิคดี
เยีย่มเกินตวัครบั เปิดได้ดงัส่ันประสำทเลยทเีดยีว ไดนำมคิ
รวดเรว็ ฉบัไว หยดุตวันิง่ กระชบั กำรกระแทกกระทัน้ท�ำได้ดี 
และเสยีรปูยำก อำกำรบ่งบอกกำรเพีย้นจำกผนงัตูน้ัน้แทบ
ไม่มีเลย แสดงว่ำออกแบบตู้มำดีมำกครับ 

มิติเวทีนั้นไม่ต้องห่วง โฟคัสชิ้นดนตรีมีขนำดที่ชัดเจน 
มีควำมแม่นย�ำ นิ่ง สเกลชิ้นดนตรีใหญ่ รำยล้อมไว้ด้วย
บรรยำกำศชั้นดี มิติค่อนมำทำงด้ำนหน้ำเล็กน้อย แต่
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ไล่เลียงล�ำดับชั้นถอยไปทำงด้ำนหลังได้ดีมำกทีเดียว เวที
เสยีงไม่เน้นไปทำงด้ำนใดด้ำนหนึง่เป็นพเิศษ วำงรปูวงกลม
กลืน ทั้งกว้ำงที่เลยล�ำโพงออกไปได้ไกลอย่ำงไม่ยำกไม่เย็น 
ลกึทีถ่อยล่นลงไปเป็นล�ำดบัชัน้  และสงู ซึง่ท�ำได้ดเีกนิรำคำ
ครับส�ำหรับล�ำโพงรำคำเท่ำนี้และได้ขนำดน้ีก็ต้องเรียกว่ำ
เกินตัวในทุกด้ำนครับ

สรุป

ข้อสงสัยส�ำหรับหลำยๆท่ำนที่มีต่อล�ำโพงรุ่นนี้ ก็คงจะ
มีอยู่สองเรื่องหลักๆอันแรกคือ ขนำดพอๆกับ Alpha B1 
ที่ถูกกว่ำร่วม 4,000.-บำท แล้ว B5 กิน Alpha B1 ลงหรือ
เปล่ำ? ค�ำตอบคือ ลงครับ B5 นั้นให้เสียงดีกว่ำ Alpha B1 
ในทุกกรณีครับ ก็รำคำห่ำงกันเยอะเหมือนกัน (B5 รำคำ
ลดสทุธอิยุท่ี ่11,800.-บำท ส่วน B1 นัน้ 6,900.-บำท) สิง่ที่ 
B1 ท�ำได้ใกล้ B5 คอืเสยีงกลำงครบั แต่ B5 กไ็ด้บรรยำกำศ
เสยีงกลำงทีด่กีว่ำ มติด้ิำนลกึดกีว่ำ ควำมชดัเจนดกีว่ำ เสยีง
กลำงแหลมเปิดโล่งกว่ำ เบสส์ทอดตัวได้ลึกกว่ำ เอำเป็นว่ำ 
คุ้มเงินที่เพิ่มขึ้นมำแน่นอนครับ

ข้อที่สองคือ เพิ่มตังค์อีกหน่อย เอำ B6 ดีกว่ำไหม ค�ำ
ตอบคอื จรงิๆกไ็ม่หน่อย เพรำะ B6 รำคำลดแล้วอยูแ่ถวๆ
หมื่นห้ำ ก็แพงกว่ำอยู่ร่วม 4 พันเหมือนกันครับ B6 หำก
เทียบกับ B5 แล้วเบสส์จะหนำ อิ่มและลงได้ลึกกว่ำครับ 
สเกลเสยีงกด็จูะใหญ่กว่ำ แต่โทนเสยีงรวมๆมำแนวเดยีวกนั

ครบั อนันีข้ึน้อยูก่บัท่ำนว่ำจะชอบแบบไหน ใครไม่เน้นเบสส์
มำก (มำฟงัเบสส์ B5 ดูก่อน ผมวำ่พอเพยีงส�ำหรบัหลำยๆ
คนครับ) ก็มำที่ B5 จะประหยัดไปได้หลำยพัน ส่วนใครที่
ชอบเบสส์อิ่มๆแน่นๆ ก็คงต้องไปที่ B6

แล้วหำกจะให้สรุปในฐำนะเป็นล�ำโพงรำคำหมื่นต้นๆ
แล้ว เรำก็ต้องยอมรับว่ำนี่เป็นล�ำโพงที่ดีมำกๆคู่หนึ่งใน
ระดับรำคำนี้ครับ สมัยก่อนเสียงแบบนี้จ่ำยเงินแค่นี้คง
เป็นไปไม่ได้ มือสองยังไม่ได้เลย มำเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีกำร
ท�ำล�ำโพงมนัล�ำ้หน้ำไปมำก ล�ำโพงรำคำหมืน่ต้นๆอย่ำง B5 
เดี๋ยวนี้ให้เสียงที่เรียกว่ำเป็น “ไฮ-เอ็นด์” ได้ไม่อำยปำก ไม่
เชือ่กม็ำลองฟังดคูรบั โทนเสยีงแบบนี ้มติแิบบนี ้เวทเีสยีง
แบบนี้ แลกกับเงินหมื่นต้นๆ ผมว่ำมันเป็นกำรจ่ำยเงินที่
คุ้มค่ำเหลือเชื่อเชียวล่ะ 

เพรำะยิ่งคิดก็ยิ่งงงว่ำ เดี๋ยวนี้ล�ำโพงหมื่นต้นๆให้เสียง
ได้ขนำดนี้กันเลยหรือ?
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พิพัฒน์ คคะนาท

เล่นเครื่องเสียง
ส อ ง ห มื่ น ห้ า ถึ ง ส า ม ห มื่ น   เ ล่ น อ ะ ไ ร ดี

■ ■■ เรียบเรียงจากคอลัมน์เครื่องเสียง                                                                                                                                            
ตีพิมพ์ใน ‘มติชนสุดสัปดาห์’ ฉบับวันที่ 7, 14, 21 มกราคม 2554

จำได้ว ่าเมื่อกว่าสองปีก ่อน ได้เคยเขียนแนะน�า    
เครื่องเสียงเอาไว้ชุดหนึ่งในชื่อ ‘ชุด Entry Level ที่
เปรยีบบานประตสูู ่High End’ ซึง่มรีาคาอยูป่ระมาณ

สองหม่ืนกลางๆ แถวๆสองหม่ืนห้า สองหมื่นหก โดย
แนะน�าเอาไว้ส�าหรับให้เป็นชุดเริ่มต้นของคนเริ่มเล่น                                    
เครื่องเสียง ให้ลองไปฟังดู เผื่อจะถูกหู ถูกใจ ได้ชุด                             
เครือ่งเสยีงมาไว้ฟังเพลงสกัชดุโดยไม่สิน้เปลอืงงบมาก และ
ที่ส�าคัญคือได้ความคุ้มค่าแบบสุดๆ

เพราะกบังบประมาณไม่เกนิสามหมืน่บาทนัน้ ค่อนข้าง
ยากนะครบัทีจ่ะหาชดุทีใ่ห้เสยีงดีๆ  สกัชดุ อกีทัง้ยงัสามารถ
ใช้เป็นชุดเพื่อการ ‘ตั้งต้น’ ของการก้าวเดินไปบนถนนสาย
เครื่องเสียงได้อย่างไม่หลงทิศหรือผิดทาง

ทั้งน้ีก็เน่ืองเพราะการได้เร่ิมกับเคร่ืองเสียงสักชุด ที่
ให้เสียงดนตรีออกมาได้อย่างถูกต้องในความหมายของ
ธรรมชาติแห่งเสียงดนตรีน้ัน จะช่วยให้การพัฒนาทักษะ
การฟังเป็นไปอย่างเป็นขั้น เป็นตอน เหมือนกับเดิน
ไปบนหนทางที่ถูกต้อง ช่วยให้การเรียนรู ้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ และท�าให้สามารถยกระดับการฟังขึ้นไป       
ได้อย่างเป็นระบบ คอืให้รบัรูไ้ด้ถงึการเปลีย่นแปลงในเวลา
ที่มีการเปลี่ยนเครื่อง เปลี่ยนล�าโพง รู้ว่าเสียงดีขึ้นอย่างไร 
หรือด้อยลงตรงไหน เมื่อมีการปรับเปลี่ยนของอุปกรณ์ใน
ชุด ซ่ึงสิ่งที่ตามมาก็คือรู้ว่ากับการเปลี่ยนแปลงนั้น คุ้มค่า 
ที่จะลงทุนไหมเมื่อแลกกับสิ่งที่ได้มา

ครับ, การเล่นเครื่องเสียงด้วยการเรียนรู้ และพัฒนา
ทักษะการฟังด้วยตนเอง เป็นเรื่องที่สนุกและท้าทายความ
สามารถอย่างยิ่ง เพราะการไม่ยึดติดกับสิ่งเร้าต่างๆ ไม่
ว่าจะเป็นค�าโฆษณาแอบแฝง ค�าเชียร์ของคนขาย ตลอด
จนค�าวิพากษ์วิจารณ์ของผู้คนในวงการ ตลอดจนข้อเขียน
ตามหน้าหนังสือต่างๆ จะท�าให้เรารู้จักตัวตนและความ
ชอบที่เป็นตัวของตัวเองได้อย่างชัดเจน ไม่ใช่ชอบเพราะ
คนอื่นเขาพูดถึงเครื่องนั้นๆ หรือล�าโพงไหนๆ ว่าอย่างไร 
แล้วทึกทักเอาเม่ือได้ฟังว่า-เออ, มันใช่ แล้วเผลอใจให้คิด
ว่าชอบตามไปด้วย

เพราะหากเป็นอย่างนั้นแล้ว เชื่อเถอะครับ ว่าจะอยู่
กันไม่ได้นาน ด้วยเมื่อมีใครพูดถึงเครื่องรุ่นใหม่ๆ ล�าโพง
คู่ใหม่ๆ ใจก็มักจะโอนเอียงตามไปอีกนั่นเอง

การได้เริ่มต้นกับชุดเครื่องเสียงที่ให้น�้าเสียงออกมา
ได้ในแนวทางท่ีถูกต้องของเสียงดนตรีอย่างเป็นธรรมชาติ 
แล้วค่อยๆเพ่ิมทักษะการฟัง ด้วยการพัฒนาการเล่นอย่าง

เป็นไปแบบเป็นขั้นเป็นตอน จะช่วยให้ทุกครั้งที่มีการ  
ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในชุดเครื่องเสียง ได้ความคุ้มค่าสูงสุด
อย่างที่กล่าวข้างต้นนั้น ยกตัวอย่างให้เห็นได้ง่ายๆ อย่าง      
เครื่องเสียงชุดแรกที่ว่านั้น มีราคารวมกันประมาณสอง
หมื่นกว่าๆ แยกเป็นแอมป์กับเครื่องเล่นซีดีราคาเครื่องละ
ใกล้ๆหมื่น หรือหมื่นนิดๆ กับล�าโพงคู่ละประมาณเจ็ดพัน
บาท เมื่อได้ฟังไปสักครึ่งค่อนปี มีความคุ้นเคยเป็นอย่าง
ดีกับน�้าเสียงของซิสเต็มนี้แล้ว กอปรกับมีความพร้อมที่จะ
ปรบัเปลีย่นอะไรในชดุเครือ่งเสยีงได้บ้าง กใ็ห้เริม่ต้นเปลีย่น
ล�าโพงก่อน โดยยกระดับล�าโพงขึ้นไปที่คู่ละประมาณหมื่น 
หรือหมื่นกว่าๆ โดยการลองฟังกับชุดเครื่องเสียงเดิมอีก
สองชิ้นที่มีอยู่ ฟังดูว่าคู่ไหนถูกหู ฟังแล้วถูกใจ พิจารณา
ว่าสิ่งที่ได้เพิ่มขึ้นมาในแง่ของน�้าเสียง ไม่ว่าจะในแง่ไหน 
ประเด็นใด มันให้ความคุ้มค่ากับเงินที่ต้องเพิ่มมากขึ้นหรือ
เปล่า หากรู้สึกว่าชอบจริงและคุ้มจัง ก็เปลี่ยนได้เลย

ทีใ่ห้เริม่กบัการเปลีย่นล�าโพงก่อน กเ็นือ่งเพราะล�าโพง
เป็นอปุกรณ์ในชดุเครือ่งเสยีงทีบ่อกความเปลีย่นแปลงของ
เสียงให้รับรู้ได้ง่ายที่สุดนั่นเอง

จากนั้นเมื่อมีความพร้อมต่อมา และมีความคุ้นกับ
น�้าเสียงแล้ว และอยากจะลองเปล่ียนเครื่องเพื่อเป็นการ
พัฒนาและเพิ่มทักษะการฟัง ก็ให้ลองเปลี่ยนไปใช้แอมป์ที่
มีก�าลังขับเพิ่มมากขึ้น ราคาสูงขึ้น แล้วก็ใช้วิธีเดียวกันใน
การพิจารณา คือฟังดูว่ากับน�้าเสียงที่เปลี่ยนไปเมื่อเทียบ
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กับสิ่งที่ได้มาแล้ว คุ้มไหม
ต่อจากนัน้ขัน้ตอนต่อไปกค็อืการเปลีย่นสายต่อระหว่าง

เครื่อง หรือ Interconnect Cable เปลี่ยนสายล�าโพง แล้ว
ค่อยเปลี่ยนแหล่งโพรแกรมหรือเคร่ืองเล่นซีดีในที่สุด ซ่ึง
เมื่อถึงขั้นตอนนี้แล้ว เชื่อว่าเวลานั้นคุณก็จะมีทักษะในการ
ฟังมากขึ้น รู้จักพินิจพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
ทางด้านเสียง ไม่ว่าจะในแง่ของรายละเอียด ความอิ่มเต็ม 
ความชดัเจนแบบแจ่มกระจ่าง อะไรท�านองนีไ้ด้มากขึน้ อนั
จะน�าไปสู่ความคุ้มค่าเงินในทุกครั้งไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนอะไร
ในชุดเครื่องเสียงอีกก็ตาม และที่ส�าคัญคือได้ความชอบใน
เสยีงดนตรทีีเ่พิม่มากขึน้เรือ่ยๆ อนัน�าไปสูก่ารเข้าถงึดนตรี
อย่างแท้จริงในที่สุด

อย่างไรก็ตาม, สิ่งที่ควรท�าควบคู่กันไปกับการ ‘เล่น’ 
เครื่องเสียง ก็คือ หมั่นหาเวลาไปฟังดนตรีจริงๆ ที่เขา
เล่นแบบ Live Music อยู่เป็นประจ�าด้วย โดยเฉพาะกับ
การแสดงดนตรีด้วยเครื่องดนตรี Acoustics ที่ไม่ผ่าน
อุปกรณ์ทางด้านไฟฟ้า จะท�าให้รู้จักและเข้าถึงเสียงดนตรี
จากชิ้นเครื่องดนตรีต่างๆ ได้ง่ายขึ้น โดยสถานที่ที่แนะน�า          
ให้ลองไปหาประสบการณ์จริงท่ีว ่าน้ีได ้ง ่ายท่ีสุดก็คือ 
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศาลายา 
เพราะที่วิทยาลัยแห่งนี้จัดการแสดงดนตรีแทบไม่เว้นวัน 
ไม่เว้นคืนอยู่แล้ว และค่าผ่านประตูส่วนใหญ่จะเริ่มต้นที่
รายการละ 200.-บาท เท่านั้นเอง โดยมีก�าหนดการหรือ                                                        

โพรแกรมของแต่ละคอนเสอร์ทแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตลอด
ทั้งเดือน เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.music.mahidol.
ac.th เมื่อเข้าหน้าแรกมาแล้ว คลิกเลือกไปที่ภาษาไทย 
หรือภาษาอังกฤษ ที่หน้าแรกนั้นก็จะมีรายการต่างๆแจ้ง                                                         
ให้ทราบแล้ว หรือหากจะดูละเอียดมากกว่านั้นต่อ ก็เล่ือน
ลงมาทีด้่านล่าง จะเหน็ลงิค์ป้าย ‘คนรกัดนตร’ี หรอื Music 
Lover Card คลิกเข้าไปยังป้ายที่ว่านั้น เป็นได้ความครับ 
เพราะจะเห็นโพรแกรมแบบข้ามดือน ข้ามปี ออกมาอีก
เพียบ

กลับมายังชุดเครื่องเสียงที่กล่าวถึงข้างต้นต่อนะครับ 
ชุดนี้หากจ�าไม่ผิดออกมาตั้งแต่ช่วงไตรมาสแรกของปี 51 
แล้วไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลย ซึ่งส่วนใหญ่สินค้าทาง
ยุโรปกับอเมริกาเหนือมักจะเป็นอย่างนี้แหละครับ คือ
นานทีสองสามปีหนจึงจะมีรุ่นใหม่มาแทนที่รุ่นเก่าสักที ท�า        
ให้คนเล่นรู้สึกเล่นได้อย่างสบายใจ ว่าอีกนานกว่าจะตกรุ่น 
อย่างชุดนี้ก็เช่นกัน ผมเพิ่งจะมาเห็นความเปลี่ยนของบาง
เคร่ืองในซิสเต็มก็เมื่อสองสามเดือนที่ผ่านมานี้เอง โดย
เคร่ืองที่เปลี่ยนไปเป็นแอมป์ ในขณะที่เครื่องเล่นซีดีกับ
ล�าโพงยังคงเดิม 

อย่างไรกต็าม หลงัจากดรูายละเอยีดแล้ว กพ็บว่าแอมป์
ทีเ่ปลีย่นไปนัน้เป็นการเปลีย่นแปลงไปตามกระแส ‘รกัษ์โลก’ 
คือบริโภคพลังงานน้อยลงแค่นั้นเอง อย่างอื่นโดยเฉพาะ
ทีเด็ดทีขาดในเรื่องน�้าเสียงนั้น ยังเหมือนเดิมครับ
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ไม่ทราบว่ายังพอจะจ�ากันได้อยู ่หรือเปล่า กับชุด    
เคร่ืองเสียงระดับเร่ิมต้นท่ีผมเปรียบว่าเสมือนบานประตู
พาก้าวสู่ High End อันประกอบไปด้วย NAD C 315BEE  
อินติเกรตเตด แอมป์ กับ NAD C 515BEE เครื่องเล่น
แผ่นซีดี และล�าโพง PSB Alpha B1 ซึ่งหากพอจะยังจ�ากัน
ได้ วนันีมี้การเปลีย่นแปลงเกดิขึน้กบัซสิเตม็นีบ้้างแล้วครบั 
คือแอมป์นั้นเปลี่ยนไปเป็น Model C 316BEE ในขณะที่
อีกสองอย่างยังคงเดิม

ในขณะทีร่าคารวมทัง้ชดุเพิม่ขึน้ไม่กีร้่อยบาท เนือ่งจาก
การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ท่ีใช้ในตัวแอมป์ท่ีท�าให้กลายเป็น
พวก Enviro Chic เพราะบรโิภคพลงังานหรอืพดูแบบบ้านๆ 
ว่ากินไฟ (Power Consumption) น้อยลงนั่นเอง

ในส่วนของโครงสร้างการออกแบบ ตลอดจนแผงวงจร 
ตลอดจนช้ินส่วนอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้ในภาคการท�างานยัง
คงเหมือนเดิม โดย Model C 316BEE นั้นพื้นฐานก็เป็น
เช่น Model C 315BEE ที่ออกแบบโดย Mr.Bjorn Erik 
Edvardsen หัวหน้าทีมวิศวกรออกแบบของ NAD ซึ่งเป็น
ผู้ที่ท�าให้ชื่อ NAD โด่งดังมาตั้งแต่กว่าสามทศวรรษก่อน
ด้วย Model 3020 และเป็นอีกหน่ึงรุ่นท่ีเขาออกแบบมา
ด้วยความภาคภมูใิจยิง่ ถงึกบัน�าชือ่ย่อของตนเอง คอื BEE 
ไปก�ากบัไว้ทีท้่ายชือ่รุน่ด้วย เพือ่เป็นการยนืยนัว่าเขาเองคอื
ผู้ออกแบบแอมป์เคร่ืองน้ี เหมือนกับบางรุ่นก่อนหน้านี้ที่
ได้ท�าออกมาตั้งแต่คราวฉลองครบรอบ 30 ปี (ค.ศ.2002) 

โดยพื้นฐานแล้ว Model C 316BEE เป็นแอมป์ที่มีก�าลัง
ขับ 40Wrms (16dBW) ที่โหลด 8 โอห์ม โดยการท�างาน
ตลอดย่านความถ่ีออดิโอ 20Hz-20kHz ด้วยก�าลังขับต่อ
เนื่องนั้น วัดค่าความเพี้ยนฮาร์โมนิครวมหรือ THD: Total 
Harmonic Distortion ได้ต�่ากว่า 0.02% และมีค่าก�าลังขับ
ในแบบต่างๆ ดังนี้ IHF Dynamic Headroom, ที่ 8 โอห์ม 
วัดได้ 45W, +16.5dBW ในส่วนของ IHF Dynamic Power 
ที ่8 โอห์ม วัดได้ 95W (19.5dBW), ที ่4 โอห์ม วัดได้ 130W 
(20.8dBW), ที่ 2 โอห์ม วัดได้ 180W (22.6dBW)

และเช่นเดยีวกบัรุน่ก่อนทีจ่ากค่าตวัเลขระบกุ�าลงัขบัดงั
กล่าว จะเห็นได้ว่าแอมป์เครื่องนี้แม้จะบอกว่าเป็นเครื่อง
ส�าหรับผู้เริ่มต้น หรือส�าหรับมือใหม่ แต่ก็ให้ก�าลังขับที่มาก
พอส�าหรับเลือกน�าไปใช้ขับล�าโพงทั่วไปได้อย่างสบายๆ ยิ่ง
เมือ่ดจูากการเป็นแอมป์ชือ่ NAD ทีม่กัจะบอกก�าลังขบัแบบ
ถ่อมเนื้อถ่อมตัวด้วยแล้ว เป็นที่ทราบกันว่าเวลาท�างาน
จริงนั้น มักจะให้ก�าลังขับออกมาเกินตัวเป็นไหนๆ และ
เพราะออกแบบให้มีก�าลังขับส�ารองอย่างเหลือเฟือนั่นเอง 
จึงสามารถใช้ขับล�าโพงในระนาบเดียวกันได้อย่างปลอดภัย 
หายห่วง ขึ้นอยู่กับว่าเมื่อน�าไปจับคู่กันแล้ว จะให้สุ้มเสียง
ออกมาถูกหูหรือเปล่า เพราะนั้นมันเป็นคนละเรื่องกัน
ครับ เป็นเรื่องของนานาความชอบที่มิพักต้องเหมือนกัน
แต่อย่างใดอยู่แล้ว

ตวัเลขอกีตวัทีน่่าสนใจคอืค่าอตัราส่วนสญัญาณต่อเสยีง
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รบกวน (S/N Ratio) ที่สูงถึง 95dB, A-weighted โดยวัดที่ 
1W ซึ่งค่าตัวเลขนี้ยิ่งสูง หรือยิ่งมาก ก็แสดงว่าเป็นเครื่อง
ที่ถูกออกแบบมาเป็นอย่างดี

คุณสมบัติพื้นฐานอื่น ระบุว่าสามารถรองรับแหล่ง   
โพรแกรมต่างๆ หรือมี Line Level Input ให้ทั้งหมด 6 ชุด
ด้วยกัน คือ Disc, CD, Video, Tuner, Tape, Aux โดย
มีช่อง MP Input ส�าหรับใช้กับ Mini Jack ให้ที่ด้านหน้า 
เพือ่การใช้งานร่วมกนัเครือ่งเล่นแบบพกพา อาท ิMP3 หรอื 
iPod ได้โดยตรง ภาค Tone Control แยกปรับทุ้ม/แหลม 
โดยมีปุ่ม Tone Defeat ส�าหรับตัดการปรับแต่งท้ังหมดท่ี
ตัง้ค่าเอาไว้ เพือ่ให้เครือ่งท�างานในแบบ Flat และมาพร้อม
รีโมท คอนโทรล ขนาดกะทัดรัด

ส่วน NAD C 515BEE CD Player ที่เสมือนออกแบบ
มาให้เข้าคู่กันอยู่ในที เพราะมิเพียงจัดอยู่ในกลุ่ม Entry 
Level เหมือนกันเท่านั้น หากยังมีขนาดโครงสร้างและ
ระดับราคาค่าตัวใกล้เคียงกันด้วย ซ่ึงแม้จะจัดเป็นเคร่ือง
ส�าหรับมือใหม่ แต่ก็ได้รับการออกแบบมาภายใต้ปรัชญา
เดียวกันกับเครื่องเล่นซีดีระดับสุดยอดของ NAD ที่ไล่ลง
มาตั้งแต่เครื่องระดับ Masters Series ตลอดจน Classic 
Series ที่ล้วนแล้วแต่ได้รับการกล่าวขานถึง ว่าให้เสียง
ดนตรีที่เป็นเลิศ จนได้การยกย่องให้เป็นเคร่ืองระดับ 
5-Star Review, Best Buy, Recommendation, Industry 
Award ที่มิเพียงให้ประสิทธิภาพและงานวิศวกรรมระดับ      

World-Class เท่านั้น หากแต่เครื่องเหล่านั้นยังได้รับการ
กล่าวขานถึงในเชิงชื่นชม ว่ามีประสิทธิภาพโดดเด่นเหนือ
อื่นใดที่อยู่ในระดับราคาเดียวกันอีกด้วย

Model C 515BEE นอกจากใช้ชิน้ส่วนอปุกรณ์เพือ่การ
ถ่ายทอดเสียงดนตรีอย่างดีเยี่ยมแล้ว ยังใช้สิ่งที่สามารถ
ให้คุณภาพออกมาได้สูงสุดกับการท�างานผ่านวงจรที่ถูก
ออกแบบมาอย่างประณีต พิถีพิถัน โดยในขณะที่รองรับ 
CD Audio ด้วยภาค D/A Converter แบบ 24-bit/192kHz 
Sigma-Delta ชุดถอดรหัสซึ่งท�างานร่วมกับไฟล์เสียง
ท่ีบันทึกมาโดยกระบวนการบีบอัดสัญญาณ หรือบีบอัด
ข้อมูล (Compress) ทางคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็น MP3 
หรือ WMA ก็ล้วนเป็นแบบที่ได้ชื่อว่าเป็นเทคโนโลยีระดับ
สูง ที่สามารถให้คุณภาพเสียงออกมาได้อย่างยอดเยี่ยม 
จึงท�าให้คุณภาพเสียงที่เล่นกับแผ่น CD-R/W มีความเป็น
ดนตรีในความหมายของ Musicality ทางด้านเสียงอย่าง
น่าทึ่งมากด้วย 

พูดง่ายๆ ก็คือ ฟังแล้วนึกว่าฟังเสียงจากแผ่น CD 
Audio ยังไงก็ยังงั้นนั่นเทียว

ในส่วนของล�าโพง คือ PSB Alpha B1 นั้น กับใครที่
มักคุ้นอยู่ในวงการมานานพอ ก็น่าจะรู้จักชื่อ PSB Alpha 
กันเป็นอย่างดีนะครับ เพราะเป็นล�าโพงที่ติดอันดับความ
คุ้มค่าสูงสุดระดับ $$$ Recommended Component ของ
นติยสาร Hi-End ในอเมรกิาอย่าง Stereophile มานานนบั
ทศวรรษตั้งแต่ยุค Stereo 2-Ch และได้มีพัฒนาการต่อมา
เรื่อยๆ จนกระทั่งถึง Series ปัจจุบันที่เป็น Alpha B1 ซึ่ง
มีรุ่นร่วมตระกูลเดียวกันอีกสองรุ่น คือ Alpha T1 ล�าโพง
ทรง Tower แบบวางพื้น และ Alpha C1 ล�าโพงเซ็นเตอร์ 
เพื่อรองรับระบบ Home Theatre Multi-Ch นั้น Alpha B1 
ก็ยังคงเป็นทางเลือกแรกๆ ของ Music Lover กับชุดมือ
ใหม่หรือ Entry Level อยู่ดี

เพราะการเริ่มต้นกับชุดเครื่องเสียงและล�าโพงที่        
ให้ความเป็นดนตรีในความหมายของค�าว่า Musicality      
ได้อย่างถูกต้อง เที่ยงตรงนั้น คือก้าวแรกที่จะเดินไปสู่    
Hi-End ได้อย่างถูกทางนั่นเอง

ขอพาคุณๆ ย้อนไปท�าความรู้จักกับ PSB Alpha B1 
กันหน่อยนะครับ Alpha B1 นั้นเป็นล�าโพงที่พัฒนาขึ้นมา
จาก Alpha B ที่ถือได้ว่าประสบความส�าเร็จระดับได้รางวัล 
Budget Speakers of the Year จาก Stereophile มาแล้ว 
เป็นล�าโพงที่หลายๆ คนประทับใจเป็นอย่างมากกับเสียง
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กลางทีย่อดเยีย่ม ว่าดเีด่นไม่แพ้ล�าโพงท่ีแพงกว่ามากๆ ซึง่ 
Alpha B นั้น มีจุดเด่นอยู่มากมาย มากจนเชื่อว่าใครก็คง
คิดไม่ออก ว่าหากจะมีการพัฒนา Alpha B กันต่อไปแล้ว 
Mr.Paul Barton ผูอ้อกแบบจะท�าอะไรออกมาให้ดยีิง่ไปกว่า
นัน้อกีได้ (ภายใต้เงือ่นไขของงบประมาณท่ีมค่ีาตวัขนาดนี)้ 

ผมเอง เม่ือเห็น Alpha B1 เข้ามาใหม่ๆ ก็ไม่ได้คิด
อะไรมากไปกว่ามนัคงเป็นการเปลีย่นแปลงแบบทีฝ่รัง่เรยีก
ว่า Cosmetic Change คือเปลี่ยนเฉพาะรูปร่างหน้าตา แต่
ที่ไหนได้ มารู้ตัวว่าคิดผิดไปถนัดก็เป็นตอนที่ได้ฟังหนแรก
กับ NAD C 325BEE เพราะสุ้มเสียงที่สัมผัสได้นั้น พาเอา
ทึ่งตะลึงงันไปทีเดียว

ด้วยเหลือเช่ือ ว่าล�าโพงตัวกะเปี๊ยก (ในความหมาย
ของล�าโพงแบบวางหิ้งขนาดเล็ก) กับแอมป์ 50Wrms จะ
สามารถให้ ‘อะไร’ ออกมาได้เหลือหลายอย่างที่ได้ยิน

PSB Alpha B1 เป็นล�าโพง Bookshelf แบบ       
Stand-Mounted คือต้องวางบนขาต้ัง ที่มีขนาดก�าลัง       
พอเหมาะ เพราะไม่เล็กเกินไป หรือใหญ่เกินเหตุ กับ
มิติ (กว้าง x สูง x ลึก) 7-1/16 x 11-7/8 x 9-1/2 นิ้ว              
น�้าหนัก 4.0 กิโลกรัม/ตู้ ดูไปแล้วก็มีขนาดใกล้ๆกันกับ 
Alpha B แต่มีการเดินเส้นโค้ง มน ที่บริเวณขอบตู้ทั้งด้าน
บน และด้านล่าง ท�าให้แลดสูวยงามและทนัสมยัเข้าตามาก
ขึ้น โครงสร้างตู้ถูกปิดทับเอาไว้ในลักษณะ Veneer ด้วย
ลายไม้แบบ Sienna สวยงามทีเดียว และเป็นแบบเดียวกับ
ที่ใช้ใน Image Series ที่เป็นรุ่นใหญ่กว่า ปิดทับแผงหน้า
ด้วยตะแกรงโลหะแบบเจาะรพูรนุ ซึง่นอกจากจะปกป้องชดุ
ไดรเวอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังช่วยป้องกันฝุ่นได้ดี
กว่าแผงหน้ากากแบบตะแกรงผ้าด้วย

 ท�างานในระบบ Bass Reflex แบบ 2-ทาง ชดุไดรเวอร์
ที่ใช้นั้นเป็นแบบใหม่ โดยเฉพาะวูฟเฟอร์ ขนาด 5-1/4 นิ้ว 
ขึ้นรูปกรวยด้วย Polypropylene แล้วเคลือบทับด้วยโลหะ 
ใช้ขอบยาง (Rubber Surround) ในส่วนของทวีทเตอร์นั้น 
เป็นแบบ Aluminum Dome ที่ได้รับการปรับปรุงขึ้นมาใหม่
เช่นกัน สามารถทานความร้อนได้เพิ่มมากขึ้น 

คุณสมบัติทางเทคนิคน้ันระบุว่าให้การตอบสนอง
ความถี่ 65-21,000Hz (+/-3dB) โดยเบสส์ต�า่สุดนั้นมีการ 
Cut-Off ที่ 55Hz (-10dB) วัดค่าความไวในห้องทั่วไปได้ 
91dB ในห้องไร้เสียงสะท้อน (Anechoic Chamber) วัดได้ 
89dB ออกแบบให้มีจดุตดัความถี ่(Crossover Frequency) 
ที่ 3,000Hz อิมพีแดนซ์ปกติ 6 โอห์ม ต�า่สุด 4 โอห์ม ระบุ

ให้ใช้ได้กับแอมป์ก�าลังขับ 20-80Wrms ท่ออากาศที่อยู่ด้าน
หลังตู้ (Rear Port) มีขนาด 1-1/2 นิ้ว และเป็นล�าโพงแบบ 
Video Shielded คือสามารถน�าไปวางใกล้ หรือวางชิดติด
กบัเครือ่งรบัโทรทศัน์ได้ โดยไม่มปัีญหาคลืน่สนามแม่เหลก็
ไฟฟ้าไปรบกวนภาพแต่อย่างใด

ครั้งแรกที่ผมได้ฟังเสียงของซิสเต็มนี้ เป็นวันที่เข้าไป
ท�าธุระยัง ‘ บ้ า น ท ว า ท ศิ น ’ ขณะเดินผ่านโชว์รูม
ได้ยินเสียงเพลงคุ้นๆจากห้องฟังด้านใน ก็เลยแวะเข้าไปดู
หน้าตาว่าเป็นเสียงจากชุดไหน เข้าไปถึงยังไม่ทันได้สังเกต
อะไรมาก เพราะอยากรู้เพียงว่าล�าโพงอะไร รุ่นไหน เล่น
กบัเครือ่งตวัไหนบ้าง แค่เหน็ผ่านๆกร็ูว่้าเป็นชดุเลก็สดุของ
เขา ที่คุ้นหูคุ้นเสียงแต่ไหนแต่ไรมาแล้วเพียงแต่ให้งงๆอยู่
พอประมาณ ว่าท�าไมเบสส์ออกมาเกินกว่าที่เคยคุ้นอย่าง
นี้ เพราะกับแผ่นที่ได้ยิน คือ อัลบัม Fourplay นั้น รู้อยู่ว่า
ให้เสียงออกมาละเมียดอย่างไร รายละเอียดเยี่ยมแค่ไหน 
รวมทัง้เบสส์ทีไ่ม่ว่าจะเป็นจากเบสส์ กีตาร์ หรอืว่าจากกลอง
ชุดนั้น อิ่ม แน่น อย่างไร, เหล่านั้นคุ้นดีอยู่แล้ว แต่พอมา
ได้ยนิหนนีก้ลบัรูส้กึมนัออกมามากเกนิกว่า Entry Level ชดุ
นี้เคยให้ออกมาได้ ก็เลยแปลกใจว่ามีอะไรแปลกปลอมหรือ 
หรือเพียงแค่เปลี่ยนแอมป์จาก Model C 315BEE มาเป็น                                              
C 316BEE แล้ว เสียงมันเปลี่ยนไปมากขนาดนี้เลย

ก็เลยถือวิสาสะขอน้องทีโ่ชว์รมูเขา Stop ซดีก่ีอน เพราะ
ขณะนัน้ไม่มลีกูค้าอยูใ่นห้อง ด้วยอยากจะลองเริม่ฟังแต่ต้น
ใหม่ตัง้แต่แทรค็แรก Bali Run ทีคุ่น้เคยเป็นอนัด ีและเพยีง
แค่ไม่ถึงนาทีก็รู้สึกได้ทันทีว่าฟังไม่ผิดหู หรือเกิดอุปทานไป
เองแน่นอน คอืนอกจากเบสส์มนัมมีากขึน้แล้ว รายละเอยีด
และความเปิดโปร่งของน�้าเสียงนั้น มันให้ออกมากว่าที่คุ้น
จริงๆ แต่ก็ยังไม่ได้ลุกไปดูอะไรในซิสเต็มนั้น ยังคงนั่งฟัง
ไปเรือ่ยๆ จนกระทัง่ผ่านไปสีซ้่าห้าแทรค็ จงึหยดุ จากนัน้ก็
เดนิไปดวู่าต่อกันไว้ยงัไร แต่เพยีงแค่เข้าใกล้ล�าโพงก็เห็นส่ิง
ที่แปลกตาแล้ว คือสายล�าโพงที่ใช้นั้นหาใช่สายที่เคยใช้ตาม
ปกต ิแต่เป็นสายระดบัทีน่กัเล่นในกลุม่ Mid-Fi หลายๆคน
ทีช่อบเสียงกลาง แหลม เป็นพเิศษให้ความชืน่ชอบอย่างยิง่ 
แต่ราคาก็เอาการอยู่เหมือนกัน เพราะขนาดความยาวสอง
เมตรพร้อมหัวเสียบต่อ ชุดหนึ่งปาเข้าไปหมื่นกลางๆแล้ว 
ในขณะที่เมื่อดูสายต่อระหว่างเครื่อง หรือ Interconnect 
Cable ชดุนีก้ใ็ช่ย่อยเหมอืนกนั เอาเป็นว่าราคาสายทีเ่อามา
ใช้ในซสิเตม็นีร้วมกนัแล้วกพ็อจะเอามาซือ้เครือ่ง ซือ้ล�าโพง 
ชุดนี้ได้ก็แล้วกัน, ว่างั้นเถอะครับ
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ถามไถ่ได้ความว่าขาประจ�าเอามาขอลองดู ว่าสาย
แพงๆเม่ือเอามาใช้กับชุดเล็กๆแล้ว มันช่วยให้เสียงดีข้ึน
จริงไหม พอดีต่อเสร็จคุณเขามีโทรศัพท์เข้ามา บอกต้อง
รีบไปธุระสักครู่ อีกไม่เกินสองชั่วโมงจะกลับมาใหม่ ช่วงนี้
ให้น้องๆลองฟังกันไปก่อนก็แล้วกัน เด๋ียวกลับมาฟังแล้ว
ค่อยถกกันว่าเป็นอย่างไร นั้นแหละผมจึงค่อยถึงบางอ้อ
หน่อย  

อย่างไรก็ตาม, ในความเห็นของผมแล้ว จากกรณี
ดังกล่าว ความเปลี่ยนแปลงของเสียงที่เกิดข้ึนน้ัน จะ
สัมผัสหรือรับรู้ได้มากน้อยแค่ไหน ก็ข้ึนอยู่กับทักษะหรือ
ประสบการณ์การฟังของแต่ละคนมากกว่า ซึง่ตรงนัน้แหละ
ครับที่จะบอกให้รู้ได้ ว่าคุ้มหรือไม่คุ้มที่จะเสียเงินให้กับสิ่ง
นั้นๆ เพื่อแลกกับน�้าเสียงที่ดีขึ้นตามความรู้สึกที่รับรู้ได้

จากนั้นผมก็ขึ้นไปท�าธุระท่ีช้ันส�านักงานตามที่ต้ังใจมา 
กว่าจะแล้วเสรจ็กใ็กล้ๆเลกิงานแล้ว แวะผ่านไปยงัโชว์รมูอกี

ครัง้ น้องๆก�าลงัจะปิดโชว์รมูพอด ีกเ็ลยถามว่าจะรบีกลบักนั
หรือเปล่า มีเสียงหนึ่งบอกว่าไม่ครับ เพราะต้องไปรับแฟน
ตอนสี่ทุ่ม ผมก็บอกงั้นได้การ ช่วยอยู่เป็นเพื่อนฟังชุดนี้อีก
ทีเถอะ เพราะยังไม่เคยฟัง Model C 316BEE เลย อยาก
รู้ว่าถ้าต่อแบบเดิมๆ กับสายบ้านๆ (คือสายของ ‘ บ้ า น                                                            
ท ว า ท ศ ิน ’ ทีป่กตใิช้ Supra เป็นหลกันะครบั อย่าได้เข้าใจ
ว่าเป็นบ้านๆ แบบสแลง - ฮา) สุ้มเสียงจะเป็นอย่างไร

สุดท้ายยังคงยืนยันครับ ว่านี้เป็นซิสเต็มที่เหมาะ
ส�าหรับการเริ่มต้นเป็นที่สุด เป็นชุด Entry Level ที่พร้อม
พาคุณๆก้าวไปสู่หนทางของความเป็น High End ได้อย่าง
ถูกทางแท้จริง
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แล้วค่ะ เดือดร้อนต้องเข้าไปหา
ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตว่าเรื่อง
ไหนน่าดู น่าสนใจบ้าง แล้วก็มา
สะดุดกับ Black Swan นี่แหละ
ค่ะ ก็แหม...จะไม่ให้สะดุดตาได้
ไงล่ะค่ะ ก้อ Black Swan เป็น
ภาพยนตร์ที่ได้มีการเสนอรายชื่อ
เข้าชิงรางวัลออสการ์ ครั้งที่ 83 
ถึง 5 สาขาด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น
ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม, ผู้ก�ากับ
ยอดเยี่ยม, นักแสดงน�าหญิง

BLACK SWAN 
ผู้ก�ำกับ: Darren Aronofsky
นักแสดง: Natalie Portman, 
Vincent Cassel, Mila Kunis, 
Thomas Leroy

พักหลังๆมานี่ ไม่ค่อย
ได้ติดตามชมภาพยนตร์ซักเท่า
ไหร่ค่ะ อาจเป็นเพราะไม่เห็นว่า
มีเรื่องไหนน่าสนใจเลย กว่าจะ
นึกขึ้นได้อีกทีว่าต้องส่งบทวิจารณ์
ภาพยนตร์ก็จวนจะปิดต้นฉบับอยู่

ยอดเยี่ยม, ตัดต่อยอดเยี่ยม
และถ่ายภาพยอดเยี่ยม เรียก
ว่าเป็นหนังคุณภาพที่น่าจับตา
มองทีเดียวล่ะค่ะ

Black Swan เป็นเรื่องราว
ของ Nina รับบทโดย Natalie 
Portman นักบัลเล่ต์หญิงที่อยู่
คณะบัลเล่ต์ในนิวยอร์ค เธอ
ปฏิญาณตัวเอาไว้ว่าจะใช้ชีวิตกับ
การเต้นร�าอย่างเต็มที่ นีน่าอยู่
กับ Erica แม่ของเธอซึ่งเป็น

M o v i e  R e v i e w  ■   ‘แก้มบุ๋ม

อดีตนักบัลเล่ต์ ผู้สนับสนุนอาชีพ
ของลูกสาวอย่างเต็มที่ และเมื่อ
ผู้ก�ากับบัลเล่ต์อย่าง Thomas 
Leroy รับบทโดย Vincent Cas-
sel ตัดสินใจเปลี่ยนนักบัลเล่ต์ตัว
ชูโรง ส�าหรับการเปิดการแสดง
ของฤดูกาลใหม่ของพวกเขาที่
มีชื่อว่า “Swan Lake” นีน่าเป็น
ตัวเลือกอันดับแรก แต่เธอก็มีคู่
แข่งซึ่งเป็นนักเต้นคนใหม่อย่าง 
Lily รับบทโดย Mila Kunis                 
“Swan Lake”  ต้องการนักเต้น
ที่สามารถแสดงได้ทั้ง White 
Swan ที่มีความไร้เดียงสาและ
ความงาม และ Black Swan ซึ่ง
เป็นตัวแทนของการหลอกลวง
และความหลงใหล นีน่าเหมาะ
กับบท White Swan อย่าง
สมบูรณ์แบบ แต่ปัญหาคือ เธอ
ไม่สามารถเป็นนางหงส์ด�าผู้ชั่ว
ร้ายได้อย่างแนบเนียนพอ เธอจึง
ต้องพยายามปรับเปลี่ยนบุคลิก 
จนท�าให้เธอต้องพบเจอเรื่องราว
แปลกๆ และแบกรับความกดดัน
ที่ถาโถมเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆ

Black Swan เป็นหนังที่
สร้างความหลอน หวาดระแวง 
จิตตก ได้ดีแท้ค่ะ ขอยกความดี                            
ให้บทหนังที่เฉียบแหลม การ
แสดงอันตราตรึงของนาตาลี         
พอร์ตแมน ซึ่งคว้ารางวัล                 
นักแสดงน�าหญิงยอดเยี่ยมจาก
รางวัลลูกโลกทองค�ามาแล้ว บวก
กับดนตรีประกอบ ทุกส่วนล้วน
สอดคล้องกันอย่างกลมกลืนค่ะ

หนังมีฉากทางเพศค่อนข้าง
เยอะนะคะ ซึ่งเป็นฉากของความ
สัมพันธ์แบบหญิงรักหญิง หาก
แต่ฉากเหล่านี้กลับท�าหน้าที่ได้
ดีในการส�ารวจความคิดของตัว
ละคร และท�าให้คนดูระทึกขวัญ
หวั่นใจได้บ่อยๆ กล่าวโดยสรุปว่า
เป็นอีกหนึ่งหนังออสการ์ที่ยอด
เยี่ยมสมค�าร�่าลือจริงๆค่ะ

■

BURLESQUE
ผู้ก�ำกับ: Steve Antin
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นักแสดง: Cher, Christina     
Aguilera, Julianne Hough

ไม่ต้องแปลกใจไปนะคะ หาก
สิ่งที่ท่านก�าลังจะได้อ่านต่อไป
นี้จะเป็นการชื่นชมหนังอย่าง
ออกนอกหน้า ด้วยความที่ส่วน
ตัวเป็นคนชอบหนังประเภทนี้อยู่
แล้ว ดังนั้นขอขีดเส้นใต้ค�าว่า 
“เริ่ดที่สุดใน 3 โลก” แล้วกันนะ
คะ เสื้อผ้าหน้าผมอลังการงาน
สร้างมาก ระบบเสียงกระหึ่ม นัก
แสดงแสดงได้สมบทบาท เพราะ
ได้สองสาวตัวแม่ของวงการ 
Cher กับ Christina มาแข่งกัน
ร้อง แข่งกันแสดงสุดฤทธิ์

“Burlesque” เป็นหนังเกี่ยว
กับบาร์โชว์ จุดเริ่มต้นอยู่ที่ Ali 
(Christina Aguilera) เด็กสาว
จากเมืองเล็กๆ ที่มีน�้าเสียงทรง
พลังเดินทางไปยังลอส แองเจลีส                
นครหลวงแห่งความบันเทิง 
พร้อมความฝันว่าจะต้องมีที่ไหน
ซักแห่งที่ความฝันของเธอจะเป็น
จริงได้  ที่นั่นเอลี่ได้พบกับ The 
Burlesque Lounge โรงละคร
เลิศหรูสภาพย�่าแย่ เอลี่เฝ้าตื๊อ 
Tess (Cher) นักปั้นเจ้าของคลับ
จนได้งานเป็นสาวเสิร์ฟ เวลา
ผ่านไปเอลี่ได้ซึมซับการโชว์แบบ
สะกดสายตาของเดอะ เบอร์เลสค์ 
คอสตูมอลังการและท่าเต้นที่

ท้าทาย ท�าให้สาวน้อยคนนี้หลง
เสน่ห์ของมันอย่างถอนตัวไม่ขึ้น 
เอลี่จึงสาบานกับตัวเองว่าเธอจะ
ยืนอยู่บนเวทีนั้นให้ได้ซักวันหนึ่ง 
ในที่สุดเอลี่ก็ได้ไต่เต้าจากเด็กบาร์
ขึ้นเวทีได้ส�าเร็จ ด้วยน�้าเสียง
ที่ทรงพลังและการแสดงโชว์สุด
ตระการตาของเธอนั่นเองที่ท�าให้
เดอะ เบอร์เลสค์ เลานจ์กลับคืน
สู่ความยิ่งใหญ่ได้อีกครั้ง 

ขอชื่นชมคนออกแบบท่าเต้น 
ที่คิดท่าใหม่ๆได้น่าตื่นตา ตื่น
ใจและมันส์มาก เพลงเพราะๆ
ทั้งเก่าและใหม่มีมาให้ฟังกัน
ตลอดทั้งเรื่อง การตกแต่งฉาก
และดีไซน์รายละเอียดของภาพได้
ดี เกิดสุดๆต้องเป็นคริสตินาค่ะ 
เธอเล่นได้ไม่มีที่ติจริงๆ

หนังเล่าเรื่องง่ายๆค่ะ คาด
เดาได้ตลอดเรื่อง แต่ถึงอย่างนั้น
ก็เถอะ...ต้องอุทานว่า “โอ้....แม่
จ้าว”เสียงคริสตินานี่แบบว่าท�าให้
ขนลุกไป 7 วัน 8 วันเลยค่ะ ทุก
โสตประสาทของท่านจะได้ท�างาน 
พร้อมๆกันเมื่อได้รับชมเรื่อง
นี้ ถ้าพลาดไม่ได้ดูในโรงหนังก็        
ซื้อแผ่นมาดูที่บ้าน ขอบอกว่า
ถ้าที่บ้านไม่มีโฮม เธียเตอร์ 
อรรถรสในการรับชมจะน้อยลง
ไปมากกกกกกกก...เลยค่ะ

■

I AM NUMBER FOUR
ผู้ก�ำกับ: D.J. Caruso
นักแสดง: Alex Pettyfer, Timothy 
Olyphant, Dianna Agron 

ถ้ายังจ�ากันได้ D.J. Caruso                             
เป็นผู้ก�ากับคนเดียวกันกับเรื่อง                         
Eagle Eye และ Disturbia ที่                            
ประสบความส�าเร็จไปแล้วระดับ                          
หนึง่ไงคะ มาตอนนี ้D.J. Caruso                               
ได้แปลงนิยายวิทยาศาสตร์ที่ได้                         
รบัความนยิมอย่างสงู สูภ่าพยนตร์  
แอ็คชัน ทริลเลอร์ โดยได้รับ
ความร่วมมือจากผู้อ�านวยการ                  
สร้าง Michael Bay ผู้ที่ท�าให้ 
Transformer แจ้งเกิดได้อย่าง
สวยงาม

I Am Number Four หรือ
ชื่อไทยที่ยาวมากๆคือ ปฏิบัติการ
ล่าเหนือโลกจอมพลังหมายเลข 

4 เป็นเรื่องราวของ John Smith 
(Alex Pettyfer) ชายหนุ่ม (หล่อ
มาก) ผู้มีความลับพิเศษเหนือ
คนธรรมดา เพราะแท้จริงแล้ว
เขาคือ 1 ใน 9 มนุษย์ต่างดาว
ที่หลบหนีการตามล่ามายังโลก
มนุษย์ วิธีที่จะก�าจัดทั้ง 9 คน
นี้ได้ ก็คือจะต้องฆ่าตามล�าดับ
หมายเลขค่ะ หมายเลข 1 ถึง
หมายเลข 3 ถูกฆ่าตาย และ
จอห์น สมิธ คือหมายเลข 4 เขา
ต้องเปลี่ยนแปลงสถานภาพ 
แล้วต้องย้ายไปอยู่ตามเมือง
ต่างๆพร้อมกับ Henri (Timothy 
Olyphant) ผู้พิทักษ์ประจ�าตัว
ของเขา จนกระทั่งจอห์นมาถึง
เมืองเล็กๆในโอไฮโอ ที่นั่นเขา
ได้พบกับเรื่องราวที่เปลี่ยนแปลง
ชีวิตของเขาอย่างคาดไม่ถึง ทั้ง
ความรักครั้งแรก การเรียนรู้ที่จะ
ควบคุมพลังพิเศษ และการรวม
ตัวของคนที่มีพลังพิเศษที่มีชะตา
กรรมเดียวกัน

นับว่าเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์
ที่อยากจะแนะน�าให้ดูกันนะคะ            
เนื้อหาของหนังใช้ได้ ไม่เว่อร์
มาก (แม้ตัวโกงจะตายง่ายไป
หน่อย) ไม่แน่ใจว่าจะมีภาคต่อ
หรือเปล่า เพราะในหนังเหมือนปู
เรื่องไว้ว่ายังไม่จบซะทีเดียว จู่ๆ
ก็มี Number 6 โผล่ออกมาซะ
อย่างนั้น อ้าว....แล้ว Number 
5 หายไปไหนล่ะ? เป็นค�าถามที่
ต้องรอค�าตอบกันต่อไปค่ะ
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มาจากนิวยอร์ค ในยุคหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 เราจะรับ
บทเป็นอิตาเลียนหนุ่มหน้าตา
หล่อเหลา (เอ้าหล่อจริงๆนะ) ที่
ไปสงครามและกลับเข้าเมืองมา 
แล้วเหตุการณ์ก็บังคับให้ต้อง
กลับมาวังวนของอาชญากรอีก
รอบ เพราะไม่รู้จะไปท�าอะไร
อย่างอื่น โดยได้ความช่วยเหลือ 
(หรือหาเรื่อง) จากเพื่อนซี้อีก
คนที่คอยป้อนงานมา การเล่น
ก็มาแนวเดียวกับ GTA คือ รับ
งาน, ขับรถไปจุดหมาย, ท�างาน
ให้ส�าเร็จ ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นงาน
อาชญากรรมนั่นแหละ ทั้งปล้น 
ทั้งฆ่า และกลับมาหรือหนีอออก
มาจากพื้นที่ แล้วก็ได้เงิน เรา
จะสะสมเงิน พร้อมกับความ
ยอมรับนับถือขึ้นชั้นจากนักเลง
กระจอกไปเป็นมือเป็นไม้ของ
เจ้าพ่อใหญ่อีกที โดยตลอดเวลา
ที่ด�าเนินเรื่องไปก็จะมีบทและ 
เรื่องราวแทรกเข้ามาเรื่อยๆ
เหมือนดูหนังเรื่องหนึ่งก็ว่าได้

อย่างไรก็ตามแม้จะมี
แนวทางการเล่นที่เหมือนกับ 
GTA แต่ Mafia II นั้นจะไม่เน้น
ความกว้างของฉาก หรืออิสระ
ในการเล่นเท่า ว่ากันง่ายๆคือ
เราต้องเล่นตามบทที่ได้รับการ
วางเนื้อเรื่องเอาไว้ ไม่มีการออก

Mafia II
RockStar / 2010

Rockstar นั้นเป็นค่ายท�า
เกมส์ที่เรียกว่า มีปัญหามากมาย
ที่สุดค่ายหนึ่งก็ว่าได้ เพราะหาก
เราจะบอกว่า ค่ายนี้คือผู้ที่ท�า
เกมส์ Grand Theft Auto นั้น ก็
คงไม่มีใครสงสัยเพราะเมื่อไหร่ที่
มีใครสักคนออกไปฆ่าใครอีกคน
แบบแปลกๆ เช่นถือปืนไปยิง
รถที่วิ่งผ่านไปมา เกมส์นี้ก็มักจะ
เป็นเหยื่อรายแรกที่ถูกเอาไปอ้าง

Mafia II ก็เป็นเกมส์ที่ออก
มาจากค่ายนี้ ภาคแรกนั้นออก
มานานมากแล้ว ผมไม่ได้เล่น 
แต่มันก็เป็นเกมส์ที่ได้รับความ
ชื่นชมในยุคของมันมากๆ ซึ่งก็
ทิ้งระยะเวลามาเป็นสิบปีเหมือน
กันกว่าจะออกภาคสองนี้ออกมา

Mafia II เป็นเกมส์ Action 
ครับ จะว่าให้เข้าใจกันง่ายๆก็คือ             
เกมส์ที่เล่นในลักษณะเกี่ยวกับ 
Grand Theft Auto นั่นเอง 
เพยีงแต่เปลีย่นบทบาท เรือ่งราว 
และฉากหลังเป็นเรื่องของการ 
ไต่เต้าขึน้มาคนๆหนึง่ทีข่ึน้มาเป็น 
Mafia นั้นเอง ซึ่งเรื่องราวนั้น
คัดลอกมาจากหนัง Goodfellas 
ของ Martin Scorsese นั่นเอง 
เนื้อเรื่องก็เป็นแบบเดียวกันไม่มี
ผิด คือเรื่องของตัวเอก ที่เริ่มมา
จากนักเลงข้างถนน กับเพื่อน
คู่หูเลือดร้อนที่ดูยังไงก็เอาบุคลิก
ของ Joe Pesci จาก Goodfel-
las มา ตัวละครอื่นๆก็แทบจะ
ลอกตัวละครหลักใน Goodfel-
las ออกมาแบบตัวต่อตัวกันเลย
ทีเดียว

เรื่องเริ่มต้นในเมืองที่จ�าลอง

นอกเรื่อง หรือเลือกทางเดิน
อื่น ดังนั้นเนื้อเรื่องจะเป็น 
Linear กว่ามาก อย่างหากเป็น 
GTA ถ้าเราไปรับงานที่หนึ่ง
แล้ว ระหว่างทางเราจะไปรับ
งานที่อื่นก่อน, หยุดไปดื้อ หรือ
ออกนอกทางก็ย่อมได้ แต่กับ 
Mafia II คุณจะท�าแบบนั้นไม่ได้ 
คุณออกนอกทางได้ แต่สุดท้าย
ก็ต้องมารับงานแลกให้จบไป 
ไม่งั้นเรื่องจะไม่ด�าเนินต่อ ตัว
ฉากหลังซึ่งเป็นเมืองที่จ�าลอง
มาจากนิวยอร์ค ก็ค่อนข้างจะ
จ�ากัดและไม่กว้างไกลเท่ากับ 
GTA (ที่จะกลายเป็นประเทศไป
แล้วในภาคหลังๆ)

ดังนั้นการเล่นเกมส์นี้จะ
เป็นเส้นตรงกว่า แต่ความ
บันเทิงที่ได้นั้นก็ไม่ได้ด้อยไป
กว่ากันเลย เพราะสิ่งที่ได้คือ
ความเป็นดราม่าที่มีมากกว่า 
GTA มาก ว่าง่ายๆคือเล่นๆไป 
คุณจะอินกับตัวละครมากกว่า 
GTA เหมือนก�าลังรับบทเล่น
หนังเรื่องหนึ่งอยู่ก็ว่าได้ ท�าให้
การเล่นสนุกสนานมาก และไม่
อยากจะออกนอกลู่นอกทางเท่า
ไหร่ ในทางกลับกัน กลับอยาก
จะด�าเนินเรื่องต่อๆไปเรื่อยๆ
เพราะอยากรู้เรื่องราวต่อๆไปที่
ทางพล็อทจัดบทมาราวกับเป็น

G a m e  R e v i e w  ■   ‘Mr. Low Spec’

หนัง Hollywood ก็ไม่ปาน
ส่วนคนที่อยากออกนอกลู่

นอกทางในเกมส์ คุณก็พอท�าได้ 
เช่น การแวะหาอาหารกิน หา
เหล้าดื่ม (ดื่มแล้วเมาเดินโซเซ
อีกต่างหาก) ซื้อเสื้อผ้า เปลี่ยน
เครื่องแต่งตัว การแวะขโมยรถ 
ทุบรถ งัดรถด้วยกุญแจผี หรือ
ไปซื้อปืนซื้อกระสุนแบบดั้งเดิม
ก็ยังมีอยู่ ไปไหนมาไหน ต�ารวจ
ในเมืองเยอะมากๆ เรียกว่าขับ
รถเร็วๆกันไม่ได้เลย โดนต�ารวจ
เรียกทันที แถมมีมุขใหม่เพิ่ม
เข้ามาเมื่อโดนต�ารวจเรียก คือ
นอกจากจะหนีไปให้พ้น(ซึ่งยาก)
แล้ว คุณจะจอดเพื่อลงมา “คุย” 
กับต�ารวจด้วยแบงค์สักใบสอง
ใบก็ย่อมได้ หรือจะจอดลงหา
ตู้โทรศัพท์เพื่อ “เคลียร์” กับเส้น
สายใน สน. ก็ย่อมได้ แล้วหาก
คุณติดนิสัยชอบเดินหาเรื่อง
คนใน GTA แล้ว มาเกมส์นี้
ระวังนะครับ คนยุคนั้นพกปืนกัน
เยอะ ไปผลักคนโน้นคนนี้ไม่ดูตา
ม้าตาเรือ โดนยิงเอาง่ายๆนะ

ว่าง่ายๆคือ คุณออกนอก
ลู่นอกทางยากมากครับ คือหา
เรื่องเปล่า เพราะแต่ละครั้งมัน
จะท�าให้เงินสะสมของคุณหมดไป
เปล่าๆโดยไม่จ�าเป็น

กราฟิคสวยงามดีมากครับ 
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Cutscene สวยมาก ตัวละคร
แทบจะเป็นคนจริงๆกันแล้ว รถ
รา ถนนหนทางสวยงามไปหมด 
การขับรถก็สมจริง รถยุค 40-50 
ขับยาก คันใหญ่เข้าโค้งล�าบาก
ยังไงยังงั้น ขับเร็วไปไม่ค่อยได้
หรอก แหกโค้งเปล่าๆ จึงเป็น
เกมส์ที่เล่นสนุกเพลิน เหมือนดู
หนังดีๆเรื่องหนึ่งครับ

■ 

เพื่อน ซึ่งท�าให้ความสนุกสนาน
ในการเล่นนั้นเพิ่มมากขึ้นเป็น
อย่างมาก

ในเกมส์กลุ่มนี้นั้น COD ดู
เหมือนจะผูกขาดอยู่เพียงเจ้า
เดียว ในขณะที่คู่แข่งคนส�าคัญ
อย่าง Medal of Honor นั้น 
หลังๆไม่ค่อยประสบความส�าเร็จ
จากเกมส์แบบ WW II สักเท่า
ไหร่ ก็ค่อยๆเงียบหายไป จน
กระทั่งจู่ๆก็เข็นเกมส์ที่ใช้ชื่อหลัก
ในซีรีส์ของตัวเองออกมา เหมือน
จะบอกว่า “มั่นใจ” มากว่าจะมา 
ทวงคืนความเป็นเจ้าของเกมส์
ยิงที่ตัวเองเป็นคนเริ่มต้นมา
ก่อน COD ด้วยซ�า้

เหมือนกับ Modern 
Warfare, Medal of Honor 
เปลี่ยนจากเกมส์สงครามโลก
ครั้งที่ 2 มาเป็นเกมส์สงคราม
ปราบผู้ก่อการร้ายในสถานการณ์
ปัจจุบันจริงๆ โดยเป็นเรื่องราว
ย้อนเหตุการณ์ไปตั้งแต่ช่วงที่
สหรัฐฯ เริ่มท�าการบุกเข้าไปใน
อัฟกานิสถาน ในสงครามปราบ
ผู้ก่อการร้ายหลังเหตุการณ์ 911 
เรารับบทเป็นสองสามตัวละคร 
จากสองหน่วยหลักๆ หน่วย
แรกเป็นหน่วยที่เรียกว่า Tier 1           
ซึ่งเป็นหน่วยรบพิเศษ (สุด) 
ของกองทัพเรือสหรัฐฯ ที่เข้าท�า     

Medal Of Honor
EA / 2010

ความส�าเร็จของเกมส์ Call 
of Duty: Modern Warfare 
ทั้งสองภาคนั้น เป็นการเปิด
ตลาดใหม่ของเกมส์ แอ็คชันมุม
มองบุคคลที่ 1 ขึ้นมาในวงการ
อย่างแท้จริง เกมส์ในกลุ่มที่ว่า
ด้วยความสมจริงสมจัง(ส�าหรับ
คนเล่นเกมส์) ไม่ว่าจะเป็นรูป
แบบการเล่น ตัวละคร อาวุธ 
สถานการณ์ ภาษาค�าพูด ศัตรู 

การแทรกซึมหาข่าวในดินแดน
ศัตรู ภาพของทหารไว้เครายาว
เฟื้อย ใส่แว่น Oakley ใส่ชุด
พลเรือน หมวกแก็ป พันผ้าชีมัค 
หรือบางคนกลับแต่งตัวเหมือน
ผู้ก่อการร้ายเสียเองแบบที่เห็น
ผ่านทางหน้าข่าวต่างประเทศนั้น 
ท�าให้หน่วยนี้เป็นที่โด่งดังและ
ต้องสงสัยกันมากว่า ทหารอะไร
ท�าไมแต่งตัวแบบนี้ ซึ่งใครมา
เล่นเกมส์นี้ก็คงจะรู้หละครับว่า
ท�าไม? โดยที่อีกคนที่เราเล่นนั้น 
เป็นทหารหน่วย Ranger แบบใส่ 
Uniform ตามมาตรฐาน

ซึ่งการเล่น / เนื้อเรื่อง / 
บท นั้น ต้องบอกกันตรงๆว่า 
“ลอก” COD มาอย่างตรงๆครับ 
ไม่มีอ้อมค้อม นี่คือเกมส์ที่ลอก
เลียนแนวทางที่ COD Mod-
ern Warfare วางเอาไว้อย่างไม่มี
ค�าว่าเกรงใจใดๆทั้งสิ้น ดังนั้น
ประสบการณ์การเล่นจึงเหมือน
กับการเล่นอีกภาคหนึ่งของ 
COD MW ก็ไม่ผิด ไม่ว่าจะเป็น
ระบบอาวุธ ระบบการรักษาตัว
แบบหลบมุม ระบบการท�างาน
ร่วมกับเพื่อน ฉากบู๊ต่างๆ ความ
เป็นดราม่าของบท ฯลฯ นั้นต้อง
บอกว่าอารมณ์เดียวกันอย่าง
ไม่ผิดเพี้ยน เหมือนแค่เปลี่ยน
ฉาก เพียงแต่เหตุการณ์พื้นฐาน

นั้น ของ MOH นี้จะสมจริงกว่า 
คือยืนเรื่องบนเหตุการณ์จริง 
ในขณะที่ COD MW นั้นเป็น
เหตุการณ์สมมุติเท่านั้นเอง 

กราฟิคของภาพนั้นสวยงาม
มากครับ ฉากภายนอกพัฒนา
ไปอีกระดับ จนพวกพื้นหินดิน
ทรายภูเขา ตอนนี้แทบจะเหมือน
ของจริงไปทุกประการแล้ว ระบบ
การยิงดีมาก การเล่นไม่ยากและ
ออกจะง่ายเกินไปด้วยซ�้า เรียก
ว่าใครชอบเล่นเกมส์ใส่สูตรโกงนี่ 
ไม่จ�าเป็นครับ เพราะในเกมส์คุณ
สามารถขอกระสุนจากเพื่อนคุณ
ได้ตลอดเวลา แค่เดินไปใกล้ๆ 
แล้วกด F ขอกระสุน เพื่อนก็จะ
เอามาให้แบบไม่มีวันหมด หาก
บาดเจ็บก็หลบมุมประเดี๋ยวก็หาย 
(นอกจากโดนระเบิดโจ้งๆก็เดี้ยง
ทันที) ผู้ร้ายยิงๆหลบๆก็ไม่ต้อง
ท�าอะไรมาก จ่อรอเอาไว้เดี๋ยวมัน
ก็โผล่หัวมันมาให้ยิงเองไม่ต้อง
ไปดิ้นรนมาก ก�าแพงหากเป็น
ไม้ก็สามารถยิงทะลุได้ มีฉากขับ 
ฮ.Apache สนุกดี ฉาก Sniper 
ระยะไกลก็สนุกเร้าใจดีเหมือนกัน

จุดอ่อนของเกมส์นี้อยู่ที่
ความเป็น Linear ที่มีมากไป 
เกมส์ก�าหนดทิศทางและเส้น
ทางการเดินทางไว้หมดแล้ว AI 
ที่ไม่ฉลาดนัก (รวมถึงเพื่อนของ
เราด้วย ไม่เข้าใจว่าท�าไมเรายิง
แม่นอยู่คนเดียว) รวมถึงระยะ
เวลาการเล่นที่สั้นเหลือเกิน
ท�าให้ไม่ค่อยสะใจเท่าไหร่ แต่โดย
รวมก็เป็นเกมส์ที่เล่นสนุก โดย
เฉพาะใครที่เล่น COD MW ทั้ง
สองภาคจนปรุหมดแล้ว อยาก
ได้อะไรที่อารมณ์คล้ายๆกัน ก็โอ
เคเลยครับ
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