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40 ปีในโลกเครื่องเสียง...
กับ 35 ปีในเมืองไทย

โครงการแบ่งปันประสบการณ์ ความประทับใจ ที่มีต่อสินค้าภายใต้ชื่อ New Acoustic    
Dimension หรือ NAD เพื่อเป็นการฉลอง 40 ปี NAD และ 35 ปี ที่ยืนยงอยู่ในวงการ
เครื่องเสียงเมืองไทยอย่างมั่นคง แข็งแกร่ง

เราจึงอยากได้เรื่องราวของคุณสมาชิก Life Entertainment กับแบรนด์ NAD เขียนเรื่อง 
“NAD กับฉัน” มาเป็นบทความ ขนาดความยาวไม่เกิน 2 หน้า A4 (ฟอนด์ขนาด 16) หรือไม่
ต�่ากว่าสองหน้าลายมือเขียน เพื่อน�ามาเล่าสู่กันฟัง ในหน้าวารสาร Life Entertainment และ
หน้าเว็บไซท์ www.conice.co.th รวมถึงใช้ตัดต่อ เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาในบทความพิเศษ
และโฆษณาที่จะตีพิมพ์ลงในนิตยสารเครื่องเสียงทั่วฟ้าเมืองไทย

เขียนเรื่องราวของท่านกับ NAD ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหน ยุคไหน ใหม่หรือเก่า ความประทับ
ใจที่มีต่อสินค้าที่ท่านได้เลือกหาไปอยู่ในห้องฟังของท่าน เอามาเล่าสู่กันฟัง พร้อมชื่อและที่
อยู่ แล้วส่งมาที่อีเมล conice@conice.co.th  หรือจะเป็นจดหมายอะนาล็อกมาตรฐาน เขียน
ลายมือหรือพิมพ์มาแล้วส่งมาที่ (วงเล็บมุมซองว่า ส่งเรื่อง ร่วมสนุก) 

 บริษัท โคไน้ซ์ อีเล็คโทรนิค จ�ากัด
 4 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แยก 2
 แขวงดินแดง เขตดินแดง
 กรุงเทพฯ 10400

ทุกเรื่องราวที่ส่งมา จะได้รับของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆเป็นการตอบแทน โดยเรื่องที่ท�าให้ 
พวกเราที่นี่ประทับใจที่สุดจะได้รับรางวัลใหญ่คือ ล�าโพง PSB Alpha B1 มูลค่า 8,900 บาท 
จ�านวน 1 คู่

หมดเขตรับเรื่อง 30 สิงหาคม 2554 นี้ 
อย่าลืมร่วมเล่าความประทับใจของท่านมาแบ่งปัน อย่าเก็บไว้คนเดียวนะครับ
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ส า ร บั ญ

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

บรษิทั โคไน้ซ์ อเีลค็โทรนคิ จ�ากดั
เลขที ่4 ซอยวภิาวดรีงัสติ 2 แยก 2
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
หรือ E-mail: pornpinun@conice.co.th
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ปีนี้ฝนตกดีเหลือเกินนะคะ ฝนที่ตกลงมาดูเหมือนจะมาตอนดึกๆใกล้รุ่งเกือบทุก
คืน สดชื่นจังเลยค่ะ ขณะที่เขียนนี้มีป้ายโฆษณาหาเสียงเต็มไปหมด แต่ที่ตลกร้าย
เห็นจะเป็นบรรดาสรรพสัตว์ที่อยู่บนป้ายโฆษณา ดิฉันเห็นแล้วรู้สึกว่าตายจริง นี่เรามี  

นักการเมืองที่ถูกเปรียบเป็นสิ่งเหล่านี้หรือ บ้านเมืองของเราเลวร้ายขนาดนี้แล้วหรือ ไม่เหลือ
มนุษย์หรือคนที่มีจิตใจเป็นมนุษย์เลยหรือ ที่จะเข้ามาช่วยกันดูแลและบริหารประเทศ ที่ว่าตลก
ร้ายก็คือ มันเป็นตลกเปรียบเทียบที่ชวนร้องไห้จริงๆเลยค่ะ แต่อย่างไรก็ตามดิฉันเชื่อว่าเมื่อเรา
มีสิทธิ เราต้องใช้สิทธิของเราจริงไหมคะ?

ขณะนี้เรามีสินค้าดีๆเข้าทยอยมาเรื่อยๆ โดยเฉพาะล�าโพง PSB นั้น แบบ...ไม่อยากคุย
เลยนะคะ แต่ขอคุยหน่อยดีกว่า ดีเหลือเกิน ราคาสมเหตุสมผล เสียงดีมาก มาก มาก และเป็น
ที่ยอมรับไม่ว่าจะเป็นนักฟังหูระดับทอง หรือไม่ทอง นิตยสารทั้งหลายต่างชื่นชมยินดีกับล�าโพง
เหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็น Synchrony, Imagine, Image ใหม่ และ Alpha ได้รับการยอมรับเป็น
อย่างดีว่าเสียงดีมากๆเลยทีเดียวนะคะ NAD, Bell’O, Velodyne และ Supra ก็มีพร้อมสรรพ
นะคะ คุณภาพดีและเสียงดีๆทั้งนั้น รับรองไม่ท�าให้ผิดหวังนะคะ

ต่อไปช่วยกรุณาเช็ค Facebook ของ Conice ที่ www.facebook.com/pages/Conice-
Electronic และ Website ของเรา www.conice.co.th เพื่อจะได้ซื้อของราคาพิเศษ โดยจะซื้อ
ทางเว็บไซท์ได้ โดยมีของแถมพิเศษ และนอกจากนี้เรายังจะมีรายการทายปัญหาและเล่นเกมส์
ต่างๆ หรือมีอะไรที่จะแนะน�าเพื่อนสมาชิก เราจะพยายามส่งเนื้อหาสาระมาให้กับผู้ที่มิได้อ่าน
วารสาร แต่อยากได้สาระความรู้และความเข้าใจในการเล่นเครื่องเสียง พร้อมทั้งรับรองว่าจะ
สนุกนะคะ

คอยพบกับความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆที่เราจะพยายามท�าให้เพื่อสมาชิกของเรา ทุกเพศและ
ทุกวัยนะคะ

เคาะระฆังเดือนหน้าวันที่ 15 กรกฎาคม เข้ามาที่ Facebook ของเรา มาเล่นเกมส์ ผิดๆ
ถูกๆ มีรางวัลให้หมดเลยค่ะ

พบกันนะคะ เข้ามาให้ได้นะคะ

ด้วยรัก-ผูกพัน

สวัสดีค่ะท่านสมาชิกทุกท่าน

ปล. แวะเข้าไปเย่ียมเยือนสาขาต่างๆของเรา หรือเยี่ยมน้องๆของเรา
นะคะ แล้วรับของช�าร่วยเล็กๆน้อยๆจากน้องๆเหล่านี้ด้วยค่ะ



มุ ม ส ม า ชิ ก  ■   อธิวัฒน์

มุมสมาชิกฉบับนี้มาแปลกสักหน่อยครับ 
เพราะปกติที่เราจะเอาจดหมายจากทาง                                        

บิดเบือน) มาเล่าสู่กันฟังในหน้านี้
เป็นการบอกเล่าของสมาชิกจากทางภาค

ใต้ ชื่อพี่นิยม สมาชิกเหนียวแน่นที่น่ารักที่สุด
ของเราท่านหนึ่ง ที่โทรมาหาผมในช่วงเช้าวัน
ท�างานวันหนึ่ง

“น้องอธิวัฒน์” พีน่ยิมเรยีกผมเช่นนีต้ัง้แต่
รูจั้กกันเมือ่ครัง้ผมลงไปแวะเยีย่มสมาชกิชาวใต้

อั น สื บ เ นื่ อ ง ม า จ า ก

In-House Test: NAD C 165BEE

บ้านมาลงกันอยู่เรื่อยๆ แต่ฉบับนี้มา                                         
แปลกตรงที่เปลี่ยนมาเป็นเรื่องของการบอก
เล่า เป็นเรื่องที่เกิดจากการบอกเล่าทาง
โทรศัพท์ของสมาชิกท่านหนึ่ง ซึ่งโทรมาคุยกับ
ผม แล้วผมเอาบทสนทนาเท่าที่จ�าได้ (แต่ไม่
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เมื่อหลายปีก่อน
“น้องอธิวัฒน์ คิดเห็นอย่างไรกับ C 

165BEE เมื่อเทียบกับ C160 ที่พี่ใช้อยู่” พี่
นิยมถามผม

“ผมว่ามันดีกว่ากันเยอะครับ สเต็พขึ้นไป
เป็นเท่าตัวนะพี่” ผมบอกพี่เขาไปตามความ
จริงที่ผมได้ลองมา

“พี่ก็ว่างั้นแหละ พี่ไปฟังมาแล้ว พี่ว่าเสียง
มันดีจริงๆดีมากๆ” “พี่ว่าพี่จะซ้ือแล้ว แต่โทร
มาถามน้องอธิวัฒน์ อยากรู้ความเห็น ว่าพี่ไม่
ได้คิดไปเองคนเดียว”

จากน้ันเราก็คุยกันในหลายเรื่อง ผมบอก
และยืนยันกับพี่นิยมว่า C 165BEE แม้ราคา
จะสงูกว่า C160 อยูพ่อสมควร แต่เสยีงทีไ่ด้นัน้
ดีขึ้นมาก มากอย่างคุ้มค่า ซึ่งพี่นิยมก็เห็นด้วย 
ก่อนวางหูจากกันพี่นิยมถามต่อ

“น้องอธิวัฒน์ ใครเป็นคนเขียนวิจารณ์ C 
165BEE เมื่อฉบับก่อน” 

“ผมเองครับพี่” ผมตอบ
“งั้นพี่ต้องขอต�าหนิหน่อยนะ น้องเขียน

ครั้งนี้ไม่ดีเลย” พี่นิยมบอก
“อ้าวพ่ี ท�าไมครับ ผมน้อมรับค�าแนะน�า

ครับพี่” ผมตอบแกไปด้วยความจริง
“ก็น้องเขียนบรรยายน้อยไป C 165BEE 

เท่าที่พี่ฟัง พี่ว่ามันมีดีกว่าที่น้องเขียนบรรยาย
เยอะเลย น้องเขียนชมมันน้อยไป พี่อยากให้
น้องเขยีนใหม่ เพราะมนัดกีว่านัน้มากๆ ทีน้่อง
เขียน พี่ว่ามันเป็นเพียงเศษเสี้ยวของความดี
ของ C 165BEE” 

“พ่ี ผมไม่อยากชมเว่อร์ เดี๋ยวผู้อ่านท่าน
อื่นจะว่าผมพูดไม่จริงหรือนั่งเทียนหลับหู
หลับตาเชียร์” ผมบอกไปตามตรง เพราะการ
เขียนวิจารณ์อะไรก็ตาม หากเราใส่ค�าชมไป
มากๆ บางคร้ังผู ้อ่านอาจจะคิดว่าเป็นการ
เชียร์มากเกินไป

“ไม่ได้น้อง มันดีกว่านั้นเยอะนะ น้องต้อง
เขียนอธิบายความดีเยี่ยมของ C 165BEE ให้
เยอะกว่าน้ี ยังไงพ่ีฝากด้วยนะ” แล้วพี่นิยมก็
วางหูไป จากนั้นราวๆอีก 1 สัปดาห์ ผมได้รับ
โทรศัพท์จากพี่นิยมอีกครั้ง

“น้องอธิวัฒน์.... พี่ซื้อ C 165BEE มา
แล้วนะ โห น้องอธิวัฒน์ มันยอดเยี่ยมจริงๆ 
อย่างทีพ่ีไ่ม่เคยคดิว่ามนัจะเยีย่มอย่างนีม้าก่อน
เลย ดกีว่า C160 มากๆ แบบทิง้ขาดห่างหลาย
ช่วงตัวเลย สุดยอดจริงๆ พี่ว่า 35,000.-บาท 
นี่ถูกมากๆเมื่อเทียบกับคุณภาพเสียง พี่ว่ามัน
สุดยอดในทุกด้าน พี่บรรยายไม่เก่ง แต่พี่ขอ                                       
บอกว่ามนัสดุยอดในทกุด้านจรงิๆ พีไ่ม่เสยีดาย
เงนิเลยแม้แต่น้อย เมือ่คนืพีฟั่งเพลงจนถงึต ี5 
น้องอธิวัฒน์เช่ือไหม พี่ฟังเพลงจนลืมเวลาไป
เลย เสียงมันดีสุดยอดจริงๆ พี่โทรมาขอบคุณ
น้องอธิวัฒน์, น้องถนอม (ผู ้จัดการสาขา
นครศรธีรรมราช) และน้องชาญชยั (ช่างล�าโพง

ประจ�าส�านักงานใหญ่ขวัญใจชาวใต้) ที่แนะน�า
สิ่งดีๆแบบนี้มาให้พี่สุดยอดจริงๆ”

เสียงของพี่นิยมที่โทรมาหาผมนั้น บ่ง-
บอกถึงความอิ่มอกอิ่มใจและมีความสุขอย่าง   
เหลือล้น จนผมอดยิ้มแก้มแทบปริไม่ได้

“แล้วที่น้องบอกว่า ภาคโฟโนมันสุดยอด
นะ พี่ยอมรับเลยว่าจริงๆเลย สุดยอดจริงๆ 
พี่ใช้ Rega P3 เชื่อไหมว่า เสียงจากแผ่นเสียง
ที่พี่ใช้นั้นน่ะ พี่ได้ยินเสียงใหม่ๆที่ไม่เคยได้ยิน
มาก่อนมากมาย มันสุดยอดจริงๆ มันเป็น
ธรรมชาติ สมจริงที่สุด”

“ยินดีด้วยครับพี่” ผมบอกแกสั้นๆ แต่พี่
นิยมยังบอกต่อ “พี่ยังยืนกรานให้น้องเขียน
วิจารณ์ C 165BEE ใหม่นะ ที่น้องเขียนน่ะ 
ความดีมันยังห่างจากที่พี่ฟังอยู่นี้มาก เสียง
มันดีกว่ามากๆ”

“พี่นิยมเขียนส่งมาเลยดีกว่าพี่ ใครจะ
บรรยายได้เท่าพี่” ผมแซวๆพี่เขากลับ

“พี่ไม่เก่งบรรยาย แต่พี่อยากจะบอกว่า 
เสียงมันดี พี่พอใจและมีความสุขมากๆ” น้อง
ต้องไปเขยีนใหม่นะ ลกูค้าคนอืน่ๆจะได้รบัรู ้ว่า 
C 165BEE นั้นมันเยี่ยมขนาดไหน” จากนั้นพี่
นิยมก็วางหูไป 

ผมมานั่งนึกอยู ่นานว่าผมจะแก้ไขบท
ทดสอบที่ผมทดสอบ C 165BEE ซึ่งตีพิมพ์ไป
แล้วตามที่พี่นิยมขออย่างไรดี นึกไปนึกว่าก็นี่
แหละ มนัจะมอีะไรดไีปกว่า เอาบทสนทนาทีผ่ม
กบัพีเ่ขาคยุกนัผ่านทางโทรศพัท์มาเล่าสูก่นัฟัง
กนัตรงนีเ้ลยดกีว่า เพราะจะมอีะไรทีจ่ะดไีปกว่า 
บทวจิารณ์ทีอ่อกมาจากปากของผูท้ีซ่ือ้ไปใช้งาน
จริงๆมาเล่ากันจริงๆใช่ไหมครับ และผมก็ว่า 
บทสนทนาที่น�ามาลงในคราวนี้ ก็คงจะท�าให้
สมาชิกที่ได้อ่านบทความนี้ ได้ทราบถึงคุณ
งามความดีของ C 165BEE โดยที่ผมไม่ต้อง
ไปเขียนวิจารณ์กันใหม่อีกรอบให้เสียเวลาเลย

เพราะแค่ค�าสั้นว่าว่า “สุดยอดจริงๆ” ที่พี่
นิยมน�ามาเล่าสู่กันฟังนั้น ก็น่าครอบคลุมและ
เข้าถงึความดไีด้มากกว่าบทวจิารณ์หลายๆหน้า
ด้วยซ�้าไปครับ 

ขอขอบคุณพี่นิยมอีกครั้งที่มาแบ่งปันกัน
นะครับ
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Sense-Roid แจ็คเก็ตที่ท�ำให้
คุณกอดตัวเองได้อย่ำงอบอุ่น

เคยรู้สึกแย่มากๆ จนอยาก
ให้ใครสักคนมา”กอด” เพื่อที่จะได้
รู้สึกดีขึ้นบ้างมั๊ยคะ? แต่ถ้าตอน
นั้นไม่มีใครอยู่รอบข้างให้กอด
เลยล่ะ? บางทีคุณอาจจะอยากได้ 
Sense-Roid แจ็คเก็ตไฮเทคฯ ไว้
สักตัวก็ได้นะคะ เพราะมันจะช่วย
ให้คุณสามารถ “กอดตัวเอง”ได้
อย่างที่คุณต้องการเลยล่ะค่ะ

ทีมวิจัยจาก Kajimoto 
Laboratory ในกรุงโตเกียว 
ประเทศญี่ป่นได้พัฒนาแจ็คเก็ตที่
ใช้เทคโนโลยีป้อนกลับการสัมผัส 
หรือ Haptic Feedback Tech- 
nology ซึ่งเมื่อเรากอดหุ่นที่
สวมเสื้อกั๊กที่ท�างานร่วมกันกับ                            
แจ็คเกต็ สัมผสัทีเ่รากอดหุน่ตวันัน้
จะถกูส่งผ่านกลบัมาบนแจค็เกต็ที่
เราใส่ด้วยความรู้สึกเดียวกัน

แจ็คเก็ตที่ผู้ใช้สวมใส่จะได้รับ
การติดตั้งอุปกรณ์โต้ตอบเชิงกล
โดยอัตโนมัติ (actuator) ถึง 6 
ชุดด้วยกันค่ะ โดยใช้ระบบอัด
อากาศเข้าไปในท่อเพือ่เลยีนแบบ
กล้ามเนื้อเทียมอยู่บริเวณด้าน
หลังและหัวไหล่ ส่วนเสื้อกั๊กที่อยู่
บนตัวหุ่นจะมีเซ็นเซอร์ความดัน 
20 ตัว อยู่ตามต�าแหน่งที่รับแรง
กอด เมื่อออกแรงกอดตัวหุ่น ท่อ
ลมที่อยู่บนแจ็คเก็ตก็จะได้รับ
แรงอัดท�าให้เหมือนถูกกอดกลับ
มาด้วย

ที่ เ ห็ น แ ล ะ เ ป็ น ไ ป

ดังนั้นเมื่อเราสวมแจ็คเก็ต 
และสัมผัสบริเวณด้านหลังของ
หุ่นที่สวมเสื้อกั๊ก สัมผัสที่ไปโดน
สวิทช์ขนาดจิ๋วจะส่งกลับไปยัง
มอเตอร์เพจเจอร์ท�างานเกิด
ความรู้สึกสั่นบริเวณหลังเราได้
เช่นเดียวกันค่ะ

ถ้านึกภาพไม่ออกลองชม
คลิปสาธิตการใช้เจ้าแจ็คเก็ตตัวนี้
ได้ที่ Kajimoto Lab.com ค่ะ

■ ■■ ที่มา: Kajimoto Lab

หุ่นยนต์เบียร์กระป๋อง
บังคับด้วย WiiMote

ก่อนหน้านี้เรามักจะเห็น
ความพยายามในการพัฒนา  
หุ่นยนต์ในรูปแบบต่างๆกันใช่
มั๊ยคะ ตั้งแต่หุ่นยนต์รินเบียร์ 
เสิร์ฟเบียร์ ไปจนถึงหุ่นยนต์เป็น   
บาริสตาชงกาแฟ แต่ส�าหรับ  
หุ่นยนต์ตัวนี้ไม่เหมือนกับที่เห็น
มาก่อนแน่นอนค่ะ เพราะมันคือ 
“หุ่นยนต์เบียร์กระป๋อง” นั่นเอง

เจ้าหุ่นกระป๋องนี้เป็นผลงาน
ชิ้นโบว์แดงของ Ron Tajima 
หนุ่มญี่ปุ่นนักประดิษฐ์ที่มีงาน
อดิเรกคือการสร้างหุ่นยนต์ค่ะ 

ล่าสุดเขาได้ลงมือแฮคกระป๋อง
เบียร์ยี่ห้อ Kirin ให้สามารถ
แปลงร่างเป็นหุ่นยนต์เดินได้          
โดยหากดูภายนอกจะเห็นว่า มัน
ก็เป็นแค่กระป๋องเบียร์ธรรมดาๆ        
เท่านั้น แต่ความจริงแล้วมัน
สามารถแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์
ได้ (วะวะวะ...ว้าวววว อย่าง
กะทรานส์ฟอร์เมอร์) โดยใช้ 
WiiMote ควบคุมการแปลงร่าง 
และการเดินของมัน

CanBot เป็นหุ่นยนต์ 3 ขา 
โดยแต่ละขาของมันใช้มอเตอร์
เซอร์โวขับเคลื่อนถึง 2 ตัว เพื่อให้
มันสามารถยกขาแต่ละข้างขยับ
ก้าวได้ นอกจากจะใช้เดินด้วยวิธี
ดังกล่าวได้แล้ว เมื่อจับ CanBot 
วางในลักษณะเอาด้านข้างของ
กระป๋องลงกับพื้นราบ เรายัง
สามารถบังคับให้มันยกขยับขา 
เพื่อดันตัวเองกลิ้งไปได้อีกด้วย

สมองของ CanBot ใช้
ไมโครคอนโทรเลอร์ mbed กับ   
แบตเตอรีย์ AA 4 ก้อน

CanBot เป็นตัวต้นแบบที่ถึง
แม้จะยงัไม่เรยีบร้อยมากนกั แต่ก็
สร้างความประทบัใจให้กบัเดก็ๆที่
ญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดีค่ะ

■ ■■ ที่มา: Geeky-gadgets

หัวใจคุณแข็งแรงแค่ไหน 
วัดได้ด้วยปลำยนิ้ว
(กับ iPhone)

ทุกวันนี้เราหันมาให้ความ
ใส่ใจและดูแลสุขภาพร่างกายกัน
มากขึ้นนะคะ แต่ถึงอย่างนั้น
ก็เถอะ เราก็ยังมีโรคต่างๆมารุม
เร้าไม่เลิก หนึ่งในนั้นก็คือโรคหัว
ใจใช่มั๊ยคะ

การเต้นที่ไม่เป็นปกติของ
หัวใจก็บ่งบอกถึงอันตรายได้ ดัง
นั้นการตรวจวัดอัตราการเต้น
ของหัวใจเป็นประจ�าจึงเป็นสิ่ง
ส�าคัญ แต่เราก็ไม่ได้มีเวลาว่าง
ขนาดต้องไปโรงพยาบาลเพื่อ
ตรวจเช็คหัวใจบ่อยๆนี่เนอะ    
แล้วท�าไมไม่ลองดาวน์โหลด

แอพพลิเคชันใน AppStore กันดู
ล่ะค่ะ ในเมื่อเรามีเทคโนโลยีดีๆ
อยู่ในมือตลอดเวลาอยู่แล้วนี่

Instant Heart Rate เป็น 
App ที่จะช่วยให้เราตรวจวัด
อัตราการเต้นของหัวใจได้เพียง
แค่ใช้นิ้วมือเท่านั้น

หลักการท�างานของ App นี้ 
คือการที่มันจะจับภาพจากกล้อง
ด้านหลังของตัวเครื่อง โดยให้
เราวางนิ้วทับลงบนเลนส์กล้อง
ของ iPhone จากนั้น App จะ
คอยตรวจวัดความเปลี่ยนแปลง
ของสีที่อยู่บนนิ้วมือของเรา 
กล่าวคือ ในแต่ละการเต้นของ

หัวใจ การสูบ-ฉีดเลือดของหัวใจ 
จะก่อให้เกิดความแตกต่างของ
แรงดันเลือด ท�าให้สีที่เกิดขึ้นบน
ผิวหนังบริเวณนิ้วของเราเปลี่ยน
ไปไม่เท่ากันนั่นเอง ว้าว!

นอกจากการตรวจวัดอัตรา
การเต้นของหัวใจแล้ว Instant 
Heart Rate ยังท�าหน้าที่เป็น
เหมือนพยาบาลส่วนตัว คอยเก็บ
บันทึกอัตราการเต้นเป็นประจ�า 
สามารถเก็บบันทึกเป็นประวัติ
และน�าออกมาแสดงเป็นกราฟ

นอกจากนั้นถ้าเราเป็นห่วง
ว่าการเต้นของหัวใจจะผิดปกติ 
ยังมีโซนที่เรียกว่า Heart Rate 
Recovery ที่จะแนะน�าว่าควรจะ
บริหารร่างกายอย่างไรและอัตรา
การเต้นของหัวใจควรจะอยู่ใน
ระดับใดเมื่อเราออกก�าลังกาย
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และที่ขาดไม่ได้คือฟังค์ชัน
การ Share อัตราการเต้นของ
เราไปยัง Social Network ได้
ด้วยนะคะ 

■ ■■ ที่มา: Appadvice

Jetpack
ยนตรกรรมเหิรเวหำ

“เบื่อจริง จริ๊งงงง ไปไหนมา
ไหนรถก็ติด นี่ถ้ามีปีกบินได้ก็ดีสิ”

ใครเคยมีความคิดแบบนี้บ้าง
คะ อยากบอกว่าตอนนี้มีคนเอา
ไอเดียนี้มาพัฒนาจนเป็นรูปเป็น
ร่างและสามารถใช้งานได้จริงๆ
แล้วนะคะ หนึ่งในนั้นคือ Martin 
Aircraft Jetpack ยนตรกรรม
เหิรเวหาส่วนบุคคลที่มีราคาต่อ
เครื่องสูงถึง 100,000 เหรียญ
สหรัฐฯ (ประมาณ 3,000,000 
บาท) ได้ผ่านการทดสอบการบิน
เป็นที่น่าพอใจอีกขั้นหนึ่งแล้ว

“การทดสอบครั้งนี้ถือว่าเป็น
อีกก้าวหนึ่งที่ท�าให้เราขยับเข้า 
ใกล้ความส�าเร็จ” Glenn Martin 
นักประดิษฐ์ชาวนิวซีแลนด์กล่าว 

อย่างไรก็ดี Jetpack ของ 
Martin แตกต่างจากผู้ผลิตราย 
อื่นๆตรงที่มันไม่ได้ใช่ไอพ่น 
หรือการยิงไอร้อนออกจากด้าน
หลัง แต่ใช้”ใบพัด”แทน คล้าย
กับเครื่องบินใบพัดคู่ (Propeller 
Plane) นั่นแหละค่ะ ทั้งนี้ Mar-
tin Jetpack สามารถไต่ระดับ
ความสูงด้วยความเร็ว 4 เมตร
ต่อวินาที และรับน�้าหนักได้ถึง 
120 กิโลกรัม พร้อมกับอยู่บน
อากาศได้นานครึ่งชั่วโมง

ในการทดลองล่าสุดเมื่อไม่            
นานมานี้ผู้ทดสอบได้ปิดสวิทช์           
การท�างานที่ระดับความสูง 
3,000 ฟุต (ประมาณ 900 
เมตร) เพื่อทดสอบฟังค์ชัน
ฉุกเฉิน ซึ่งตัวเครื่องจะยิงร่ม
ชูชีพออกมาช่วยลดความเร็ว
ขณะที่ตกลงมาสู่พื้น โดยผลการ
ทดสอบ Jetpack ร่อนลงสู่พื้น
ด้วยความเร็ว 25.2 กิโลเมตร

ต่อชั่วโมง ท�าให้เกิดความเสีย
หายจากการกระแทกเล็กน้อยกับ 
Jetpack

แต่ผู้บังคับปลอดภัยดีค่ะ 
(เฮ้อ..โล่งอก) 

■ ■■ ที่มา: It4x

Ringbow แหวนไฮเทค
ส�ำหรับแท็บเล็ตและมือถือ

ปัจจุบันแท็บเล็ตได้รับความ
นิยมเป็นอย่างมากเลยนะคะ 
เรียกว่าเป็นสินค้าไอทีระดับท็อพ 
5 ส�าคัญในยุคที่อินเทอร์เน็ต
เฟื่องฟูอย่างไร้ขีดจ�ากัด

ปัญหาของแท็บเล็ตที่ได้ยิน
ผู้ใช้หลายๆท่านบ่นส่วนใหญ่
เป็นเรื่องของการพิมพ์บนหน้า
จอสัมผัส เพราะบางคนนิ้วใหญ่ 
หรืออาจจะยังไม่ถนัดท�าให้ไม่
สะดวกในการใช้งาน ท�าให้มีคน
คิดท�าอุปกรณ์เสริมที่สามารถ
ช่วยให้การใช้งานแท็บเล็ตหรือ 
iPad ง่ายสะดวก รวดเร็วขึ้น

Ringbow แหวนไฮเทคฯที่
ภายในฝังวงจรควบคุมที่ท�างาน
ด้วยระบบไร้สายไว้ภายใน โดย 
Ringbow จะมาพร้อมกบั D-Pad 

(Direction Pad) ที่มีฟังค์ชัน
ควบคุมพอยน์เตอร์ได้ 4 ทิศทาง 
และปุ่มกดอีกหนึ่ง เมื่อเราสวม
มันไว้กับนิ้วชี้ เราก็จะสามารถใช้
นิ้วควบคุมมันได้ทันที

จุดอ่อนของ Ringbow ก็
คือ ผู้พัฒนาแอพจะต้องพัฒนา
โค้ดที่ท�างานร่วมกับ Rinbow ได้
โดยเฉพาะ เพื่อให้มันสามารถ
ท�างานเข้ากันได้อย่างลื่นไหล 
กลไกการท�างานของมันค่อนข้าง
ซับซ้อนค่ะ อธิบายยาก เอาเป็น
ว่าถ้าอยากเห็นภาพการใช้งาน
ลอง Search ข้อมูลในเว็บไซท์ 
จะเห็นได้ว่า Ringbow ช่วยให้ผู้ใช้
แท็บเล็ตสามารถใช้งานหน้าจอ
สัมผัสได้สะดวกขึ้นจริงๆ

ยังไม่มีการเปิดเผยถึง
ก�าหนดการที่แน่นอนส�าหรับการ
วางตลาด Ringbow นะคะ แต่
ดูจากการใช้งานของมันแล้ว น่า
สนใจไม่น้อยเลยทีเดียว

■ ■■ ที่มา: Ringbow

ว้ำว!!! เสื้อ E-Ink 
อัพเดทลวดลำยได้

ล่าสุดมีการน�า E-Ink ไป
ผนึกบนวัสดุที่เป็นผ้าแล้วนะ
คะ ซึ่งนั่นหมายความว่า ใน
อนาคตอันใกล้นี้เสื้อผ้าที่เราสวม
ใส่สามารถอัพเดท หรือแม้แต่
แสดงภาพเคลื่อนไหวได้

ต้องเรียนให้ทราบก่อนว่า
จริงๆแล้วเทคโนโลยีอี-อิงค์ (E-
Ink) ถูกน�ามาใช้ในส่วนแสดงผล
บนเครื่องอ่านอีบุค Kindle ของ 
Amazon แต่เมื่อเร็วๆนี้ได้ขยับ
ขยายบทบาทเข้าสู่สินค้าอุปโภค
มากขึ้นค่ะ 

ส�าหรับการท�างานของอี-อิงค์ 
มันไม่ใช่แค่การติดจอแสดงผลอี-
อิงค์ ลงไปบนผ้าด้วยกาวพิเศษ
เท่านั้นนะคะ แต่แท้จริงแล้ว
มันเป็นการพิมพ์อี-อิงค์ เข้าไป
ในเส้นใยผ้าโดยตรงเลยค่ะ ซึ่ง
วิธีนี้ท�าให้เสื้อสวมใส่สบายกว่า
การน�าแผ่นหน้าจอแข็งๆ มา
ติดเข้าไป (จ�าได้ว่า มีเสื้อยืดรุ่น
หนึ่งท�าซองใสที่สามารถใส่ไอ
แพดเข้าไปที่หน้าอก ดูแล้วไม่
ได้รู้สึกว่าใส่สบายเลยค่ะ) พูด
ง่ายๆ ก็คือเสื้อผ้า หรือเสื้อยืด
อี-อิงค์ สามารถสวมใส่ได้ โดย
ไม่รู้สึกแตกต่างจากการใส่เสื้อผ้า
ทั่วไปนั่นเอง

เทคโนโลยี SURF (Seg-
mented Ultra-thin Rugged & 
Flexible) เป็นชื่อเรียกจอแสดง
ผลชนิดนี้ ซึ่งส่วนส�าคัญที่สุดคือ
การแบ่งส่วนแสดงผลแบบอี-อิงค์ 
(สีด�ากับขาว) ให้เล็กลงให้มาก
ที่สุด พร้อมทั้งมีคุณสมบัติของ

ความยืดหยุ่นบนเนื้อผ้า ในขณะ
เดียวกันก็สามารถแสดงผลเป็น
ตัวเลขตัวอักษรที่อ่านได้รู้เรื่อง 
แม้จะไม่ละเอียดมากนัก

และเมื่อน�า SURF มาใช้กับ
วัสดุอย่างผ้าที่ใช้ท�าเสื้อผ้าทั่วไป 
หรือแม้แต่เสื้อยืดในอนาคต เรา
ก็อาจจะไม่ต้องซื้อเสื้อยืดใหม่
เพราะเบื่อลวดลายเก่าๆ แล้ว 
เนื่องจากเราสามารถดาวน์โหลด
ลวดลายใหม่ๆเข้าไปได้ อีกทั้ง
ยังสามารถแสดงภาพเคลื่อนไหว
ได้ด้วยค่ะ
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