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ไม่ว่าคุณตั้งใจจะมีชุด Home Theatre แบบ
ประหยัดอย่างพวกรวมทุกอย่างในกล่อง

เดียว หรือ Home Theatre-in-the-Box หรือ
แบบแยกชิ้น แยกเครื่องเป็นเอวี รีซีฟเวอร์ 
เป็นแหล่งโพรแกรมภาพและเสียง เป็นชุด
ล�าโพง จากผู้ผลิตจากคนละค่ายกันก็ตาม สิ่ง
หนึ่งและเป็นสิ่งแรกที่คุณควรค�านึงถึงให้มาก
ก็คือ ต�าแหน่งวางล�าโพง ทั้งน้ีก็เน่ืองเพราะ
หากล�าโพง (ซึ่งใน Home Theatre ชุดหนึ่งจะ
มอีย่างน้อยถงึหกตวัในระบบเริม่ต้นอย่าง 5.1) 
ถกูน�าไปตัง้วางในต�าแหน่งทีไ่ม่ถกูที ่ถกูทาง ใน
ห้องนั้นๆแล้วล่ะก้อ ยากที่คุณจะสัมผัสได้ถึง
อรรถรสของเสียงอย่างที่ควรจะเป็น

เพราะต�าแหน่งวางล�าโพงนัน้ คอืตวัตดัสนิ
อย่างเป็นส�าคัญของเสียงในระบบ Home 
Theatre นั่นเอง

ทั้งนี้ก็เนื่องเพราะการจะได้มาซึ่งคุณภาพ
เสียงที่ดีนั้น มีตัวแปรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
มากมาย ไม่ว่าจะเป็นจากบุคลิกลักษณะเสียง
ของล�าโพงแต่ละตัวที่แตกต่างกันไป รวมไปถึง
สภาพอะคูสติคในห้องนั้นๆก็มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการที่จะท�าให้เสียงจากล�าโพงออกมาดีขึ้น 
หรือเลวลงก็เป็นได้ อย่างไรก็ตาม ส�าหรับค�า

แนะน�าเบื้องต้น ณ ที่นี้ คือ ให้ความส�าคัญกับ
คู่มือการใช้เป็นอันดับแรก อ่าน และท�าความ
เข้าใจก่อน ว่าผู้ผลิตล�าโพงที่คุณตัดสินใจซื้อ
มานัน้ เขาก�าหนดให้ท�าอะไรกบัล�าโพงนัน้บ้าง 
โดยเฉพาะในเรือ่งของต�าแหน่งวางทีเ่หมาะสม

จากน้ันก็ให้เริ่มต้นท�าตามที่คู่มือแนะน�า
เป็นประการแรก

ก่อนถึงการตัดสินใจครั้งสุดท้าย ที่ต้อง    
ใช้ ‘หู’ ของคุณเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญสุด

และค�าแนะน�าต่อไปนี้ เสมอเพียงองค์-
ประกอบร่วมทีใ่ห้คณุน�าไปพจิารณาและด�าเนนิ
การร่วมกับค�าแนะน�าข้างต้น

เรื่องของล�ำโพงชุดหน้ำ:
ล�ำโพงเซ็นเตอร์
(Center Ch. Speaker)

ล�าโพงเซ็นเตอร ์ของระบบเสียงแบบ 
Home Theatre คือ ล�าโพงตัวแรกที่คุณต้อง
ให้ความสนใจในการน�าไปวางในห้อง ทั้งนี้ก็
เนื่องเพราะล�าโพงตัวนี้เปรียบได้กับล�าโพง
หลักของระบบเสียงด้านหน้าที่มีจอภาพเป็น
องค์ประกอบส�าคัญ เพราะมันเป็นตัวควบคุม
เสียงส่วนใหญ่ในบริเวณนี้ โดยเฉพาะกับเสียง

ห า ที่ ตั้ ง ใ ห้ ล ำ โ พ ง
ในระบบ Home Theatre

■ ■■ พยายามวางล�าโพงชุดหน้าทั้ง 3 คือ ล�าโพง
ซ้าย, ล�าโพงเซ็นเตอร์ และล�าโพงขวา ให้
แต่ละตัวมีระยะท่างจากต�าแหน่งที่นั่งฟัง
เท่าๆกัน

พูดหรือเสียงสนทนา
เป็นที่ยอมรับกันว่าล�าโพงเซ็นเตอร์นั้นมี

ความส�าคัญถึง 70 เปอร์เซ็นต์ ของเสียงทาง
ด้านหน้าเลยทีเดียว

ทัง้นี ้ต�าแหน่งวางล�าโพงเซน็เตอร์ทีเ่หมาะ
สมขึ้นอยู่กับต�าแหน่งวางจอภาพ หรือทีวี ด้วย
เหตทุีว่่าทัง้สองต่างมคีวามเก่ียวพนักันในระดบั
ที่ต้องพิจารณควบคู่กันไปโดยตลอด

ค�าแนะน�าแรกในการวางล�าโพงเซน็เตอร์ก็
คือให้พิจารณาว่าจะวางด้านบนจอภาพ หรือ
วางอยู่ใต้จอภาพ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะวาง
ด้านบนหรือใต้จอภาพก็ตาม จะต้องวางให้อยู่ 
ณ ต�าแหน่งกึ่งกลางของจอภาพเท่านั้น

หากวางเหนือจอภาพหรืออยู ่บนทีวี ให้      
แน่ใจว่างแผงหน้าของตู้ล�าโพงนั้นอยู่ในแนว
ระนาบเดียวกับแผงหน้าจอของตู ้ทีวี ทั้งนี้       
ก็เนื่องเพราะเป็นการลดหรือขจัดความพร่า-
เพีย้นของเสยีง อนัเนือ่งมาจากการทีเ่สยีงจาก             
ล�าโพงตกกระทบลงบนโครงสร้างตู้ทีวี ที่ท�า             
ให้ทิศทางเสียงผิดไปจากความเป็นจริงได้

ที่พึงปฏิบัติอีกประการก็คือ ควรวางให้
ต�าแหน่งของทวีทเตอร์ในล�าโพงเซ็นเตอร์   
นั้น อยู ่ในแนวความสูงระนาบเดียวกันกับ  
ต�าแหน่งทวีทเตอร์ของล�าโพงคู่หน้า ซ้าย/ขวา 
และให้ต�าแหน่งทวีทเตอร์ของล�าโพงเซ็นเตอร์ 
อยู่ห่างจากต�าแหน่งทวีทเตอร์ของล�าโพงซ้าย 
และขวา ข้างละไม่เกิน 2 ฟุต ในห้องทั่วๆ
ไป อย่างไรก็ตาม, หากจ�าเป็นต้องวางล�าโพง
เซ็นเตอร์ใต้จอภาพ ท�าให้ไม่สามารถวางให้
ทวีทเตอร์ ของล�าโพงหน้าทั้งหมดอยู่ในแนว
ระนาบเดียวกันได้ ให้ใช้ขารองหรือตัวหนุน
ซึ่งอาจจะเป็น Spike วางรองที่มุมหน้าของ
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ล�าโพงเซ็นเตอร์ เพื่อให้ล�าโพงเงยหน้าขึ้นใน
ลักษณะที่เสียงจากล�าโพงเซ็นเตอร์จะพุ่งตรง
เข้าสู่ต�าแหน่งนั่งฟัง

และอีกประการที่ส�าคัญก็คือ ล�าโพง
เซ็นเตอร์จะให้เสียงที่ถูกต้อง แม่นย�า และมี
ประสทิธภิาพสงูสดุ กต่็อเมือ่วางอยูใ่นแนวของ
ระยะห่างมายังต�าแหน่งนั่งฟังเท่าๆกับระยะ
ห่างจากล�าโพงคูห่น้า ซ้าย/ขวา มาถงึต�าแหน่ง
นั่งฟังเช่นกัน (ดูภาพประกอบค�าอธิบาย)

เรื่องของล�ำโพงชุดหน้ำ:
ล�ำโพงคู่หน้ำซ้ำย/ขวำ
(Front L&R Speakers)

ล�าโพงคู่หน้า ซ้าย/ขวา มีหน้าที่ส�าคัญ
สองประการ คือ หนึ่ง, ท�าหน้าท่ีให้เสียง
ซาวน์ดแทร็คจากการชมภาพยนตร์ในระบบ 
Multi-Channel กับสอง, ท�าหน้าที่ให้เสียงใน
ระบบสเตรีโอเมื่อต้องการฟังเพลง ซึ่งหน้าที่
หลังน้ีต�าแหน่งที่ตั้งวางมีความส�าคัญมาก 
และมีความสัมพันธ์กับต�าแหน่งที่นั่งฟังเป็น
อย่างมาก

สิง่แรกทีพ่งึปฏบิตั ิคอื วางต�าแหน่งล�าโพง
ทั้งสามของชุดหน้าอันประกอบไปด้วยล�าโพง
ซ้าย ล�าโพงเซน็เตอร์ และล�าโพงขวา ให้มีระยะ
ห่างจากจุดที่เป็นต�าแหน่งนั่งฟังเท่าๆกัน

ซึ่งการวางในลักษณะดังกล่าว จะท�าให้
แนวของล�าโพงทั้งสามมีรูปเป ็นเส ้นโค ้ง           
เลก็น้อย โดยล�าโพงเซน็เตอร์จะอยูใ่นต�าแหน่ง
ที่ถอยลึกไปทางด้านหลังของต�าแหน่งล�าโพง
ซ้าย และขวา โดยในการวางน้ัน ให้ระดับ
ความสูงของทวีทเตอร์ของล�าโพงซ้าย และ
ขวา อยู่ในแนวระนาบเดียวกับใบหูขณะนั่งอยู่ 
ณ ต�าแหน่งนัง่ฟัง หากสามารถท�าให้ต�าแหน่ง                                             
ทวีทเตอร์ของล�าโพงเซ็นเตอร์อยู ่ในระนาบ
ความสูงเดียวกันได้ด้วย ก็จะยิ่งดี แต่หากไม่
สามารถท�าได้ ก็ให้วางล�าโพงเซ็นเตอร์เงย
หน้าขึน้ (ในกรณวีางใต้จอภาพ) หรอืวางให้ก้ม
หน้าลง (ในกรณีวางเหรือจอภาพหรือทีวี) ใน
ต�าแหน่งที่ยิงเสียงเข้าหาใบหู ณ ต�าแหน่งนั่ง
ฟังเช่นเดียวกัน

ระยะห่างของล�าโพงทัง้สามกบัต�าแหน่งนัง่
ฟังที่ต้องเท่ากันนั้น มีความส�าคัญมาก หาก
ล�าโพงตัวหนึ่งตัวใดมีต�าแหน่งที่ผิดไปอาจจะ
เพียงแค่หนึ่งนิ้ว หรือสองนิ้ว ก็มีผลต่อเสียง
อย่างเห็นได้ชัด การใช้ตลับเมตรหรือสายวัด
เข้ามาช่วยเพื่อการนี้จึงเป็นเรื่องพึงกระท�า ไม่
ควรใช้การกะระยะด้วยสายตาอย่างเด็ดขาด

กล่าวส�าหรับต�าแหน่งวางที่ชัดเจนนั้น 
ไม่สามารถระบุเป็นต�าแหน่งที่ตายตัวแบบ
แน่นอนได้ เนื่องเพราะมีองค์ประกอบอื่น
ท่ีมีผลกระทบต่อเสียง อาทิ สภาพอะคูสติค
ภายในห้อง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม สามารถ
ให้ค�าแนะน�าได้ ว่าต�าแหน่งวางล�าโพงคู่หน้า 
ซ้ายและขวานั้น ควรวางอยู่ในช่วงระหว่างมุม 
22 - 30 องศา จากแนวแกนของต�าแหน่งนั่ง
ฟัง ณ จุด Sweet Spot เมื่อลากเป็นเส้นตรง
ไปยังต�าแหน่งกึ่งกลางของทีวีหรือจอภาพ (ดู
ภาพประกอบค�าอธิบาย)

สอดคล้องกับภาพที่ปรากฏบนจอ ท�าให้ผู้ชม
มีความรู้สึกหลอมรวมและมีอารมณ์ร่วมไป
กับส่ิงที่เกิดขึ้นบนจอภาพเสมือนอยู ่ร่วมใน
เหตุการณ์เดียวกัน

อย่างไรก็ตาม การวางล�าโพงคู่หลังหรือ
ล�าโพงเซอร์ราวน์ดเพื่อจะให้ได้ซึ่งบรรยากาศ
เสียงที่ว ่านั้น มันขึ้นอยู ่กับต�าแหน่งที่ถูก-
ต้องและเหมาะสม เพราะวางในต�าแหน่งที่       
แตกต่างกัน มันก็จะให้เสียงที่ออกมาแตกต่าง 
กันไปด้วยเช่นกัน อีกทั้งต�าแหน่งที่เหมาะ-
สมในห้องหนึ่ง ก็อาจไม่สามารถน�ามาใช้กับ
อีกห้องได้เช่นกัน ทั้งนี้ก็เนื่องเพราะมิเพียง           
รูปแบบห้องที่แตกต่างกันเท่านั้น สภาพ        
อะคูสติดภายในห้องแต่ละห้องก็ไม่เหมือนกัน
อกีด้วย การทดลองด้วยการลองวางทีต่�าแหน่ง
ต่างๆเพื่อให้ได้คุณภาพและลักษณะเสียงที่ดี
ที่สุด จึงเป็นเรื่องจ�าเป็นอย่างยิ่ง

ต่อไปนี้คือข้อเสนอแนะให้คุณลองน�าไปใช้
ส�าหรับการเริ่มต้น

ต�าแหน่งของล�าโพงเซอร์ราวน์ดต้องอยู่ที่
ด้านข้างของต�าแหน่งนั่งฟัง ทั้งทางด้านซ้าย
และขวา โดยหากลากเส้นตรงจากก่ึงกลาง
จอภาพมายงัต�าแหน่ง Sweet Spot ของทีน่ัง่ฟัง 
แล้วลากเส้นจากทีน่ัง่ฟังไปยงัล�าโพงเซอร์ราวน์ด
แล้ว ล�าโพงทั้งคู่ควรอยู่ ณ ต�าแหน่งของมุม
ระหว่าง 90 - 110 องศา ในระบบเสียงแบบ 
5.1 คือใช้ล�าโพงเซอร์ราวน์ดเพียงคู่เดียว

ข้อแนะน�าอีกประการของการหาต�าแหน่ง
วางล�าโพงเซอร์ราวน์ดก็คือ ควรติดตั้งหรือวาง
ให้ล�าโพงเซอร์ราวน์ดอยู่เหนือศีรษะในเวลา
ที่ก�าลังนั่งชม นั่งฟัง ทั้งนี้ก็เนื่องเพราะหาก
ล�าโพงเซอร์ราวน์ดอยู่ในแนวระนาบเดียวกับ

■ ■■ ระบบ 5.1 ที่ใช้ล�าโพงเซอร์ราวน์ดแบบ
แขวนเข้าผนัง ควรวางให้อยู่ด้านข้างตรง
กับต�าแหน่งนั่ง หรือเยื้องไปทางด้านหลัง
เล็กน้อย

■ ■■ วางล�าโพงชุดหน้า ซ้ายและขวา โดยให้
ต�าแหน่งของทวีทเตอร์อยู่ในระดับเดียวกับหู
ขณะนั่งชมและฟัง

กับต�าแหน่งของทวีทเตอร์ที่ควรอยู ่ใน
แนวระนาบเดยีวกบัใบหนูัน้ ล�าโพงแบบตัง้พืน้                                               
ส่วนใหญ่ถูกออกแบบมาโดยยึดแนวคิดนี้อยู ่
แล้ว ส่วนล�าโพงเล็ก หรือล�าโพงแบบ Book-
shelf น้ัน สามารถใช้ขาตั้งหรือ Speaker 
Stand เข้ามาช่วยได้

ที่ควรระมัดระวังอีกประการก็คือ ไม่ควร   
ให้มวีสัดปุระเภทผวิเรยีบ แขง็ ทีม่คีณุสมบตัใิน
การสะท้อนเสยีง เช่น กระจก หรอืเฟอร์นเิจอร์
ประกอบโลหะ หรือกระจก เข้ามาตั้งวางอยู่
ในบริเวณที่ทิศทางเสียงจากล�าโพงพุ่งมายัง
ต�าแหน่งนั่งฟัง เพราะจะท�าให้ทิศทางเสียงผิด
ไปจากความเป็นจริงได้

เรื่องของล�ำโพงชุดหลัง:
ล�ำโพงสร้ำงบรรยำกำศเสียง
(Surround Speakers)

ในระบบเสียง Home Theatre นั้น ล�าโพง                                                     
คู ่หลังหรือที่เรียกกันว่าล�าโพงเซอร์ราวน์ด 
มีหน้าที่ในการให้บรรยากาศเสียง หรือเสียง
พิเศษที่ท�าข้ึนในห้องบันทึกเสียง (Special 
Sound Effect) ให ้ออกมาอย่างสมจริง
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คู่ คู่หนึ่งอยู่ที่ด้านข้าง คือ ล�าโพงเซอร์ราวน์ด
ปกต ิอกีคูห่นึง่วางเยือ้งไปด้านหลงัต�าแหน่งนัง่
ฟัง คือ ล�าโพงเซอร์ราวน์ด แบ็ค ให้วางล�าโพง
ดงัทีไ่ด้แสดงไว้ในภาพ (ดูภาพประกอบค�าอธบิาย)

หากห้องของคุณไม่มีผนังหลัง การเพิ่ม
ล�าโพงเซอร์ราวน์ด แบ็ค ที่เป็นแบบฝังเข้าฝ้า
เพดาน (In-Ceiling Speakers) ก็สามารถน�า
มาใช้ได้เช่นกัน

เรื่องของล�ำโพงชุดหลัง:
ล�ำโพงไดโพลและไบโพล
(Dipole/Bipole Speakers)

มีหลายๆบริษัทที่ได้ท�าล�าโพงคู่หลังหรือ
ล�าโพงให้บรรยากาศเสียงรายรอบแบบที่เรียก
ว่า Dipole/Bipole Speaker (บางบริษัทใช้ค�า
ว่า Solid/Diffuse Speaker) ซึง่จะมสีวช์ิให้เลอืก
ท�างานได้ ว่าจะให้ล�าโพงท�าหน้าที่เป็นแบบ
ไดโพล หรือไบโพล ซึ่งหลายๆบริษัทแนะน�า
ให้ใช้ล�าโพงแบบนี้ในการชมภาพยนตร์แบบ 

Home Theatre ทั้งนี้ก็เนื่องเพราะสามารถ
เลือกรูปแบบการกระจายเสียงให้เหมาะสมกับ
ต�าแหน่งทีต่ดิตัง้ได้ อกีทัง้การชมภาพยนตร์ใน
แบบ Home Theatre นัน้ ต้องการบรรยากาศ
เสียงรายรอบที่มีพื้นที่การกระจายเสียงที่          
กว้างขวางมากเป็นพิเศษ

แต่ออกจะไม่เหมาะสมนกักบัการน�าล�าโพง
แบบนีม้าใช้ฟังเพลงในแบบ Multi-Channel ที่
ต้องการความถูกต้องของทิศทางเสียง โฟคัส 
และซาวน์ดสเตจ เป็นส�าคัญ 

ลักษณะและทิศทางเสียงที่ออกมา เมื่อ  
ติดตั้งและให้ท�างานในแบบไดโพล กับไบโพล                                                
เป็นอย่างไร ดูได ้จากภาพและค�าอธิบาย
ประกอบ

ควำมสัมพันธ์ที่ส�ำคัญ
ระหว่ำงล�ำโพง กบัห้อง และ Sweet Spot

แน่นอนว่าทุกคนมิได้มีห้องที่เหมาะสม
กับการเล่นระบบภาพและเสียงแบบ Home 
Theatre เสมอกันถ้วนหน้า ด้วยบางคนอาจ
ต้องดูหนัง ฟังเพลง อยู่ในห้องที่มีลักษณะ 
และรูปทรง ที่ไม่เหมาะสมเพื่อการนี้สักเท่าไร
นัก เช่น ห้องโล่ง ห้องรับแขก หรือห้องที่มี                                        
หน้าต่างมาก จนไม่สามารถตั้งล�าโพงเซอร์-  
ราวน์ดได้อย่างที่กล่าวมาข้างต้น

ต่อไปนีเ้ป็นค�าแนะน�าบางประการเกีย่วกบั                                       
ห้อง ต�าแหน่งวางล�าโพง และต�าแหน่ง Sweet 
Spot หรือที่นั่งชม นั่งฟัง ที่เหมาะสม ซึ่งต่าง
มีความสัมพันธ์กันอย่างมิอาจแยกจากกันได้

หากคุณมีห้องที่เหมาะสม, ต�าแหน่งที่นั่ง
ฟังทีด่ขีองคณุอาจจะอยูใ่กล้ๆกลางห้องก็ได้ คอื 
ห่างออกมาจากผนงัหลงั เพราะนอกจากจะช่วย

■ ■■ ระบบ 7.1 ที่ติดตั้งโดยใช้ล�าโพงเซอร์ราวนด์
แบบแขวนเข้าผนัง ใช้วิธีเซ็ท-อัพเหมือน
ระบบ 5.1 โดยเพิ่มล�าโพงเซอร์ราวน์ด แบ็ค 
ซ้าย/ขวา อีก 2 ตัว ที่ด้านหลังต�าแหน่งนั่งฟัง 
โดยวางให้อยู่เยื้องไปในระยะองศาดังในรูป

ศีรษะ หรือใบหูแล้ว เสียงของล�าโพงเซอร์-   
ราวน์ดอาจไปท�าลายเสยีงของล�าโพงคูห่ลกัหรอื
ล�าโพงคู่หน้าได้ และต�าแหน่งที่เหมาะสมก็คือ 
ต้องไม่สูงไปกว่าความสูงของคุณเมื่อยืนตรง

หากเป็นระบบ 6.1 หรือ 7.1 แชนเนล ซึ่ง
มีล�าโพงเซอร์ราวน์ดมากกว่า 1 คู่ ค�าแนะน�า
ข้างต้นก็สามารถน�าไปใช้ได้เช่นกัน

ระบบ 6.1 คือการเพิ่มล�าโพงเซอร์ราวน์ด
หลัง หรือ Surround Back อีกหนึ่งตัว ให้วาง 
ณ ต�าแหน่งทีต่รงกนัข้ามกบัล�าโพงเซน็เตอร์ (ดู
ภาพประกอบค�าอธิบาย)

ระบบ 7.1 คือการใช้ล�าโพงเซอร์ราวน์ด 2 

■ ■■ ล�าโพงแบบ Dipole/Bipole ส�าหรับล�าโพง
เซอร์ราวน์ด ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อการ 
กระจายเสียงที่ให้บรรยากาศเสียงครอบคลุม
ได้อรรถรสในการชมภาพยนตร์เพิ่มมากขึ้น

■ ■■ ล�าโพงท�างานในแบบ Dipole นั้น เมื่อติดตั้ง
ที่ผนังด้านข้างจะช่วยให้การกระจายเสียงที่ให้
สนามเสียงออกมาด้วยบรรยากาศที่ครอบคลุม
ทั่วทั้งห้องได้เป็นอย่างดี

■ ■■ เมื่อให้ล�าโพงท�างานในแบบ Bipole โดย
ติดตั้งเอาไว้ที่ผนังด้านหลังนั้น จะช่วยให้ได้
บรรยากาศเสียงที่ดีขึ้นและครอบคลุมพื้นที่
ด้านหลังได้อย่างทั่วถึง

■ ■■ ระบบ 6.1 ที่ใช้ล�าโพงเซอร์ราวน์ดแบบ
แขวนเข้าผนัง ให้ติดตั้งในลักษณะเดียวกัน
กับระบบ 5.1 โดยมีล�าโพงเซอร์ราวน์ดหลัง 
หรือ Surround Back อีกหนึ่งตัว ติดตั้งอยู่
ที่ด้านหลังต�าแหน่งนั่งในแนวเดียวกับล�าโพง
เซ็นเตอร์ที่ด้านหน้า
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ให้ได้ซาวน์ดสเตจและมติเิสยีงทีด่เีวลาฟังเพลง
จากล�าโพงคูห่น้าแล้ว จะช่วยให้เสยีงของล�าโพง
คู่หลังหรือล�าโพงเซอร์ราวน์ดดีขึ้นด้วย

การวางล�าโพงคูห่ลกั หรอืล�าโพงคูห่น้านัน้ 
ควรวางตามความยาวของห้อง ไม่ควรวางที่
ผนังห้องด้านกว้าง

ล�าโพงเซอร์ราวน์ดจะให้บรรยากาศเสียง
ออกมาให้รูส้กึได้อย่างสมบรูณ์ กต่็อเมือ่ล�าโพง
ทั้งสองวางอยู่บนขาตั้ง ที่มีความสูงและวาง
ห่างจากต�าแหน่งที่นั่งเป็นระยะทางเท่าๆกัน

หากไม่สามารถวางล�าโพงเซอร์ราวน์ดบน
ขาตั้งได้ การใช้ล�าโพงแบบฝังเข้าผนัง หรือ In-
Wall Speaker กบัล�าโพงฝังเข้าฝ้าเพดาน หรอื 
In-Ceiling Speaker สามารถช่วยได้ อย่างไร
กต็าม ไม่ว่าจะใช้ล�าโพงแบบไหน ระยะห่างจาก
ล�าโพงเซอร์ราวน์ดทัง้หมดมายงัต�าแหน่งทีน่ัง่
ต้องมีระยะเท่ากัน

ข้อดีของล�าโพงแบบฝังเข้าผนัง และฝัง
ฝ้าเพดาน ก็คือท�าให้ห้องแลดูสวยงาม ด้วย
ความโปร่ง โล่ง และไร้สายต่างๆอย่างสิ้นเชิง 
ปัจจบุนัล�าโพงแบบนีไ้ด้มพีฒันาการทีก้่าวหน้า
มาก ที่ออกแบบมาดีๆนั้นสามารถให้คุณภาพ
เสียงออกมาไม่แพ้ล�าโพงตู้แต่อย่างใด

หากไม่สามารถตั้งวางล�าโพงเซอร์ราวน์ด
ให้ห่างจากต�าแหน่งทีน่ัง่ได้เป็นระยะทางเท่าๆ
กนั อนัเนือ่งมาจากเหตใุดกต็าม การใช้วธิปีรบั
ชดเชยระดบัความดงัเสยีง หรอืการตัง้ค่าหน่วง
เวลาเสียง จากเอวี รีซีฟเวอร์ สามารถช่วย                  
แก้ปัญหาท่ีว่านีไ้ด้ แต่ระยะห่างของล�าโพงต้อง
ไม่มีค่าแตกต่างกันมากนัก คือ ควรน้อยกว่า 
5 ฟุต การปรับตั้งข้างต้นจึงจะช่วยให้ได้ผล                                
อย่างแท้จริง

เช่นกันกับล�าโพงหน้าหากไม่สามารถวาง
ให้ห่างจากต�าแหน่งนั่งฟังเป็นระยะทางเท่าๆ
กันได้ การปรับตั้งค่าเพื่อชดเชยเสียงที่เอวี          
รีซีฟเวอร์ ที่กล่าวข้างต้น สามารถน�ามาใช้                                          
แก้ปัญหานี้ได้เช่นกัน แต่วิธีที่ให้ได้คุณภาพ
เสียงดีที่สุด ยังคงยืนยันให้คุณพยายามหาที่
ตั้งวางให้ได้ระยะทางเท่าๆกันให้ได้ เพราะมัน
จะส่งผลมากทัง้ในแง่ของมติเิสยีง ซาวน์ดสเตจ                                      
และอิเมจ

เกี่ยวกับสับ-วูฟเฟอร์
Active Sub-Woofer

ปัจจุบัน, สับ-วูฟเฟอร์ส่วนใหญ่ หรือเกือบ
ทั้งหมดก็ว่าได้ ล้วนแล้วแต่เป็นแบบ Active 
หรือ Powered Sub-Woofer ที่ผนวกแอมป์อยู่

ในตู ้ท�าให้ไม่ต้องวุน่วายหาแอมป์มาขบัเหมอืน
สับ-วูฟเฟอร์สมัยก่อน และว่ากันว่าสับ-วูฟ-
เฟอร์นีแ่หละคอืพระเอกตวัจรงิในระบบ Home 
Theatre โดยเฉพาะส�าหรับการชมภาพยนตร์ 
เพราะสามารถให้พลังเสียงออกมาได้อย่าง
หนักแน่นและลงได้ต�่า ลึก กว่าล�าโพงทั่วๆไป

อย่างไรกต็าม ต�าแหน่งวางสบั-วฟูเฟอร์ใน
ห้องกเ็ป็นเรือ่งทีต้่องพจิารณา ต้องดวู่าวาง ณ 
ต�าแหน่งไหน มันจึงสามารถกระจายเสียงใน
ย่านความถี่ต�่าๆออกมาได้อย่างทัว่ถงึและดว้ย
ปรมิาณท่ีเท่าเทียมกนัทัง้ห้อง ซึง่ต�าแหน่งวาง
ที่ให้ผลดังกล่าวนั้น อาจจะอยู่ ณ ต�าแหน่งใด
ของห้องก็ได้

ค�าแนะน�าแรกเพือ่การนีก้ค็อื อย่าพยายาม                                                       
วางมันอยู ่ใกล้ชิดผนังห้องมากนัก รวมไป
ถึงการวางที่มุมห้อง เพราะแม้ว่าการวางที่
ต�าแหน่งเหล่าน้ัน มันอาจจะฟังดูเหมือนว่า  
ได้เสียงเบสส์ที่มากขึ้น แต่มันก็อาจจะให้ออก
มามากเกินต้องการ จนฟังดูแล้วกลายเป็น    
เบสส์ที่บวมก็ได้ เพราะฉะนั้นจงหาต�าแหน่งที่
วางแล้วมนัให้เบสส์ออกมาได้พอด ีคอื มพีร้อม
ทั้งคุณภาพและปริมาณ

เทคนิคในการหาต�าแหน่งวางสับ-วูฟเฟอร์
ท่ีเหมาะสมก็คือ เริ่มต้นวางที่ต�าแหน่งใกล้ๆ
กับท่ีน่ังฟัง จากน้ันค่อยๆขยับเล่ือนไปทีละ
น้อย ทีละน้อย อาจจะครั้งละหนึ่งนิ้ว สองนิ้ว 
ไปทางซ้าย ทางขวา เล่ือนไปข้างหน้า ข้างหลัง 
ฟังว่าเสียงที่ออกมาเป็นอย่างไร มันให้เบสส์                                                       
ที่มีปริมาณและคุณภาพที่ เหมาะสม ณ 
ต�าแหน่งไหน ก็ให้ต�าแหน่งนั้นเป็นที่ตั้ง การ
ขยบัเลือ่นคราวละเลก็ ละน้อย จะส่งผลต่อเสยีง
ทีเ่ปลีย่นแปลงไป คณุจงึต้องใช้ทัง้ความอดทน
และความพยายามเพื่อการนี้ เพื่อจะได้มา                                                     
ซึ่งสิ่งที่ดีที่สุดในห้องดูหนังฟังเพลงของคุณ

สับ-วูฟเฟอร์ส่วนใหญ่สามารถปรับแต่ง
เฟส (Phase Control) ได้ ให้ลองปรับแต่ง
ดูระหว่างท่ีเปิดเล่นกับล�าโพงทั้งหมดในระบบ 
เพื่อให้ได้ความเหมาะสมลงตัวซึ่งกันและกัน 
จนกลายเป็นเนื้อเสียงเดียวกันตั้งแต่ต�่าสุด
จนถึงสูงสุด

เรื่องของห้อง
ที่สัมพันธ์กับล�ำโพง

พึงระลึกไว้ว่าต�าแหน่งวางล�าโพง กับห้อง 
มีความสัมพันธ์กันอย่างมิอาจแยกจากกัน
ได้ เพราะฉะน้ันต�าแหน่งวางล�าโพงในห้อง
ใดๆก็ตาม ล้วนเป็นปัจจัยส�าคัญในการที่จะ

ท�าให้ประสิทธิภาพของระบบเสียงแบบ Home 
Theatre ออกมาดีขึ้นหรือแย่ลงก็เป็นได้

ขนาดของล�าโพงก็มีความสัมพันธ ์กับ
ต�าแหน่งวาง และคุณภาพเสียง หากล�าโพง
คู่หน้าเป็นล�าโพงเล็กหรือล�าโพงแบบวางหิ้ง 
การวางชิดผนังหลังอาจช่วยให้ได้เสียงเบสส์ที่
ดีขึ้น ขณะเดียวกันหากล�าโพงแบบวางพื้น คู่
ใหญ่ๆไปวางชิดผนังหลัง เบสส์มันอาจจะมาก
เกินจนเป็นเบสส์บวมก็ได้ ให้หาต�าแหน่งตั้ง
วางในระยะห่างจากผนังหลังที่เหมาะสม แล้ว
ฟังได้ว่าเบสส์นั้นมีความกระจ่างชัดเจนแบบ
เบสส์ที่สะอาด

ห้องทีม่สีภาพอะคสูตคิในลกัษณะทีส่ะท้อน
เสยีงมากเกนิ เพราะมเีฟอร์นเิจอร์ผวิแขง็ เช่น 
กระจก เหลก็ ปนู สามารถลดทอนเสยีงสะท้อน
เหล่านั้นได้ด้วยการหาวัสดุซับเสียงประเภท
พรม ผ้าม่าน เข้ามาช่วย จะท�าให้น�้าเสียงมี
ความเป็นธรรมชาติมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม, ก็ให้รู้สึกว่าโชคดีประการ
หนึ่ง ที่ปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านนี้มีความ
ก้าวหน้ามาก ดังนั้นเราจึงพบเห็นว่าเอวี รีซีฟ-
เวอร์ รุ่นใหม่ๆจะมีระบบแก้ไขความบกพร่อง
ของเสียงในห้องให้มาพร้อมสรรพ โดยมา
พร้อมกับไมโครโฟนเพื่อการตรวจสอบสภาพ
เสยีงในห้อง และปรบัแต่งแก้ไขให้ เพือ่ให้เสยีง
ออกมาดีที่สุดในห้องนั้นๆ

รวมทั้งสามารถปรับแต่งให้ออกมาได้ตาม
ที่ชอบ หรือในรูปแบบอย่างที่ต้องการได้ด้วย

■ ■■ การวางล�าโพงในลักษณะนี้ก็เพื่อหลีกเลี่ยง
หน้าต่าง ซึ่งอาจต้องเพิ่มระดับความดังเสียง
จากเอวี รีซีฟเวอร์ ให้ล�าโพงหลังตัวซ้าย 
หรืออาจหน่วงเวลาของล�าโพงหลังตัวขวาให้
เสียงเดินทางมาถึงที่นั่งฟังพร้อมๆกับเสียง
จากล�าโพงหลังตัวซ้าย
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หมง มัลติแทร็ค

PSB Image T5
2 . 5 - w a y   F l o o r s t a n d i n g   L o u d s p e a k e r

ระบบล�ำโพงของ PSB* นับจำกอดีตสู่ปัจจุบันได้รับ
กำรผลิตออกมำจ�ำหน่ำยหลำกรุ ่นในหลำยซีรีส ์ 
ครอบคลมุระดบัผลติภณัฑ์ตัง้แต่ไฮ-เอน็ด์ส�ำหรบัชดุ 
Platinum Series ลงมำจนถงึ Entry Level ทีม่คีวำม

คุ้มค่ำน่ำใช้ในชุด Alpha Series นอกจำกนี้ยังมี In-Wall/
In-Ceiling Speakers ส�ำหรับกำรติดต้ังแบบฝังผนังหรือ
เพดำนห้องอีกหลำยหลำกรำยกำร 

จุดเด่นส�ำคัญส�ำหรับควำมเป็น PSB ไม่ว่ำจะเป็น
ผลิตภัณฑ์ระดับไหนก็ตำม อยู ่ที่ควำมเท่ียงตรงสูงสุด
ของช่วงควำมถี่ตอบสนองที่ยึดม่ันอยู่ในควำมเป็น “flat 
frequency response curve” ภำยใต้หลักปรัชญำ 
“Performance & Value” อย่ำงแท้จริง และกว่ำจะเป็น 
PSB ในแต่ละซรีส์ีทีอ่อกจ�ำหน่ำย ล้วนต้องผ่ำนกำรค้นคว้ำ-
พฒันำอย่ำงเชีย่วกร�ำจำก Paul Barton โดยควำมร่วมมอืกับ 
National Research Council ใน Ottawa และยงัต้องได้รบั                              
กำรปรับจูนอย่ำงพิถีพิถันในห้องฟังไร้เสียงสะท้อน หรือ 
Anechonic Chamber นอกจำกนีก้ว่ำจะมำเป็นระบบล�ำโพง
แต่ละรุ่นที่จะผลิตออกจ�ำหน่ำยได้น้ัน ยังต้องผ่ำนขั้นตอน
ของกำรลองฟังอย่ำงพถิพีถินัยิง่กว่ำใครด้วยวธิกีำร “double 
blind screen tests” อีกด้วย

ส�ำหรับ Image Series นั้น นับเป็นซีรีส์หลักที่รองลง
มำจำก Imagine Series ซึ่งในอดีต อิเมจ ซีรีส์ของ PSB นี้
เคยได้รำงวัล The Absolute Sound - “Editors’ Choice 
Awards 2008” (Under $500-$1000) มำครองทัง้รุน่ T55 
และ T45 ซึ่งในตอนนั้นอิเมจ ซีรีส์ (เดิม) มี T65 เป็นรุ่น
ใหญ่สุด จึงเป็นบทพิสูจน์ได้ดีถึงคุณภำพและสมรรถนะอัน
เป็นที่ยอมรับในระดับไฮ-เอ็นด์ได้เป็นอย่ำงดี

ทั้งนี้ทั้งนั้น อิเมจ ซีรีส์ในปัจจุบัน ถือได้ว่ำเป็นอิเมจ                                                              
ซีรีส์ ท่ีพัฒนำข้ึนมำใหม่ล่ำสุด โดยได้รับกำรถ่ำยโอน
เทคโนโลยีมำจำก “Synchrony Series” อันลือลั่นใน
คุณภำพเสียง ท�ำให้อิเมจ ซีรีส์ “ใหม่” นี้มีควำมน่ำสนใจ
ในควำมเป็นระบบล�ำโพงที่มีเทคโนโลยีระดับสูง ทว่ำระดับ

รำคำนั้นสำมำรถจับต้องได้ ซื้อหำมำครอบครองด้วยควำม
คุ้มค่ำต่อรำคำ 

อิเมจ ซีรีส ์กอปรด้วยระบบล�ำโพงแบบตั้งวำงพื้น 
(Tower) จ�ำนวน 2 รุ่น และแบบวำงขำตั้ง (Bookshelf) 
จ�ำนวน 3 รุ่น โดยมี Image T6 เป็นรุ่นท็อปสุด รองลง
มำก็คือเจ้ำ Image T5 ที่ก�ำลังจะได้พูดถึงถัดจำกนี้ลงไปก็
จะเป็นระบบล�ำโพงแบบวำงห้ิงของซีรีส์ อันได้แก่ Image 
B6, Image B5 และ Image B4 ที่เป็นแบบ Compact 
Bookshelf ซึ่งถูกออกแบบให้เหมำะเจำะกับกำรใช้งำนใน
ห้องทีม่พีืน้ทีต่ัง้วำงไม่มำกนกั อย่ำงเช่นในคอนโดฯ หรอืว่ำ
อพำร์ทเมนท์ อะไรท�ำนองนี ้โดยยงัคงไม่สญูเสยีสมรรถนะ
ในควำมเป็นอิเมจ ซีรีส์ นอกจำกนี้ก็จะมีรุ่น Imagine C5 
และ C4 ที่เป็นล�ำโพงเซ็นเตอร์ และปิดท้ำยด้วย Imagine 
S5 ล�ำโพงเซอร์รำวน์ดที่มีระบบกำรท�ำงำนเป็นแบบ 
Bipole/Dipole

ความโดดเด่นของอิเมจ ซีรีส์

ดูจะเป็นเอกลักษณ์ส�ำหรับ PSB ที่ได้ท�ำกำรออกแบบ
ระบบล�ำโพงแทบจะทุกรุ ่นให้เป็นแบบ “แผงหน้ำแคบ” 
แทบจะมีควำมกว้ำงพอดิบพอดีกับขนำดของมิดเรนจ์หรือ
ว่ำวูฟเฟอร์ ซึ่งกำรออกแบบตัวตู้ล�ำโพงชุดอิเมจ ซีรีส์ นี้ก็
เรียกได้ว่ำ มำในแบบฉบับรูปทรงสูงเพรียวบำง-แผงหน้ำ
แคบ-แต่ลึกเรียว ในท�ำนองเดียวกับ Synchrony Series 
ท�ำให้ไม่ต้องสูญเสียพื้นที่ตั้งวำงมำกนัก ลงตัวได้กับห้อง
หับที่มีขนำดกะทัดรัด ส�ำหรับรองรับกับทั้งกำรดูหนังและ
ฟังเพลง ซึ่งจะว่ำไปแล้ว PSB นั้นนับเป็นหนึ่ง “หัวหอก” 
ของวทิยำกำรด้ำนนีม้ำแต่แรกเริม่ (รปูทรงเพรยีวบำง-แผง
หน้ำแคบ แต่ลึก) 

นอกจำกอิเมจ ซีรีส์ จะเป็นแบบ “แผงหน้ำแคบ” ที่มี
ข้อดีอยู่ตรงที่ “ลด” พื้นที่ของกำรเกิดอำกำรอย่ำงที่เรียก
ว่ำ “early diffraction” โดยไม่จ�ำเป็นได้เป็นอย่ำงดี ซึ่งเมื่อ
ผสำนร่วมกับกำรเลือกใช้ไดรเวอร์ (โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง     

*PSB นั้นเป็นเนมแบรนด์ของระบบล�ำโพงชื่อดังจำกแคนำดำ ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.1972 โดยน�ำเอำอักษรตัวแรกของชื่อผู้ก่อตั้ง “Paul Barton” มำรวมกับ
ชื่อของภรรยำ “Sue” และนำมสกุลของเขำ “Barton” ด้วยจุดมุ่งหมำยในกำรก่อตั้งบริษัทเพื่อกำรออกแบบ-ผลิตระบบล�ำโพงคุณภำพสูงเป็นส�ำคัญ จำก
ประสบกำรณ์ควำมเป็นนักดนตรี (ไวโอลิน) ตั้งแต่วัยเด็ก ท�ำให้เขำทรำบดีว่ำ “ระบบล�ำโพงธรรมดำๆนั้นมิอำจส่งมอบควำมถูกต้องและเป็นธรรมชำติ
แห่งเสียงดนตรีออกมำได้” เขำจึงได้เริ่มออกแบบ-สร้ำงระบบล�ำโพงของเขำเองขึ้นมำตั้งแต่ครั้งก�ำลังศึกษำอยู่ชั้น High School (แล้วขำยให้กับนักศึกษำ
มหำวิทยำลัยใน Waterloo) จำกควำมมุ่งมั่นและทุ่มเทอย่ำงมำกของ Paul Barton ผู้เป็นทั้ง Founder และ Chief Designer สืบทอดมำจนปัจจุบัน กระทั่ง
ทุกวันนี้ PSB ก็ได้เข้ำมำเป็นส่วนหนึ่งในเครือ Lenbrook Group (เช่นเดียวกับ NAD)
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วูฟเฟอร์ และ/หรือ มิดเรนจ์/วูฟเฟอร์) ที่มีขนำดไม่ใหญ่โต
นัก ท�ำให้ได้ผลดีทั้งในแง่ควำมฉับไวในกำรตอบสนองต่อ
สัญญำณ พร้อมๆกับกำรได้มำซึ่ง “เนื้อเสียง” โดยรวมที่มี
ควำมสมดุลกลมกลืนกัน (อย่ำงเป็นธรรมชำติ) มำกที่สุด 

เพรำะว่ำ “ขนำด” ของไดรเวอร์ (วูฟเฟอร์ และ/หรือ 
มิดเรนจ์/วูฟเฟอร์) ที่พอเหมำะจะสำมำรถท�ำหน้ำที่ขับขำน
ควำมถี่เสียง ครอบคลุมตั้งแต่ช่วงย่ำนเสียงต�่ำข้ึนไปจนถึง
ช่วงย่ำนเสียงกลำงและกลำง-สูงได้ดี ซึ่งส่งผลให้สำมำรถ 
“ประสำน” สมัพนัธ์กำรท�ำงำนทีด่ร่ีวมกบัทวทีเตอร์ทีร่บัภำระ
หน้ำที่ขับขำนช่วงย่ำนเสียงกลำง-สูงขึ้นไป จนถึงช่วงย่ำน
เสียงสูงได้อย่ำงเป็นเนื้อเดียวกัน อีกทั้งจำกศึกษำอย่ำงลึก
ซึ้งท�ำให้พบว่ำ กำรออกแบบตัวตู้ล�ำโพงให้มีแผงหน้ำที่แคบ 
(แต่ลกึเข้ำไป) แทบจะพอดกีับขนำดของไดรเวอร์ มิดเรนจ/์
วูฟเฟอร์ที่ใช้ จะส่งผลดีต่อกำรส่งมอบ “อิเมจเสียง” ที่โดด
เด่นกว่ำธรรมดำ

เนือ่งมำจำกว่ำ กำรแผ่กระจำยคลืน่เสยีงทีไ่ดรเวอร์นัน้
ขบัขำนออกมำในขณะท�ำงำน (เมือ่เทียบกบัระบบล�ำโพงท่ีมี
แผงหน้ำตวัตูก้ว้ำง) จะพบว่ำคลืน่เสยีงทีแ่พร่กระจำยออกมำ
จำกไดรเวอร์ มิได้ไปตกกระทบท่ีบริเวณแผงหน้ำตัวตู้ส่วน
เกิน (ซึ่งกว้ำงใหญ่เกินไป) แล้วสะท้อนออกไป จึงไม่ส่งผล                                                          
กระทบต่อคณุภำพเสยีงในแง่ของกำรเกดิ “early diffraction” 
ที่ไปหักล้ำง-ลดทอน หรือเสริม-เพิ่มบำงควำมถี่เสียงจน
ท�ำให้ขำดควำมสมดุลของเสียงโดยรวม อีกทั้งระบบล�ำโพง
ที่มีแผงหน้ำตัวตู้กว้ำงนั้นยังท�ำให้ค่ำองศำของเฟสเสียงมี
สภำพเปลี่ยนแปลงไปจำกควำมเป็นจริง สภำพกำรบ่งบอก 
อิเมจเสียงจึงถูก “เบี่ยงเบน” ไปไม่ถูกต้องแท้จริงอย่ำงที่
ควรจะเป็นอีกด้วย

ด้วยเหตุและผลดังกล่ำวข้ำงต้น PSB จึงได้ยึดม่ันใน
แนวทำงและหลักกำรดังกล่ำว ทั้งยังได้ประสำนกับกำร   
คดัสรรอปุกรณ์ใช้งำนทีม่คีณุภำพระดบัสงูและมเีทคโนโลยี
อันทันสมัย เรำ-ท่ำนจึงได้เห็นโครงสร้ำงตัวตู้ล�ำโพงทุกรุ่น
ในชดุอเิมจ ซรีส์ี นีม้รีปูทรงทีล่ะม้ำยคล้ำยคลงึกบัรปูทรงตวั
ตู้ล�ำโพงในชุดอิเมจิน ซีรีส์ ซึ่งก็ได้รับกำรส่งมอบเทคโนโลยี
จำกซินโครนีย์ ซีรีส์ มำก่อนหน้ำน้ีแล้ว ด้วยแผงหน้ำตัว
ตู ้ที่ถูกออกแบบให้แคบ-แทบพอดีกับขนำดของไดรเวอร์      
(วูฟเฟอร์ และ/หรือ วูฟเฟอร์/มิดเรนจ์) ที่เลือกใช้แล้วลึก
ยำวเข้ำไปทำงด้ำนหลัง (เพื่อคงไว้ซึ่งปริมำตรตัวตู้ที่เหมำะ
สมกับมิดเรนจ์/วูฟเฟอร์ที่เลือกใช้) 

ทั้งนี้ผนังตัวตู้ทั้ง 6 ด้ำนของระบบล�ำโพงในชุดอิเมจ     
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ซีรีส์ ล้วนได้รับกำรขึ้นรูปจำกวัสดุพิเศษที่เป็น MDF Board 
หนำ 3 ม.ม. มำผนึกซ้อนเข้ำด้วยกันถึง 7 ชั้นด้วยกำว 
พิเศษ ท�ำให้แต่ละช้ันบำงๆของแผ่นบอร์ดที่มำผนึกซ้อน
เข้ำด้วยกันนั้นถูกยึดตรึงอย่ำงสนิทแนบแน่นมำก กลำย
เป็นผนังที่มีควำมหนำรำว 1-1/8 นิ้ว ซึ่งมีควำมแข็งแกร่ง
สูง ส่งผลช่วยในกำรควบคุมแรงสั่นสะเทือนได้อย่ำงน่ำทึ่ง 
นอกจำกนี้แผงหน้ำตัวตู้รวมทั้งแผงหลังตัวตู้ล�ำโพงในชุด
อิเมจ ซีรีส์นั้นยังใช้วัสดุเอ็มดีเอฟ บอร์ด ที่มีควำมหนำถึง 
1.5 น้ิวกันเลยทีเดียว กับทั้งยังผสำนร่วมกับ “กำรค�้ำยัน” 
อย่ำงถี่ถ้วน-ละเอียดลออต่อต�ำแหน่งกำรค�้ำยัน กระทั่ง
ไม่ก่อให้เกิดจุดวิกฤติใดๆในขณะที่มิดเรนจ์/วูฟเฟอร์ก�ำลัง
ท�ำงำน ส่งผลให้ผนังตัวตู้ของระบบล�ำโพงในชุดอิเมจ ซีรีส์ 
นั้นไร้ซ่ึงกำรเติม-แต่งสีสันลงไปในน�้ำเสียงได้อย่ำงแท้จริง 
(coloration-free) 

นอกจำกนี้ในส่วนของแผงหน้ำตัวตู้ยังมีลักษณะที่โค้ง
มนแบบ compound-curved ในทำงแนวดิ่งชนิดไร้รอย
ต่อ (seamless) ก่อให้เกดิผวิหน้ำทีเ่นยีนเรยีบสม�ำ่เสมอ จงึ  
ให้ผลดใีนแง่ทีว่่ำ “ส่วนทีโ่ค้งมน” ของแผงหน้ำตวัตูม้สีภำพ
เสมือนเป็น “เลนส์เสียง” ช่วยท�ำหน้ำที่กระจำยแนวเสียง
ที่แผ่ออกมำจำกตัวขับเสียงให้มีควำมสม�่ำเสมอยิ่งขึ้นใน
ทำงแนวดิ่ง (ที่มักจะพบว่ำเป็นจุดอ่อนด้อยของทิศทำงกำร 
กระจำยเสยีงในระบบล�ำโพงโดยท่ัวไป) กำรรบัรูร้ำยละเอยีด
ต่ำงๆรวมทัง้อเิมจเสยีงในทำงแนวดิง่จำกระบบล�ำโพงในชดุ

อเิมจ ซรีส์ี จงึเด่นชดักว่ำธรรมดำ 
ทั้งนี้ทั้งนั้นโครงสร้ำงตัวตู ้ของ
ระบบล�ำโพงในชดุอเิมจ ซรีส์ี นีย้งั                                                            
ผ่ำนกำรควบคมุกำรประกอบชิน้ส่วน-                                                       
โครงสร้ำงต่ำงๆด้วยคอมพิวเตอร์
ที่มีควำมละเอียดแม่นย�ำสูงเทียบ
เคียงได ้กับงำนฝ ีมือของช ่ำง          
ผู้ช�ำนำญกันเลยทีเดียว

รูปลักษณ์

Image T5 เป็นระบบล�ำโพง
แบบตั้ ง วำงพื้น โดยตรงทรง 
Tower แบบ 2.5-ทำง 3-ตัวขับ
เสียง ระบบกำรท�ำงำน Bass 
Reflex ท่อเปิดด้ำนหน้ำ ก�ำหนด
จุดตัดแบ่งช่วงควำมถ่ีเสียงเอำ

ไว้ที่ 1,800 และ 800 เฮิทซ์ โดยมีมิติขนำดตัวตู้ภำยนอก 
สูงxกว้ำงxลึก เท่ำกับ 936x214x325 ม.ม. ปริมำตรภำยใน
อยูท่ี ่40.2 ลติร และ น�ำ้หนกัตวัประมำณ 16.6 กโิลกรมัต่อ
ข้ำง ทั้งนี้ Image T5สำมำรถครอบคลุมควำมถี่ตอบสนอง  
ได้ในช่วง 35-23,000 เฮทิซ์ ±3 ดบี ี(บนแนวแกน) ค่ำควำม
ไวเสียง 90 ดีบี (ห้องฟังทั่วไป) ค่ำควำมต้ำนทำน (ปกติ) 
8 โอห์ม รองรับก�ำลังขับที่เหมำะสมได้ตั้งแต่ 20-200 วัตต์ 

ไดรเวอร์ที่เลือกใช้ใน Image T5 เป็นแบบ Clay/
Ceramic Filled Polypropylene Cone ขนำด 5-1/4 นิ้ว
หรอื 133 ม.ม.จ�ำนวน 2 ตวัท�ำงำนร่วมกนั ซึง่ส่วนขอบรอบ
ตัวกรวยล�ำโพงนั้นเป็นยำงธรรมชำติ (Rubber Surround) 
มีควำมทนทำนให้ควำมยึดหยุ่นตัวได้สูง สำมำรถซึมซับ-
สลำยแรง-พลงังำนจำกกำรสัน่ไหวของตวักรวยได้เป็นอย่ำง
ดี ช่วยให้ช่วงจังหวะกำรขยับขับเคลื่อนตัวกรวยล�ำโพงนั้น                                              
ได้รับกำรลดทอนจำก “คลื่นสะท้อนย้อนกลับ” อันจักก่อ
สภำพตัวกรวยสูญเสียรูปทรงในขณะท�ำงำน (cone break-
up) ลงได้เป็นอันมำก

ในขณะทีท่วทีเตอร์นัน้เป็นแบบ Titanium Dome ขนำด 
1 นิว้ หรอื 25 ม.ม. ซึง่ใช้ระบบแม่เหลก็ทีเ่ป็น Neodymium 
พร้อมสำรเหลว Ferrofluid ช่วยระบำยควำมร้อนวอยซ์คอยล์ 
ในขณะท�ำงำน ขณะเดียวกันก็ยังช่วยรักษำศูนย์ให้กับ   
วอยซ์คอยล์มิให้กวัดแกว่ง-เฉไฉขณะส่ันไหวด้วยควำมเร็ว
สูงอีกด้วย นอกจำกนี้ Image T5 ยังมี Acoustic Filter   
ซึ่งเป็นแผงรูปโค้งเล็กๆติดตั้งอยู่ด้ำนหน้ำตัวไททำเนียม  
โดมทวีทเตอร์ เพื่อท�ำหน้ำที่เสมือนเป็น “เลนส์เสียง” ช่วย
กระจำยควำมถี่สูงๆบริเวณส่วนยอดของตัวโดมทวีทเตอร์ 
(ซึ่งมีค่ำเฟสที่เปล่ียนแปลงไปจำกบริเวณส่วนตัวโดม) มิ    
ให้พุ่งเข้ำสู่หูผู้ฟังโดยตรง ช่วยให้ช่วงควำมถี่เสียงสูงๆที่รับ
ฟังมีควำมเที่ยงตรงและชัดเจนในรำยละเอียด 

ทัง้นีว้สัดไุททำเนยีม (Titanium) นัน้ได้ชือ่ว่ำ เป็นโลหะธำตุ                                                                               
ที่มีควำมแข็งแกร่งเป็นเลิศ ทั้งยังมีมวลต�่ำ (น�้ำหนักเบำ) 
เมือ่น�ำมำท�ำเป็นวัสดตุวัโดมทวีทเตอร์จึงสำมำรถตอบสนอง                      
กับช่วงย่ำนควำมถี่เสียงสูงๆได้อย่ำงฉับไว ไร้กำรบิดเบือน                              
เบี่ยงเบน ด้วยว่ำในช่วงควำมถี่สูงๆนั้น ตัวโดมทวีทเตอร์                                                                                        
จะต้องสั่นไหวนับเป็นหลำยหมื่นรอบต่อวินำที (เฮิทซ์) วัสดุ
ตัวโดมที่ดีจึงต้องมีค่ำควำมคงตัวทำงโครงสร้ำงที่สูงมำกๆ 
ทั้งยังต้องไม่สะสมพลังงำนกำรสั่นไว้ในตัวอีกด้วย 

ซึ่งหำกว่ำตัวโดมทวีทเตอร์ไม่แข็งแกร่งเพียงพอ เมื่อ
ต้องสั่นไหวอย่ำงรวดเร็วหลำยหมื่นเฮิทซ์ในแต่ละวินำที ก็
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จะเกิดลักษณะของ “ระลอกคลื่น” สั่นไหวที่วิ่งย้อนกลับไป-
กลับมำบนผิวตัวโดมทวีทเตอร์ จนสั่นระรัวมั่วไปหมด ขำด
ควำมเที่ยงตรงของกำรตอบสนองควำมถี่เสียง ดังนั้นวัสดุ      
ไททำเนียมจึงเป็นค�ำตอบที่เหมำะสมยิ่งนัก ส�ำหรับกำรน�ำ
มำท�ำเป็นตัวโดมทวีทเตอร์ในปัจจุบัน

ซึง่ในส่วนของไดรเวอร์ทีเ่ป็นแบบ Clay/Ceramic Filled 
Polypropylene Cone นัน้กม็คีณุสมบตัทิีด่ใีนด้ำนควำมเบำ 
ท�ำให้ได้รบัผลประโยชน์ในด้ำน “ควำมฉบัไว” ของอตัรำเร่ง, 
ควำมสมำนเสมอในช่วงจังหวะเวลำ เม่ือจับมำท�ำงำนร่วม
กับทวีทเตอร์ ไททำเนียม โดมที่เบำหวิวจึงสำมำรถลดกำร
เบี่ยงเบนทำงค่ำเฟสเสียง ควำมถี่ช่วงย่ำนเสียงกลำง-สูงที่
ได้จึงมีคุณภำพ-ควำมเที่ยงตรงมำกยิ่งขึ้น

สรรพคุณ

บอกกล่ำวกันอย่ำงไม่เกินจริงเลยว่ำ Image T5 น้ัน
มีสมรรถนะทำงเสียงที่ “น่ำทึ่ง” มำกต้ังแต่แรกฟัง ทั้ง
ในด้ำนควำมกลมกล่อม นวลเนียน ละเมียด ละมุนละไม
ของเสียง รวมถึงสมรรถนะกำรถ่ำยทอด-บ่งบอกสภำพ                
อิเมจและซำวน์ดสเตจที่สำมำรถให้กำรรับรู้ถึงสภำพเสียง
ที่นอกจำกจะแผ่กว้ำง จนสำมำรถสร้ำงควำมรู้สึกโอบล้อม
ของบรรยำกำศเสียงแล้ว ยังถอยลึกเข้ำไปหลังต�ำแหน่ง
ตั้งวำงระบบล�ำโพงเป็นปริมณฑลเสียงอยู่หลังต�ำแหน่งต้ัง
วำงล�ำโพง สำมำรถจ�ำแนกแยกแยะแถวชั้นของต�ำแหน่ง
ชิ้นดนตรีได้อย่ำงมีอำณำบริเวณเป็นอิสระ ปรำศจำกกำร
เบียดบัง กลบทับกัน ทั้งยังอบอวลด้วยมวลอำกำศรำยรอบ
ของสภำพบรรยำกำศเสียง

สรรพเสียงที่ Image T5 ถ่ำยทอดออกมำนั้น สำมำรถ
ส่งมอบกำรผดุโผล่ของรำยละเอยีดเสยีงระยบิระยบั รวมทัง้
สัญญำณเสียงฉับพลันได้อย่ำงทันทีทันใด ให้ควำมจะแจ้ง-
สดใส พร้อมกำรเปิดโปร่ง-โล่งกระจ่ำง ไร้สภำพ “หมอกควนั” 
ปกคลุม ยิ่งกว่ำนั้นยังให้กำรจ�ำแนกแยกแยะลักษณะเสียง
จ�ำเพำะ-เฉพำะตัวของแต่ละเสียง (Timbre) ได้เป็นอย่ำงดี 
ลักษณะเสียงโดยรวมมีมวลมีน�้ำหนักให้ควำมเป็นตัวเป็น
ตนของทุกสรรพเสียง ช่วงย่ำนควำมถี่เสียงต�่ำนั้นแผ่ใหญ่                                                       
หนักแน่น มีเรี่ยวแรง ให้น�้ำหนัก-แรงปะทะของเสียง
ได้อย่ำงน่ำตื่นใจ ในขณะเดียวกันก็ให้ควำมกระชับฉับไว
ในจังหวะจะโคน ทั้งยังสำมำรถท้ิงทอดตัว-ยืดขยำยลงไป
ได้ลึกมำก 

ลกัษณะน�ำ้เสยีงของ Image T5 ในด้ำนกำรตอบสนอง       

ควำมถี่ เสียงกลำง-สูงนั้นให ้ควำมกลมกลืนต่อเนื่อง                                                          
นวลเนียนเป็นเนื้อเดียวกัน สดใส สะอำด มีมวลมีน�้ำหนัก 
(แรงกระทบ-ปะทะ) ให้ควำมมตีวัตน มลีมหำยใจ พร้อมด้วย
ควำมคกึคกั กระฉบักระเฉง ไม่โฉ่งฉ่ำง ฟังแล้วสดชืน่-เร้ำใจ 
ช่วงย่ำนควำมถ่ีเสียงกลำงนัน้มคีวำมอวบอิม่-ฉ�ำ่ชุม่ไม่แหบ
แห้ง ให้ควำมเป็นตัวตนของเสียงที่ดีมำก รับฟังเสียงหมู่
เคร่ืองสำย (ไวโอลิน-วิโอลำ-เชลโล) ได้น�้ำหนัก-เนื้อหนัง
ของเสียงอย่ำงสมจริง

ในขณะทีช่่วงย่ำนควำมถ่ีเสียงสูงให้ควำมพละพล้ิว เตม็
เป่ียมด้วยชวีติชวีำ และยดืขยำยปลำยหำงเสยีงออกไปได้ไกล
มำก ไม่มีกำรอัดอั้น หรือโรยตัว (roll-off) อย่ำงรวดเร็ว
จนหดห้วน หำงเสียงสูงๆอย่ำงฉิ่ง-ฉำบ-เหล็กสำมเหล่ียม   
ไไไwให้ควำมกังวำน-ทอดตัวได้ยำวไกล มีควำมพละพลิ้ว
ลอยตัว บ่งบอกเสียงลมพ่น-กัดหูน้อยๆของเครื่องดนตรี
ประเภท Brass และเสียงลมเป่ำ-เป็นละอองของเครื่อง
ดนตรีประเภท Woodwind ได้อย่ำงสมจริง 

ทั้งนี้เจ้ำ Image T5 ดูจะ “ชอบ” ที่จะถูกตั้งวำงให้ “หนี
ห่ำงจำกผนัง” ทุกด้ำน เพื่อหลีกเล่ียงเสียงสะท้อนจำก
บริเวณรอบข้ำง.....จึงจะส�ำแดงสมรรถนะทำงเสียงออก
มำได้ดีอย่ำงที่บอกกล่ำวข้ำงต้น อีกทั้งขอให้คุณ “ใจเย็นๆ” 
ในกำรค่อยๆยก ค่อยๆขยับ ปรับเลื่อนต�ำแหน่งในกำรตั้ง
วำงเจ้ำ Image T5 ในห้องฟัง รับรองว่ำจะได้รับ “สิ่งดีที่สุด” 
จำก Image T5 อย่ำงเบิกบำนหัวใจ

อกีทัง้ขอแนะน�ำว่ำ ควรตัง้วำง Image T5 ในแบบหน้ำ
ตรงหรอืให้ผนงัตวัตูข้นำนกบัผนงัห้องด้ำนข้ำง มำกกว่ำทีจ่ะ
โท-อนิ (toe-in) หรอืวำงเฉยีงเอยีงสอบหน้ำตวัล�ำโพงเข้ำหำ
กัน อันจักได้มำซึ่งลักษณะ “สนำมเสียง” ที่กว้ำงขวำง แผ่
ใหญ่ กระจำยตวั (Spacious) มกีำรโอบล้อมของบรรยำกำศ
รำยรอบ (Ambience) ให้ควำมรูส้กึถงึควำมถอยลกึเข้ำไปใน
เวทีอย่ำงชัดแจ้ง พร้อมด้วยควำมลึกของเวทีเสียงที่เด่นชัด
และนิ่งสนิท ไม่ไหวตัววูบวำบแกว่งไปมำ 

ทิ้งท้ำยไว้ส�ำหรับใครก็ตำมที่มองหำระบบล�ำโพงแบบ
ตั้งวำงพื้นโดยตรง ที่ให้สมรรถนะได้ครบเครื่องทั้งคุณภำพ
เสียง, อิเมจ และซำวน์ดสเตจ ในระดับรำคำที่คว้ำมำ   
ครอบครองได้สบำยๆ อีกทั้งยังง่ำยดำยในกำรขับขำน-     
ใช้งำน (ไม่กินก�ำลังขับ-ไม่เลือกแอมป์) รับรองว่ำ Image 
T5 จักไม่ท�ำให้ผิดหวังเป็นแม่นมั่น นี่คืออีกหนึ่งตัวเลือกที่
คุณต้องลองฟัง...สักครั้งให้จงได้ครับ
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I n • H o u s eTest ■

   
อธิวัฒน์

NHT SuperZero 2.0 Mini Monitor
ที่ จ ะ ส ร้ า ง บ ร ร ทั ด ฐ า น ใ ห ม่ ใ ห้ กั บ ว ง ก า ร  ( อี ก ค รั้ ง )

หลังจากที่เงียบหาย ไม่มีสินค้าใหม่ๆออกมาพัก
ใหญ่ๆ NHT หรอื Now Hear This ผูผ้ลติล�าโพง
ระดับ High-End ที่ไม่ High Price ก็เริ่มขยับ
ตวัเตรยีมการออก Line Up ใหม่ๆออกมาสร้าง

ความฮือฮาในตลาดอีกครั้งหนึ่ง
หน่ึงในน้ันคือ การกลับมาอีกคร้ังของล�าโพง Mini 

Monitor ระดับต�านานที่โด่งดังท่ีสุดในโลกรุ่นหนึ่ง ล�าโพง
ที่ท�าให้ช่ือของ NHT โด่งดังในฐานะ High-End ที่ไม่ 
High Price ล�าโพงเล็ก ราคาประหยัดที่ได้รับการยกย่อง
จาก Stereophile ว่าเป็นล�าโพงราคา 250.-เหรียญ ที่            

ให้ประสิทธิภาพที่เทียบได้กับล�าโพงราคา 3,000.-เหรียญ
อย่างสบาย

หากใครจ�าได้ เมื่อหลายปีก่อน Corey Greenberg  
นักวิจารณ์ฝีปากกล้าแห่ง Stereophile ซึ่งเป็นคนแรกๆที่
น�าเอาเครื่องเสียงราคาไม่แพงหลากหลายรุ่นมาวิจารณ์ใน
หนังสือเล่มนี้ ท�าให้หนังสือ Stereophile เริ่มเป็นที่นิยมใน
วงกว้างขึ้น และ NHT SuperZero รุ่นแรกก็ถือว่าเป็นหนึ่ง
ใน “ของไม่แพง” ที่สร้างความฮือฮาเป็นอย่างยิ่ง เพราะตา 
Greenberg ชมเอาไว้อย่างสุดๆก็ว่าได้ว่าเป็นล�าโพงเล็กที่       
ให้เสียงที่น่าทึ่งมากๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวทีเสียงที่                 

N e w  P r o d u c t s
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ยิ่งใหญ่ กว้าง เป็นสามมิติ ความเป็นดนตรีที่สูงยิ่ง และที่
ส�าคัญคือความคุ้มค่าที่เหลือคณา น่ันก็ท�าให้ SuperZero 
2.0 กลายเป็นสุดยอดล�าโพงเล็กยอดนิยมที่ขายดีท่ีสุดของ 
NHT ไป โดยต่อๆมา SuperZero ก็มีการพัฒนาต่อยอดไป
เรื่อยๆ เป็นรุ่น SB1 และล่าสุดก็ Absolute Zero ซึ่งถือว่า
เป็นรุ่นหลานที่ก็ประสบความส�าเร็จไม่แพ้กัน

แต่ต�านานก็คือต�านานครับ หลังจากหยุดผลิตไปหลาย
ปี NHT ก็ทนต่อเสียงเรียกร้องไม่ไหวครับ เพราะค�าเรียก
ร้องอยากได้ล�าโพงเล็กๆเสียงดี ที่มีราคาต�า่กว่า Absolute 
Zero นั้น ก็มีมากมายทีเดียว จนในที่สุด NHT ก็ตัดสินใจ                    
ผลิต SuperZero ขึ้นมาใหม่อีกครั้ง แต่ไหนๆก็ไหนๆ
แล้ว จะท�าขึ้นมาใหม่ทั้งทีก็ขอให้มีการปรับปรุงกันเพื่อ                                                       
ให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นไปอีกระดับ คุ้มค่าไปอีกระดับ

ผลก็คือ SuperZero 2.0 รุ่นนี้นี่เอง
โดยกลับมาครั้งนี้  V.2.0 ปรับปรุงใหม่ในหลายจุดเพื่อ

ให้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิม ตอบสนองดีขึ้น เสียงเบสส์ 
ดีขึ้น แต่ยังคงความมหัศจรรย์ของล�าโพงรุ่นเดิมไว้อย่าง
ครบครัน ไม่ว่าจะเป็นเวทีเสียงท่ีกว้างขวางเป็นอิสระ ลึก
ถอยหลังลงไปเป็นชั้นๆ เหมือนดูภาพสาม-มิติ อิเมจ ที่ชัด
และมีขนาดที่สมจริงให้วงดนตรีราวจับต้องได้ กับน�้าเสียง  
ที่เป็นธรรมชาติ สะอาด เที่ยงตรง เป็นธรรมชาติ

NHT SuperZero 2.0 ใช้วฟูเฟอร์ใหม่ขนาด 4.5 นิว้ ยดึมัน่                                                                          
กับการใช้กรวยกระดาษ ขอบโฟม เพ่ือการตอบสนอง
ที่ราบเรียบ สะอาด เป็นธรรมชาติและไม่กินวัตต์มาก              
แม้ใช้ระบบตูปิ้ด ในขณะทีไ่ด้ข้อดขีองล�าโพงตูปิ้ด คอืให้เบส
ส์ทีเ่ทีย่งตรง ความเพีย้นต�า่ จดัวางง่าย ตวัไดรเวอร์พฒันา 
ให้ดีขึ้น ช่วงชักลึกขึ้นเพื่อการตอบสนองเสียงเบสส์ที่ดีกว่า
เดิม สามารถฟังเพลงได้หลากหลายขึ้นมาก 

ทวีทเตอร์โดมผ้าอาบน�้ายาให้เสียงแหลมท่ีนุ่มนวล
สะอาด เป็นธรรมชาตอิย่างทีห่าได้ยาก โดยไดรเวอร์ทัง้สอง
ท�างานร่วมกันโดยมีภาคครอสส์โอเวอร์ ที่ออกแบบอย่าง
พิถีพิถันเพื่อการท�างานที่ทรงประสิทธิภาพ

ตัวตู้ยังคงงดงามด้วยผิว High Gloss Black ที่งดงาม 
ขนาดตู้กะทัดรัด สวยงาม ประณีตกว่ารุ่นแรกด้วยการผลิต
แบบพ่นสีระดับเดียวกับเปียนโน (รุ่นเก่าเป็นการแปะผิว
ด้วยแผ่นพลาสติคสีด�า) แข็งแรงด้วยการคาดโครงภายใน
อย่างแน่นหนา ขั้วต่อด้านหลังแบบไบน์ดิง โพสท์ ชุบทอง 
พร้อมจุดยึดขาแขวนแบบเกลียวมาตรฐาน Omni Mount  
ให้คุณเลือกแขวนใช้งานได้โดยสะดวก

รายละเอียดทางสเปค

ระบบ: ตู้ปิดสอง-ทาง ความจุ 2.4 ลิตร
ขนาด: (9") 228.4mm x (5.5") 139mm x (5") 

127.7mm
ตอบสนองความถี่: 85-20,000 Hz (-3db)
น�้าหนัก: 2.6 Kg
ทวีทเตอร์: 1 นิ้ว โดมผ้า
วูฟเฟอร์: 4.5 นิ้ว กรวยกระดาษขอบโฟม
ความไว: 86 ดีบี
ก�าลังขับแนะน�า: 20-75 วัตต์
ความาต้านทาน: ปกติ 8 โอห์ม ต�่าสุด 5.5 โอห์ม
ครอสส์โอเวอร์: 2 kHz, 12db Oct.
ทัง้หมดก็คอืความยอดเยีย่มของล�าโพงรุน่นีท้ีท่าง NHT 

ม่ันใจกับมันมาก เพราะอย่างน้อยๆ นี่ก็คือล�าโพงที่ก�าลัง
ขายดีที่สุดของ NHT ครบเครื่องไม่ว่าจะใช้งานดูหนัง หรือ
ฟังเพลง ก็เยี่ยมทั้งนั้นครับ

In-House Test 

หลังจากที่ SuperZero เข้ามาที่เราเพียงวันเดียว ผม
เองซึ่งตื่นเต้นกับการมาถึงของล�าโพงรุ่นนี้มากๆ ก็อดไม่
ได้ที่จะน�ามาฟังทดสอบกันให้จงได้ครับ 

แรกเลยทีไ่ด้แกะกล่องออกมา หลายๆคนทีไ่ด้เห็นก็ต้อง
บอกว่างานสวยมากๆ ตวัตูย้งัคงท�าเป็น High Gloss Black 
ที่สวยงามตามแบบของ NHT อยู่ แต่หากเทียบรุ่นเดิมจะ
เห็นได้ว่า รุ่นเดิมนั้นใช้ลักษณะการท�าผิวด้วยการปิดแผ่นวี
เนยีร์สดี�าเงาในทกุด้าน ซึง่ท�าให้มรีอยต่อตามขอบมมุ ส่วน
รุ่นใหม่เป็นการพ่นสีเคลือบแบบเดียวกับ Classic Series 
รุ่นอ่ืนของ NHT ซึ่งดูๆไปก็สวยไปคนละแบบ ที่แน่ๆของ 
2.0 มีความเงางามสวยกว่าค่อนข้างมาก

จุดที่สองที่เห็นการเปลี่ยนแปลงแน่นอนคือ วูฟเฟอร์
กรวย 4.5 นิ้ว ที่มีความแตกต่างจากของเดิมพอสมควร 
แม้จะเป็นกรวยกระดาษเหมือนกัน แต่ผิวของรุ่นใหม่ 2.0 
จะเป็นผิวเรียบกว่าของเดิมซึ่งผิวออกจะเป็นลายหยาบๆ
หน่อยนงึ ตวักรวยของรุน่ใหม่ก็ดจูะมคีวามลึกมากกว่า ซึง่ก็
หมายความว่าช่วงชกัของรุน่ใหม่มมีากกว่า อนัอาจจะมสิีทธิ
ว่าเสียงเบส์รุ่นใหม่น่าจะมีมากขึ้น ดัสแค็บของรุ่นใหม่ก็ไม่
เหมือนรุ่นเก่าที่ออกจะมีขนาดใหญ่กว่า ในขณะที่ทวีทเตอร์
นั้น ไม่มีความแตกต่างกันเท่าไหร่ โดยเป็นทวีทเตอร์โดม
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ผ้าชุบน�้ายา ขนาด 1 นิ้ว เหมือนรุ่นเดิม
การท�างานของ NHT SuperZero 2.0 ยังยึดมั่นอยู่

กับระบบตู้ปิดอยู่ ระบบนี้แม้อาจจะต้องการใช้แอมป์ก�าลัง
ขับมากสักหน่อย แต่กับแอมป์ดีๆอย่าง NAD นั้น แค่ 35 
วัตต์ อย่าง NAD C 316BEE ก็สามารถขับออกมาได้อย่าง
เหลือเฟือ ส่วนการทนก�าลังขับนั้นก็หายห่วง แม้จะระบุมา
ว่า 75 วัตต์ แต่พวกเราก็เอา NAD C 375BEE ก�าลัง 150 
วัตต์ เปิดกันเฉยๆสบายๆอัดได้ดังด้วย หรือหากอยาก      
ได้แบบพอดีๆ NAD C 326BEE ก็น่าจะเป็นคู่ที่เหมาะสม
มากทีเดียวครับ

ส่ิงที่ประทับใจแรกเลยกับล�าโพงนี้เมื่อแรกเปิดขึ้นมา
และแม้ยังไม่พ้นเบอร์น-อิน ก็คือ น�้าเสียงที่สะอาด สะอ้าน 
ราบเรียบมาก เสียงจาก 2.0 นั้น ไม่ใสบาง ไม่แห้ง ไม่จ้า                      
อนสิงศ์ทีไ่ด้จากไดรเวอร์ทีห่ายากเหลอืเกนิในล�าโพงปัจจบุนั-
ใช่แล้วครับ ผมหมายถึง กรวยกระดาษ และโดมผ้า สองสิ่ง
นี้อาจจะดูไม่หรูหากจะระบุในสเปค ล�าโพง แต่โทษทีเถอะ      
น�้าเสียงจากวัสดุสองชนิดนี้นั้น เป็นอะไรที่ยังหาวัสดุอื่น
เทียบได้ยากส์จริงๆ เสียงจาก 2.0 จุดมีความน่าฟังมาก 
ใสแต่ไม่แห้ง โปร่งแต่ไม่แห้ง พล้ิวแต่ไม่จัด สะอาด เป็น
ธรรมชาติ ราบลื่น เป็นกลาง

เสียงเบสส์จากล�าโพงตัวแค่นี้คุณคงหวังเบสส์ระดับ
สั่นห้องไม่ได้ แต่สั่นเก้าอี้ได้ไหม-ได้--เพราะมีคนหนึ่งใน
ทีมเราบอกอย่างนั้นจริงๆ ตะแกเขาอาจจะเว่อร์ไปนิด แต่
ผมบอกได้ว่า เบสส์จาก SuperZero 2.0 นั้น มีดีกว่ารุ่น
เดิมอย่างเห็นได้ชัด ในขณะที่รุ ่นเก่านั้น เบสส์จะ Roll 
Off ไปเร็วมาก ว่าง่ายคือ “ไม่มีเบสส์เลย” SuperZero 
รุ่นก่อนนั้น หากจะฟังเอาจริง ต้องมีสับช่วย รุ่นนี้จะว่า
ไปแล้วก็เช่นกัน ผมคงไม่บอกว่า เบสส์ของ SuperZero 
2.0 นั้น ออกมาเป็นลูกๆ แน่นลึกทิ้งตัวเขย่าพื้นห้อง 
แหม ขืนบอกอย่างนั้นก็เกินไปนิด ถ้าคุณต้องการเบสส์
ระดับนั้น หรือใช้งานกับชุดโฮม เธียเตอร์ คุณก็ต้องการ                                                      
สับ-วูฟเฟอร์  มาช่วยอย่างแน่นอนครับ สับ-วูฟเฟอร์ ที่
เราลองแล้วเห็นว่าเข้ากันได้ดี ก็แทบทุกรุ่นของ Velodyne 
ครับ จะเอาประหยัดก็ Impact-10 โน่นเลย หรือจะเอา
เต็มอิ่มหน่อยก็ CHT-8Q หรือ CHT-10Q ครับ กลมกลืน
ลงตัวดีทีเดียว เรียกว่า เซ็ทดีๆ เปิดอยู่ ใครได้ฟังคงไม่เชื่อ
หรอกว่า เสยีงทีไ่ด้ยนินัน้มาจากล�าโพงเลก็ๆแค่ฝ่ามอื บวก                                 
กับสับ-วูฟเฟอร์ ขนาดกลางๆ เพราะมันกลมกลืนกันดี
จริงๆ เนื้อเสียงเป็นเนื้อเดียวกัน ต่อเนื่องกันเหมือนออก
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ยอดเยี่ยม มีบรรยากาศรายล้อม ขนาดชิ้นดนตรีใหญ่เกิน
ตู้ แต่มีขนาดที่สมจริง

ซาวน์ดสเตจ ด้านกว้าง กว้างมากๆ หลุดตู้ไปไกล 
ด้านลึกก็ลึกมากๆถอยหลังไปด้านหลังแบบทะลุห้องไปเลย 
แถมไม่จ�ากัดจุดฟัง Sweet Spot กว้าง ซึ่งจุดเด่นเดิมของ 
SuperZero นั้นคือล�าโพงล่องหน ที่ให้มิติเวทีเสียงเป็น
สาม-มิติอย่างชนิดที่ว่าล�าโพงแพงกว่าหลายเท่าก็ได้ แต่
เกาหัวแกร็กๆ 2.0 นี่ก็เช่นกันครับ เวทีเสียงสุดๆจริงๆใน
ทุกด้านเลย เปิดแล้วเหมือนล�าโพงล่องหนหายไปในบัดดล 
และหากคุณเสริมสับดีเข้าไป ความใหญ่โตของเวทีเสียงก็
จะโอ่อ่าอลังการขึ้นไปอีก เหมือนฟังล�าโพงตั้งพื้นคู่ใหญ่ๆ
ก็ไม่ปานครับ

มาถึงตรงนี้ผมก็ประทับใจกับล�าโพงคู่นี้มากครับ พวก
เราที่นี่หลายๆคนมายืนฟังก็เริ่มมีความรู้สึกอยากจะซื้อไป
ใช้เองสักคู่สองคู่ ก็มันดีซะขนาดนั้นครับ

สรุป 

หลงัจากทีใ่ช้งานฟังล�าโพงคูน่ีไ้ด้นานพอสมควร ผมกม็ี
ความรู้สึกว่า นี่เป็นล�าโพงที่ดีมากๆในการใช้งานที่หลาก
หลาย ไม่ว่าจะดูหนังหรือฟังเพลง (หากดูหนังก็ซื้อเป็นตัว 
5 หรือ 7 ตัว ใช้ตัวมันเองเป็นเซ็นเตอร์ได้เลย) ด้วยขนาด
ที่เล็กนั้น ท�าให้เป็นล�าโพงที่จัดวางง่าย จะวางขา วางห้ิง 
หรอืแขวนกส็ะดวก คณุภาพเสยีงกค็รบเครือ่ง หากฟังเพลง
เรือ่ยๆเพลงพอ็พเพลงร้องก็ใช้ได้เลย หรอือยากจะได้เตม็ๆ 
ก็หาสับมาเสริมอีกสักตัวก็เห็นสวรรค์ร�าไร

สุดท้ายจริงๆ ผมอยากจะบอกคุณๆอีกว่า ทั้งหมด
น่ีประสิทธิภาพที่ผมเล่าให้ฟังอยู่นี่ คุณคิดว่าล�าโพง NHT 
SuperZero 2.0 นั้น น่าจะมีราคาขายอยู่เท่าไหรครับ สอง
หมื่น? หมื่นเก้า? หรือหมื่นห้า? 

ผิดหมดครับ ผมจะขอบอกว่า ล�าโพงที่ยอดเยี่ยมคู่นี้ มี
ราคาขายสุทธิอยู่แค่คู่ละ 7,920.-บาทเท่านั้น

ท่านเชือ่หรอืไม่? ไปลองฟังด้วยตวัเองกนัครบั แล้วท่าน
จะพบว่า “ของดีราคาถูก-มีครับ”

มาจากล�าโพงเดียวกัน เหมือนสับมันล่องหนหายไป และ 
SuperZero 2.0 เบ่งตัวเองกลายเป็นล�าโพงตั้งพื้นขนาด
ใหญ่--เข้ากันได้ดีมากๆทีเดียวครับ

ส�าหรับท่านที่เป็นคนที่ชอบฟังเพลงร้อง เพลงพ็อพ 
แจสส์ สามสี่ชิ้น เบสส์จาก SuperZero 2.0 เดี่ยวๆนั้น
ก็ โอเคเลยนะครับ ไม่แห้งหายไปเร็วเหมือนก่อนแล้ว รุ่น
เก่านัน้แทบไม่มเีลย เหมอืนฟังแต่ล�าโพงกลางแหลมเฉยๆ 
แต่รุ ่นนี้เสียงเบสส์พัฒนาขึ้นมาก จูนเบสส์ให้มีออกมา                  
ให้เพยีงพอทีจ่ะฟังเพลงได้หลากหลายแนวโดยอาจจะไม่ต้อง
พึง่สบั-วฟูเฟอร์กไ็ด้ครบั แถมเป็นเบสส์ทีส่ะอาด เกบ็ตวัเรว็
กระชับ ราบเรียบดี

เสยีงกลางเป็นจดุเด่นสงูสดุของล�าโพงนีท้ีท่�าได้เหมอืน
ล�าโพงทีม่รีาคาแพงกว่าสองสามเท่าตวัอย่างไม่อายใคร เปิด 
โปร่ง โล่ง สะอาด และไม่มคีวามแห้งแล้งใดๆเลย เสยีงร้อง
สุดๆจริงๆ เสียง Patricia Barber เปิด กว้าง หลุดตู้สุดๆ 
ไม่มีอั้นเลย เสียงร้องเป็นธรรมชาติมาก ไม่อ้วน ไม่ผอม 
ไม่เรียว มีขนาดพอเหมาะ โฟคัสเสียงร้องนั้นชัดเป๊ะเลย 
แถมให้ต�าแหน่งความสงูของเสยีงร้องท่ีน่าประทับใจมากๆ 
มากๆจรงิๆ นกัร้องเหมอืนยนืร้อง ชดัเจน รายรอบไปด้วย
บรรยากาศล้นเหลือน่าประทับใจมากๆ 

เสียงแหลม Excellent เยี่ยมยอดมาก อย่าดูถูกโดมผ้า
เดด็ขาดเลยนะครบั จดุเด่นของทวทีเตอร์โดมผ้านัน้คอืการ
ตอบสนองทีร่าบเรยีบ มคีวามเป็นธรรมชาตสิงู จงึไม่แปลก
ท่ีเสยีงแหลมของ SuperZero 2.0 นัน้ เปิดใส กระจ่าง แต่ไม่
สะบดัเสยีรปูเรว็ ไม่จดั ไม่แห้ง ไม่เรยีวเลก็ แต่เป็นธรรมชาติ
สูงมาก รายละเอียดปลายเสียงแหลมเยี่ยม ไม่มียัดเยียด 

ซึ่งทั้งหมดท�าให้โทนเสียงโดยรวมของ SuperZero 2.0 
นั้น เป็นล�าโพงที่ให้ความโปร่งใส กังวาน สะอาด เปี่ยม
ไปด้วยรายละเอียดยิบๆย่อยๆ เสียงกลางสะอาด ชัด       
ตอบสนองความถี่ในย่านนี้ได้ดีเยี่ยม 

มาถึงอิเมจกันบ้าง-ไม่ต้องเดากันล่ะครับ--ล�าโพง
เลก็ๆแบบนี ้มข้ีอดตีรงทีส่ามารถกระจายเสยีงได้เป็นอสิระ
ดี เพราะแผงหน้าเล็ก ไดรเวอร์เล็ก เป็นจุดเด่นที่ท�าให้มัน
เป็นล�าโพงที่ให้อิเมจ ได้เลิศหรูลั้นลามาก ไม่ผิดหากเราจะ
เรียก SuperZero 2.0 ว่าเป็นล�าโพงล่องหน ที่พร้อมจะ
หายตัวไปทันทีที่เปิดเสียงขึ้นมา มองไปที่หน้าล�าโพง คุณ
จะพบว่าเหมือนล�าโพงมันตั้งอยู่เฉยๆ มีแต่เสียงที่รายรอบ
รอบไตัวอยู่ ชิ้นดนตรีต่างๆมีความชัดเจน เหมือนกล้องที่
ปรับโฟคัสไว้ในจุดที่ดีที่สุด มีความเป็นตัวเป็นตน แยกแยะ 
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มาเข้าร่วมโพรเจ็คท์ที่ทดลอง                    
เกี่ยวกับการสร้างสุดยอดทหาร
ด้วยเซรุ่มอะไรซักอย่างนี่แหละค่ะ

จากโรเจอร์สผู้ผอมแห้ง แรง              
น้อย กลายเป็นสุดยอดทหาร 
(รูปหล่อ หุ่นล�่า) ที่มีใจรักชาติ
เต็มเปี่ยม ใช้ชื่อว่า “กัปตัน
อเมริกา” อาวุธของกัปตัน
อเมริกาก็จะเป็นเกราะมหา-
ประลัย หรือโล่เหล็ก ตกแต่งด้วย
ลวดลายธงชาติอเมริกา มีดาว
ประดับอยู่ตรงกลางโล่ นอกจาก
จะป้องกันอันตรายจากรังสีที่ฝ่าย
ตรงข้ามปล่อยมาท�าร้ายได้แล้ว
ยังใช้เป็นอาวุธบูมเมอแรงได้อีก
ตะหาก (เว่อร์มากกก)

เขาถูกส่งไปร่วมรบที่สมรภูมิ
ยุโรป ต่อต้านกองทัพของ       
ฮิตเลอร์ ซึ่งตัวร้ายของเรื่อง
นี้ได้แก่ Johann Schmidt หรือ 
Red Skull (คิดว่าได้ชื่อนี้มา
เพราะตัวเป็นสีแดง น่ากลัวมาก
ค่ะ) ที่น�าสารทดลองของดร.    
เออร์สไกน์มาฉีดให้ตัวเอง และ
แยกตัวไปศึกษา รวมทั้งผลิต
อาวุธท�าลายล้าง เพื่อเอาชนะใน
สงครามให้ได้ (อาวุธล�้าๆทั้งนั้น
เลยค่ะ)

ส�าหรับบทหวานใจของ    
โรเจอร์สอย่าง Peggy Carter 
ก็ได้พบกับโรเจอร์สตั้งแต่ยังเป็น

CAPTAIN AMERICA:
THE FIRST AVENGER

ผู้ก�ำกับ: Joe Johnston
นักแสดงน�ำ: Chris Evans, Hugo 
Weaving, Sebastian Stan,    
Hayley Atwell

ถ้าใครเป็นแฟนการ์ตูน   
มาร์เวลแล้วล่ะก้อ...คงรู้จัก
ซูเปอร์ฮีโร่คนนี้ดีนะคะ เพราะ
ว่า “กัปตันอเมริกา” ได้ปรากฏตัว
ในหนังสือการ์ตูนของมาร์เวลถึง 
1,200 กว่าเล่มเลยทีเดียว

หนังเกี่ยวกับ Steve Rogers                  
เด็กชายขี้โรคที่เติบโตขึ้นมาใน                         
ช่วงเศรษฐกิจตกต�า่ (สงครามโลก                    
ครั้งที่ 2) ด้วยความที่มีฐานะ
ยากจน โรเจอร์สก็เลยเป็นผู้ชาย                             
ที่ตัวเล็กกว่าเพื่อนๆในรุ่น
เดียวกัน โรเจอร์สต้องต่อสู้ชีวิต
อย่างยากล�าบาก ไหนจะโดน
ซ้อม ไหนจะเรื่องจีบสาวไม่ติด                          
และเมื่อสงครามโลกขยาย
ขอบเขตมาถึงอเมริกา เขาก็เลย          
สมัครเข้าเป็นทหารเพื่อรับใช้
ชาติ แต่เนื่องด้วยสภาพร่างกาย
ที่อ่อนแอ โรเจอร์สจึงถูกปฏิเสธ
จากทางกองทัพ และด้วยความ
มุ่งมั่นของเขาเองท�าให้ Dr. 
Abraham Erskine เล็งเห็น
ถึงศักยภาพที่มีอยู่ในตัวของ
เขา ดร.เออร์สไกน์ชวนโรเจอร์ส 

ชายร่างผอม และสนใจตรงที่เขา
เป็นคนไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ 
จนเมื่อโรเจอร์สเข้าโพรแกรม
และกลายเป็นกัปตันอเมริกาไป
แล้ว เขาก็ยังเป็นโรเจอร์สคน
เดิม ท�าให้เพ็กกีย์รักโรเจอร์สไม่
เปลี่ยนแปลง แม้จะไม่ได้เจอกัน
อีกเลยก็ตาม ที่บอกว่าไม่ได้เจอ
กันอีกเลย ก็เพราะว่าหลังการ
ต่อสู้ระหว่างโรเจอร์สกับเรดสกัลล์
แล้ว ตัวร้ายก็หนีไปได้ตามฟอร์ม
ของหนังภาคต่อ ส่วนกัปตัน
อเมริกาของเราก็อยู่บนยานที่     
มุ่งหน้าไปมหานครนิวยอร์คตาม        
โพรแกรมระเบิดที่ตั้งไว้ โรเจอร์ส
ตัดสินใจเสี่ยงชีวิต โดยการพา
ยานทิ้งดิ่งลงผืนน�้าแข็งอันกว้าง
ใหญ่ พร้อมให้สัญญากับเพ็กกีย์
ว่าเขาจะไปตามนัดที่ให้ไว้ แต่หลัง

M o v i e  R e v i e w  ■   ‘แก้มบุ๋ม

จากนั้นเป็นต้นมา เพ็กกีย์ก็ไม่
ได้เจอกับโรเจอร์สอีกเลย (ฮือๆ 
ทั้งเรื่องเพิ่งได้จูบกันไปครั้งเดียว
เอง)

โรเจอร์สโผล่มาอีกทีก็ในยุค
ปัจจุบันด้วยความช่วยเหลือของ 
Nick Fury และรอวันรวมทีม                      
อเวนเจอร์ ที่จะออกฉายในปี
หน้านี้แหละค่ะ

■

RISE OF THE PLANET 
OF THE APES

ผู้ก�ำกับ: Rupert Wyatt
นักแสดงน�ำ: James Franco, 
Frieda Pinto, John Lithgow, 
Andy Serkis, Tom Felton, Brian 
Cox, David Hewlett

ตระกูลหนังอย่าง Rise of 
the Planet of the Apes หรือ 
“พิภพวานร” มีกันมาตั้งหลาย
สิบปีก่อนแล้วนะคะ ผ่านผู้ก�ากับ
มาแล้วก็หลายท่านล่าสุด Rise 
of the Planet of the Apes 
ปี 2011 ได้ผู้ก�ากับขั้นเทพอย่าง 
Rupert Wyatt มาก�ากับบรรดา
ลิงจ๋อเหล่านี้ด้วยอีกคน นอกจาก
นี้ยังได้ทีมวิชวลเอฟเฟ็คท์ที่คว้า
รางวัล Oscar มาจากภาพยนตร์
เรื่อง Avatar มาสร้างวานรขึ้น
ด้วยเทคนิคพิเศษ ท�าให้เหล่า
วานรทั้งหลายสามารถถ่ายทอด
อารมณ์และความฉลาดที่น่า  
ตื่นเต้นได้อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้น
มาก่อนค่ะ

เปิดเรื่องด้วยภาพป่าเขียวขจี                         
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พร้อมๆกับลิงชิมแพนซีฝูงใหญ่ 
หนึ่งในนั้นมี Caesar ลูกลิง
ก�าพร้าแม่ ที่ได้รับผลกระทบจาก
การทดลองกับตัวแม่มาตั้งแต่
เกิด ท�าให้สติปัญญาของซีซ่า
พัฒนามากกว่าลิงทั่วไป (เอ่อ...
จริงๆมากกว่ามนุษย์ด้วยซ�้าค่ะ)  
ซีซ่าอาศัยอยู่กับพระเอกที่เป็น 
นักวิทยาศาสตร์มาตั้งแต่เด็ก 
หลายปีผ่านไปซีซ่าเริ่มแสดงออก
ถึงอารมณ์ ความรู้สึก และความ
คิดออกมาอย่างชัดเจน ซึ่งการ 
กระท�าของซีซ่าเองนี่แหละค่ะ 
ท�าให้มันถูกขังอยู่ในสถานกักกัน
สัตว์และได้พบกับลิงตัวอื่นๆ

แต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาด
ฝันก็เกิดขึ้นเมื่อยารักษาโรค   
อัลไซเมอร์ที่ทด ลองกับซีซ่ามีผล
ข้างเคียง คือท�า ให้ IQ เพิ่มสูง
ขึ้นเรื่อยๆ จนเรียนรู้ที่จะปกป้อง
ตัวเองจากการทดลอง รวมถึง
ขโมยยาไปพ่นให้ลิงตัวอื่นๆได้ 
สูดดม จนกลายเป็นว่ากองทัพ
วานรเป็นฝ่ายเอาคืนมนุษย์ที่
จับมันมาทดลอง จนเกิดความ
วุ่นวายกันไปทั้ง เมือง (แอบสมน�า้
หน้าในใจค่ะ)

หนังเล่าเรื่องกระชับรวบรัด
ค่ะ ไม่มีจุดที่ท�าให้รู้สึกเบื ่อ ชอบ
ตรงที่หนังแสดงความเป็นกลาง                           
ไม่ยัดเยียดความผิดไปให้ฝ่าย
ใดฝ่ายหนึ่ง (มนุ ษย์กับลิง) แต่
แสดงเหตุและผลอย่างชัดเจน
ที ่ท�าให้เหล่าลิงในเรื่องเกิด
อาการคุ้มคลั่งอาละวาดจนบ้าน
เมืองเละกันไปเลยทีเดียว การ
ที่หนังไม่มีตัวร้ายที่ชัดเ จน ก็
ท�าให้คนดูได้ลุ้นและเอาใจช่วย ให้
สถานการณ์จบลงด้วยดี แฮปปีย์
ทั้งฝ่ายตัวเอกและลิงทุกตัวค่ะ

ไฮไลท์ของหนัง โดยส่วนตัว
เจ้าซีซ่า ลิงชิมแพนซีเกิดสุดๆ
ค่ะ ก็ตอนเริ่มเรื่องดูน่ารัก แสนรู้ 
ไร้เดียงสาซะขนาดนั้น อย่าง
กับเด็กทารกดีๆนี่เองค่ะ ก่อนที่
หนังจะสร้างให้เห็นถึงพัฒนาการ
กา รเติบโตของสัตว์หน้าขนตัวนี้ 

ที่ยิ่งโตก็ยิ่งน่ากลัว (หน้าตาเอา
เรื่องสุดๆ) แถมมากันเยอะขึ้น
เรื่อยๆ แล้วไม่ใช่มีขนาดเดียวนะ
คะ ตุ้ยนุ้ยอย่างอุรังอุตัง หรือพี่
บิ๊กเบิ้มอย่างกอริลล่าก็มา ชอบ
ฉากที่บรรดาสารพัดลิงเหล่า
นี้ออกถล่มเมืองค่ะ ดูอลังการ
งานสร้างดี แนะน�าว่าถ้าที่บ้าน
มีเด็กๆ แนะน�าว่าควรดูเป็น
อย่างยิ่งเลยนะคะ เพราะมัน
สอดคล้องกับวิถีการถูกเลี้ยงเป็น
อย่างมากค่ะ

■

พุ่มพวง
ผู้ก�ำกับ: บัณฑิต ทองดี
นักแสดงน�ำ: ณัฐวุฒิ สกิดใจ,    
เปำวลี พรพิมล

กระแสแรงพอสมควรเลย
นะคะกับหนังเรื่อง “พุ่มพวง” ที่
ดัดแปลงมาจากบทประพันธ์ชื่อ 
“ดวงจันทร์ที่จากไป” ของบินหลา 
สันกาลาคีรี (วุฒิชาติ ชุ่มสนิท) ที่
เคยตีพิมพ์เป็นตอนๆลงใน “มติ
ชนสุดสัปดาห์” หลายปีก่อนโน่น
แน่ะค่ะ ไปอ่านเจอก็เลยทราบ
มาว่านวนิยายกึ่งชีวประวัติเล่ม
นี้ นอกจากมีการรวบรวมข้อมูล
ข่าวสาร บทสัมภาษณ์ของคุณ
พุ่มพวง ดวงจันทร์ ในนิตยสาร
ต่างๆแล้ว ยังได้สัมภาษณ์บุคคล
ที่แวดล้อมคุณพุ่มพวงอีกด้วย

คุณพุ่มพวงหรือผึ้ง ก็เหมือน
เด็กผู้หญิงหลายๆคนที่ฝันอยาก                         
เป็นนักร้อง เกิดและโตที่
จ.สุพรรณบุรี ด้วยความที่ฐานะ
ทางบ้านยากจน เรียนจบเพียง
แค่ชั้นป.2 แต่ด้วยความฝัน คุณ
ผึ้งจึงตัดสินใจออกเดินทางด้วย      
การมุ่งหน้าเข้ามาเผชิญโชคใน                        
เมืองกรุง คุณผึ้งเริ่มต้นจาก
ต�าแหน่งหางเครื่องในวงดนตรี
ของครูไวพจน์ เพชรสุพรรณ 
จนได้พบรักกับธีระพล แสนสุข 
นักดนตรีเป่าแซ็กโซโฟนในวง 
(สุภาพบุรุษตัวจริงที่ปั้นให้คุณ
ผึ้งเป็นดาว) ความฝันอยากเป็น                        
นักร้องของคุณผึ้งก็กลับสลาย 

เพราะความรักของทั้งคู่เป็นตัว                          
ก่อเหตุให้โดนไล่ออกจากวง
ไวพจน์ ทั้งคู่อดทน ฝ่าฟัน
อุปสรรคต่อสู้กับชีวิตที่ต้องดิ้นรน
เอาตัวรอดอย่างยากล�าบาก จน
เมื่อได้พบกับครูมนต์ เมืองเหนือ                       
คณุผึง้ขอฝากตวัเป็นศษิย์ ครมูนต์                                  
จึงตั้งชื่อใหม่ให้เป็น “พุ่มพวง                                                                                                                           
ดวงจันทร์”

ในหนังเล่าถึงความเป็น
อัจฉริยะของคุณผึ้งที่สามารถจ�า
เนื้อเพลงได้มากกว่า 500 เพลง 
และเป็นนักร้องลูกทุ่งอันเป็น
ที่รักของคนไทยทุกระดับชั้น จน
ถูกยกย่องให้เป็น “ราชินีลูกทุ่ง” 
เพียงหนึ่งเดียวตลอดกาล (เขียน
ไปขนลุกไปค่ะ)

พูดถึงผู้ก�ากับอย่างคุณ   
บัณทิต ทองดี สารภาพว่าไม่
ค่อยมั่นใจฝีมือของเค้าเท่าไรนัก 
เพราะเคยผิดหวังอย่างมากจาก
หนังยอดฮีโร่ไทยอย่าง “มนุษย์
เหล็กไหล” แต่พอมาดูเรื่อง
นี้แล้วขอบอกว่า ผู้ก�ากับคนนี้มี
ฝีมือใช้ได้เลยค่ะ ถ่ายทอดหนัง
ได้อย่างละเอียดอ่อนมาก ภาพ
สวย แสง สี เสียง ให้คะแนน
เต็มเลยค่ะ

หนังจะไม่อินขนาดนี้
แน่นอนค่ะถ้าไม่ได้การแสดงของ
คุณเปา เปาวลี ที่พูดได้อย่าง
เต็มปากเลยว่า คุณเปาเป็น                        
พุ่มพวงจริงๆเลย ทั้งการแสดง 
น�้าเสียงการพูด หน้าตา ที่ท�า
ออกมาได้ยอดเยี่ยม ที่ส�าคัญคือ
เสียงร้อง สุดยอดของสุดยอด
จริงๆค่ะ โดยส่วนตัวไม่ชอบฟัง
เพลงลูกทุ่งหรอกนะคะ แต่พอดู
หนังจบโหลดเพลงนักร้องบ้าน
นอกมาฟังเฉยเลย เพราะทุก
เพลงที่คุณเปาร้องนั้นไพเราะ
มาก

ส่วนอีกคนที่ไม่พูดถึงไม่ได้
ก็คือ คุณป๋อ ณัฐวุฒิ ที่แสดง
อารมณ์ดราม่าได้เจ็บปวดและ
น่าสงสารเอามากๆ สามารถ
สื่อสารออกมาทางแววตาได้เป็น
อย่างดีค่ะ

เอาจริงๆนะคะ แค่ท่านฟัง
เพลงของคุณพุ่มพวงในหนังก็
นับว่าคุ้มแล้วล่ะค่ะ เพราะแต่ละ
เพลงที่เค้าคัดมาเนี่ย เพราะๆ
ทั้งนั้นเลย และส�าหรับคนที่บอก
ว่า “หนังไทยห่วย ไม่ดูหนังไทย” 
แนะน�าว่าคิดผิดคิดใหม่นะคะ
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