
       ■  อธิวัฒน์

ทั้งสิ้น กระผมได้ส่งภาพ 8x12 จ�านวน 1 ใบ และ 4R 1 
อัลบัม + CD 1 แผ่น (J-Peg) ขอให้ชมภาพ

มิได้อวดว่าผมเล่นอะไร แต่สิ่งส�าคัญคือ NAD 1300 
+ 2600A อายุ 21 ปีแล้ว ดังภาพที่ท่านเห็น และยังเสียง
ดีเช่นเดิม (3020 ก็มี แต่อยู่ที่น้องชาย จ.เพชรบุรี) 1300 
+2600A กับล�าโพง MET 7 ของปิรามิด ท�าใน USA. แต่
เปลี่ยนดอกกลางต�่า โดยให้ XAV ท�าให้ 10 กว่าปีมาแล้ว 
แหลมไม่ได้เปลี่ยน แต่เสียงยังคงเป็น MET 7 เช่นเดิม 
อายุกว่า 25 ปีแล้ว

จะเห็นจากภาพที่ส่งมา อาจจะท�าให้ท่านงง เพราะมัน
มากไปหมด แต่นี่คือระบบ Home Theater ของกระผม
เอง ไม่อยากอธิบายครับ เพราะผมเล่นไม่เหมือนชาวบ้าน
เขา (แต่ออกมาดี) 9.1 ช่อง Sub 3 ตัว Amp + Pre 
หลายตัว ล�าโพงหลายตัว Pre Control 2 ตัว ใช้ร่วมกันได้ 
(ชุดเล็กของ Onkyo อีก 1 ชุด Spk. Center JBL ของชุด
เล็ก) ห้องนอนครับ เท่ารูหนูแต่ 9.1 Ch.

แต่ชุดของผม (ชุดใหญ่) หมดปัญหาดังนี้

หมายเหตุกองบก.:
	 หลังจากที่ทางเราประกาศรับเรื่องจากทางบ้านในหัวข้อ	“NAD	กับฉัน”ลงในวารสารฉบับที่แล้วนั้น	ก็ปรากฏว่าได้มีแฟนานุแฟน
ของ	NAD	หลายต่อหลายท่าน	ส่งเรื่องราวความประทับใจของแต่ละท่านที่มีต่อ	NAD	มามากมายหลายเรื่อง	ซึ่งแต่ละเรื่องนั้น	อ่าน
ไปแล้วบอกได้ค�าเดียวว่า	“สุดยอดทุกเรื่อง”	ไม่ธรรมดาเลยจริงๆ	อ่านไปซึ้งไป	ตื้นตันไป	อิ่มเอมอย่างที่สุด	เพราะแต่ละท่านนั้นมีลีลา	
ชั้นเชิง	ในการเขียนเรียกได้ว่า	นักเขียนอาชีพอายม้วนไปเลย	แถมบางท่านที่ส่งจดหมายแบบอะนาล็อกมา	ก็มีการจัดแต่งตัวจดหมาย	
เขียนเป็นอักษรสวยๆ	แต่งกลอนมาก็มี	มีรูปประกอบ	ฯลฯ	มากมายไปหมด
	 สุดท้ายที่คิดว่าจะคัดเรื่องที่เด็ดๆแค่เรื่องเดียวมาลงนั้น	เราท�าไม่ได้ครับ	เพราะพวกเราที่นี่อ่านแต่ละเรื่องแล้วตัดสินกันไม่ได้
จริงๆ	ว่าเรื่องไหนคือสุดยอด	เพราะสุดยอดกันมาทุกเรื่อง	จึงน�าเรื่องที่เด็ดๆจ�านวนมากมาลงให้อ่านกันในเล่มนี้นะครับ	ซึ่งท่านไหน
อ่านแล้วติดอกติดใจ	อยากจะลองขยับมาบ้างก็อาจจะยังพอมีเวลาครับ	รางวัลล�าโพง	PSB	Alpha	B1	ยังรออยู่ครับ	(เขียนกันมาสุด
ยอดทุกท่านแบบนี	้สุดท้ายคงต้องใช้วิธีจับฉลากกันล่ะครับ)	

เที่ยวนี้ขอทยอยน�ามาลงให้อ่านกันก่อนนะครับ	

NAD
กั • บ • ฉั • น

NAD กับฉัน
จาก เมธี สังกรธนกิจ

เรียนคุณพี่ลานทิพย์ คุณพี่คณิต และน้องๆในบริษัท  
โคไน้ซ์ อีเล็คโทรนิค จ�ากัด และคุณอธิวัฒน์
การเขียนมาครั้งนี้ กระผมไม่ต้องการรางวัลใดๆ   
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1. ชุดนี้ฟังเพลงธรรมดาก็ดีๆ ฟังหนังก็ดี
2. ก�าลังไม่มีแย่งกัน อิสระกันหมด จาก Pre หนัง - 

Pre - Pow - Spk
3. Sub VX-10 Series II เป็น Sub ที่ดีมาก (ใน

ภาพมี)
Sub ใช้ 3 ตัว แต่ไม่มีเสียงเกินเลย ระบบนี้ผมติดตั้ง

เองหมด ตั้งแต่ปี 45 มาแล้ว ในชีวิตเล่น 7.1 มาตลอด
*ทุกชิ้นที่เห็นในภาพ ใช้งานได้หมด
ระบบ Home Theater ของผมเน้นความชัดเจนของ

เสียงครับ ไม่ได้เน้นเรื่องอื่น ดูจากภาพแล้วมันน่าจะเสียง
ไม่ดี (แต่เมื่อฟังจริงแล้วไม่มีปัญหาครับ)

ปัจจุบัน NAD 1300 + 2600A + MET 7 ใช้ฟังดังนี้
1. เป็นระบบ Surround  ด้านข้าง-หลัง
2. ใช้ฟังระบบเครื่องเล่นจานเสียงทั้ง 3 เครื่อง ใช้ 

PH 01 เป็น Pre Phono ของ Magnet ราคาเกือบ 1 
หมื่นบาท แต่เสียงดีมาก

ขอชมว่า NAD 1300 และ NAD 2600A ทั้งคู่เสียง
ดีมาก

ผมขอชมเครื่องเสียง NAD ว่าเป็นเครื่องเสียงมีเสียง
ระดับเดินสายกลางได้ดีมาก (พระพุทธองค์เคยกล่าวเรื่อง
เดินสายกลางไว้ ท่านคงทราบดี)

VX-10 Series II ก็เป็น Sub ที่ดีมากเช่นกัน ถูกแต่ดี
จริง (กระผมเป็นคนที่ฟัง Sub ไม่เป็นครับ) แต่ที่รู้ว่า VX-
10 Series II ดีเพราะไม่มีเสียงแบบเกินเลยนั่นเอง

ป.ล. ในระบบ Home Theater ของผม มีทั้งของ
ถูกและแพงปนกัน เช่น สาย Sub ใช้ของบ้านหม้อ 
10M. ราคา 150.-บาทเอง สายต่อจาก G68 Pre หนัง 
10M. ต่อเข้า VX-10 Series II 150.-บาทครับ แต่เสียง
ดี เพราะ G68 ของเมอริเดียนดีอยู่แล้ว เป็นต้น (HDMI 
ใช้เมตรละ 10,000.-บาท) ถ้าอธิบายต่อ 10 หน้ากระดาษ
ก็ไม่พอครับ

Nakoyo CA351T ราคา 900.-บาท ผมเล่นนอกห้อง 
ซื้อมาเพื่อไม่ให้ล�าโพง SB CD710 เสีย(แก้ขัด) แต่พอใช้
งานจริงกับดีเกินราคามาก ไม่เชื่อลองดูครับ

ถ้ามีโอกาสจะเขียนมาอีก เรื่องของ NAD M2 ใน
ทัศนะของกระผม รวมทั้งเรื่องอื่นๆอีกมากมาย

ขอให้ทางบริษัท โคไน้ซ์ฯ เป็นที่พึ่งของนักเล่นเครื่อง
เสียงตลอดไป

จะเห็นได้ว่าไม่พูดถึงล�าโพง เพราะล�าโพงจะขึ้นกับ
เสียงของ Amp. นี่เรื่องจริงนะครับท่าน

ส�าหรับ Blu-ray ระบบ Home Theater ของกระผม 
ทั้งภาพเต็ม 100 เสียงเป็นระบบ HD ที่แท้จริง เต็ม 100 
เช่นกัน ยอมรับว่า Blu-ray ของผมลงทุนมากพอควร 
เพราะระบบ ถ้าไม่คิดลงทุนมาก แต่แรกเริ่มก็อย่าเล่นเสีย
ดีกว่า เวลานี้มีนักเล่นหลายท่าน เก่า ใหม่ มาถามว่าเวลา
นี้จะเล่น

- Blu-ray ยี่ห้ออะไรดี    
- เครื่องเสียงยี่ห้ออะไรดี ดูหนัง ฟังเพลงดี
- เครื่องจานเสียงจะเล่นอะไรดี
- Sub ของอะไรดี
ผมก็ตอบไปว่า
- Blu-ray ผมเล่น Pioneer ครับ
- NAD เสียงเดินสายกลางได้ดีที่สุด/ดูหนังฟังเพลง 

ราคาก็แบบสายกลางเช่นกัน ต้องเล่นแบบผมจะได้ผล
ดีที่สุด

- เครื่องเล่นจานเสียงยุคนี้ถ้าคิดจะเล่นใหม่ อย่าเล่น
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เลยครับท่าน
- Sub ของ Velodyne ถูกและดีจริง 
นี่คือความจริงจากค�าตอบ 4 ข้อ
ขอโทษครับ ผมเขียนไม่ค่อยเรียบร้อยครับ

■

รักแรกพบของผมกับ NAD
จาก กิติมศักดิ์ นภากร
(สมาชิก TIL 03892)

ผมเกิดในครอบครัวชนชั้นกลาง เป็นคนกรุงเทพฯ
โดยก�าเนิด ผมเป็นคนชอบฟังเพลงมาตั้งแต่จ�า

ความได้ เริ่มจากการที่พ่อแม่ลุงป้าน้าอาของผมชอบ
เปิดเพลงจากแผ่นเสียงทิ้งไว้ โดยมีผมคลานเล่นอยู่แถว
นั้น นั่นอาจท�าให้ผมซึมซับเพลงเหล่านั้นไปโดยไม่รู้ตัว
เลยก็ได้ เท่าที่นึกได้ ส่วนใหญ่จะเป็นเพลงจากนักร้อง
ฝรั่ง เช่น Beatles, Elvis Presley (ราวยุค’60) เป็นต้น 
ผมรู้สึกได้ทันทีว่า “ผมรักแผ่นเสียงมาก” ดูได้จากรูปถ่าย
ตอนเด็กๆของผมที่ยืนโพสท์ท่าถือแผ่นเสียงขนาดซิงเกิล
อยู่หน้าบ้าน

แม้ผมเริ่มโตขึ้น ผมก็ยังฟังเพลงฝรั่งมาโดยตลอด รู้
ชื่อเพลงบ้างไม่รู้ชื่อเพลงบ้างตามประสา ผ่านยุคสมัย
ของแผ่นเสียง, ยุคของ tape reel, ยุคของเทปคาสเส็ทท์ 
รวมทั้งฟังเพลงจากรายการวิทยุ ความทรงจ�าที่ผมไม่เคย
ลืมเลยคือ ชุดเครื่องเสียงของคุณน้าผม (ซึ่งเป็นอดีต
นักร้องน�าวง Chocolate) ส�าหรับผม เสียงจากเครื่อง
ชุดนี้มันช่างไพเราะจับใจผมอย่างหาที่เปรียบมิได้ ตัว 
Receiver เป็นยี่ห้อ Sansui ส่วน TT เป็น AR จ�ารุ่นไม่
ได้แล้ว ล�าโพง AR4 อะไรก็ไม่รู้ 4 ตู้ ส่วนเพลงที่เปิดจาก
แผ่นเสียงน้าผมนั้น ขอบอกว่ามันส์มากๆครับ มาทราบ
ตอนโตว่า เขาเรียกเพลงประเภทนี้ว่า Hard Rock หรือ 
Underground  นับจากวันนั้น ความฝันสูงสุดของผม
ก็คือ อยากมีเครื่องเสียงระดับดีๆแบบนี้สักชุดเป็นของตัว
เองให้ได้ แม้จะไม่กล้าบอกใคร เพราะด้วยฐานะเศรษฐกิจ
ทางบ้านไม่เอื้ออ�านวยก็ตาม

กิจกรรมยามว่างในช่วงมัธยมของผมก็คือ การอัด
เพลงจากรายการวิทยุลงเทปคาสเส็ทท์เพื่อเก็บไว้ฟัง หลัง
จากสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ พ่อก็ประกาศว่าจะให้รางวัล
แก่ผม ท่านถามว่า “อยากได้เครื่องเสียงไหม” ณ วินาที
นั้นแหละครับ ความทรงจ�าทั้งหมดของผมที่เกี่ยวกับ   
เครื่องเสียงก็พร่างพรูหลั่งไหลออกมาด้วยหัวใจลิงโลด ยิ้ม
แก้มแทบปริ พูดอะไรไม่ออก เรียกว่าดีใจมากกว่าสอบเข้า
มหาวิทยาลัยได้เสียอีก ตอนนั้นน่าจะราวปี 2525-2526 
พ่อพาผมไปที่ร้าน Hi-End ในอัมรินทร์พลาซ่า พอผม
เดินเข้าไปในร้าน โอ้โห! ตื่นเต้นมากๆครับ เหมือนเป็น                                                       
ดินแดนมหัศจรรย์สุดๆของผมเลยทีเดียว มีอุปกรณ์
เครื่องเสียงหลายชิ้นที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อน แถมเจ้าของ
ร้านก็ใจดีมากๆ ถามผมว่า “อยากได้แบบไหนหละ” ผม

ก็เอ่ยชื่อชุดที่ผมใฝ่ฝันไว้ เจ้าของร้านตอบผมว่า “ชุด
นั้นน่ะ มันล้าสมัยไปแล้ว” ว่าแล้วก็พาผมไปที่ห้องลอง              
เครื่องเสียงซึ่งหรูหรามากส�าหรับผม แอร์เย็นเฉียบ แถม
มีไฟสลัวๆสร้างบรรยากาศอีกด้วย พอเจ้าของร้านน�า
เอาอุปกรณ์เครื่องเสียงมาชุดหนึ่งแล้วต่อไห้ผมฟัง ผม
จังงังเลยครับ ด้วยเพราะไม่เคยเห็นหรือฟังเพลงจาก
แผ่น CD มาก่อนเลย โอ้...ว้าว! ผมขนลุกซู่เลยครับ เป็น
ความรู้สึกที่ยากจะบรรยาย ผมยังจ�าเสียงนั้นได้ไม่ลืม 
เป็นเสียงคลื่นจากทะเล (รู้ภายหลังว่าน่าจะเป็นอัลบัม 
Poetry of the Sea) ณ เวลานั้นห้องนี้เปรียบเหมือน 
Hall of Sound เลยทีเดียว ผมบอกพ่อว่า “เอาชุดนี้แหละ
ครับ” พ่อตกลงใจซื้อชุดนั้นให้ผม แน่นอนว่าผมรักชุดนั้น
มาก ทะนุถนอมยิ่งกว่าไข่ในหินเสียอีก ชุดแรกในชีวิตผม
นั้นประกอบด้วย Integrated Amp. NAD 3130, ล�าโพง 
AR2a, CD Player NAD 5330, Tuner NAD 4220

นั่นแหละครับ รักแรกของผมกับ NAD ตั้งแต่นั้นมา 
หากมีเวลาว่างผมก็มักจะไปยืมแผ่น CD จากร้าน Conice 
ประตูน�้า (สุดยอดบริการ หาที่ไหนไม่ได้แล้วครับ) ต่อให้
ฝนตก น�้าท่วมขนาดไหนก็ไม่เคยถอย ฟังเพลงทุกรูปแบบ 
คลอไปกับการอ่านต�าราเรียนเสมอ นี่แหละความทรงจ�า
อันแสนประทับใจของผมกับ NAD จนผมขอใช้ค�าว่า “It’s 
not puppy love, but it’s my endless love.”

■

NAD กับฉัน
จาก ปัญญา อัศวฤทธิพรหม์
(สมาชิกเลขที่ 4600002466)

จำได้ว่าเริ่มเล่นเครื่องเสียงครั้งแรกราวปี 2514 รับ
เงินเดือนครั้งแรกราว 6,000.-บาท ถือว่ามากโขอยู่ 

แบ่งเงินให้คุณแม่และใช้หนี้ มีเงินเหลือราว 3,000.-กว่า
บาท อยากได้เครื่องเสียงยี่ห้อการ์ราด (Garrard) สมัย
ก่อนเรียกเครื่องเล่น Pick Up ฟังอยู่พักหนึ่งไม่ถูกใจ
ต้องคอยเปลี่ยนแผ่น จึงเริ่มหาเครื่องเสียงที่คิดว่ามีเสียง
ดีหน่อย ราคาไม่แพง เดินดูแถวเจริญกรุง หลังวังบูรพา 
ดูแล้วจัดว่าแพง แถมทางร้านไม่ค่อยบริการเรื่องการ
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ลองฟัง ได้เครื่อง Amp. มารานท์ซ มา ล�าโพงต่อเอง ใช้                                       
จูนเนอร์ของฟิชเชอร์หรือเทคนิค จ�าไม่ได้ ฟังอยู่พักหนึ่ง
ก็ยังไม่ถูกใจ เริ่มมีเงินเก็บมากขึ้น จึงไปเดินศูนย์การค้า
ตรงข้ามไทยไดมารู (สมัยก่อนฮิทมาก) ประตูน�า้ มีอยู่
หลายร้าน รวมทั้งมีโคไน้ซ์ด้วยถ้าจ�าไม่ผิด มาถูกใจร้าน
ชื่อ สเตอริโอเฮ้าส์ ไม่ทราบว่าเดี๋ยวนี้ร้านยังมีอยู่หรือ
เปล่า คนขายบริการประทับใจมาก อยากฟังเครื่องไหน 
ล�าโพงอะไร ได้ฟังหมด จนพอใจ คว้าเอารีซีฟเวอร์ซันซุย                                     
มา 1 ตัว ล�าโพง Tannoy มา 1 คู่ เครื่องเล่นแผ่นเสียง                                     
Technics 1 ตัว ฟังอยู่ 2-3 ปี เริ่มเบื่อ จึงไปหาซื้อใหม่
ที่ร้านเดิม ไปถูกใจเสียง NAD 3020 ซึ่งดูภายนอกแล้ว
ไม่น่าจะเสียงดีกว่ายี่ห้ออื่น ดูมันเชยๆยังไง ไม่ค่อยมี           
ลูกเล่น พอยกกลับมาฟังที่บ้าน คุณเอย ภรรยาผมเดิน
ผ่านยังหันมามองเลย ชมว่าเสียงดี ปกติภรรยาผมไม่
สนใจ บอกว่าเล่นยาก สู้กระเป๋าหิ้วไม่ได้ ตั้งแต่นั้นมา ก็
เล่นของ NAD มาตลอด ทั้งรุ่น 3020B, 3136 ปัจจุบัน
ใช้ Amp. รุ่น 3240PE, Tuner C425, CD C 515BEE 
ล�าโพงใช้ AR 8BX1 ช่วงหลายปีที่ผ่านมา หากเพื่อนฝูง                                            
หรือญาติพี่น้องถามเกี่ยวกับเครื่องเสียง ก็จะแนะน�ายี่ห้อ 
NAD และล�าโพง AR ให้ไป รวมถึงร้านค้าที่ประทับใจ
ในการบริการ และถ้าจะทดลองฟังจะแนะน�าให้ไปฟังที่                 
บ้ า น ท ว า ท ศิ น ก่อนตัดสินใจไปฟังยี่ห้ออื่นๆ

ขอบคุณการบริการที่ประทับใจ  
■

NAD กับฉัน
จาก นิตย์ โลหิตคุปต์ 
nitt1941@yahoo.com

ตั้งแต่เด็กผมเกาะอยู่กับหน้าปัดวิทยุเครื่องเล็กๆ ฟัง
เสียงเพลงของคุณสมยศ ทัศนพันธุ์, คุณปรีชา 

บณุยเกยีรต,ิ คณุชาญ เยน็แข, คณุค�ารณ สมัปณุณานนท์, 
คุณดวงจันทร์ ไพโรจน์ และอีกมากมายหลายท่านจน
จาระไนไม่หวาดไม่ไหว นั่นเป็นเหตุการณ์เมื่อซักห้าสิบกว่า
ปีมาแล้ว ความไพเราะของเสียงดนตรีและความงดงาม
ของภาษาดนตรีที่ผมได้รับจากเครื่องวิทยุเล็กๆสมัยนั้น 
ท�าให้ผมได้กลายเป็น “มิตรรักนักเพลง” ที่เหนียวแน่นมา
จนถึงทุกวันนี้

เริ่มต้นจากวิทยุเครื่องเล็กๆก็แตกแขนงมาเป็น 
Receiver + Speaker คู่หนึ่ง แล้วก็มาเป็น Amplifier + 
Preamplifier + Tape Player + Turntable + One Pair Of 
Speaker จะเห็นได้ว่ามันเริ่มซับซ้อน เยอะแยะ ยุ่งยาก                                                  
จ่ายมากขึ้นเรื่อยๆ เผลอแผล็บเดียวห้องนั่งเล่นที่ใช้
รับแขกก็เต็มไปด้วยสายไฟระโยงระยางกล่องใส่เทป-กล่อง
ใส่แผ่นเสียง ทุกครั้งที่แม่บ้านท�าความสะอาดห้องต้อง
บ่นโขมงโฉงเฉง หาว่าผมเป็นคนบ้าสมบัติ ท�าบ้านรก
รุงรังเดินหลบไม่ค่อยพ้น แต่เวลาได้ยินเพลงที่เธอชอบมัก
ตะโกนออกมาจากครัว ให้ผมเร่งโวลูมให้ดังขึ้นอีกหน่อย...

ทียังงี้มาง้อ
ตอนที่เริ่มเอาจริงกับการฟังเพลงผมไม่มีความรู้การ

จับคู่เครื่องเสียงให้แม็ทช์ เช่น แอมป์ยี่ห้อนี้ควรใช้กับ
ล�าโพงขนาดใด ยี่ห้ออะไร ใครบอกอะไรดี หรือโฆษณา
โดนใจ ถ้าราคาพอซื้อได้ก็มักตัดสินใจซื้อ เครื่องเสียงใน
บ้านผมจึงดูมั่วๆ ชอบกล สีสันขาวบ้าง ด�าบ้าง สีน�้าตาล
ก็มี พิจารณาดูแล้วรูปลักษณ์ที่ไปกันไม่ได้มันน่ารบกวน
อารมณ์การฟังเพลงเหมือนกันนะครับ

ผมรู้จักและมี NAD ก็เมื่อก่อนปี 2530 ซักไม่เท่า
ไหร่ เป็นจังหวะที่เครื่องเสียงรุ่นแรกๆของผมเจ็บไอ้โน่น
ป่วยไอ้นี่ ซ่อมจนเบื่อก็เลยเริ่มมองหาของใหม่ ช่วงนั้นแม้ 
NAD แม้จะเพิ่งเข้ามาท�าตลาดในระยะต้นๆ แต่ชื่อเสียง
ของ NAD กเ็ป็นทีรู่จ้กัในหมูน่กัเล่นเครือ่งเสยีงเป็นอย่างดี 
การวางกลยุทธ์ราคาถือว่าได้ใจนักเล่น สินค้าถูกผลิตออก
มาประณีต แข็งแรง ส่วนรูปร่างหน้าตาสีสันที่ใครๆชอบ
ติกันว่าไม่ค่อยสวย แต่ผมกลับถูกใจแฮะ มันอาจเป็นเรื่อง 
“สองคนยลตามช่อง” ต่างกันไป รวมทั้งบริการหลังการ
ขายถอืว่าเยีย่มยอดทิง้ห่างบรษิทัเครือ่งเสยีงใหญ่ๆดงัๆ ที่
พูดนี่ไม่ใช่พล่อยๆ ผมเจอมาแล้วกับตัวเอง

สิ่งส�าคัญที่เหนือกว่าสินค้าเครื่องเสียงระดับเดียวกัน
ของ NAD ก็คือการให้เสียงดนตรีที่หนักแน่น โปร่งใส มี
รายละเอียดไม่แพ้เครื่องที่เรียกตัวเองว่า Hi-End หลายๆ
ยี่ห้อ

NAD เครื่องแรกของผมได้แก่ Amp. รุ่น 2200 กับ 
Pre รุ่น 1155 เอามาต่อกับ Turntable เข้าล�าโพงที่ผมมี 
แล้วก็ทยอยเพิ่มเครื่องเล่น CD ของ NAD รุ่นมอนิเตอร์ 
แต่จ�ารายละเอียดไม่ได้ ฟังกันจนหัวอ่านเสื่อม ช่วงนี้ผม
ถือโอกาสเปลี่ยนมาใช้ใช้อินติเกรตเตด แอมป์ C 370 
แทน 2200 และ 1155 ซึ่งก็เพิ่มพื้นที่ได้มานิดหน่อย ส่วน 
Amp. กับ Pre ยกให้เพื่อนไปใช้ในร้านอาหาร หลายวัน
ต่อมา พอตั้งสติได้ผมก็รู้สึกเสียดาย เพราะ C 370 ถึง
จะเสียงยอดเยี่ยมอย่างไรแต่เมื่อมาเทียบกับ 2200 กับ 
1155 มันสู้กันไม่ได้อยู่ดี

นักเล่นเครื่องเสียงเขาบอกเป็นเรื่องปกติ
ทุกวันนี้ผมมีอายุเกือบจะเจ็ดสิบปี ยังมีสิ่งที่ต้องท�า

เป็นประจ�าคือเลี้ยงหลาน เมื่อส่งเจ้าตัวเล็กไปโรงเรียน
แล้ว เวลาที่ก็เหลืออ่านหนังสือ และมีความสุขอยู่กับการดู
หนังฟังเพลงจาก C 370 + T 535 + C 565BEE แม้จะ
เป็นระบบให้เสียง 2 ล�าโพง แต่ก็เหมาะสมกับสภาพห้อง
ฟังซึ่งเป็นห้องนั่งเล่นพื้นที่ไม่มาก แม่บ้านก็ไม่บ่น เพราะ
ท�าความสะอาดไม่ยาก

คนแก่สองคนจึงได้ประโยชน์ร่วมกันจากการฟังเพลง
เก่าๆยุคโก๋หลังวังด้วยเครื่องเสียงยี่ห้อเดียวฟัง ต่อเนื่อง
กันมานานกว่า 20 ปี เหมือนมีเพื่อนเสียงดีประจ�าอยู่ใน
บ้าน จนมีเรื่องเล่าเป็นคุ้งเป็นแคว

NAD กับฉัน...ในวันนี้ครับ
■
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NAD กับฉัน
จาก ประมวล โลกวิทย์
(สมาชิก 4600006502)

ย้
อนหลังไปหน่อย ก่อนที่จะมาเป็น... “NAD กับ
ฉัน” ฟังคอมโปของพานาโซนิคอยู่ พอดีทางโคไน้ซ์                                

โพรโมชันจัดชุดประหยัดส�าหรับมือใหม่ที่ชอบฟังเสียง
ดี ราคาประหยัดคือ NAD C 300 (Int.), NAD C 440 
(Tun) และ PSB Alpha ก็ได้จ่ายกะตังค์ไป แล้วยกเอามา
เข้าห้องฟัง เพราะเป็นคนชอบฟังเพลง และต้องการได้ยิน
เสียงดีๆ เพราะๆ จากเครื่องเสียงที่ซื้อมา และก็ได้เลย
ครับ สมใจ สะใจ สุขใจ จาก NAD ที่ยกชุดมา และโดย
เฉพาะ PSB Alpha ที่ตัวจิ๋ว แต่เสียงที่ส่งออมา มันไม่ได้
จิ๋วตามตัวครับ แต่มันให้เสียงได้แจ๋วสุดๆ ผมเลยต้องเอา
พานา คอมโป อีกไม่ได้แล้ว เพราะหูของผมมันไม่ยอมรับ
พานา คอมโป เปรียบเหมือนก่อนหน้านี้ผมนั่งรถกระบะ 
หัวสั่นหัวคลอน เด้งขึ้นเด้งลง แล้วไปนั่งรถเบนซ์ โอมาย 
ก๊อด...มันช่างนิ่มและสบายเสียนี่กระไร ฉันใดก็ฉันนั้น...
แฮ่ม! (ไม่ได้โม้)

แล้วก็ฟังอย่างต่อเนื่อง ก็ของใหม่เสียงดี ฟังระรื่น
หู สบายใจ มีความสุข (เหมือนข้าวใหม่ปลามัน...แฮ่) ฟัง
อยู่นาน หลายปี ประกอบกับพอมีกะตังค์ แฮ่ม ก็ได้เวลา 
Change แต่ไม่ใช่ NAD กับฉัน! แต่เป็นล�าโพงครับ พอดี
ได้ดูจาก Life Entertainment ที่เปิดตัว PSB Image 2B 
และก็ตามนิสัยของคนที่ยังมีกิเลสในการฟังเสียงเพลงอยู่ 
ก็ได้ไปฟัง PSB Image 2B ที่สาขา World Trade ได้เห็น
รูปร่าง ได้นั่งฟังเสียงอยู่พักใหญ่ๆ ก็ตัดสินใจยกมาเข้าชุด
กับ NAD ชุดเดิมดังที่ได้บอกมาแล้วในตอนต้น และจนถึง
เวลานี้ ก็นับได้ 10 กว่าปีแล้วที่ NAD กับฉัน ก็ยังให้เสียง
เพลงที่ไพเราะน่าฟัง มีความสุข คุ้มค่ากับที่ได้จ่ายกะตังค์
ไป และที่ส�าคัญสุดๆคือ ไม่มีปัญหาจุกจิก มาแพ้วพานให้
เสียอารมณ์สุนทรีย์ในการฟังดนตรีเลย นับตั้งแต่วันแรก
ที่ยกเข้ามาไว้ในห้อง (ให้ภรรเมียไปนอนอีกห้อง!!!!!! ฮ่า) 
ล้อเล่น!

และนี่ก็เป็นความประทับใจที่ NAD กับฉัน ได้สัมผัส
กันมาในการที่ให้ความสุขกับเจ้าของ...เครื่องเสียง NAD 

ที่ได้ให้ความสุขในด้านเสียงเพลงตลอดระยะเวลาอันยาว 
นานๆเกิน 10 ปีแล้ว และจะคงอยู่ต่อไป แม้ว่ามันจะไม่ใช่
ชุดที่ Hi-End แต่มันก็ไม่ใช่ชุดที่ Low Class! และส�าหรับ
เจ้าของที่ได้ฟังกันมานับ 10 ปี ที่ได้ฟังเสียงอันสุนทรีย์
จากมัน ก็มีความสุขทั้งใจและกาย (ปีนี้ก็อายุ 66 ปี) แล้ว
ครับ ต้องขอบคุณโคไน้ซ์ฯที่ได้สรรหาเครื่องเสียงดีๆๆและ
ล�าโพงคุณภาพมาให้ได้เลือกใช้ครับ

“NAD...เพื่อนคู่หู...ที่ให้ความสุขใจ” (เมื่อได้ฟัง)
สโลแกนนี้ ไม่คิดค่าลิขสิทธิ์ครับ! แฮ่ม!

■

NAD กับฉัน
จาก อนันต์ ปัญญาวัน (อุดรธานี)

สืบแต่ทราบข่าว เล่าเรื่องประสบการณ์ “NAD กับฉัน” 
จึงขอส่งร่วมเล่าเรื่องมา ณ โอกาสนี้ หวังว่าคงจะ

เป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อย ยินดีครับที่ได้มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมครบรอบ 40 และ 35 ปีของ NAD ในครั้งนี้

สืบต�านาน 35 ปี ศาสตร์เสียงศิลป์
 นานนับขับกาลเคลื่อน ต�านาน
โสตเสนาะพริ้วสนาน   สนั่นท้า
คือกาลเก่าก่อเกิด   ก่อนกี้ โคไน้ซ์
NAD กับฉันวันพรุ่ง   สืบเนิ่น เรื่องสมัย
 ย้อนต�านานกาลก่อเกิดก�าเนิดเล่า
แต่วัยเยาว์เข้าวัยใหญ่ปีสองสาม
หยอดกระปุกควักกระเป๋ารอไม่ไหวขาดอีกบาน
ออมอดไว้อีกไม่นานเก็บสามพันรอปีหน้า
 เดินเข้าออกร้านเครื่องเสียงเคียงมองจ้อง
เฮียครับเฮียน้องขอจองก่อนได้ไหม
สีตุ่นตุ่นทึมทะมึนราคาสักเท่าใด
ยี่ห้อใหม่เป็นยังไงอยากลองฟังอดใจไว้
 ย่างเมษาหลังสงกรานต์ปีสองสี่
กระเป๋าตุงเปิดบัญชีเข้าแบงค์ไว้
ยี่สิบเจ็ดเมษายนปีสองสี่ปรี่เร็วไว
ตีเช็คไวจ่ายทันใดห้าพันสอง!!
 ให้ดีใจแกะกล่องใหม่ไวปานวอก
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อย่างไม่อายต้องขอบอกใจสั่นไหว
ได้ครอบครองยี่ห้อดี NAD แสนถูกใจ
ต่อสายไว AR 2 หน้ากากขาวรอท่าแล้ว
 แรกใจหวั่น NAD จะดันยังไงไหว
แผ่น Pink Floyd ชุด The Wall นั่นไงจะได้รู้
สองตาเห็นสองหูยินเซียนหูทองต้องขอดู
สืบต�านานสามศูนย์สองศูนย์...แต่บัดนั้น
จวบบัดนี้...NAD กับฉัน...กาลนาน 

■

เล่นเครื่องเสียงเหมือนกัน มาขอซื้อ NAD 3020B ใน
ราคา 12,000.-บาท ซึ่งถือว่าได้ราคาสูงมาก แต่น้องก็ให้
เหตุผลว่า มีผลทางด้านจิตใจและ NAD 3020B รุ่นนี้ถือ
ได้ว่าเป็นต�านานของเก่าเสียงดีไปแล้ว และก็จับจองเป็น
เจ้าของได้ยากมากในขณะนี้ ผมมีความรู้สึกเสียดายมา
จนทุกวันนี้

หลังจากนั้นได้น�าเงินที่ขาย NAD 3020B ไปซื้อแอมป์ 
NAD C 372 มาแทน ที่สามารถขับล�าโพง AR 20B ที่
กินวัตต์ได้อย่างสบาย ปัจจุบันผมมีชุดฟังเพลง 2 ห้อง 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ห้อง 1 แอมป์ NAD C 355BEE เครื่องเล่นซีดี NAD 
541i จูนเนอร์ 4225

ห้อง 2 แอมป์ NAD C 372 ล�าโพง AR 20B เครื่อง
เล่นซีดีมารานท์ซ จูนเนอร์ไพโอเนียร์ และก็ได้มีแอมป์
เพิ่มขึ้นอีก 1 เครื่อง คือ NAD C 320 กับล�าโพง AR 
PS2062

สรุปผมได้ใช้สินค้ายี่ห้อ NAD 6 เครื่อง และมีความ
ประทับใจที่ได้เลือกแบรนด์ NAD โดยมีเหตุผลดังนี้

1. บริษัทเจ้าของสินค้าน่าเชื่อถือ ไว้ใจได้
2. สินค้ามีคุณภาพ แข็งแกร่ง เสียงดี ออกแบบ

เครื่องคลาสสิคดี
3. บริการหลังการขายยอดเยี่ยม ทันใจ ทันเวลา
4. ซื้อง่าย ขายคล่อง ได้ราคาขายต่อดี
5. อะไหล่หาง่ายเป็นของแท้ ซ่อมแซมแล้วเหมือน

ได้ของใหม่
ในอนาคตผมคิดว่า ถ้ามีการปรับเพิ่มชุดเครื่องเสียง

หรือแหล่งโพรแกรมใหม่ คงเลือกแบรนด์ NAD อีกอย่าง
แน่นอน

■

NAD กับฉัน
จาก หมอสันติภาพ ไชยวงศ์เกียรติ

ผมรู้จัก NAD มานานแสนนานกว่า 35 ปี เพราะ
เคยอยู่ที่ซาอุดิอาระเบีย ก็เริ่มรู้จัก Preamp. NAD 

1300 และ Power-Amp. 2200 ยังใช้ได้ดีมาจนทุกวันนี้

NAD กับฉัน
จาก สมใจ นิลนาค
(สมาชิก 4600000080)

ผมได้รู้จักกับแบรนด์ NAD ครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ.2522 
โดยได้ซื้อแอมป์ NAD 3020 ต่อจากอาจารย์ท่าน

หนึ่งที่สอนวิชาภูมิศาสตร์ ขณะผมเรียนอยู่ ณ วิทยาลัย
ครูพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก NAD 3020 โด่งดัง
ใช้กันทั่วโลก เป็นแอมป์ก�าลัง 20 วัตต์ สุ้มเสียงดีมาก 
ตอนนั้นเล่นเข้าคู่อยู่กับล�าโพงไพโอเนียร์ เครื่องเล่นเทป          
ไพโอเนียร์ จูนเนอร์ไพโอเนียร์ ใช้ได้ประมาณ 2 ปีเศษ 
จึงได้ขายต่อให้เพื่อนเรียนร่วมห้องไปในราคาทั้งชุด 
8,500.-บาท (เงินผ่อน)

ต่อมาผมได้มีการเปลี่ยนแปลงชุดฟังเพลงใหม่ทั้งหมด 
ดังนี้ ล�าโพง AR 20B เครื่องเล่นเทป NAD 6125                 
จูนเนอร์ NAD 4225 แอมป์ NAD 3020A ใช้แอมป์ได้
สักระยะหนึ่งจึงได้หอบหิ้ว NAD 3020A เข้าสู่กรุงเทพฯ    
เทอร์นเครื่องเป็น NAD 3020B โดยนั่งรถยนต์โดยสาร
ประจ�าทางปรับอากาศ (รถทัวร์) ของบริษัท ถาวรฟาร์ม 
จ�ากัด ตอนนั้นบริษัท โคไน้ซ์ อีเล็คโทรนิค จ�ากัด อยู่แถว
ประตูน�้า ช่วงเวลาการเดินทางจากบ้านขึ้นรถทัวร์ฝน
ตกหนักมาก พยายามแพ็คกล่องอย่างดี ระมัดระวังไม่
ให้ NAD 3020A เปียกฝนและสินค้าแตก เพื่อน�าไปแลก
เปลี่ยน โดยเพิ่มเงิน 1,000.-บาท จึงได้ NAD 3020B มา
ครอบครอง

ปีพ.ศ.2554 ได้พบกับรุ่นน้องเป็นช่างตัดผมชาย ซึ่ง
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สมัยเด็กๆเคยไปเดินเที่ยวที่หาดใหญ่ ก็เห็น    
เครื่องเสียง NAD วางขาย คนไทยและคนมาเลย์ก็สนใจ
มาก เคยไปยืนฟัง เขาเอามาขับล�าโพง JBL 112 สบายๆ 
ประทับใจ เพลงชุดของ Long Play แผ่น Vinyl JVC ชุด 
Poetry of the Sea จ�าติดหูมานานจนทุกวันนี้คือ เพลง 
Pearly Shell และเพลง Sleepy Lagoon เคยฝันว่า จบ
แพทย์ เป็นหมอจะเก็บเงินซื้อ NAD มาฟังให้เป็นความ
จริง เดิมมี NAD 10 กว่าเครื่อง แจกเพื่อนขายน้องหมอ
ไปบ้าง ตอนนี้เหลือแค่ 6 เครื่อง

ทุกวันนี้ใช้ Receiver ตัวเก่ามากของ NAD 7100 ขับ
ล�าโพง AR 93 และ Bose 901 ซื้อมาจากบริษัท โคไน้ซ์  
อีเล็คโทรนิค จ�ากัด เกือบ 30 ปี AR 93 สุดยอดมาก คุณ
ชาญชัยและคุณสุราชกรุณาไปซ่อมขอบยางให้บริการถึง
บ้าน ขอบล�าโพงเก่าเปื่อยหมด พอซ่อมใหม่ เสียงสดใส
เหมือนเดิม

NAD 7100 ตัวนี้ให้ CD ของ NAD 514 แม้จะ
เป็นรุ่นประหยัด แต่เสียงสุดยอดมาก โดยเฉพาะแผ่น    
Sampler ของ Eric Kunzel วง Cincinati Pop Orchestra 
เปิดแผ่น Time Warp สะเทือนไปถึงข้างบ้าน Round Up 
ก็ใช่ย่อย

ความจริงในชีวิตประจ�าวันจะฟังเพลงจาก Long Play 
แผ่น Vinyl มากกว่า มีเครื่องเล่นแผ่นเสียง LP 4 เครื่อง
คือ AR EB101 ถึงจะเป็นไฟฟ้า 100 Volts เสียงก็ยัง
ดีมาก เครื่องนี้จะเปิดคู่กับ NAD 1300 และ NAD 2200 
ตลอด มีแผ่น LP เก่าๆอยู่ 500 แผ่น เป็นเพลง Classic 
และเพลง Jazz เป็นส่วนมาก ฟัง LP กินขาดแผ่น CD 
เลยครับ

ยังมี NAD โบราณอีก 2 เครื่อง คือ NAD CD 5170 
เป็นเครื่องเล่น CD โบราณแบบ Slot 5 แผ่นเหมือน CD 
รถยนต์รุ่นเก่าๆ คือ เอาแผ่น 5 แผ่นยัดเข้าไปใน Slot จะ
เล่น 1 แผ่นก็ได้ เล่น 5 แผ่นก็ได้ เครื่องใหญ่และหนัก
มาก ยังสามารถเล่นและใช้ได้ดีมาถึงสมัยปัจจุบัน

อีกเครื่องที่ยังใช้อยู่ประจ�าคือ NAD 513 เป็น CD 
โบราณที่เรียก่า Carousel คือเป็น Tray ถาด 3 แผ่น
หมุนเวียนกันเล่น ใส่ทีเดียว 3 แผ่น เล่นต่อเนื่องกัน ยัง
ใช้ได้ดี

นอกจากเครื่อง NAD แล้ว ผมก็ยังมีของเก่าเครื่อง
เล่น AR หลายเครื่อง ทั้ง Integrated Amp. AR, Tape 
Deck AR และ Pre Amp. AR คนรุ่นเก่าๆจะรู้จักดีว่า 
นอกจากล�าโพง AR แล้วเครื่องเสียง AR ก็ยังสุดยอด
เหมือนกัน

สิง่ทีป่ระทบัใจ NAD มากท่ีสดุนอกจากเป็นเครือ่งเสยีง 
ที่ดี ราคาถูกแล้ว ประทับใจช่างสมชาย ผู้อยู่เบื้องหลัง
การดูแลหลังการขาย และคุณจั๊น (อุดมศรี) สุดยอดของ
บริการลูกค้าที่แสนดี ใครๆก็ติดใจและไปเล่ากันปากต่อ
ปาก ว่าบริการหลังการขาย การซ่อมดีมาก

NAD 7100 นัน้ ผมเอามาฟังกบัเครือ่งเล่นแผ่น

เสยีง Technics เป็นเครื่อง Direct Drive และ Linn 
Sondek LP-12 ซื้อมานานสมัยอยู่ซาอุฯ และยัง
มีเครื่องเล่น LP Dual ที่ยังดีมาก เสียงใส ได้เปิดฟัง
อยู่ทุกวัน

เล่าถึง NAD แล้วอดกล่าวถึงพี่ใหญ่ของสุดยอด 
Amp. ไม่ได้ คือ Audio Innovation เป็น Amp. หลอด
ที่เสียงใส ฟังดีมากๆ โดยเฉพาะเปิดกับเครื่องเล่นแผ่น
เสียง LP สุดยอดมาก

ในอดีตเมื่อยังเด็กๆ ซื้อ NAD ตัวแรกคือ NAD 
3020 เอามาขับล�าโพง JBL T-100 และ L-112 ซึ่ง
เป็นล�าโพงขนาด 12 นิ้ว ตอนนั้นอยู่ที่ซาอุฯ ก็ชวน  
คนงานเอาเครื่องเสียง 10 กว่าเจ้ามาประกวดกันที่ริม
สระน�า้ พวกเพื่อนๆเขายอมแพ้ NAD + Linn LP-12 
กันหมดเลยครับ

ทุกวันนี้ ห้องนอนผม นอนกับ NAD 6 ตัว ฟัง 
NAD 7100 เป็นหลักกับ AR 93 และ Bose 901 
อยากเล่าให้ฟังมาก ปกติ Bose 901 นั้นถ้าเปิดกับ 
Amp. ตัวอื่นๆ ต้องพ่วงผ่าน Equalizer ของ Bose 
901 ที่เขาพ่วงมาให้ แล้วเพิ่ม Bass และ Treble แต่
กับ NAD 7100 นั้นต้อง Off ปิด Equalizer Bose 
901 ไปเลย เพราะเสียง NAD 7100 นั้นพอดีกับ 
Bose ขนาดหมุนปุ่ม Bass และ Treble อยู่ 0 คือ 
Neural ตรงกลาง เสียงออกมาพอดี โดยเฉพาะ Bass 
มากเกินพอ จนไม่ต้องแต่งอะไรเลย มหัศจรรย์มากที่
มัน Match เข้ากันพอดี

มีแพทย์ท่านหนึ่งเป็นหญิง มีลูกสาวคนหนึ่ง หลัง
จากเลิกกับสามีแล้วก็หันมาฟังเพลงอย่างเดียว ชอบ
เครื่องเสียง NAD มาก มายก NAD ชุดใหญ่มาก ทั้ง 
Pre, Power และ CD และล�าโพง AR ตัวใหญ่สุดของ
ผมไปฟังทั้งชุดก็ยังฟังมาจนทุกวันนี้

หลานชายเปิดร้านอาหารกึ่งผับที่พหลโยธิน ซอย
ข้างๆมัธยม หอวัง ก็มาขนเครื่องเสียง NAD ทั้ง 
Amp., CD และล�าโพง ไปชุดใหญ่ แต่เจ้านี้เก็บตังค์ไม่
ได้ ถือว่าท�าบุญให้

อีกรายหนึ่งเป็นคุณยายเพื่อนแม่ยายจากสุโขทัย 
สามีเป็นปลัดกระทรวงศึกษา ชอบเครื่องเสียง NAD 
และล�าโพง 12 นิ้ว ก็มายกชุดใหญ่ของผมไปเช่น
เดียวกัน ส่วนมากก็เป็นคนที่รักใคร่นับถือ ชอบพอกัน 
มาฟังเพลงที่ห้อง แล้วก็ขอซื้อต่อ ถือว่าได้บุญ ท�าให้คน
มีความสุข

ในโลกนี้มีของเล่น 5-6 อย่างที่ผมชอบ คือ iPad 
2, iPhone 4, Canon EOS7D, รถ Citron, Golf และ 
NET แต่สุดยอดของที่ชอบในดวงใจที่ชอบมากที่สุดคือ 
เครื่องเสียง Stereo โดยเฉพาะอย่างยิ่งยี่ห้อนี้แหละ
ครับ NAD
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       ■  ‘ภูธร’

หนา…บาง  อ ย่ า ง มี ศิ ล ป ะ
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เรื่องของการดีไซน์ระบบเครื่องเสียง จอภาพ           
อีเล็คทรอนิคส์นั้น ในระยะหลังๆมานี่ ก็จะเน้นเรื่อง
ความบาง ความสวยกันเสียจนแทบจะเกินความพอดี 
ผมได้มีโอกาสทดลองเล่นกล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิทัลรุ่น

ใหม่ๆที่วางตลาด พบว่ามันมีรูปทรงที่บางมาก ขนาดที่ว่า
พกใส่กระเป๋าเสื้อได้ โดยแทบไม่มีคนทราบว่ามีกล้องติดตัว 
หากถามว่าความบางขนาดนี้ ศักยภาพจะลดลงหรือไม่
อย่างไร? ขอบอกว่าเทคโนโลยียุคนี้ก้าวหน้ารวดเร็วมาก 
บางแล้วก็มักจะดีกว่าของเก่าที่รูปทรงหนาเตอะเทอะทะ
ด้วย แต่กับบางอย่างเราก็แลกความบางด้วยคุณภาพที่
ลดลงเหมือนกัน เช่น เครื่องเล่นซีดี ดีวีดี บลู-เรย์ ดิสค์ 
บางแล้วบางอีก จอทีวีที่บางจนจะกลายเป็นแผ่นกระดาษ 
มันก็ต้องมีอะไรที่ขาดหายไปบ้าง เพียงแต่เราจะยอมรับ
กันได้ หรือว่าสิ่งที่เป็นจุดอ่อนนั้นมันไม่มีผลต่อการรับรู้
กับเรามากนัก เราก็จึงชอบความงามของรูปร่างมากกว่า

เครื่องอีเล็คทรอนิคส์ทั้งหลายในอดีต แรกที่ผลิตขึ้น
มา หน้าตา และขนาดใหญ่โตยังกับเครื่องถ่ายเอกสาร 
ช่วงระยะเวลาไม่กี่ปี มันก็บางลงครึ่งหนึ่งจากของเดิม 
คอมพิวเตอร์โน้ตบุคก็เช่นกัน จากความหนาสองนิ้ว
ค่อยๆลดลงมาจนเหลือไม่ถึงหนึ่งนิ้ว และจะลดลงไปอีก
เรื่อยๆ ท่ามกลางการแข่งขันที่ดุเดือดรุนแรง ดีไซน์จะ
เป็นคุณสมบัติอีกประการหนึ่งที่ผู้ผลิตจะต้องน�าเสนอ 
เพราะแม้ว่าข้างในของเครื่องจะมีคุณสมบัติที่ไม่แตกต่าง
ไปจากกันนักเท่าไร แต่รูปทรงสวยงามโฉบเฉี่ยวทันสมัย 
นั้นคือสิ่งที่จะขาดมิได้ นักการตลาดย่อมเล็งเห็นแล้วว่า 
เทคโนโลยีแท้ๆ ผู้ผลิตแต่ละรายอาจจะไม่หนีห่างกัน แต่
รูปแบบฉีกหนีกันได้มากกว่า เครื่องเล่นซีดี ดีวีดี บลู-เรย์ 
ดิสค์ เอง เป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ก�าลังมีการแข่งขันกัน
ทุกด้าน โดยเฉพาะ มันจะก้าวไปทั้งรูปแบบดีไซน์ และ
ความหลากหลายในคุณสมบัติของเครื่อง

ผมอยากให้มาดูเครื่องเล่นบลู-เรย์ ดิสค์ มันจะเห็น
ได้ชัดเจนมาก เครื่องแรกๆที่ผลิตกันออกมาราคาเริ่ม
ต้นที่ประมาณ 70,000.-บาทเป็นอย่างต�่า และบลู-เรย์       
เพลเยอร์ ในระดับไฮ-เอ็นด์ กล้าขายที่ราคานับแสนบาท 
เป็นเครื่องที่ยังมีรูปทรงไม่ต่างไปจากซีดี เพลเยอร์ นัก 
เพราะแนวคิดด้านรูปทรงยังไม่ไปไหนไกล ต่อมาอีกหกเจ็ด
เดือน เราก็ได้เห็นรูปทรงเปลี่ยนแปลงไปในทางที่บางลง 
บางจนงงงันว่ามันจะท�างานได้ดีหรือเปล่า? ราคาหรือก็ 
ลดลงมาน่าใจหาย ผมยังเล่นบลู-เรย์ ดิสค์ เครื่องละเจ็ด
หมื่นบาทอยู่ มาได้เห็นเครื่องรุ่นใหม่ที่บางและสวยงามทั้ง
หลายขายกันห้าพันบาทหรือต�่ากว่า ท�าใจได้ยากจริงๆครับ 
หากว่าคุณภาพของมันต่างจากเครื่องราคาแพงก็น่าจะยัง
ยอมรับได้ แต่เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปนั้นท�าให้สินค้าดีขึ้น 
แถมถูกลงเรื่อยๆ บางครั้งก็ลดลงมาจนน่าแปลกใจ ต้อง
ยอมรับว่า รูปทรงอันบางของเครื่องก็มีส่วนท�าให้ตลาด

ตื่นตัวมากขึ้น เพราะความสวยงามโฉบเฉี่ยว ท�าให้ยอด
ขายพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว เชื่อว่ากระบวนการของความบาง 
ไม่หยุดยั้งลงเพียงเท่านี้เป็นแน่ คงจะบางให้สุดขีดจนกว่า
จะหมดหนทางนั่นแหละ เรื่องแบบนี้เขาก็แข่งขันกันด้วย

เนือ่งจากการพฒันาทางด้านชพิไอซสีมยัใหม่ทีม่ขีนาด                                                      
เล็ก ท�างานได้สารพัดอย่าง ผนวกกับภาคทรานสฟอร์เมอร์ 
(หม้อแปลงไฟ) ที่เคยมีขนาดใหญ่เทอะทะ ปรับลงมาให้
บางและมีขนาดเล็กพร้อมๆกันด้วย จึงท�าให้เครื่องดูบาง 
แต่ประสิทธิภาพสูง

สิ่งหนึ่งที่ผมไม่เคยเรียนรู้มาก่อน ก็คือความบางมัก
จะต้องแลกด้วยอะไรบางอย่างเหมือนกัน เช่น เครื่อง
บอบบางมากขึ้น ระบบกลไกนั้นซับการสั่นสะเทือนได้น้อย
ลง ท�าให้คุณภาพของภาพ และเสียงอาจถูกสัญญาณอื่นๆ                                              
รบกวนได้ง่าย บางทีสังเกตจากริ้วรอยของ Noise ที่จะเข้า         
ไปกวนได้ในบางจังหวะได้บนจอทีวี หรือทีวีจอบางเฉียบ
ก็มักจะต้องพิเคราะห์เรื่องมิติความลึกของภาพกันมากขึ้น 
ว่ามันมีผลท�าลายมิติภาพหรือไม่ ผมพบว่าจอทีวีบางจอ
แบนทั้งจอภาพ และภาพบนจอก็แบนไปด้วย คือสวยงาม
ราวกับแผ่นปฏิทิน ขาดเรื่องความรับรู้ของเชิงชั้นลดหลั่น
กันลงไปของภาพ อีกทั้งในบางคราว ความแบบบาง
สวยงามทั้งหลาย อาจจะต้องค�านึงถึง ความสะดวกต่อ
การใช้งานด้วย ไม่ใช่บาง แต่เล่นได้ล�าบากยุ่งยาก จอ
ทีวีบางจอกว่าจะเสียบต่อสายได้ต้องงอมือกันแทบจะหงิก 
เพราะออกแบบซ่อนไว้ด้านหลังจอและแบนมากจนเสียบ
ต่อได้ล�าบากปานนั้น ยังโชคดีที่ว่าบ้านเรือนของคนไทย
ยังไม่ได้คับแคบ จนถึงกับต้องเป็นการบีบบังคับกลายๆ
ให้เราหาซื้อแต่ของเล็กของบาง ดังนั้นหากไม่คลั่งไคล้
เรื่องของความบางมากนัก เราอาจจะหาของดีๆราคาสม
เหตุผลได้อย่างถูกใจ คือบางครั้งก็ต้องคิดหาเหตุผลว่าเรา
ต้องการความบางมากมายขนาดนั้นจริงหรือ? อาทิ จอ
ทีวีบางเฉียบลงไปทุกทีๆ แต่คนซื้อไม่เคยถามใจตัวเอง
ว่า บางแล้วก็แพงขึ้นอย่างมากด้วยนั้น จริงๆแล้วเราดูทีวี
จากสันด้านข้างจอ หรือเราดูจากด้านหน้าจอกันแน่ ถึงได้
ไปพะวงเรื่องความหนาบางจนเกินเหตุ

การออกแบบเครื่องให้บางลง อาจจะดูสวยสดงดงาม
แต่หากศักยภาพด้อยลงจากการย่อส่วน ก็จะท�าให้เครื่อง
มีจุดอ่อนของตัวเอง ดังนั้นเมื่อผู้บริโภคมองเห็นความ
บาง อย่าลืมนึกถึงความสามารถทั้งศาสตร์และศิลปะของ
เครื่องด้วยว่า บางอย่างสร้างสรรค์ หรือบางเพราะอยาก
จะบางให้มันสวยอย่างเดียว สิ่งที่จะพิสูจน์ได้ มีแค่หูกับตา
ของเราท่านทั้งหลายจะเป็นคนตัดสิน อย่าลืมว่าทุกอย่าง
อย่าให้เป็นเพียง “ดีภายนอก” ต้องพิสูจน์แก่นแท้ภายใน
ด้วยครับ
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