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ขอแนะนำ NAD VISO 1 Digital Smart Music System ที่รวบรวมเทคโนโลยี 

ดิจิทัล ออดิโอ ที่ดีที่สุดเอาไวในหนึ�งเดียว พรอมตอบสนองการใชงานกับเครื่อง 

iPod, iPad และ iPhone อีกทั้งสามารถตอเชื่อมรับสัญญาณไรสาย Bluetooth aptX                                                                                       

กับ Smartphone ระบบ Android และ Windows ทุกชนิด ตอเชื่อมใชงานงาย 

สะดวก สวยงาม และใหเสียงที่ดีเยี่ยมอยางที่คุณไมมีวันคาดคิดมากอน!

พิ สู จ น ด ว ย ตั ว คุ ณ เ อ ง วั น น�้ . . . 

The Best Sounding Smart MusicTM System in the World. Period.

เรียบงาย สงา สวยงาม และนี้คือเครื่อง Smart Music System ที่เสียงดีที่สุดในโลก! 
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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

ห ม า ย เ ห ตุ จ า ก บ้ า น ท ว า ท ศิ น  ■   ลานทิพย์
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ขณะที่กำ�ลังเขียนต้นฉบับอยู่นี้ เร�กำ�ลังมีง�นโชว์สินค้�ของสม�คมเครื่องเสียงและภ�พ 
(ไทย) ที่เร�ไปร่วมง�นอยู่ด้วยนะคะ ถ้�ใครได้ไปจะเห็นพระเอกน้องใหม่ของเร� NAD 
VISO 1 ที่กว�ดร�งวัลม�กม�ย จนกล�ยเป็น The Winner ไปซะแล้ว โอ้โฮ เรียกว�่ผู้ชนะ

สิบทิศได้ไหมคะนี่ และที่ง�น Electronica ก็จะเป็น Highlight ของเร�อีกนะคะ มันเสียงดีเยี่ยม
และหน้�ต�น่�รักด้วยนะคะ ใครยังไม่ได้เป็นเจ้�ข�้วเจ้�ของ ก็ต้องม�ทดลองแล้วค่ะ และจะ
อย�กอุ้มมันกลับบ้�นไป
 
 น้องซี แห่งร�ยก�ร 168 ชั่วโมง และผู้มีร�ยก�รเกี่ยวกับ Gadget ต่�งๆ ยังม�
ยกนิ้วโป้งให้ว่�เยี่ยม เมื่อวันเร�เปิดตัวที่ Central World Plaza เลยค่ะ ขณะที่คุณอ๋อมที่ลองใช้
ก็บอกว่� ใช้ง่�ยม�ก เสียงดีด้วย คุณวิจิตรบอกว�่ เยี่ยมเลย ไม่เยี่ยม NAD ไม่ทำ� จริงไหมคะ? 
เอ๊ะ คุยม�กไปหรือเปล�่? เปล่�นะคะ เพร�ะว่�ใครๆเข�บอกดีทั้งนั้นเลยค่ะ ดิฉันก็ต้องว่�ดีต�ม
นะคะ สม�ชิกเร�ต�มไปดูและเรียนวิธี Download ดนตรีจ�ก Online กันเพียบเลยค่ะ
 
 เร�จะมีง�นและมีร�ยก�รพิเศษม�กม�ยที่ Paragon ในง�น Electronica วันที่    
27 มิถุน�ยน - 8 กรกฎ�คมน้ี ปีน้ีเร�มีของใหม่น่�อวด เร�ก็เลยจะเดินส�ยไปอวดหล�ยท่ีเลยค่ะ 
แค่คิดก็สนุกแล้วล่ะค่ะ ที่จะได้ไปพบกับหล�ยๆท่�น หวังว่�ท่�นสม�ชิกคงอย�กม�พบกับเร�บ้�ง
นะคะ ข้อสำ�คัญคือ ม�เรียนวิช�ดึงเอ�ดนตรีม�ท�งคอมพิวเตอร์และม�เล่นกับเครื่อง NAD 
ของเร� เสียงดีแบบ High-End แต่เล่นจ�กโทรศัพท์มือถือค่ะ เยี่ยมไปเลยนะคะ
 
 ช่วงปล�ยปี เร�ก็จะเยี่ยมภ�คอีส�นคือ ขอนแก่น และภ�คเหนือก็จะไปเชียงใหม่อีก
นะคะ สม�ชิกทุกภ�คเตรียมพบเร�ได้เลยค่ะ ภ�คใต้กำ�ลังห�สถ�นที่อยู่นะคะ บอกม�หน่อยซีคะ 
อย�กให้ไปที่ไหนดีคะ
 
 ดิฉันมีแต่คว�มต่ืนเต้น และอย�กพบสม�ชิกทุกๆภ�ค ขอให้ท่�นคอยพบกับเร�ด้วยนะคะ

ด้วยรัก-คิดถึงค่ะ

 

ห ม า ย เ ห ตุ :
หากท่านใดมปัีญหาเกีย่วกบัสนิค้าของเรา ไม่ว่าจะเป็นการบรกิาร หรอืงานซ่อมต่างๆ ทางเรา ยนิดน้ีอมรบั
ทกุเรือ่ง โดยสามารถตดิต่อโดยตรงทีโ่ทร. 02-276-9644 หรอืทางอเีมล์ conice@conice.co.th ได้ตลอดเวลา 
แล้วเราจะรีบตอบกลับโดยเร็วค่ะ บางครั้งถ้า post ใน Website อื่น ถ้าเราไม่ทราบการบริการก็อาจจะไป
ได้ไม่ถึง หรือช้าเกินไป ดังนั้นติดต่อคุณอธิวัฒน์ หรือดิฉันได้เลยที่โทรศัพท์หรืออีเมล์ที่ปรากฎนี้นะคะ

ส วั ส ดี ค่ ะ สมาชิกทุกท่าน
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น�้ำกระป๋องที่เย็นได้           
โดยไม่ต้องแช่เย็น

ปีนี้อากาศร้อนจังเลยนะคะ 
ร้อนกว่าปีที่แล้วอีก เฮ้อ....

เจออากาศแบบนี้เข้าไป ถ้าได้
ดื่มอะไรเย็นเจี๊ยบ น่าจะช่วยดับ
ความร้อน เพิ่มความสดชื่นขึ้นได้
นะคะ ว่าแล้วบริษัท Miller Beer 
ผู้ที่เคยประกาศว่าจะท�าเครื่องดื่ม
กระป๋องที่สามารถเย็นได้โดยไม่
ต้องแช่ตู้เย็น ก็ก�าลังจะผลิตเจ้า
เครื่องดื่มที่ว่าออกมาให้เราได้ยล
โฉมกันภายในปีนี้แหละค่ะ

“West Coast Chill” เป็น
เครื่องดื่มให้พลังงานท�าจาก
ส่วนผสมธรรมชาติ บรรจุอยู่ใน
กระป๋อง Chill Can ที่ทางบริษัท 
Joseph Company Interna-
tional จดสิทธิบัตรไว้เรียบร้อย
แล้ว เพียงแค่กดแถบที่อยู่บน
กระป๋อง แป๊บเดียวของเหลว
ที่บรรจุอยู่ด้านในก็จะท�าการลด
อุณหภูมิของกระป๋องให้เหลือ 
30�F เลยล่ะค่ะ 

ที่ เ ห็ น แ ล ะ เ ป็ น ไ ป

เมื่อหลายปีก่อน Pepsi ก็
เคยวางแผนที่จะใช้เทคโนโลยี
นี้เหมือนกันค่ะ แต่ก็ต้องล้ม
เลิกความตั้งใจ เพราะช่วงนั้น
ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมก�าลังเป็น              
กระแสที่สังคมให้ความสนใจ
มาก แล้วกระป๋องของเป๊ปซี่ก็ใช้
ก๊าซ HFC134A ที่เป็นสาเหตุ
ของปรากฏการณ์เรือนกระจกอีก
ด้วย หลังจากนั้นอีก 12 ปีต่อมา 
ก๊าซอันตรายตัวนี้จึงได้ถูกเปลี่ยน
มาเป็นคาร์บอนไดออกไซด์และ 
activated carbon ที่ได้มาจาก
วัสดุชีวภาพจ�าพวกผักที่สามารถ
น�ากลับมาใช้ใหม่ได้ แม้ว่า   
รายละเอียดของเทคโนโลยีนี้จะ
ไม่ได้ประกาศออกมาให้เรารู้ว่า
มันท�างานยังไง แต่กระบวนการ
ท�าความเย็นของมันก็ไม่จ�าเป็น
ต้องใช้พลังงานหรือไฟฟ้าเลย
ล่ะค่ะ เรียกได้ว่าเป็นมิตรกับ     
สิ่งแวดล้อมสุดๆ                      

West Coast Chill จะเริ่ม
วางจ�าหน่ายเฉพาะบางร้านใน
แคลิฟอร์เนียและลาสเวกัสก่อน
นะคะ ราคากระป๋องละ 90.-บาท 

ข้อดีอย่างนึงคือเมื่อใช้เสร็จแล้ว
สามารถน�ากระป๋องกลับมาเติม
สารเพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่ได้อีก
ครั้งค่ะ

  ■ ที่มา: gizmag

ชุดวิ่งที่ได้แรงบันดำลใจ    
จำกลูกกอล์ฟ

Pro TurboSpeed คือชุดวิ่ง
ที่น�าหลักพลศาสตร์แบบ

เดียวกับลูกกอล์ฟมาใช้ได้อย่าง
หลักแหลมค่ะ มันช่วยให้นักวิ่ง
มืออาชีพใส่แล้ววิ่งเร็วขึ้นกว่า
คู่แข่งเป็นเวลาหลายมิลลิวินาที
เลยทีเดียว

ในการผลติ Pro TurboSpeed 
ทางไนกี้เพิ่มพื้นผิวรูปแบบพิเศษ
ลงไปในบางส่วนของชุด อัน
ได้แก่ ไหล่, แขน และหน้าแข้ง 
ซึ่งเป็นส่วนของร่างกายที่สร้าง
แรงต้านทานกับอากาศเวลา
ที่วิ่ง พื้นผิวที่ไนกี้เพิ่มขึ้นมาจะ
เป็นรอยบุ๋มแบบเดียวกับที่พื้นผิว
ของลูกกอล์ฟที่ใช้กันมาตั้งแต่ต้น

ศตวรรษที่ 20 แล้ว
การท�าความเข้าใจกับการ                     

ท�างานของรอยบุ๋มนี้หรือชื่อที่                           
ทางไนกี้เรียกก็คือ “สถาปัตย-
กรรมบนพื้นผิว (surface 
architectures)” เราจ�าเป็นต้อง
เข้าใจว่าท�าไมผิวของลูกกอล์ฟ
จึงไม่เป็นผิวเกลี้ยงทั้งลูกซะก่อน 
เจ้ารอยบุ๋มเหล่านี้นี่แหละค่ะ ที่
ท�าให้ลูกกอล์ฟมีประสิทธิภาพ
และอยู่ในอากาศได้นานขึ้นกว่า         
ลูกกอล์ฟที่มีผิวเรียบ ทางไนกี้                            
ก็ได้ใช้หลักการเดียวกันนี้มา
ประยุกต์ใช้กับเสื้อผ้าส�าหรับ
นักกีฬา

ผลของการใช้รอยบุ๋มบน
เสื้อผ้าจะช่วยลดเวลาการวิ่ง 100 
เมตรลงไปได้สูงถึง 0.023 วินาที 
ข้อมูลนี้ได้จากการทดสอบชุดวิ่ง
ในอุโมงค์ลม เวลาแค่ 0.023 
วินาที ส�าหรับเราฟังดูแล้ว
เหมือนไม่เยอะเท่าไหร่นะคะ แต่
ส�าหรับนักกีฬาเวลาเพียงแค่
เสี้ยววินาที สามารถตัดสินชี้เป็น
ชี้ตายได้เลยระหว่างที่หนึ่งและ
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ที่สอง หรือแม้กระทั่งท�าลายสถิติ
โลกด้วยซ�้าไปค่ะ

มหกรรมกีฬาโอลิมปิค 2012 
ที่ลอนดอน ที่ก�าลังจะเริ่มในวัน
ที่ 27 กรกฎาคมนี้ เราอาจจะ
ได้เห็นชุดแข่งแบบนี้ไปโลดแล่น
อยู่บนลู่วิ่งก็ได้นะคะ ไว้ติดตาม
กันค่ะ

  ■ ที่มา: nike

จิ้มตรงไหน                      
ก็กลำยเป็นเสียงเปียนโน

ตอนเด็กๆเคยอยากเอา
ดีด้านเล่นเปียนโนค่ะ แต่

ด้วยความที่นิ้วสั้นเลยเลิกเล่น
เพราะคิดว่าไม่รุ่งแน่ๆ (ฮ่าฮ่าฮ่า) 
จนกระทั่งวันนึงไปเจอเจ้าแกดเจ็
ทนี้ด้วยความบังเอิญ ถึงกับกรี๊ส
ค่ะ เหมือนมันถูกสร้างมาให้เรา
โดยเฉพาะ มันคือเจ้า Japanese 
Wrist-Mounted Finger Piano 
ถุงมือวิเศษส�าหรับคนที่รักเสียง
เปียนโน เพียงแค่ใส่สายรัดข้อมือ
เข้าไป สวมปลอกเข้ากับนิ้วมือ 
เท่านี้ทุกสิ่งที่เราสัมผัสก็จะกลาย
เป็นเสียงเปียนโนอันไพเราะไป
โดยปริยาย (เริ่ดดดดด)  

เสียงที่ได้จะผ่านล�าโพงที่ติด
กับสายรัดข้อมือค่ะ มันไม่เพียง
แต่เล่นโน้ตได้ 5 ตัวเรียงกัน
ตามปลอกสวมนิ้วมือเท่านั้นนะ
คะ แต่เรายังเล่นโน้ตแบบ full 
octave รวมถึงมีโน้ตพิเศษอีก
สามตัวอยู่ที่สายรัดข้อมืออีกด้วย 
นอกจากเสียงเปียนโนแล้ว เรา
ยังเลือกเปลี่ยนเป็นเสียงระฆัง

หรือเสียงแมวเอาไว้เล่นข�าๆก็ได้ 
ทีนี้ใครที่อยู่คอนโดหรือมีพื้นที่ใน
บ้านจ�ากัดก็ไม่ต้องแบกแกรนด์ 
เปียนโน หลังโตๆราคาเหยียบ
ล้านอีกแล้วนะคะ แค่สวมถุงมือ
นี้เราก็เล่นเปียนโนได้ทุกที่เลย 
แถมราคาก็ไม่เว่อร์อยู่ที่ $39.99 
หรือ 1,200.-บาทเท่านั้นค่ะ

  ■ ที่มา: redferret

หิ้วถุงพลำสติคได้             
ไม่เจ็บมือ

เวลาไปซื้อของเข้าบ้านที่ห้าง
หรือซูเปอร์มาร์เก็ต หลายคน

คงจะมีปัญหาตอนซื้อเสร็จแล้ว

ต้องหิ้วถุงพลาสติคหลายๆใบ
กลับบ้านใช่มั๊ยคะ ด้วยน�้าหนัก                      
ของสิ่งที่ซื้อมาในถุงมันจะรั้ง
ให้หูหิ้วของถุงพลาสติคยืด จน
รั้งให้นิ้วมือของเราเกิดอาการ
เจ็บ แต่ด้วยแกดเจ็ทชิ้นนี้จะท�า                   
ให้การหิ้วถุงพลาสติคกลับบ้าน                   
ของเราสบายขึ้นค่ะ มันมีชื่อว่า                                 
One Trip Grocery Bag Holder 
ซึ่งจะช่วยให้เราหิ้วถุงพลาสติค  
หลายๆใบในเวลาเดียวกันได้โดย
ไม่เจ็บมือ

แกดเจ็ทนี้ถูกออกแบบมา
ให้เป็นมือจับ สามารถร้อยหูหิ้ว
ของถุงเข้าไปได้ มีปุ่มกดล็อคไม่
ให้ถุงหลุดไปไหน เวลาปลดล็อคก็
ง่ายมากค่ะ ใช้แค่นิ้วโป้งเพียงนิ้ว
เดียวกดปุ๊บ ปุ่มล็อคก็จะเปิดออก

เองอัตโนมัติ One Trip Grocery 
Bag Holder สามารถรับน�้าหนัก
ได้สูงสุด 50 ปอนด์ ราคา 150.-
บาทค่ะ

  ■ ที่มา: ohgizmo

คัทเตอร์แสนรู้                
หดกลับเมื่อตัดเสร็จ

ใครที่เวลาใช้คัทเตอร์ หรือมีด
แล้วเป็นต้องโดนบาดทุกทีบ้าง

คะ ขอยกมือเป็นคนแรกเลย
ละกันค่ะ เพราะไม่เข้าใจจริงๆ
ว่าท�าไม๊ ท�าไม เจ้าคัทเตอร์ถึง
สามารถแฉลบมาปาดโดนนิ้ว
โป้ง ชี้ กลาง นาง ก้อย ของเรา
ได้ทุกครั้งเลยสิน่า ล่าสุดต้อง
ขอขอบคุณบริษัท Apex Tool 
Group ที่ได้เปิดตัว “Wiss” มีด
สารพัดประโยชน์ที่สามารถหดใบ
มีดกลับได้โดยอัตโนมัติ เมื่อใบ
มีดสูญเสียการสัมผัสกับวัตถุที่มัน
ท�าการตัดอยู่ (ฉลาดจัง)            

เป็นคุณสมบัติด้านความ
ปลอดภัยแบบใหม่ล่าสุดที่คิดค้น
ขึ้นมาจะท�าให้ความปลอดภัยใน
สถานที่ท�างานเพิ่มสูงขึ้น ลด
อัตราอุบัติเหตุที่เกิดจากมีดบาด
มือและท�าให้งานตัดสิ่งของต่างๆ
มีความปลอดภัยมากขึ้นค่ะ

ตัวใบมีดก็สามารถใช้ใบมีด
ที่มีวางขายอยู่ทั่วไปในท้องตลาด
ได้เลยค่ะ แค่ถอดเปลี่ยนเหมือน 
คัทเตอร์ทั่วๆไป ก็ช่วยให้งานตัด 
กรีดของเราสะดวก รวดเร็วและ
ง่ายดาย ราคาขายของ Wiss อยู่
ที่ประมาณ 600.-บาทค่ะ

  ■ ที่มา: Industrial Supply



จ า ก

โชว์รูม
■   ‘หนึ่งเดียว คนเดิม’

สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่                  
Conice News ประจ�า

เดือนนี้ มาพบกันคราวนี้ เรา
มีข่าวดีๆมาน�าเสนอท่านอีก
แล้ว โดยเฉพาะกับแฟนๆที่ก�าลัง                    
รอคอยในการซื้อสินค้าราคา
สุดคุ้ม ก็ต้องขอบอกกล่าวกัน
ว่า ช่วงเวลาหฤหรรษ์ในนาม 
Conice Hi-Fi Festival 2012 ได้
มาถึงแล้วนะคะ

ช่วงเวลาที่ว่านี้ แฟนๆ
คงรู้กันดีว่า เป็นช่วงของงาน     
ลดราคากลางปีครั้งใหญ่ของ 
พวกเราชาว Conice นั่นเอง 
โดยครั้งนี้ระยะเวลาตั้งไว้อย่าง
สะใจ 45 วันเต็มๆ โดยเริ่มตั้งแต่
วันที่ 24 พฤษภาคม ที่ผ่านมา 
ไปสิ้นสุดกันวันที่ 10 กรกฎาคม 
2555 นี้เลยทีเดียว ส�าหรับงาน
นี้นั้น เราจัดให้มีที่โชว์รูม สาขา 
ร้านค้าตัวแทนจ�าหน่าย ของเรา
ทุกแห่ง ทุกหน ทั่วประเทศค่ะ                                  
ไม่ว่าจะเป็นโชว์รูมโคไน้ซ์
ส�านักงานใหญ่ซอยหอการค้า, 
สาขา Central World Plaza, 
สาขา Seacon Square สาขาใน                               
ห้าง The Mall บางกะปิ, บางแค,                   
งามวงศ์วาน, Siam Paragon,        
สาขาในห้าง The Power by 
HomePro รังสิต, แฟชั่น     
ไอส์แลนด์ และรัตนาธิเบศร์ 

หรือต่างจังหวัดก็มีสาขาเชียงใหม่ 
และนครศรีธรรมราช หรือใครจะ
สะดวกร้านค้าเจ้าประจ�าใกล้บ้าน
ท่านก็ได้เลยค่ะ เพราะตัวแทน
จ�าหน่ายเรากข็ายราคาเดยีวกนัค่ะ

โดยในงานนี้นั้น สินค้าใน
ชายคา บ้ า น ท ว า ท ศิ น ทุก

ยี่ห้อ เป็นสินค้ารุ่นปัจจุบัน ของ
ใหม่เอี่ยมแกะกล่อง พร้อมใจ
กันลดราคาลงจากราคาปกติกัน
แบบสะใจค่ะ ไม่ว่าจะเป็นจาก 
NAD, PSB, NHT, Velodyne ก็
มีราคาพิเศษให้เลือกซื้อเลือกหา
กันได้อย่างเต็มที่กันเลยทีเดียว 
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ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ลดค่ะ ลอง
สอบถามราคากันได้จากสาขา
ร้านค้าใกล้บ้านท่าน

หรืออย่างสินค้าชั้นวาง 
Bell’O และสายสัญญาณจาก 
Supra นั้น กล็ดราคาลงมากว่า 
20% จากราคาปกติกันเลยทีเดียว
ค่ะ และนอกจากสินค้าเป็นชิ้นๆ 
เราจะลดราคาลงมาแล้ว เรายัง
จัดสินค้าเป็นชุด มาให้เลือกซื้อ
กันอย่างเต็มที่ เรียกว่าคัดสรร                           
แม็ทชิง กันแบบว่าลงตัวกันสุดๆ 
หลายชุด แล้วก็ปรับลดราคาลง
มาแบบให้มีความคุ้มค่ามากยิ่ง
ขึ้นไปอีกหลายชุดเลย โดยแต่ละ
ชุดนั้น เป็นชุดฟังเพลงเสียงดีๆ
ทั้งน้านนน ราคาเริ่มต้นตั้งแต่
สองหมื่นกว่าบาท ส�าหรับชุด
เริ่มต้นดีๆที่ท�าให้คุณสัมผัสได้ถึง
ความเป็นไฮ-ไฟชั้นดีใน ราคา                         
สบายๆ ไปจนถึงแสนต้นๆ
ส�าหรับชุดไฮ-เอ็นด์สุดคุ้มค่า ที่
เลือกและแม็ทช์สไตล์เสียงโดย

ทีมงานของเราว่า ให้เสียงที่
ลงตัวที่สุด

ซึ่งชุดราคาพิเศษที่จัดใน
งานนี้ก็มี

ชุดที่ 1. NAD C 316BEE + 
NAD C 515BEE + PSB Alpha B1

ชุดนี้ที่มีราคาทั้งชุดจาก
ปกติ 40,400.-บาทนั้น เราเอา
มาลดเหลือเพียง 25,900.-บาท
เท่านั้นเอง

ชุดที่ 2. NAD C 326BEE + 
NAD C 515BEE + NHT Super-
Zero 2.0

ราคาปกติทั้งชุด 45,800.-
บาท ลดเหลือ 31,500.-บาท

ชุดที่ 3. NAD C 326BEE + 
NAD C 546BEE + PSB Image B6  

ราคาสุทธิทั้งชุด 68,000.-
บาท ลดเหลือเพียง 47,500.-

ชุดที่ 4. NAD C 356BEE + 
NAD C 546BEE + PSB Imagine B  

ราคาสุทธิทั้งชุด 97,500.-
บาท ลดเหลือ 68,000.-บาท
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ชุดที่ 5. NAD C 375BEE 
+ NAD C 565BEE + PSB      
Synchrony Two B

ราคาสุทธิทั้งชุด 158,000.-
บาท ลดเหลือ 110,000.-บาท

ซึ่งแต่ละชุด แต่ละตัวก็ระดับ
ติดดาว ติดรางวัลกันทั้งนั้น  
พวกเราที่นี่คัดสันจับชุดแม็ทชิง
กันอย่างมั่นใจว่าจะให้เสียงที่
ดีเยี่ยม เกินราคาอย่างแน่นอน 
หรือท่านที่มีชุดไหน ในใจเป็น
พิเศษ อยากให้เราจัดให้ในราคา
พิเศษๆ จะแวะชมแวะสอบถามที่
โชว์รูมของเราทุกแห่ง ก็ยินดีค่ะ

อีกหนึ่งงานที่พลาดไม่ได้  
Conice @ Siam Paragon                              
งาน Electronica        
Showcase 2012

อีกสถานที่หนึ่งที่เราจะไป
ออกงานกันในช่วงเดือน

นี้ค่ะ เป็นอีกที่ซึ่งคุณจะสามารถ

หาซื้อสินค้าราคางาน Conice 
Hi-Fi Festival 2012 นี้ได้อีก
แห่งหนึ่ง ก็คืองาน Electronica 
Showcase 2012 งานใหญ่
ประจ�าปีของแวดวง Consumer 
Electronic ของเมืองไทยที่จัดขึ้น
ที่ Paragon Hall ในห้าง Siam 
Paragon นั่นเอง ซึ่งงานนี้จัด
ขึ้น 27 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 
2555 นี้ ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกัน
กับที่เราจัดงานนั่นเอง ซึ่ง
ในงานของห้าง The Mall นี้ 
แน่นอนว่าเป็นที่ทราบกันดีนะคะ
ว่า ของแจกของแถมเขามากมาย
เป็นบัญชีหางว่าวกันเลยทีเดียว 
สารพัดจะแจกกันแบบเยอะแยะ
สุดๆ โดยเฉพาะกับนักช็อป
ที่ชอบสะสมแต้ม สะสมรางวัล 
สะสมคะแนนแลกของจากบัตร 
เครดิทต่างๆที่เตรียมกันมาแบบ
สุดๆ ก็ขอบอกว่า นี่เป็นอีกงาน
หนึ่งที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งค่ะ 
อย่าลืมแวะไปเยี่ยมชมกันนะคะ 

รับรองว่าช็อปงานนี้ คุ้มอย่าบอก
ใครเชียว 

NAD VISO 1 Fun Party                                  
สุข สนุก หรรษา             
กับ NAD VISO 1

ผ่
านพ้นกันไปอย่าง
สนุกสนานกันอีกงาน

นะคะ กับ NAD VISO 1 
Fun Party เมื่อวันเสาร์ที่ 12 
พฤษภาคม ที่ผ่านมา ที่ลาน
กิจกรรมห้าง Central World 

Plaza ซึ่งประสบความส�าเร็จ
อย่างท่วมท้น ส�าหรับการเปิด
ตัว Smart Media System จาก 
NAD อย่างยิ่งใหญ่มากๆ

ซึ่งในงานนี้ เราได้รับ
เกียรติจากสื่อมวลชนมากมาย 
ทั้งในและนอกวงการ ไม่ว่า
จะเป็นคุณวิจิตร บุญชู แห่ง
หนังสือ The Wave, คุณ                     
ไมตรี ทรัพย์อเนกสันติ จาก 
What Hi-Fi?, คุณธรรมนูญ 
ประทีปจินดา กูรู Digital จาก 
Audiophile มาเยี่ยมเยียนให้
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ก�าลังใจกันมากมาย
และนอกจากพี่น้องใน

วงการสื่อแล้ว เรายังได้คุณอ๋อม  
อรรคพันธ์ นะมาตร์ ดาราหนุ่ม
สุด Hot ตัวสูง กล้ามใหญ่ ใจดี 
น่ารัก เป็นกันเองมาร่วมแบ่งปัน 
ประสบการณ์ดีๆที่มีต่อ NAD 
VISO 1 ในฐานะผู้ใช้งาน รวม
ถึงคุณอ๋อมเองก็มาพูดคุย เล่น
เกมส์กับแฟนๆอย่างสนุกสนาน
และเป็นกันเองที่สุด นอกจาก
นั้นแล้วก็ยังมีคุณซี ฉัตรปวีณ์                               
ตรีชัชวาลวงศ์ พิธีกรสาวสวย

ฉายาเจ้าหญิงแห่งวงการ IT 
จากรายการ 168 ชั่วโมง มา
เยี่ยมชมทดสอบคุณภาพของ 
NAD VISO 1 กันถึงโชว์รูมกัน
เลยทีเดียว 

ก็เรียกว่าเป็นงานที่ประสบ
ความส�าเร็จอย่างดี เพราะ
เป็นการเปิดโอกาสให้นักเล่น 
ลูกค้า สมาชิก หลายๆท่านได้มา
ลองเล่น ลองสัมผัสกับ NAD 
VISO 1 กันอย่างเต็มที่ว่าเสียงที่
ได้ยินนั้นดีจริงๆ จนท�าให้เครื่อง
โทรศัพท์มือถือ Smartphone 

หลากหลายยี่ห้อนั้นแปลงกาย
มาเป็นแหล่งโพรแกรมทาง    
เสียงเพลง (และภาพ) ชั้นดี   
อย่างไม่น่าเชื่อ ขนาดว่าลูกค้า
บางท่านบอกว่า ซื้อไปตัวเดียว 
สามารถแทนชุดเครื่องเสียงชุด
เดิมทั้งชุดกันได้เลยทีเดียว

เห็นแบบนี้แล้ว อยากเชิญ
ชวนให้ทุกท่านไปทดลองเล่นลอง
ฟังกันนะคะ เสียงดีแบบที่ท่าน
ไม่เคยคิดว่าจะมาจากเครื่องเสียง
ประเภทนี้อย่างแน่นอนค่ะ อ้อ 
แฟนๆต่างจังหวัดอย่าได้น้อยใจ

นะคะ รับรองว่ามี VISO On 
Tour กันแน่นอน แต่จะมีที่ไหน 
จังหวัดไหน วันไหน ก็ขอให้ได้
โปรดติดตามค่ะ!!!

พบกันใหม่เดือนหน้านะคะ 
อย่าลืมแวะซื้อสินค้าราคาพิเศษ
สุดๆกันในงาน Conice Hi-Fi 
Festival 2012 นะคะ สะดวก
ที่ไหนไปที่นั่น เอาเป็นว่าที่ไหน
มีสินค้า NAD, PSB, NHT,  
Velodyne, Supra, Bell’O ขาย 
ที่นั่นมีลดราคาหมดทุกแห่งค่ะ!!!
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NEWS  &
REV I EWS
■  ‘จอม จุ้นจ้าน’

นิตยสาร Sound & Vision ในเครือ The Absolute 
Sound ได้ท�าการทดสอบชุด
เครื่องเสียง NAD VISO 1         
ตีพิมพ์ลงในนิตยารฉบับเดือน
เมษายนที่ผ่านมา ซึ่งทางเรา
ขอน�ามาแปลและเรียบเรียงให้
ท่านได้อ่านกันนะครับ ว่าท�าไม 
ผู้ทดสอบถึงกับบอกว่า NAD 
VISO 1 นั้น เป็นเครื่องที่ลงตัว
และครบเครื่องที่สุดเท่าที่เขาเคย
ฟังมาเลยทีเดียว

NAD VISO 1              
Wireless Digital            
Music System                          
โดย Brent Butterworth                    
ตีพิมพ์ในนิตยสาร          
Sound & Vision

ผม (ผู้ทดสอบ) ไม่อยาก
จะเรียก Paul Barton ว่า

เป็นนกัออกแบบล�าโพงท่ีเก่งฉกาจ 

เพราะว่าเขาเป็นคนดวงดีที่จู่ๆ
เกิดปิ๊งไอเดียประหลาดๆในการ
ท�าล�าโพงขึ้นมา แล้วก็ประสบ
ความส�าเร็จ-ไม่เลย--ในทางกลับ
กัน เจ้าของแบรนด์และผู้ก่อตั้ง
ล�าโพง PSB คนนี้ประสบความ
ส�าเร็จ เพราะทุ่มเท จริงจัง และ
ใช้เวลากับการผลิตสินค้าล�าโพง 
โดยใช้วิทยาการและวิศวกรรม
ที่ดีที่สุดเท่าที่จะท�าได้ เขาไม่ใช่
คนที่ออกแบบล�าโพงจากการ     
คาดเดาหรือสุ่มมั่ว หรือวัดดวง
ฟังคนอื่นพูด แล้วท�าล�าโพงออก
มาโดยหวังแค่ความฉาบฉวย
อย่างเด็ดขาด

จงึไม่แปลกทีผ่มออกจะตืน่เต้น
มากเมื่อได้ข่าวว่า Paul Barton 
ก�าลังร่วมมือกับ NAD ในการ
ท�าล�าโพงส�าหรับใช้งานร่วมกับ 
iPod/iPhone ขึ้นมา

ในตลาดปัจจุบันนี้นั้น มี
ล�าโพง iPod มากมายที่ให้เสียง
ที่ OK ใช้ได้ แต่ก็ยังหาที่ให้เสียง  

“ดีจริงๆ” ไม่ได้ ซึ่งนั้นก็คือ 
ความมุ่งมั่นของ Paul Barton ที่
จะท�าสิ่งนี้ออกมา

VISO 1 ไม่ใช่ล�าโพง iPod 
ทีม่รีปูร่างเพรยีวบางแต่อย่างใด 
รูปร่างของมันนั้นดูแปลกๆ เห็น
แล้วบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าจะดู
เป็นงานศิลปะ, เครื่องบิน หรือ
รถดี ซึ่งส�าหรับผมนั้น ผมเห็น
แล้วนึกไปถึงถังเบียร์ย่อมๆ ที่
ออกแบบโดย Phillipe Starck 
ซึ่งรูปทรงกระบอกที่เห็นนี้ จุ
ไว้ด้วยไดรเวอร์เสียงทุ้มขนาด                      
5.75 นิ้ว และเสียงกลางแหลม
ขนาด 2.75 นิ้ว แอมป์ดิจิทัล
ในตัว ให้ก�าลังขับที่ 50 วัตต์ 
ส�าหรับตัวสับ และ 15 วัตต์ 
ส�าหรบักลางแหลม ซึง่ดอกล�าโพง
เสียงกลางแหลมนั้น จะยิงเสียง
ค่อยไปทางเชิดหน้าประมาณ 
20 องศา

เทคโนโลยีที่ใช้ใน VISO 1         
นั้น ได้รับการถ่ายทอดมาจาก            
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ตัวท็อปๆของ NAD เลยทีเดียว                  
ออกแบบกันมาอย่างเต็มขั้น 
ด้วยแอมป์ดิจิทัลที่แบ่งความถี่
สญัญาณเสยีงจาก 500 Hz ข้ึน
ไปโดยตรง ให้ดอกเสียงกลาง
แหลม โดยไม่มีครอสส์โอเวอร์ 
เน็ทเวอร์ค มาลดทอนความ
บริสุทธ์ของเสียงแต่อย่างใด 
ซึ่งแอมป์ตัวนี้ยังมีระบบ Soft 
Clipping อันเป็นเอกลักษณ์
ของ NAD ซึ่งเป็นวงจรช่วยลด
ความเพี้ยนเวลาเล่นที่ความดัง
สูงๆท�าให้เสียงคงที่ไม่พร่าเพี้ยน 
นอกจากนั้นแล้ว Volume ที่ใช้
ใน VISO 1 ก็ยังเป็นโวลูมแบบ
ดิจิทัลแท้ๆอีกด้วย

ด้านหน้าเครือ่งนัน้ออกแบบ
มาให้ติดตั้งเครื่อง iPhone หรือ 
iPod Touch ได้อย่างลงตัว คุณ
สามารถปรับเครื่องในต�าแหน่ง 
90 องศาก็ได้ เมื่อการดูแบบ
แนวนอนนั้นเอง และนอกจาก
การฟังโดยอาศัยการยึดเครื่อง

เข้ากับ Dock แล้ว VISO 1 ยังมี                             
ระบบ Bluetooth aptX ท่ีช่วยให้คณุ
สามารถใช้งานกับเครื่องมือถือ 
Smartphone ที่ไม่ใช่ iPhone 
(หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี
ระบบ Bluetooth) ได้ นอกจากนัน้ 
แล้ว ก็ยังมี Input แบบ Digital 
Optical มาให้ด้านหลังอีก 1 ชุด 
ส�าหรับต่อกับเครื่องเล่น CD, 
DVD, หรือ Blu-ray เพื่อรับ
สัญญาณมาฟังผ่านทาง VISO 1 
ก็ได้ โดยสิ่งเดียวที่ไม่มีคือ ช่อง 
input 3.5 mm แบบอะนาล็อก 
เพราะ VISO 1 นั้นท�างานใน
แบบ Digital ล้วนๆเลย

Me So VISO

ผมมีความเพลิดเพลินและ
สนุกกับการใช้งาน VISO 1 ที่
เรียบง่ายและสะดวกในการใช้
งานมาก ห่วงทรงโค้งที่อยู่ด้าน
หน้านั้น นอกจากเป็นตัวยึด
เครื่องเล่นแล้ว ยังใช้เป็นหูหิ้วที่

สะดวกสบายได้ด้วยปุ่มเปิด/ปิด 
อยู่ทางด้านข้างของล�าโพง ปุ่ม
เลือกแหล่งโพรแกรมแทนด้วย
สัญลักษณ์ตัว S กดเลือกง่ายๆ 
และปุ่มปรับ Volume แบบเรียบ
ง่าย ไม่มีลูกเล่นมากมายไร้สาระ      
เรยีบ ง่าย และสะดวก ผมทดลอง                      
ฟัง VISO 1 กับมือถือ Motorola 
Droid Pro ผ่านทาง Bluetooth 
เป็นสิ่งแรก ซึ่งทั้งคู่ใช้เวลาจับคู่                           
กนัไม่กีว่นิาท ีกม็เีสยีงออกมาแล้ว

อ้อ มีลูกเล่นอันหนึ่งที่ใน
คู่มือก็ไม่มีบอก นั่นคือ การเลือก
ฟังแบบใกล้ หรือไกลได้ เรียกว่า 
Nearfield EQ ซึ่งหากคุณเลือก
การฟังแบบใกล้ (Nearfield) นั้น 
VISO 1 จะลดเสียงแหลมลงเล็ก
น้อย เพื่อให้การฟังในระยะใกล้ๆ 
(เช่นตั้งโต๊ะฟังอยู่ด้านหน้า) มี
การตอบสนองที่เป็นธรรมชาติ
กว่า ซึ่งการเลือกโหมดที่ว่านี้ 
คุณก็แค่กดปุ่ม S แช่เอาไว้จน
กระทั่งสัญญาณไฟกะพริบ แล้ว

กดปุ่มลบที่โวลูมลง ตัวเครื่องก็
จะเข้าระบบ Nearfield EQ 

เสียงที่ได้ยินจาก VISO 1 
นั้น เล่นเอาผมตะลึงไปชั่วครู่
เลยทีเดียว พูดตรงๆ ผมคาด
หมายการออกแบบของ Paul 
Barton ว่าจะท�า VISO 1 ออก
มาเหมือน On Beat Xtreme ที่
เป็น Dock เน้นคุณภาพเสียง ที่
ออกแบบมาเน้นคุณภาพเสียง
ที่ดีมากกว่าดังอย่างเดียว ซึ่งกับ 
VISO 1 นั้น ผมว่าเสียงที่ได้ยิน
ออกมานั้น หลายคนคงจะชื่น
ชอบมากกว่า กับเสียงที่สวยงาม 
มีพลัง มากกว่า

เสียงเพลงที่หนักแน่น
จอง Jeff Beck “Rolling and 
Tumblin” จากอัลบัม You Had 
It Coming นั้น ถูกถ่ายทอด
ออกมาด้วยความทรงพลัง เสียง
คิกก์ดรัมหนักแน่น เสียงกีตาร์
รุนแรงเร้าใจ เพลงนี้เล่นเอา
ล�าโพงหลายคู่แทบจะพังกันมา
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แล้ว ซึ่งกับ VISO 1 นั้น ชิลล์ๆ
มาก มันเล่นได้ดัง สะอาด กว่า 
On Beat Xtreme มากนัก

Steve Earl “ Good Bye’s 
All We’ve Got Left” จากอัลบัม 
Guitar’s Town ก็สามารถโชว์
ประสิทธิภาพของพลังเสียง จาก
ไดนามิคที่มโหฬาร และเล่น
ได้ดังอย่างที่ไม่เคยพบเคยเห็น
จากเครื่องประเภทนี้มาก่อน  
และนอกจากมันจะให้เสียงที่
ครอบคลุมเต็มพื้นที่ห้องฟังแล้ว 
เสียงที่ได้นั้นก็หนักแน่น เบสส์
เต็มอิ่ม และมีความเพี้ยนต�่ากว่า
เครื่องอื่นมากๆ เสียงของกีตาร์ 
ไวโอลิน และเสียงร้องจึงรักษา
ความชัดและสะอาดได้แม้เล่นที่
ระดับความดังสูงขนาดนั้น

แผ่น Joseph Jongen 
“Symphony Cincertante” แผ่น
จาก Telarc แผ่นนี้ เสียง
ออร์แกนของ Michael Murray 
ที่ดังผ่าน VISO 1 ออกมานั้น 
เป็นอะไรที่ผมเฝ้ารอมานาน
เหลือเกิน ที่จะได้ยินเสียงแบบนี้
จากเครื่องในกลุ่มนี้ ซึ่งบอกเลย
ว่า ผมไม่เคยฟังเสียงขนาดนี้จาก
เครื่องแบบนี้มาก่อนเลยในชีวิต 
VISO 1 คือ Dock ที่ให้เสียง 
ออร์เคสตราได้เต็มที่ เต็มวงและ
มีประสิทธิภาพสูงราวกับฟังอยู่ใน
คอนเสอร์ท ฮอลล์ เลยทีเดียว!

จากนัน้กม็ากบัแทรค็ทีผ่มใช้
เทสท์กนัอยูป่ระจ�า แทรค็ทีท่�าให้

ผมเหน็ประสทิธภิาพของ VISO 1                             
ได้ชัดเจนขึ้น สองแทร็คคือ 
Steely Dan “Aja” และ James 
Taylor “Shower the People” 
ซึ่งผมจ�าตัวเองได้ว่า หลังจาก
ฟังสองแทร็คนี้ลงไป ผมก็โน้ต
ลงกระดาษไว้ว่า “เสียงเหมือน
ฟังจากล�าโพงดีๆนี่เอง” ซึ่งผม
มั่นใจมากเลยว่า Paul Barton 
นั้น ตั้งใจสร้างเสียงจาก VISO 1               
ที่เต็มไปด้วยความสะอาด เป็น
ธรรมชาติ เป็นกลาง เสียงร้อง

นุ่มนวลฉ�่า เสียงดนตรีอื่นๆ  
สมจริงๆ ต�า่หรือแทบจะไม่มี
ความเพีย้น ไม่มคีวามหยาบกร้าน
เจี๊ยวจ๊าวแต่อย่างใด

การวัดผล

อย่างทีไ่ด้เรยีนไว้ก่อน VISO 1                              
จะให้ผลที่ดีที่สุดเมื่อวางบน                
พืน้ราบหรอืตัง้โต๊ะปกต ิซึง่จะท�าให้                          
ดอกเสียงกลางแหลมเชิดหน้า                       
เป็นมุม 20 องศา พอดีๆ ซึ่ง    
ณ จุดนี้ การวัดค่าการตอบสนอง                          
ความถี่ที่ต�าแหน่งสูงจากพื้น 
5 ฟุต นั้นจะท�าให้ล�าโพงอยู่ใน                       
ต�าแหน่งที่ Paul Barton แนะน�า                    
ผมวัดผลการวัดในมุมต่างๆ จัด
วางไมค์เพื่อให้ได้การตอบสนอง                         
ความถี่ที่ราบเรียบที่สุด โดย
การวัดนั้นวัดผ่านแชนเนลซ้าย
เท่านั้น เนื่องจาก VISO 1 ไม่มี                                  
ช่องสญัญาณขาเข้าแบบอะนาลอ็ก                            
ผมจึงสามารถส่งสัญญาณดิจิทัล
ไปได้แค่แชนเนลซ้าย 

ใช้เครื่องวัด Clio FW Audio 
Analyzer นั้น VISO 1 สามารถ

ให้การตอบสนองความถีท่ีด่มีากๆ 
ส�าหรับการเป็นล�าโพง Dock                                     
ผลการวดัออกมานัน้ ดกีว่าการวดั                      
ค่าจากล�าโพงแท้ๆหลายๆคู่ที่เรา
เคยเทสท์มาด้วยซ�้าเสียงทุ้มนั้น
ลงได้ถึง 38 Hz ที่ ± 2.49 db            
ส่วนเสียงแหลมนั้นไปได้ถึง                           
20 kHz ที่ ± 3.97 db ซึ่งผล
การวัดที่ได้นี้ ไม่น่าเชื่อว่ามันก็ยัง                            
ออกมาดกีว่าล�าโพงแท้ๆ หลายๆ                             
คู่ที่ผมเคยทดสอบมาด้วยซ�้า!

ส่งท้าย

NAD VISO 1 เป็นเครือ่ง
ทีใ่ห้ความลงตวัครบเครือ่งทีส่ดุ
เท่าทีผ่มเคยฟังมาจนถงึปัจจบุนั 
ให้เสยีงทีส่ะอาด กระจ่าง เป็น
ธรรมชาต ิเบสส์หนกัแน่น เสยีง
ทรงพลงัเตม็พืน้ทีห้่อง การใช้งาน
ง่ายสะดวกมากๆ เรียกได้เลยว่า
เป็นผู้ชนะแบบเอกฉันท์ส�าหรับ
ใครกต็ามทีก่�าลงัต้องการเสยีงทีด่ี
ที่สุด ผ่านจากระบบเสียงที่เรียบ
ง่ายที่สุดเท่าที่จะท�าให้นั่นเอง
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NEW
PRODUCTS
■  ‘หนึ่งเดียว คนเดิม’

สวัสดีครับ เดือนนี้พวกเรา             
ชาว Conice มีสินค้าใหม่ๆ                            

ออกมาสู่ตลาดกันมากมาย    
พอสมควรทีเดียว เพื่อไม่ให้เป็น 
การเสียเวลา มาดูกันนะครับว่ามี
อะไรกันบ้าง

PSB M4U 2                 
หูฟังไฮ-เอ็นด์ล่าสุดจาก PSB

เปิดฉากมากับสินค้าในกลุ่ม
ที่เรียกว่า เป็นไลน์สินค้าใหม่

ล่าสุดจากผู้ผลิตล�าโพงที่ได้รับ
ความนิยมอย่างสูงมาโดยตลอด
ในนาม PSB นั่นเอง ซึ่งกับชื่อ
นี้นั้น แน่นอนว่าก็ต้องนึกไปถึง 
Paul Barton ผู้ออกแบบล�าโพง
ที่มีชื่อเสียงที่สุดในวงการคนหนึ่ง 
ซึ่งขึ้นชื่อมากว่า ถนัดในการท�า
ของดีราคาสมเหตุผล ซึ่งแต่ไหน
แต่ไรก็ยึดถือการท�าล�าโพงมาโดย
ตลอด จนมาวันหนึ่ง เมื่อ Paul 
Barton หันมาท�าผลิตภัณฑ์ใน
ฝั่งหูฟัง (ซึ่งก็ถือว่าเป็นล�าโพงอีก
ประเภทหนึ่ง) นั้นจึงเป็นเรื่องที่
น่าตื่นเต้นไม่น้อย

ตอนได้ทราบไอเดียในการ
ท�าหูฟังขึ้นมานั้น ผมเคยถาม 
Paul ว่าคิดยังไง? ซึ่ง Paul นั้น
ก็บอกว่า เขาเองนั้น เป็นคน          

เดินทางบ่อย ปีๆเดินทางทั่วโลก
ไปยังประเทศต่างๆเพื่อออกงาน
โชว์ หลายต่อหลายรอบ แน่นอน
ว่าคนเดินทางนั้นก็ต้องมีเพลง
ติดตัวเล่นผ่านสมาร์ทโฟน เอา
ไว้ฟังแก้เบื่อเวลาต้องรอคอยการ

เดินทาง ซึ่งก็แน่นอนว่า คน
ที่ออกแบบ สร้าง และอยู่กับ
ล�าโพงดีๆมาตลอดเวลา เวลา
ฟังหูฟังทั่วๆไป ก็เกิดอาการไม่ 
แฮ็พพีย์กับเสียงที่ได้ยิน

Paul บอกว่า หูฟังส่วนใหญ่
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ที่มีขายกันนั้น ส่วนใหญ่ให้การ
ตอบสนองความถี่ที่ไม่ราบเรียบ 
มีการยก มีการยุบของความถี่
ตอบสนอง มากมายท�าให้การ
ตอบสนองต่อเสียงดนตรีนั้น
ขาดความเป็นธรรมชาติ ฟังได้ไม่
นานและไม่ทน ซึ่งหลังจากทนได้
ไม่นาน Paul ก็เลยตัดสินใจ “ท�า
มันเอง” ซะเลย โดยจุดมุ่งหมาย
หลักก็คือ ต้องเป็นหูฟังที่ให้การ
ตอบสนองความถี่ที่ดี ราบเรียบ 
เฉกเช่นเดยีวกบัล�าโพงชัน้ดรีะดบั
ไฮ-เอ็นด์ เพราะจากการที่เขา ได้
วิเคราะห์ ค้นคว้า ร่วมกับสถาบัน
เทคโนโลยีแห่งชาติ (แคนาดา)
นั้น ผลสรุปออกมาแล้วว่า คน
เราจะชอบ และอยู่ร่วมกับล�าโพง
ที่ให้การตอบสนองราบเรียบที่สุด 
เป็นธรรมชาติที่สุด

เมื่อเป้าหมายเป็นเช่นนั้น 
Paul ก็บวกเอาจุดเสริมต่างๆที่ได้
มาจากมุมมองของนักเดินทาง ที่
ปีๆนึงเดินทางออกนอกประเทศ
และใช้ชีวิตอยู่กับสนามบิน  
เครื่องบิน  สนามบิน  
โรงแรม ไปๆมาๆ อยู่ตลอด
เวลา ว่าคนที่ออกเดินทางบ่อยๆ
นั้นต้องการอะไรบ้าง?

ผลที่ได้คือ หูฟังที่สามารถ
ให้เสียงที่ดีเยี่ยม การตอบสนอง

ความถี่เทียบเท่าล�าโพงระดับ  
ไฮ-เอ็นด์ ให้ความเป็นดนตรี
สูงสุด ซึ่งผนวกเอาความสะดวก
ในการใช้งาน และลูกเล่นในการ
เสริมการใช้งานที่ยอดเยี่ยม ใน
การใช้งานที่หลากหลายครบทุก
ความต้องการ คือ 

1. เป็นหูฟังแบบ Passive                         
มาตรฐานระดับอ้างอิง ที่ให้เสียง                             
เป็นดนตรีสูงสุด สามารถท�าให้                            
นกัฟังระดบั Serious Audiophile                                                                   
มีความสุขและพึงพอใจได้

2. เป็นหูฟังแบบตัดเสียง
รบกวนจากภายนอกได้ หรือ 

Active Noise Cancellation ซึ่ง
สามารถตัดการท�างานได้เมื่อไม่
ต้องการ ส�าหรับการใช้งานในที่
ซึ่งมีเสียงรบกวนเยอะ เช่น ใน
เครื่องบิน

3. เป็นหูฟังที่มีภาคขยาย
ในตัวที่สามารถเปิดหรือปิดการ
ท�างานได้ ส�าหรับกรณีที่ใช้งาน
ร่วมกับเครื่องเล่นพกพาที่อาจ
จะมีก�าลังขับน้อย ท�าให้ผู้ใช้ไม่
จ�าเป็นต้องหา “แอมป์หูฟัง” มา
เพิ่มเติมซึ่งท�าให้ไม่สะดวกในการ
พกพาใช้งาน โดยแอมป์ที่ว่านี้ ใช้
พลังงานจากถ่าน AAA 2 ก้อน 

และสามารถเลิกเปิดหรือปิดการ
ท�างานได้

4. มีฟังค์ชันการใช้งานเพื่อ
เอื้อความสะดวก เช่น สามารถ
พับได้เพื่อลดขนาดเวลาพกติดตัว, 
สายสัญญาณสามารถถอดย้าย
ฝั่งได้ เพื่อความสบายของผู้ใช้ที่
พกพาเครื่องอยู่คนละฝั่ง  ซึ่งตัว
สายนั้นมีการรวมระบบการตัด
เสียง, ไมโครโฟนส�าหรับใช้งาน
กับโทรศัพท์ Smartphone ได้อีก
ด้วย

5. งานสร้างต้องแข็งแรง 
ทนทาน 

6. ใช้งานสบาย ฟังได้นาน 
น�้าหนักเบา Ear Pad ท�าจาก
หนังเทียมเกรดสูงที่สามารถ
เปลี่ยนให้เข้ากับขนาดของใบหูได้ 
เพื่อให้เหมาะกับการใช้งาน

ซึ่งรวมทั้งหมดท�าให้ได้หูฟัง
ที่อาจจะเรียกได้ว่า “ครบเครื่อง” 
ที่สุดรุ่นหนึ่งของวงการ ลงตัวทั้ง
ความสะดวกและคล่องตัวในการ
ใช้งาน พร้อมๆกับให้คุณภาพ
เสียงที่ดีเยี่ยมยอด ส�าหรับการ
ฟังเพลงในอารมณ์ที่ต้องการ
ความเป็นส่วนตัวสูง พร้อมสร้าง
โลกส่วนตัวที่เต็มไปด้วยเสียง
ดนตรีที่ดีเยี่ยมเหมือนเอาล�าโพง
ไฮ-เอ็นด์ มาประกบไว้ที่ข้างๆหู!!

มาลองฟังกันดูครับ แล้วจะ
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พบว่าที่ได้เขียนไปนี่ ไม่มีอะไรที่
เกินเลยจากความจริงเลย

สเปคคร่าวๆ 

  ■ ตอบสนองความถี่:      
± 1-1/2 ดีบี 20-20,000 
เฮิทซ์

  ■ ชนิดของตัวขับ: ไดนามิค
  ■ ลักษณะการท�างาน: แบบ
ปิด

  ■ ความไว: 102 ดีบี
  ■ ความเพี้ยน THD, Total 
Harmonic Distortion: 
0.5 % เปิดการท�างาน
ระบบตัดเสียงรบกวน

  ■ 0.25 % ปิดการท�างาน
ระบบตัดเสียงรบกวน

  ■ ความต้นทาน: 32 โอห์ม 
แบบ Passive 

  ■ 10 กิโลโอห์ม แบบ 
Active 

  ■ อายุการใช้งานของแบ็ตฯ: 
55 ชั่วโมง (ใช้ระบบตัด
เสียงรบกวน) 

  ■ ขนาด (กว้าง  x สูง  x 
ลึก) โดยรวม: 7-7/8 x 
7-7/8 x 2-7/8”

  ■ สี: ด�าเงา 
  ■ ทนก�าลังขับ: สูงสุด 30 
มิลลิวัตต์

  ■ สาย: แบบกดปุ่มฟังเสียง
โทรศัพท์ได้

  ■ ขั้วต่อ CONNECTION: 
3.5 ม.ม.

อุปกรณ์เสริม

กล่องใส่ Protective Travel 
Case

Ear Pads ส�ารอง
สาย 2 ขนาดความยาว 
ตัวแปลงแจ็คเป็นแบบใหญ่ 
อะแด็พเตอร์ส�าหรับใช้กับ

ช่องเสียบหูฟังบนเครื่องบิน
ถ่าน AAA 2 ก้อน
ผ้าท�าความสะอาด
และนั่นก็เป็นอีกหนึ่ง สินค้า

ที่น่าเล่น น่าลองมากๆจาก PSB 
ครับ หาโอกาสมาลองฟังกันได้ที่
โชว์รูมใกล้บ้านท่าน แล้วท่านจะ
พบกว่า หูฟังที่ให้เสียงดีมีความ
เป็นดนตรีสูงๆนั้นมีอยู่จริงครับ

Bell’O รุ่นใหม่ๆ               
มาแล้วจ้า

ขาดหายไปนานมากพอ
สมควรทีเดียวนะครับ 

ส�าหรับสินค้าชั้นวางเครื่องเสียง
จาก Bell’O เล่นเอาแฟนๆบ่น
กันใหญ่ ก็ไม่ใช่อะไรหรอกครับ 
เรารอสินค้ารุ่นใหม่ๆที่ดีไซน์
สวยๆถูกใจแฟนกันนั่นเอง ซึ่ง
ตอนนี้สินค้ารุ่นใหม่ๆ (รวมถึง
รุ่นยอดนิยมที่ขาดหายไปนาน) 
ก็ได้เข้ามาแล้ว ซึ่งรุ่นใหม่ๆจะมี
อะไรบ้าง มาดูกันเลยครับผม

Bell’O TPC2143 

รุ่นแรกเป็นรุ่น TPC 2143 
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  ■ นิทรรศการ “Temporal ชั่วขณะหนึ่ง”: ฆฤพร 
สาตราภัย 1 พ.ค.- 17 มิ.ย. ที่ร้านหนัง(สือ) 
2521 จ.ภูเก็ต, 1 ก.ค. - 25 ส.ค. ณ Hemlock 
Art Restaurant ถ.พระอาทิตย์, 1 ก.ย. - 31 
ส.ค. ณ คาเฟ่ แอนด์ เบ๊ด นิมมานฯ ซอย 1 
จ.เชียงใหม่ และ 12 พ.ย. - 28 ก.พ. 2556  
ณ กราฟคาเฟ่ สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ฟรี

  ■ นิทรรศการ “หมุนเปลี่ยน เวียนไป”: วีระชัย          
วีระสุขสวัสดิ์ 29 มิ.ย. - 15 ก.ค. ณ ห้อง
นทิรรศการ ชัน้ 2 จามจรุ ีอาร์ท แกลเลอรย์ี ฟรี

  ■  คอนเสอร์ท Jason Mraz Live In Bangkok              
16 ม.ิย. เวลา 20.00น. ณ อมิแพค็ อารน่ีา 
เมืองทองธานี บัตรราคา 4,000, 3,500, 
3,000, 2,000 และ 1,000 บาท 

  ■  คอนเสอร์ท Byrd & Heart Together Concert 
คอนเสอร์ท 25 แห่งความคิดถึง 23 มิ.ย. เวลา 
19.00น. ณ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี บัตร
ราคา 2,500, 2,000, 1,500 และ 1,000 บาท

  ■  คอนเสอร์ท The River Jazz Festival 2012 
30 มิ.ย. - 1 ก.ค. เวลา 19.30น. ณ เอเชียทีค 
เดอะ ริเวอร์ฟรอนท์ ใกล้โรงแรมแม่น�้า บัตร
ราคา 2,500 บาท (2 วัน) และ 1,500 บาท  
(1 วัน)

  ■  ละครเวที “รัก จับ ใจ” 28 มิ.ย. - 15 ก.ค. 
เวลา 14.00น. และ19.30น. ณ เมอืงไทยรชัดาลยั                   
เธียเตอร์ บัตรราคา 2,800, 2,300, 1,800, 
1,500, 1,000 และ 500 บาท

  ■  คอนเสอร์ท “2012 MBLAQ The Blaq% 
Tour’ Live In Bangkok” 7 ก.ค. เวลา 
19.00น. ณ บางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ 
เซ็นทรัลลาดพร้าว บัตรราคา 3,500, 2,500 
และ 1,500 บาท

  ■  คอนเสอร์ท 30 ปี พิงค์แพนเตอร ์18 ก.ค. 
เวลา 19.00น. ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่ง
ประเทศไทย บัตรราคา 2,500, 1,500, 1,000, 
800 และ 500 บาท

  ■  คอนเสอร์ท มาลีวัลย์และชรัส “เพราะมีเธอ”                                              
4 ส.ค. เวลา 19.00น. ณ บางกอก 
คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลลาดพร้าว บัตร
ราคา 3,000, 2,500, 2,000 และ 1,500 บาท

  ■ *ทุกรายการติดต่อ/ซื้อบัตรได้ที่ Thaiticketmajor 
ทุกสาขา

  ■  บ้ า น ท ว า ท ศิ น มีวันหยุดพิเศษ คือวันที่ 
4 มิ.ย. ตรงกับวันวิสาขบูชา และวันที่ 13 ส.ค. 
ชดเชยวันแม่แห่งชาติ

ป ร ะ ดิ ทิ น ก รุ ง เ ท พ ฯ

ครับ เป็นชั้นวางทรงโค้ง
สวยงามทันสมัย ผสมผสานไม้
และโลหะอย่างลงตัว แกนกลาง
ตั้งยึดทีวีได้ถึง 46 นิ้ว (หรือ
ราวๆ 56 กิโลกรัม/125 ปอนด์) 
แกนกลางสามารถหลบสาย
เข้าด้านใน เพิ่มความสวยงาม
เป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นการ
เลือกที่ดีเยี่ยมของผู้ที่ต้องการ
แขวนจอทีวีกับผนัง แต่ไม่อยาก
เจาะ หรือไม่ได้เตรียมการหลบ
สายในก�าแพงมาก่อน ก็จะเป็น
ทางออกที่ดีที่สุดครับ หลายท่าน
เอาทีวีไปแขวน เสร็จแล้วพวก
สายไฟ สายสัญญาณ ก็ห้อย
ลงมา เอาไส้ไก่สีขาวๆไปพันๆ                
น่าเกลียดครับ ทางแก้มีทาง
เดียวคือ เจาะเซาะก�าแพงเดิน
สายใหม่ซึ่งคงไม่อยากมีใครท�า
กันหรอก ทางออกก็มาทางนี้
แหละครับ ดูดีๆเหมือนทีวีแขวน
กับผนังครับ ล�าโพงเซ็นเตอร์
ก็วางชั้นบนสุด ต�าแหน่งจะพอ
ดีๆกับหูเราเวลานั่งฟัง เสริมส่ง
ทั้งความสวยงามในสายตาและ
คุณภาพเสียงด้วยครับ

Bell’O AVS C2151

ชั้นวางสไตล์ Modern 
Classic ที่หลายๆคนเห็นแล้ว
ก็หลงใหลกันแทบจะทันที ก็มัน
สวยจริงๆครับ โดยเฉพาะกับ
แผงหน้าทรงกรอบรูปไม้แท้สวย
งามมากๆ มีระดับมากๆ ท�าให้
วางลงตัวกับบ้านที่ตกแต่งมา
ออกแนวทันสมัย ผสมผสาน
ความสวยงามคลาสสิคของไม้ได้
อย่างลงตัวมากๆ สวยดูไม่เบื่อ
เลยส�าหรับรุ่นนี้ครับ การใช้งาน
ก็สะดวกมาก ความกว้าง ก็พอที่
จะวางเครื่องเคียงกันได้ โดย
สามารถรับทีวีได้ถึง 55 นิ้ว 
(หนักประมาณ 56 กิโลกรัม 
หรือ 125 ปอนด์) เลยทีเดียว

Bell’O CW 345 

นี่ก็มาแนวไม้ธรรมชาติครับ 

อ้อนแอ้นอรชรดีแท้ กับแผง
ข้างไม้ MDF อัดหลายชั้น แล้ว
เอามาดัดเป็นทรงโค้ง จากนั้น
ก็เอาชั้นวางต่างๆสอดผ่านออก
ไป สวยงามดูดีมีจุดเด่นครับ 
สีไม้สวยงามมาก เข้ากับงาน
ตกแต่งบ้านได้หลากหลายมากๆ 
ความกว้างก็พอเพียงต่อการวาง 
เครื่องเสียงมาตรฐานเคียงกันได้
สองเครื่อง จัดวางได้อย่างมั่นคง
แข็งแรง สามารถวางทีวีได้ถึง
ขนาด 52 นิ้ว (หรือหนักได้ถึง 
56 กิโลกรัม/125 ปอนด์)

Bell’O AVS4601HG 

มาถึงชั้นวางเครื่องเสียง/
ทีวี แนวทันสมัยกันบ้างนะครับ 
กับงานโลหะ พ่นสีด�าเงาแบบ 
High Gloss Black ที่สวยมากๆ    
รูปทรงโค้งมนงดงาม แข็งแรง
หายห่วง แบบนี้เหมาะกับนักเล่น
ที่ชอบความทันสมัย และอึด วาง
เครื่องเสียง/ทีวีได้หลายรูปแบบ 
กระจก Tempered สีด�าเงา
แบบ High Gloss สวยงามมาก 
สามารถวางทีวีได้ถึง 50 นิ้ว 
หรือ 56 กิโลกรัมเลยทีเดียว
 ครับ, และจากทั้งหมดสี่รุ่น
นี้ก็เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่เอามาให้ได้
ยลโฉม ส่วนรุ่นก่อนหน้านี้ที่ขาด
ไปก็มีเข้ามาด้วยะนะครับ ลอง
สอบถามโชว์รูมใกล้บ้านท่านได้
เลยครับ
 ...............................

เอาละครับ พอหอมปาก   
หอมคอกับสินค้าใหม่ๆประจ�า

เดือนนี้ สนใจรุ่นไหนแวะทดสอบ 
ทดลองสัผมัสกันได้เลยนะครับ 
ยิ่งเดือนนี้มีราคางาน Conice 
Hi-Fi Festival แล้วก็ยิ่งท�าให้ 
น่าเล่นน่าซื้อกันจริงๆเลยครับ

แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ
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เนื่องจากช่วงเวลาที่ผ่านมานี้ มีความนิยมในเครื่องเสียงมือสองนั้นมีมากขึ้น เพราะมีราคาถูกกว่าของใหม่ 
และหากได้สินค้าสภาพดี จากพ่อค้าที่มีความรับผิดชอบ ก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่คุ้มค่า

 แต่หากได้ไปเจอพ่อค้าหัวใส ใจคด ก็อาจจะท�าให้เกิดปัญหาได้ อย่างที่ทางเราเพิ่งมีการทราบว่า ได้
มีการน�าเอาเครื่องของทางบริษัทฯ ที่มีการขายทิ้งในแบบซาก เมื่อปลายปีที่ผ่านมา  ซึ่งทางเราชี้แจง

ไว้ที่งานอย่างชัดเจนแล้วว่าเป็นเครื่องกลุ่มที่ขายเป็นซาก ขายทิ้ง เป็นซาก เอาไปถอดอะไหล่ ไม่รับซ่อม ไม่
รับคืน ในทุกกรณี ออกมาย้อมแมวขายหลอกลูกค้าในตลาดมือสอง ว่าเป็นเครื่องชั้นดีมีรับประกัน ท�าให้มี
ลูกค้าที่หลงเชื่อ ถูกหลอกขายมาแล้ว ซึ่งแม้ว่าจ�านวนที่เกิดขึ้นมานั้น จะมีเพียง 1 ราย ก็ตามที แต่สิ่งนี้ก็จะ
ท�าให้เกิดความเข้าใจผิด และหมองใจระหว่างเราและลูกค้าที่โดนหลอกซื้อไปได้นั่นเอง

 นอกจากนั้นแล้ว ก็ยังมีเรื่องของสินค้าที่มีการน�าเข้ามาโดยไม่เสียภาษี (เครื่องหิ้ว) ซึ่งเครื่องในกลุ่ม
นี้ ทางเราจะปฎิเสธการรับซ่อมในทุกกรณี โดยบางครั้งเครื่องกลุ่มนี้จะถูกแฝงมาโดยบอกว่าเป็นเครื่องมือ
สองสภาพเหมือนใหม่ ซึ่งหากเครื่องเหล่านี้เกิดมีปัญหาขึ้นมา ก็จะไม่สามารถซ่อมผ่านทางเราได้นั่นเอง

 และอีกกรณีหนึ่งคือ เครื่องที่มีอายุเก่ามากๆ จนอะไหล่ส�าคัญบางชิ้นอาจจะไม่มีในสต็อคแล้ว เช่น
เครื่องเล่นซีดีรุ่นเก่ามากๆ (รุ่นตัวเลข 4 ตัว) ที่อะไหล่หัวอ่านเลิกผลิตไปนานแล้วหลายปี หรือเครื่องเล่น
เทป หรือจูนเนอร์ บางรุ่นที่ภาครับเสีย เป็นอาทิ เหล่านี้ บางครั้งก็จะไม่สามารถท�าการซ่อมแซมได้อีกด้วย

 ดังนั้น ทางบริษัทฯจึงใคร่ขอเรียนท่านสมาชิกว่า หากจะมีการซื้อขายเครื่องมือสองที่เป็นเครื่องใน
สังกัดของเราครั้งใด แล้วท่านเกิดความไม่แน่ใจ หรือต้องการความมั่นใจก่อนตกลงท�าการซื้อ ขาย (หรือ
บางครั้งเป็นการซื้อเครื่องที่มีปัญหาในราคาถูกมากๆ โดยคาดว่าจะน�ามาส่งซ่อมกับเราได้) ท่านสามารถที่จะ
ท�าการตรวจสอบกับทางเราได้โดยง่าย เพียงขอเลข Serial Number ของเครื่องรุ่นนั้นๆจากผู้ขาย แล้วโทร
เข้าทางฝ่ายสมาชิก ที่ 02-276-9644 แล้วปรึกษาฝ่ายช่างของเรา เพื่อท�าการตรวจสอบเลข ซีเรียล ว่าเป็น
เครื่องในกลุ่มไหน น�าเข้ามาโดยเราหรือไม่ หรือเป็นเครื่องที่ทางเรายังจะรับซ่อมหรือไม่รับ หรือตรวจสอบ
ว่ามีอะไหล่ในการซ่อมหรือไม่ (ในกรณีเครื่องมีอายุมากแล้ว) ได้นั่นเอง

 ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุด ที่จะป้องกันท่านจากมิจฉาชีพ หรือจากการซื้อเครื่องที่อาจจะท�าให้ท่านเสีย
เงินไปโดยเปล่าประโยชน์ได้ นั่นเอง

	 จึงเรียนมาด้วยความปรารถนาดีจากใจพวกเราชาว	Conice

“ ป ร ะ ก า ศ ”
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ถึ
งจะมีสมาร์ทโฟนใช้งานตามสมัยนิยม ก็ใช้
ประโยชน์จากมันได้ไม่มากนัก แค่โทรเข้าโทรออก 
แล้วก็ดูเน็ทบ้างนิดหน่อย ส่วนการโหลดเพลง
เข้าไปไว้สามสี่ร้อยเพลง ส�าหรับเวลาเหงาๆที่เดิน

ทางไปต่างบ้านต่างเมืองเท่านั้น ตามปกติวิสัยแทบไม่ฟัง
เพลงจากเจ้า iPhone นักเท่าไร

คือผมอาจจะต่างไปจากคนอื่นอยู่บ้างก็ตรงที่ว่า ไม่
ชอบฟังเพลงจากเฮดโฟนแบบอุดเข้าไปในช่องหู ที่เขา
นิยมกันในสังคมของนักฟังเพลงจาก iPod, iPhone แต่
ชอบฟังอะไรที่มันเพลิดเพลินจ�าเริญใจจากล�าโพงที่ตั้งหรือ
วางตรงหน้ามากกว่า เนื่องจากมันให้อิสระดี ดังนั้นการ
ขยายขอบเขตการฟังจากเจ้าโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของผม 
จึงนิยมใช้ล�าโพงแอ็คทีฟว์ที่ดีไซน์มาเพื่อการนี้โดยเฉพาะ
มากกว่า

จะบอกให้ว่าฟังมาแล้วหลายรุ่น ตกลงใจซื้อเข้าไปฟัง

       ■  ‘ภูธร’ ในบ้านก็สองสามโมเดล มันก็สะดวกดี แต่ยังไม่เจออะไรที่
จะคล้ายคลึงการได้ฟังชุดเครื่องเสียงเลย ล�าโพงแอ็คทีฟว์
ทรงกะทัดรัดสวยงามหลายตัว เสียงใสดี แต่ขาดเบสส์ มัน
ก็ท�าให้แล้งแห้ง ห่อเหี่ยวหัวใจ ได้ที่เสียงดังพลังสูงหรือ
ก็เอาแต่ดังท่าเดียว ไม่มีความละมุนละไมดังที่ปรารถนา 
มันก็ขาดๆเกินๆ ต้องทนฟังกันไป เพราะมันยังไม่มีอะไร
ที่โดนใจจริงๆสักที….. แต่จะว่าไปก็เหมือนโชคช่วยนะ 

วันดีคืนดีเห็น NAD VISO 1 เขาออกวางตลาด    
รูปร่างมันอวบอ้วนท้วนน่ารักดี ผมก็เลยกะว่าไปลองฟัง
ดูสักหน่อย เอ้า เอาเข้าแล้วไง ทดลองฟังเผินๆนิดๆ
หน่อยๆในงานเปิดตัวของทางโคไน้ซ์ฯ มันติดใจเข้าไปแล้ว 
เพราะผมไม่เคยฟังล�าโพงแอ็คทีฟว์ส�าหรับไอโฟนที่เสียง
ดีขนาดนี้มาก่อน ไม่บอกว่าเสียงที่เปิดนั้นมาจากล�าโพง
แอ็คทีฟว์ตัวอ้วนกลมน่ารักที่อยู่ตรงหน้า ผมต้องคิดไป
ว่า นี่มันเสียงจากชุดเครื่องเสียงมิด-เอ็นด์ ชุดขนาดปาน

NAD VISO 1
ลู ก ช า ย ค น ใ ห ม่ ข อ ง ผ ม
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กลางแน่นอน ถามน้องคนที่เขาเปิดให้ฟัง “แน่ใจว่าเปิด
จากตัวนี้นะ” เขาบอกชัวร์ ผมก็เลยเอาเจ้าไอโฟนผมลิงค์
แบบไร้สายดู อุแม่จ้าว อะไรมันจะปานนั้นครับท่าน เสียง
อิ่มแน่น รายละเอียดสะใจ สมใจจริงๆ

อย่างนี้ไม่เป็นเจ้าของมันได้ยังไง จากวันนั้นเป็นต้น
มา ผมก็เห่อมันยังกะลูกชาย จัดวางไว้ห้องรับแขก ท�าให้ 
ได้เล่นเพลงจากไอโฟนทุกวัน กลับบ้านทีไรมุ่งเข้าหา 
VISO 1 ก่อนอื่น นั่งฟังจนหลับเพลินไป จนลืมขึ้นไปฟัง
เครื่องเสียงชั้นบนเลยทีเดียว แขกไปใครมาจะต้องทึ่ง ที่
ได้ยินเพลงในห้องรับแขกของผม แต่หาเครื่องเสียงชุด
นั้นไม่เจอ พอบอกว่านี่ไง เข้าปุ๊กลุ๊กนี่ไง เป็นได้ฮือฮากัน
ละครับ

ถึงจะออกมาวางตลาดช้ากว่าชาวบ้าน แต่ผมว่า NAD 
เค้าไม่ใช่เครื่องเสียงแฟชัน การออกแบบจะค�านึงถึง
คุณภาพเสียงเป็นหลักส�าคัญ หากท�าออกมาได้ไม่ดีเท่า
ที่ควรก็จะไม่น�าเสนอต่อผู้บริโภค เสียงที่เราได้ยินจึงน่า
อัศจรรย์ด้วยประการฉะนี้ มันสามารถถ่ายทอดเสียงทุก
ย่านความถี่อย่างเที่ยงตรง ตามสไตล์ของ NAD และ
เสียงที่ได้ หากฟังแล้วไม่ตะลึงกันทั้งบางแล้วละก็ไม่ใช่ 
VISO 1 อย่างแน่นอน และผมก็ดีใจที่รู้ว่า เจ้า “ลูกชาย” 
ของรายนี้ ได้คว้ารางวัลการออกแบบวิศวกรรมยอดเยี่ยม        
จากงาน CES หรือ Innovations Award 2012 มา
หมาดๆเสียด้วยนี่สิครับ

ส�าหรับการใช้งาน ก็ใส่ไอโฟนไปในวงแหวนด้าน
หน้า ซึ่งเราสามารถปรับวงแหวนรอบตัวของมัน ที่มีไว้
ส�าหรับติดตั้งไอพอด ไอโฟน เลื่อนปรับขนาดให้กระชับ
พอดีๆ หมุนไปทางแนวตั้ง แนวนอนได้ทั้งสองประการ 
ระบบช่องต่อด้านหลังสามารถโอนเสียงและภาพจาก      
Component Video และ Optical จากไอพอดไปยัง
จอภาพขนาดใหญ่ได้ ภาคขยายภายในคือ Direct Digital 
DAC/Amplifier แอมปลิไฟเออร์เทคโนโลยีเดียวกับ NAD 
Masters Series M2 ที่มีความแม่นย�าในคุณภาพเสียง มี
วงจรดิจิทัล 35 bit/844kHz ที่มีความเบี่ยงเบนผิดเพี้ยนต�า่
สุดทาง THD เพียง 0.005% เท่านั้น

ส่วนตัวไดรเวอร์ขับเสียงแบบสเตรีโอ ล�าโพงหลัก
ฟูลเรนจ์ขนาด 2.75 นิ้ว และสับ-วูฟเฟอร์ ขนาด 5.75 
นิ้ว ที่ใส่เข้าไปได้อย่างลงตัว สามารถสนองตอบความถี่ได้ 
33-28,000Hz 

นอกจากการติดไอโฟน ไอพอด เข้ากับโครงวงแหวน
ส่วนหน้าแล้ว เรายังสามารถส่งเพลงระยะไกลได้ด้วย
ระบบไร้สาย Bluetooth ด้วย ดังนั้นส�าหรับโทรศัพท์มือถือ

แทบทุกรูปแบบก็จะเล่นกับ VISO 1 ได้โดยปราศจากข้อ
จ�ากัดใดๆในการฟัง เลือกได้ว่าจะวางบนโต๊ะท�างาน มุม
ห้อง เพื่อฟังทั้งระยะใกล้ หรือไกล ก็ได้ทั้งสองแบบ ผมฟัง
ห่างออกมาแบบเอาจริงเอาจังก็ที่ระยะห่าง 2 เมตรครับ 
ได้เสียงที่ใกล้เคียงชุดเครื่องเสียงดีๆชุดหนึ่งเลยทีเดียว 
ส่วนการทดลองฟังกันแบบนั่งฟังบนโต๊ะท�างาน ห่างออก
มา 50 เซนติเมตร ได้ย่านความถี่ รายละเอียดซึมซับลง
ไปในใจ และระดับความดังปานกลางก็ได้รายละเอียดครบ
ถ้วนดีจริงๆ

เป็นล�าโพงแอ็คทีฟว์ชั้นดีที่ผมรักมาก เพราะเสียงทุ้ม                
นุ่มลึกเหลือเชื่อ การฟังเพลงร้องทั่วไป ให้เสียงนักร้อง                   
เป็นเสียงที่อ่อนหวานนุ่มฟังสบาย ชัดเจน เสียงช่วง            
มิดเรนจ์ ให้ความเป็นกลางไม่ต่างไปจากการฟัง                                                
เครื่องเสียงและล�าโพงชั้นดี เพลงจากไอโฟนมันดีขนาด
นี้เชียวหรือ?  เสียงที่ได้นั้นท�าให้ผมต้องไปโหลดเพลงลง
ไอโฟนมากขึ้นอีกเท่าตัว เพื่อจะได้มาฟังกับ VISO 1 ใช้
ประโยชน์โทรศัพท์ในการฟังเพลงมากขึ้นกว่าที่เคยเป็น
ละครับ 

NAD VISO 1 เป็นเสมือนชุดเครื่องเสียง เพราะยิ่ง
ผมเร่งระดับโวลูมเสียงก็จะมีรายละเอียดที่ยิ่งมากขึ้น มาก
ขึ้น มีพลังขึ้นไปอีกเรื่อยๆแทบไมมีที่สิ้นสุด ให้เสียงทุก
เสียงเป็นธรรมชาติ ให้ความเต็มอิ่ม พลังเสียงไม่ด้อยไป
กว่าชุดเครื่องเสียงชุดหลัก เป็นดังนี้แล้ว คนที่เคยชินกับ
การฟังเครื่องเสียงชุดใหญ่ เมื่อมาเล่น NAD VISO 1 ก็
จะรู้สึกว่าเสียงนั้นมีคุณภาพน่าประทับใจ ไม่ใช่ล�าโพงเพื่อ
ไอพอดอย่างที่คุณคุ้นเคยแบบเสียงเล็กบางๆ แต่นี่แหละ
คือ ตัวจริง ของจริงละครับ

ผมประทับใจ VISO 1 มากที่สุดก็ตรง มันให้เสียง 
กว้าง ลึก เกินตัวของมันอย่างน่าประหลาดใจ ท�าให้    
ไอโฟน ไอพอด เครื่องเล็กๆ กลายร่างเป็นยักษ์ใหญ่ 
เสมือนเราได้ฟังเสียงจากชุดเครื่องเสียงชุดหนึ่งเลยทีเดียว 
ส่วนการฟังจากระบบส่งแบบไร้สายบลูทูธให้ระยะไกลห้า
หกเมตร ท�าได้อย่างไร้ปัญหา แม้พลังจะไม่สดใสหรือเน้น
โดดเด่นเท่าการติดตั้งไอโฟนไว้กับตัว VISO 1 แต่จะได้
เรื่องความสะดวกสบาย สามารถส่งเพลงให้ขยายขอบเขต
คุณภาพได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่อด้วยสายหรืออื่นใด  

ใครอย่ามาว่าผมเห่อ….ก็ตอนนี้ผมฟัง VISO 1 
มากกว่าฟังเครื่องเสียงชุดหลักที่บ้านอีกด้วยซ�้า ใครจะเอา
แบบอย่างก็ไม่ว่ากัน แต่ขอบอกว่า ระวังกันเอาไว้ให้ดี ฟัง
แล้วจะติดใจครับผม
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เป็นอย่างไรบ้างครับกับอัลบัม “WMLP-003” 
ผลงานเพลงของ Tong Li ที่ผมได้หยิบจับ

มาแนะน�าไว้ในครั้งที่แล้ว รับฟังแล้วชื่นมื่น
หัวใจเป็นอันดีไหมล่ะครับ “ของเขาดีจริงๆ” 
มาครั้งนี้ขออนุญาตฉีกแนวจากสไตล์เพลงที่
ฟังกันได้เรื่อยๆ ฟังแล้วสบายใจมาเป็นแนว
ซีเรียส (Seriously) กันสักนิด ...

อ๊ะๆ แต่อย่าคดิไปว่า แผ่นเสยีงด ี(มากๆ) 

เ ส น่ ห า อ ะ น า ล็ อ ก

ที่ว ่านี้เก็บสะสมอยู ่ และก็มักจะหยิบจับมา
เปิดฟังเป็นประจ�าในทุกครั้งที่ต้องท�าการรีวิว
เครื่องหรือล�าโพง แต่ก็จ�าไม่ได้ว่า ผลงานชุดนี้
จะมีท�าเป็นแผ่นเสียงออกมาจ�าหน่ายในตอน
นั้นด้วยหรือเปล่า เพราะตอนนั้นยอมรับว่า
ตนเอง “หลงเห่อ” ไปกับโฆษณาชวนให้เชื่อ
ในสรรพคุณของแผ่นซีดีว่า มีอายุยืนยาวนับ
ร้อยปี แถมยงัไม่มเีสยีงกรอ็บแกรบ็ให้ต้องรูส้กึ
ร�าคาญใจ ก็เลยตัดสินใจ “ขาย” แผ่นเสียงนับ
พันแผ่นที่สะสมมาตั้งแต่เริ่มท�างานใหม่ๆไป 
(ในราคาถูก...ขอย�้าว่าถูกจริงๆ) โดยมิได้คาด
คิดว่าเมื่อกาลเวลาผ่านไปจะต้องกลับมารู้สึก
เสียใจ (และเสียดายมากๆที่ขายแผ่นเสียงไป) 
ด้วยว่า “คุณภาพเสียง“ ที่รับฟังระหว่าง CD 
กับ LP จะให้ “ความรับรู้” ที่ต่างกัน (เยี่ยงนี้) 

แต่ถึงแม้นว่าจะเคยมกีารจัดท�าผลงานชดุนี้
เป็นแผ่นเสียงออกมา (ทว่าหลงหูหลงตาไปแต่
ครั้งกระนู้น) ก็ตามที แต่ก็รับรองได้เลยว่า “สู้” 
แผ่นเสยีงทีผ่มหยบิยกมาแนะน�ากนัดงัต่อไปนี้ 
“ไม่ได้” แน่นอน... เนื่องเพราะแผ่นเสียงชุดนี้
ได้รับการจัดท�าเป็นแผ่น Virgin Vinyl 200g 
ครับ อีกทั้งยังเป็นผลงานการจัดท�ามาสเตอร์
โดย Doug Sax ฉายา “พ่อมดแห่งวงการ                                            
แผ่นเสียง” ที่เรา-ท่านคอไวนีลล้วนรู ้ จัก
กติตศิพัท์กนัเป็นอนัด ีอกีทัง้แผ่นเสยีงชดุนีย้งั
ได้รับการจัดส่งไปปั๊มแผ่นกันที่ QRP (Quality 
Record Pressings) ซึง่ม ีChad Kassem แห่ง
ส�านัก Analogue Productions เป็นเจ้าของ 
จึงนับได้ว่าแผ่นเสียงชุดนี้มีความพิเศษยิ่งกว่า
ธรรมดาอยู่พอตัวเลยเชียวแหละ

แผ่นเสียงชุดนี้ได ้รับการจัดท�ามาเป็น 
กล่องบรรจุภัณฑ์อันปราณีตแข็งแรงราวกับ
ส�าหรับบรรจุแผ่นเสียงแบบ Box Set กระนั้น 
พร้อมทั้งมีหมายเลขแผ่น FIM GS001 ก�ากับ             
ไว้ภายใต้ชื่ออัลบัม “The All Star Percussion                                      
Ensemble” ซึ่งบันทึกเสียงไว้เมื่อวันที่ 8 
มีนาคม และ 12 เมษายน ปีค.ศ.1982 ณ 
Vanguard Recording Studio ในมหานคร
นิวยอร์ค โดยเป็นผลงานสร้างสรรค์ของ 
Harold Farberman หนึ่งในผู้เชี่ยวกร�ายิ่งนัก
ในด้านดนตรคีลาสสคิ โดยเฉพาะเครือ่งดนตรี
ประเภทเครื่องเคาะจังหวะ (Percussions)

มาทราบประวัติคร่าวๆของเขาผู ้นี้ กัน
สักหน่อย Farberman เป็นชาวนิวยอร์คโดย
ก�าเนิด เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน ปีค.ศ.1929 
และเข้ารับการศึกษาทางด้านเครื่องเคาะ
จงัหวะที ่Juilliard และด้านการประพนัธ์ดนตรี

LP 
ที่ ค ว ร ห า ม า เ ปิ ด ฟั ง 

[3]

ที่ผมขอแนะน�าสู่ท่านทั้งหลายในครั้งนี้จะท�า                                                
ให้เมื่อได้ฟังแล้วเกิดความ “เคร่งเครียด” 
ต้องหายาคลายเครียดมารับประทานหรอก
นะท่านนะ ความหมายของผมนั้นต้องการจะ
บอกว่า แผ่นที่ผมหยิบจับมานี้เหมาะที่จะเอา
ไว้ฟังในแบบ “เอาจริงเอาจัง” นะครับ มิใช่           
“ทีเล่นทีจริง”

ซ่ึงจริงๆแล้วผมเองมีแผ่นซีดีของผลงาน
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ที่ New England Conservatory รวมทั้งที่                                             
Tanglewood ร่วมกับ Aaron Copland ท�า                                             
ให้เขามีความรู้ความเข้าใจในด้านการประพันธ์
ดนตรีเป็นอันดีอีกด้วย และในปีค.ศ.1951  
Farberman อายุเพียงแค่ 20 ก็ได้ร่วมเป็น
สมาชิกในสังกัดวง Boston Symphony        
Orchestra และได้ชื่อว่าเป็นนักดนตรีอายุ
น้อยที่สุดที่เล่นเต็มเวลา (Full Time) ของวง
นี้เลยทีเดียว

จากความสันทัดในแนวดนตรีคลาสสิค 
และความจัดเจนในด้านเคร่ืองเคาะจังหวะ 
ท�าให้เขาหยิบยกเอาผลงานชิ้นเอกที่คอดนตรี
คลาสสิคล้วนรู้จักเป็นอย่างดี 4 ชิ้นงานด้วย
กัน มาจัดท�าการบรรเลงในแบบฉบับที่ไม่
เคยมีใครคิดท�ามาก่อน นั่นคือ การบรรเลง
ด้วยเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเคาะจังหวะ 
(percussions) ล้วนๆจ�านวนร่วมร้อยชิ้น...!! 
โดยนักดนตรีที่ร่วมบรรเลงล้วนเป็นลูกศิษย์
ลูกหาของ Farberman ทั้งสิ้นจ�านวน 10 
คน ซึ่งก็กระจายไปเล่นประจ�าในวงซิมโฟนีช่ือ
ดังของสหรัฐอเมริกาอยู่ 7 วงด้วยกัน ส่วน
ตัว Farberman นั้นท�าหน้าท่ีเรียบเรียงเสียง
ประสานรวมทัง้ท�าการก�ากบัวงด้วย (Arranged 
& Conducted)

ผลงานเพลง 4 ช้ินดงักล่าว ได้แก่ 1. Bizet: 
Carmen Fantasy (20:21), 2. Beethoven: 
Scherzo, from Symphony No. 9 (9:21), 
3. Pachelbel: Canon in D (6.41) และ 
4. Berlioz: March to the Scaffold, from 
Symphonie Fantastique (5:44) รวมแล้วเป็น
เวลาทัง้สิน้ 42.22 นาท ีเรยีกว่าพอเหมาะพอดี
ส�าหรับบรรจุลงบนแผ่นเสียง 1 แผ่น โดยที่
ร่องแผ่น (Track) ไม่ต้องเบียดเสียดกัน ท�า         
ให้ส่งผลดีต่อคุณภาพเสียงอย่างเป็นปฐม

ผมเองสั่งซื้อแผ่นนี้ได้โดยบังเอิญ...ซ่ึงใน
คนืวนัหนึง่ช่วงต้นเดอืนกมุภาพนัธ์นีแ่หละครบั 
ขณะก�าลงัรวีวิเครือ่งด้วยแผ่นซดี ี“GS CD005” 
อยู่นัน้ (ผลงานเดยีวกบัทีผ่มก�าลงัแนะน�าขณะ
นีน้ีแ่หละขอรบัท่านทัง้หลาย) ใจกใ็ห้หวนคดิไป
ว่า หากมีแผ่นเสียงของอัลบัมที่รับฟังนี้ผลิต
จ�าหน่ายอยู่ รับรองได้เลยว่า จักต้องเป็นหนึ่ง
ในแผ่นเสียงอันควรค่า ที่จะต้องเสาะหามา
ครอบครองให้จงได้ (แต่ไม่ต้องถึงกับ ยอมพลี
ชีวีให้ได้มา [Records to Die For] หรอกนะ
ท่าน เพราะสิ้นใจตายไปแล้วจะฟังได้อย่างไร
ล่ะ จริงมะล่ะท่าน) ก็เลยลองเข้าไป Search 
ดูใน Google...อู ว้าว... มีแผ่นเสียงจ�าหน่าย

อยู่จริงๆด้วยล่ะ
แผ่นน้ีท่ีเมืองนอกประกาศขายอยู่ที่ราคา 

45.98 ดอลลาร์สหรัฐ และมีอยู่แค่แผ่นเดียว
เสียด้วยซ�้า พร้อมกับมี Comment ต่อท้าย     
ไว้ว่า “All the bells and whistles that make 
for the perfect audiophile demonstration 
disc. Super dynamic percussion! Lively 
and fun with STUNNING sound!” เล่นเอา
ดใีจจนเนือ้เต้น แต่ครัน้พอไตร่ตรองดแีล้วว่าจะ
สั่ง กลับกลายเป็นว่า ถูกตัดหน้าไปแบบเห็นๆ 
ผมก็เลยชวด-ฉลู-ขาล-เถาะ-มะโรง-มะเส็ง...
เล่นเอาเซง็ไปเลย เว้นไปคนืหนึง่จึงลองเข้ามา
ค้นดใูหม่ ครานีค้้นทัง้ภาษาไทย-ภาษาองักฤษ 
อะฮ่า... มลีงประกาศขายไว้ในเวบ็ไซท์บ้านเรา
ซะด้วยแผ่นหนึ่ง ทว่าราคา 2,500 บาทขาดตัว
ครับ (โทรไปสั่งจอง แล้วขอลดราคาลง-ไม่     
ได้สกับาท โอเค.ให้แค่ว่าจัดส่งฟร)ี ...แพงกว่าที่
ขายอยูท่ีเ่มืองนอกเป็นพนับาท แต่กต้็องท�าใจ ดี
กว่าไม่ได้มาครอบครอง... อย่างทีบ่อกไว้อย่าง
ไงล่ะท่าน (ห้า-ห้า-ห้า)

ความยอดเยี่ยมของแผ่นนี้นั้น อยู ่ที่           
รายละเอียดเสียงเล็กเสียงน้อยระยิบระยับ ที่
ให้ความฉับพลันทันใด (ไดนามิค) รวมทั้ง   
แอมเบยีนซ์ และมวลบรรยากาศ กระทัง่สภาพ
เวทีเสียงที่ไล่เรียงระดับความลึกเป็นแถวชั้น
อันชัดเจน เช่นเดียวกับความกว้างที่โอฬาร
อย่างกับเข้าไปน่ังอยู่ในฮอลล์ (หากเคยเดิน
เข้าไปในโบสถ์ทางศาสนาครสิต์ หรอืทีวิ่ทยาลัย
ดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล ศาลายา จะเข้าใจใน
ความรู้สึกแบบน้ี) เสียงดนตรีทุกชิ้น สดใส 
สะอาด และกระจ่าง แจ่มชัดให้ตัวตนชัดเจน 
(บอดีย์) และมีชีวิตชีวา ใครที่เล่นแอมป์หลอด
น่าจะออกไปทางอวบ (แต่ไม่อุย้อ้าย) ใครทีเ่ล่น
แอมป์โซลิด สเตท ก็น่าจะได้ทางสดใส (แต่
ไม่สากกร้าน) ซึ่งฟังแล้วก็ล้วนได้ความคึกคัก-  
ต่ืนใจในทุกขณะตลอดเวลารับฟัง โดยไม่รู้สึก
ว่าน่าเบื่อ ไม่ว่าจะรับฟังผ่านแอมป์ประเภทใด
ก็ตาม ...ความแจ่มชัดของรายละเอียดเสียง
ที่รับฟังนั้นถึงกับรับรู้ได้ถึง เสียงการเคลื่อน
ตัวไป-มาของบรรดานักดนตรีที่ต้องย่างเท้า
เร็วๆไปยังเคร่ืองดนตรีชิ้นต่างๆให้ทันกับช่วง
จังหวะการบรรเลง

ขอบอกตรงๆว่า ไม่เคยได้ฟังแผ่น (เสียง) 
ใดที่ให้ไดนามิค เรนจ์ ได้กว้างขวางอย่างแผ่น
นี้มาก่อน กอปรกับการบันทึกเสียงที่พิถีพิถัน
อย่างมากๆ จนท�าให้ได้มาซึง่รายละเอยีดเสยีง                  
สอดแทรกต่างๆอย่างกระจ่างแจ้ง สุม้เสยีงโดย

รวมสดใส สะอาด สว่าง แจ่มชัด แต่ไม่รู้สึกว่า
โอเว่อร์ จนถึงกับแห้งผาก-สากกร้านใดๆเลย 
เสียงปรบมือเป็นจังหวะในช่วงกลางๆและ
ท้ายๆของเพลงที่ 1 ให้การรับรู้ราวกับการ
ปรบมือจริงๆ

แต่ส�าหรับใครที่ชื่นชอบเพลงที่ค�าราม
ค�ารน ฟาดกลองกันหนักหน่วง ดีดเบสส์กัน
ลั่นสนั่น มันในอารมณ์ อัลบัมนี้ไม่มีให้นะ
ครับ แผ่นนี้จึงเหมาะกับการฟังแบบพิถีพิถัน-
เอาจริงเอาจัง หยิบจับออกมาฟังกันเป็น          
“วาระๆ” อย่างใช้ฟังเพื่อประเมินศักยภาพและ
คุณภาพเสียงของซิสเต็มที่ใช้งาน หรือหยิบ 
เอามาเปิดฟังเพื่ออวดเพื่อนอวดฝูงให้ได้อึ้ง                                             
ในชุดเครื่องเสียงของเราอะไรท�านองนั้น แค่
เพลงแรกนี่แหละครับ ใครได้ฟังก็เป็นต้อง
ประทับใจ เพราะมีหลายท่วงท่าลีลา คึกคัก 
ตื่นเต้น ตูมตาม ยาวนานถึงกว่า 20 นาที แต่
หากจะถามว่า เพลงใดไพเราะสุด ก็ต้องบอก
ว่า เพลงที่ 3 ครับ จังหวะท�านองที่บรรเลง 
นุ่มนวลชวนฝัน ละเมียด ละมุนมากครับ เป็น
บทเพลงคลาสสิคที่ใครได้ฟังก็ต้องคุ้นหูมาก
ครับ และได้ถูกน�าไปตัดเป็นเพลงโฆษณาของ
สินค้าแบรนด์ดังประเภทนมชงดื่มของน้อง
หนูตัวน้อย

ประเด็นที่ใช ้ฟ ัง นอกเหนือจากความ     
ฉับพลัน ทันใดของเสียงเครื่องเคาะจังหวะที่
ผุดโผล่ตรงโน้นตรงนี้ในเวทีเสียงที่รับฟังแล้ว 
ระยะห่างของช่องไฟระหว่างแต่ละชิ้นดนตรี 
รวมทั้งอาการค่อยๆจางหายไปของหางเสียง
อนัทอดยาวไกล นบัเป็นอกีจดุเด่นส�าคญัทีแ่ผ่น
เสียงแผ่นนี้นั้นมีให้ และผมได้โม้ครับ อย่างที่
บอกว่าผมเองมีอัลบัมชุดนี้ที่เป็นแผ่นซีดี 24K 
GOLD อยู ่แล้ว ซึ่งนับว่าให้คุณภาพเสียง
ที่เยี่ยมยอดจนผมยกย่องให้เป็นแผ่น (ซีดี) 
อันดับหนึ่งซึ่งจ�าเป็นต้องมีไว้ในครอบครอง    
แต่ครั้นได้ฟังแผ่นเสียงนี้แล้ว ต้องขอบอกว่า 
“ไวนีล” เหนือกว่าจริงๆ สมควรอย่างยิ่งครับ
ที่จักต้องเสาะหาแผ่นเสียงชุดนี้มาเปิดฟังแล้ว
สะสมไว้ก่อนที่ชีวีจะสิ้นไป - “ของเขาดีจริงๆ” 
ขอรับกระผม

ครัง้หน้าขอเชญิพบกบัแผ่นเสยีงทีผ่ม รวม
ทัง้ท่านเองก็เถอะน่าคดิว่า ไม่น่าจะม ีแต่ก็มอียู่
ครับ และยังไม่เคยผ่านตาว่ามีใครเขียนถึงซะ
ด้วย...ไว้เจอกันนะครบั ท่านใดทีส่นใจในแผ่นนี้
ลองตต่ิอที ่คณุสมชาต ิสันตริงยทุธ (gmpica@
hotmail.com) ■ มงคล
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C u s t o m   F i l e  ■   ‘จอม Projects’

นีม้ากับมอื บางครัง้ยงัแอบอจิฉาทีท่่านลูกค้ามี
ข่าวฟังในห้องน�้าเมื่อยามเช้า มีเพลงฟังสบาย
อารมณ์เมื่อนั่งจิบกาแฟถ้วยโปรดที่ระเบียง มี
เพลงเร้าใจอยู่ในสวนสวยเมื่อมี Party 

CONICE จัดให ้ จัดเต็ม ทุกที่จริงๆ 
อ้าว......มาครับที่นี้หลังจากผมท�าฝันของ
ท่านผูม้อีปุการคณุให้เป็นจรงิขึน้มา ซึง่กไ็ด้ยก
ตัวอย่างไปบ้างแล้ว ที่นี่ผมจะมาตามหาท่าน
ผู้โชคดีรายต่อๆไป แอ้....หรืออาจจะเป็นคุณ

รูปแบบของระบบ
Multi-room 

ตรงมาตรงไป ระบบที่ควบคุมการท�างาน
ด้วย Keypad และส่ังงาน Source โดยใช้ Remote 
ก็ต้องเลือก Russound CA4 KT1 ครับ มากัน
เป็น Set ทั้ง 4 Source / Zone Controller ที่
รองรับ 4 แหล่ง Program และกระจายเสียง
ไปยัง 4 พื้นที่ บวกกับ Keypad ที่ใช้ควบคุม
ระบบอีก 4 ตัว Remote, Wall port และ IR 
Cables ที่ใช้รับสัญญาณการควบคุม Source 
จากพื้นที่ฟังอื่นๆอีก 4 เส้น เรียกว่าครบครัน 
รอเพียงท่านสั่งการว่าต้องการจะใช้ Source 
และล�าโพงประเภทใดมาประจ�าการในระบบ
เท่านั้น ที่เหลือเรามีทีมที่รับดูแลท่านตั้งแต่
บ้านหรือสถานที่ของท่านยังมีแต่พิมพ์เขียว 
ตลอดกระทัง่เสรจ็งานโดยทมีงานของเราตัง้แต่
ต้น มหีลายครัง้ใช่ไหมครบัทีเ่ราได้ยนิมาว่า ซือ้
ของมาจากที่หนึ่งให้ช่างติดตั้งอีกที่เป็นผู้มา
ติด คนน�าเข้ามาขายก็ไม่ได้ติดตั้ง หรือติดตั้ง
ไม่เป็นหรอก ขายอย่างเดียว ส่วนคนที่ติดก็ไม่
เข้าใจสินค้าที่จะติดตั้งให้ถ่องแท้ หรือแม้แต่จะ
เพยีงนดิ ฤากไ็ม่เข้าใจเอาซะเลย แล้วพอตดิตัง้                                             
มาแล้วเป็นไง คนขายกับคนติดตั้งได้ตังค์
ไปแล้ว งานไม่จบ เจ้าของบ้านเลยจบเห่           
เสยีเงนิ ป่วยจติ เจบ็ใจ ปวดตบั สารพดัอาการ

สวัสดีครับแฟนๆชาว Life Entertainment 
ทุกๆท่าน ณ โอกาสบัด Now ผมขอรับ

ใช้ทุกท่าน โดยการมาเล่าเรื่องราวความเป็น
มา เป็นไป อีกทั้งน�าเสนอข้อมูลในวงการของ
ระบบ Multi-Room ให้ทกุท่านได้อ่านกนัเล่นๆ 
เครื่องเสียงชนิดนี้ก็มีส่วนประกอบคล้ายๆกับ
เครื่องเสียงที่เราๆคุ้นเคยกันล่ะครับ 

เข้าเรื่องเลยนะครับ
Source (แหล่งก�าเนดิสญัญาณ หรอืแหล่ง 

Program) เช่น iPod, CD, Tuner, Media Server
Amplifier (ส่วนขยายสัญญาณ)
Speaker Output (ล�าโพงชนิดต่างๆท่ีต้อง

เลือกใช้ให้เหมาะสม และสอดคล้องกันท้ังการ
ใช้งานและความต้องการ)

Connection (การเชือ่มต่อต่างๆของระบบ) 
เช่น สายล�าโพง, สายสัญญาณ, สายควบคุม

และส่วนสดุท้ายทีท่�าให้ระบบเสยีงมลัต-ิรมู 
ดูดี และพิเศษกว่าระบบเครื่องเสียงแบบอื่นๆ
ก็คือ ส่วนของการ Control ครับ การควบคุม
การใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นแบบ Remote ปกติ,  
Keypad ง่ายๆ หรอืจะเป็น iPhone และ iPad 
ที่สะดวกสบาย ดูเท่ๆ ก็แล้วแต่จะเลือกกัน                     
ให้เหมาะควรกบัความต้องการของท่านเจ้าของ
บ้านแต่ละหลังนะคร๊าบบบบบ

เหน็ไม่ครบัว่า เจ้าระบบมลัต-ิรมู นี ้ไม่ได้มี                                                        
ความยุ่งยากหรอืเยอะเลยสกันดิ แต่หากจะมอง
ถึงสิ่งที่ได้มานั้นก็คุ้มยิ่งกว่าคุ้ม ไม่รก ไม่เยอะ                                                            
แหล่มจริง แหล่มจัง โดยทางทีม Russound 
ของเราจัดให้ไปมากกว่ามากแล้วครับ จัด
เต็ม จัดหนัก กันทุกหลังเลยทีเดียว จาก
ประสบการณ์ที่ผ่านมานั้น พวกเราน่าจะติด
ตั้งระบบมัลติ-รูม ไปมากกว่า 100 Projects 
แล้วล่ะครับ

ทีนี้ผมจะพาท่านลงในรายละเอียดของ
แต่ละส่วนครับ โดยก่อนอื่นน้ันเราต้องต้ังธง

ก ว่ า จ ะ ม า เ ป็ น ร ะ บ บ

Multi-room
กันก่อนครับ ว่าเราต้องการลักษณะของการ
คอนโทรลระบบแบบไหน เพราะลักษณะของ
การคอนโทรลระบบจะเป็นตัวก�าหนดลักษณะ
การตดิตัง้ การเลอืกซอร์ซ เลอืกล�าโพง อปุกรณ์
ประกอบระบบอ่ืนๆ ตลอดกระทั่งการควบคุม
งบประมาณก็ต้องขั้นตอนนี้แหละครับ ที่เป็น
ปัจจัยหลัก

ส่วนต่อมาคอื เลอืกอาณาบรเิวณทีต้่องการ                                                           
จะให้มีเสียงเพลงที่เราปรารถนาจะได้ยินที่
บริเวณ หรือห้องใดบ้าง หลังจากนั้นจึงเลือก
ชนิด และรุ่นของล�าโพงเพื่อให้สอดคล้องกับ
การใช้งานตามแต่พื้นที่ที่เราตั้งใจไว้ ส�าคัญ
มากนะครบัขัน้ตอนเหล่านี ้และอย่าลมืนะครบั 
ค�าตอบเหล่าน้ีต้องมาจากห้วงหัวใจ ความคิด
ค�านึง เสียงจากก้นบึ้งแห่งดวงใจของตัวท่าน
เองเป็นส�าคัญ เพราะผู้ที่จะอยู่กับระบบเสียง
อันแสนพิเศษนี้ จะต้องเป็นตัวท่านเอง และ
สมาชกิในครอบครัว (หรือจะติดให้คนใช้ทีบ่า้น
ฟังก็ตามใจ อิ อิ เพราะใครๆก็อยากฟังเพลง
เพราะๆในทุกๆที่ของบ้าน...จริงม่ะ) เปรียบ
ไปแล้วเคร่ืองเสียงระบบมัลติ-รูม นี้ก็เหมือน
การวัดตัวตัดสูทสุดพิเศษของตัวท่านเอง ส่ัง
ตัดตามความต้องการของทา่น ในรปูแบบของ
ท่าน เฉพาะท่าน ไม่เป็นแบบเสื้อผ้าทั่วๆไปที่
เป็น Size S, M, L, XL บางทีอาจจะสวยแต่
ไม่พอด ีไม่ตรงความต้องการ ขาดบ้างเกินบ้าง 
จะต่างก็แต่สูทน้ันท่านใส่คนเดียว แต่ระบบนี้
พิเศษส�าหรับทุกคนในบ้านและมิตรสหายผู้มา
เยือน จะพิเศษขนาดไหนถ้าเราต้อนรับการมา
เยือนของมิตรสหายเหล่านั้นด้วยเสียงเพลงที่
เค้าชื่นชอบ หรือกระทั่งเพลงที่อยู่ในโทรศัพท์, 
Notebook, iPhone, iPod หรอื iPad ของท่าน                                                   
ผู ้มาเยือนเอง คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่ชอบ
เพราะเพลงนั้นมาจากอุปกรณ์ที่ท ่านผู ้มา
เยือนพกพามาเอง ตัวผมเองติดตั้งระบบเหล่า
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ที่จะเป็นไป
แต่ของเราชาวโคไน้ซ์ฯ สขุสนัต์ ไม่มปัีญหา

เยี่ยงนั้นนะฮาฟฟฟ เพราะเรามีทีมที่ท�างาน
ตั้งแต่ต้นจนจบเรียบร้อย ผลงานกว่าร้อย   
โพรเจ็คท์เป็นประกัน

งานติดตั้งระบบเสียงนั้น ไม่เหมือนงาน
ไฟฟ้า ประปา แอร์ นะครับท่าน ที่เห็นมาเดิน
สายในท่อได้เหมยีนๆกนัน่ะ ในแต่ละงานย่อม
มีความช�านิช�านาญต่างกันไป เครื่องเสียงนั้น
มเีกรด็เลก็เกรด็น้อยทีจ่ะมผีลต่อเสยีงทีจ่ะออก
มาสูโ่สตของท่าน ผมขอยกตวัอย่างสกัหนึง่พอ
เป็นอุทธาหรณ์สอนใจ

อันกาลครั้งหนึ่งมีบ้านอยู่หลังหนึ่ง ปลูก
ขึ้นด้วยใจรักของท่านเจ้าของผู้มีส�าเนียงเสียง

ไพเราะก้องในกล่องดวงจิต คิดจะติดระบบ
มัลติ-รูม อยู่มิรู้หาย จะหานายช่างใดหนอก่อ
ระบบ จงึคดิครบรบเร้าเจ้าช่างไฟ ว่าเจ้านัน้มนั
น่าจะเดินสายในท่อได้ว่องไว ว่าแล้วไซร้ใช้มัน                             
เดินสายล�าโพง!!!!!

ช่างไฟฟ้าน่ะเดินท่อได้ ร้อยสายไฟเป็น
ครับ แต่ไม่ทุกเจ้าที่รู้ทิศทางสายล�าโพง ขนาด
ที่เหมาะสม และชนิดของตัวน�าภายในสายที่
จะมีความส�าคัญและมีผลต่อเสียงที่จะออกมา 
จากนั้นเมื่อทุกอย่างใกล้จะเสร็จ ฝาปิดแล้ว 
เฟอร์นิเจอร์ติดครบแล้ว พอติดตั้งระบบเสียง
ไม่ดัง เร่งจนสุดก็ไม่ดังเพราะ.....

หรือเสียงดังออกมา หมายังวิ่งหนี....แล้ว
ท�าไงที่น้ี แก้ไงง่ะ.....เอางัยอ่ะ....ใครมีทาง

แก้ไขทิ้งเบอร์โทรไว้ทีนะครับ เผื่อจะได้บุญ    
ได้กุศลในครานี้

อุ ้ย.ย.ย....ไม่ทันจะไปถึงไหนโม้มากไป
หน่อยเนือ้ทีก็่หมดซะแว้ว.... เอาไว้โอกาสต่อๆ
ไป ผมจะมาโม้เกี่ยวกับระบบมัลติ-รูม ในแบบ 
อื่นๆอีกนะครับ

หากท่านมีข้อแนะน�า หรือสงสัยประการ
ใดก็ติดต่อผมได้โดยตรงนะครับที่อีเมล์ jeera-
jack@gmail.com น้อมรับใช้ท่านครับ

สดุท้ายนีข้อฝากรปูแบบการเชือ่มต่อระบบ
ในแบบของ Russound CA4 KT1 ไว้พอ                                       
เป็นแนวเพื่อท่านจะเป็นผู้โชคดีรายต่อไปนะ
ฮาฟฟฟ
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W e l c o m e
t o   t h e

N e w   D i g i t a l   F r o n t i e r !
ขอตอนรับสูดินแดนใหมแหงดิจิทัล! กับผลิตภัณฑ ใหม 

แนวทางใหมของการเขาถึงเสียงดนตรีที่สมจริง
อยางที่คุณไมคาดคิดมากอน 

C 356BEE DAC
I n t eg r a t ed Ampl i f ie r

อินติเกรตเตด แอมป รุนดัง 
ระดับ Best Buy พรอม 
ติดตั้ง MDC DAC Module 
ในตัวใหรับสัญญาณ 
ดิจิทัลจาก USB/Optical 
ไดโดยตรง โดดเดนดวย 
ภาครับสัญญาณ USB 
รองรับรายละเอียดระดับ 
24/96 ผานชอง USB ใช 
ชิพ Burr-Brown ใหเสียง 
ยอดเยี่ยม บริสุทธิ์ และไม 
จำเปนตองสิ้นเปลืองกับ 
สายดิจิทัลอีกตอไป

DAC 1
Wir e les s  US B DAC

Wireless USB DAC ไรสาย 
แบบ Plug and Play ที่จะ 
ทำใหการเลน Computer 
Music สะดวก และงาย 
อยางไมเคยมีมากอน 
เสียงดีเยี่ยม ดวยชิพ 
Burr-Brown 24/96 ตอ 
เชื่อมงายไมตองใชระบบ 
Wi-Fi พรอมคุณภาพเสียง 
ดีเยี่ยมในราคาสบายๆ

M51 Masters Series
Di r ec t  D ig i t a l  DAC

ที่สุดแหง DAC ที่ยกภาค 
Digital มาจาก M2
อินติเกรตเตด แอมป  
ที่โดงดัง รองรับ Input 
หลากหลาย ครบครัน 
พรอมรับสัญญาณ USB 
ไดถึง 24/192 ยอดเยี่ยม 
ดวยหลักการทำงาน 
Direct Digital สุดยอด 
หนึ่งเดียวจาก NAD ที่ให 
เสียงดนตรีสมจริง พรอม 
Digital Volume 35Bit ไร 
ความเพ้ียนในตัว พรอมใช 
งานเปนปรีแอมปอีกดวย
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อธิวัฒน์

PSB M4U 2
หู ฟั ง ร ะ ดั บ อ้ า ง อิ ง อ ย่ า ง แ ท้ จ ริ ง

ช่
วงนี้เรามีสินค้าใหม่ๆแหวกแนวออกมาให้ได้เล่น
ได้ลองกันเรื่อยๆนะครับ อย่างเครื่องในกลุ่ม DAC, 
Digital Amp. จาก NAD หรือเครื่อง Smart Media 
System อย่าง VISO 1 (ที่ก�าลังฮิทติดลมบนไป

แล้ว) จนมาถึงล่าสุดนี่ ก็มีหูฟังจาก PSB ออกมาให้ได้เล่น
ได้ลองกัน

ตัวผมเองนั้น เป็นคนชอบฟังเพลงครับ ปกติก็ฟังจาก
เครื่องเสียงแยกชิ้นเหมือนเราๆท่านๆนี่แหละครับ แต่ก็มี
อยู่ช่วงหนึ่งคือช่วงที่เพิ่งมีลูกสาวตัวน้อยๆ (เดี๋ยวนี้ไม่น้อย
แล้วครับ) ท่ีต้องจ�าใจห่างลาเคร่ืองเสียงแยกชิ้นที่บ้านไป 
เพราะเปิดเพลงฟังดังๆไม่ได้ มันจะไปรบกวนเวลาพักผ่อน
ของลูกบังเกิดเกล้าได้ ช่วงน้ันเรียกว่าห้องฟังกลายเป็น   
ห้องเก็บของกันไปเลยทีเดียว 

ตอนนั้นผมก็แก้ขัดด้วยการหาหูฟังมาเล่นนี่แหละครับ 
ก็ซื้อหามาหลายรุ่นเหมือนกัน ทั้งแบบครอบหู แบบเปิด 

แบบปิด แบบสอดหู แบบยัดหู เล่นอยู่พักใหญ่ๆ ก็ยอมรับ
ครับว่า หูฟังดีๆนั้นก็สามารถให้เสียงดนตรีที่ดีได้เหมือน
กัน เพียงแต่สิ่งที่พบอย่างหนึ่งคือ หูฟังที่ผมใช้มาสามสี่รุ่น
นั้น มันมีอะไรแบบได้อย่างเสียอย่างเสมอๆ ยกตัวอย่าง            
หคูรอบระดบั Studio เสยีงด ีแต่แจค็ดนัเป็นแบบใหญ่ ใช้ไม่
สะดวกกับเครือ่งพกพา น�า้หนกัเยอะ ร้อน อดึอดั หฟัูงแบบ
ครอบหูที่น�้าหนักเบาๆหน่อย มักเป็นระบบเปิด ก็ปล่อย
เสียงรบกวนออกมาได้พอๆกับฟังล�าโพงเล็กก็ไม่ปาน (เคย
ไหม ใส่หูฟังแล้วยังโดนเอ็ดให้เบาเสียงลง) แล้วพวกเบาๆ
นี่ เบสส์มันก็เบาตาม ทีนี้พอหันมาเล่นแบบสอดหู ถ้าเป็น
แบบ Ear Phone คือแบบใส่เข้าไปที่ใบหูนั้น ใช้นานๆแล้ว
เจ็บหูครับ ทนไม่ไหว (ช่องหูผมอาจจะเล็กกว่าปกติ) จาก
นั้นก็มาลองแบบสอดหู (แยงหู) ที่เขาเรียกว่า In Ear ก็
เสียงดีมากครับ เพียงแต่พอมันสอดลงไปลึกขนาดนั้น มัน
ก็ไม่ต่างอะไรกับการใส่ Ear Plug ที่เราเอาไว้อุดหูเวลาไป
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สนามยิงปืนนั่นแหละครับ มันยัด อุด และตัดเสียงรบกวน
แบบ “อึดอัด” มาก ชนิดที่ว่าตอนเพลงหยุด จะได้ยินเสียง 
“ฟืดฟาดๆ” ของการหายใจของตัวเองขนาดนั้น เวลาสาย
พาดผ่านอะไรที เสียงก็ดังครืดๆยังกะมีคนลากเก้าอี้อยู่
ใกล้ๆ ไม่ไหวครับ อึดอัดทรมานมาก  (เคยใส่ฟังเพลงนั่ง
หลับใน Lounge สนามบินอยู่ครั้ง เผลอหลับไปเกือบซวย
ตกเครือ่งบนิครบั เพราะมันเงยีบจดัไม่ได้ยนิเสยีงประกาศ)

นอกจากนั้น หูฟังบางรุ่นกินวัตต์ครับ ก�าลังขับจากมือ
ถือมันไม่มากพอที่จะเปิดให้ได้ยินพอ เร่งโวลูมสุดก็ยังไม่
พอ สุดท้ายต้องไปซ้ือแอมป์ขยายเสียงหูฟังมาใช้เพิ่ม ต่อ
ไปต่อมา ชักไปกันใหญ่ คือ เริ่มเสียตังค์เยอะ แต่ผมก็ใช้มา
เรื่อยๆจนวันหนึ่งลูกสาวเริ่มโตพอ ก็เริ่มท่ีจะมารื้อฟื้นชุด
ฟังเพลงแยกชิน้ พวกหฟัูงผมกเ็ลยซาๆไปส�าหรบัเรื่องหฟัูง

จนวันหนึ่ง พอเห็นหูฟังใหม่ จาก PSB ที่ Paul Barton 
เอามาให้ฟังต้ังแต่เป็นต้นแบบที่งาน NAD Conference 
ที่ Munich เมื่อปีที่แล้ว และอ่านดูฟีเจอร์ต่างๆที่มีให้ ผม
ก็ต้องบอกว่า...เออ น่าสน แล้วก็ตั้งตารอคอยมาเรื่อยๆ
จนถึงวันนี้ที่ได้ลอง

อะไรที่ท�าให้ผมเห็นว่าหูฟังตัวนี้นั้น ตอบสนองได้ทุก
โจทย์ของการเป็นหูฟังที่ “ครบเครื่อง” ที่สุด

1. มันออกแบบโดย Paul Barton นักออกแบบล�าโพง
ที่ผมช่ืนชอบที่สุดคนหน่ึง ผมเจอกับ Paul หลายครั้ง คุย
กบัแกหลายครัง้พอทีจ่ะมัน่ใจกบัฝีมอืการออกแบบ และ “ห”ู 
ของนักออกแบบล�าโพงที่เก่งที่สุดคนหนี่งของวงการ

2. มันเป็นหูฟังที่ใช้งานได้ครบเครื่องมาก มันท�างาน
แบบ Trimode คือ

เป็นหูฟังแบบ Passive ธรรมดา ที่ออกแบบมาอย่าง

ใส่ใจโดย Paul Barton
เป็นหูฟังแบบตัดเสียงรบกวน ท�าให้เอาไปใช้งานใน

สถานที่เสียงรบกวนมากๆได้ดี
เป็นหูฟังแบบมีแอมป์ในตัว ท�าให้มันใช้งานกับเครื่อง

ได้หลากหลายมาก ไม่ว่าจะเป็นแบบพกพาเล็กๆไปจนถึง
แอมป์หูฟังชั้นดี 

3. มันใช้งานคล่องตัว พับลดขนาดได้ สายสัญญาณ 
ย้ายฝั่งได้ ใครที่ฟังเพลงผ่าน Laptop คงรู้ดีว่ามันน่า
หงดุหงดินะครบั เวลาสายหูฟังมนัพาดผ่านแป้นคย์ีบอร์ดนี่

4. มันเป็นหูฟังแบบปิด (ไม่ส ่งเสียงรบกวนออก      
ข้างนอกมากนัก) ที่เบา และไม่บีบหู

แค่นี้ผมก็เห็นว่า มันแทบจะตอบปัญหาทุกโจทย์ที่ผม
เคยประสบปัญหามากับหูฟังแบบก่อนๆที่ผมเคยใช้มาได้
แทบทั้งหมดแล้ว เหลืออย่างเดียวคือ “เสียง” ว่าจะตอบ
โจทย์ผมได้หรือไม่

แกะกล่อง

M4U 2 มาในกล่องที่สวยงามมาก Package Design 
ท�าออกมาได้ดมีาก เมือ่เราแกะกล่องชัน้นอกออกมา จะเจอ
กล่องชั้นในที่เปิดอ้าออกมาเหมือนหนังสือหนาๆสักเล่ม 
เราก็จะเจอกับ กระเป๋าสีด�าแปะตรา PSB ที่ท�าจากโลหะ
สวยงามอยูด้่านขวา ส่วนภายในกล่องเป็นทีเ่ก็บกลุ่มอปุกรณ์
พวก Accessaries ต่างๆเก็บเอาไว้ตามช่องต่างๆ ซึ่งมี

1. สายความยาวสองขนาด สายดังกล่าวมีระบบไมค์ 
ระบบตัดเสียง ส�าหรับใช้งานร่วมกับ iPhone

2. อะแดพ็เตอร์แปลงเป็น Phone แจค็ขนาดใหญ่ และ
แปลงหัวให้ใช้กับเครื่องบิน (สองขา)

3. คู่มือ ผ้าเช็ด และห่วงล็อค
เมื่อแกะกระเป๋าออกจะพบ M4U 2 พับเพียบเรียบร้อย

อยู่ในกล่อง ข้อดีแรกที่เห็นก็คือ มันสามารถพับเพื่อลด
ขนาดได้ หูฟังที่พับได้ไม่ใช่เรื่องแปลก แต่หูฟัง Full Size   
ระดับโพรฯพับได้นี่สิแปลก นี่ท�าให้คุณสามารถพก M4U 2                     
ไปไหนมาไหนได้สะดวก แม้จะไม่ใส่กระเป๋านี้ไปก็จะยิ่งมี
ขนาดทีเ่ลก็ลงไปอกี แม้จะไม่เลก็เท่าหแูบบเบาๆทีพ่บัได้ แต่
ก็เล็กพอที่จะพาไปไหนต่อไหนได้สะดวก

เมือ่น�า M4U 2 ออกมา จะพบว่าข้อพบัเขาท�าไว้แขง็แรง         
ดีมาก เป็นโลหะล้วนๆ (น่าจะเป็นสเตนเลสส์) แข็งแรง
หายห่วง ตัวหูฟังภายนอกเป็นพลาสติค ABS สีด�าเงาแบบ 
High Gloss ด้านข้างแปะตรา PSB ท�างานอะลูมิเนียมกัด

■ ■■ ช่องใส่ถ่าน AAA    
2 ก้อน
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ลายเสี้ยนสวยงามดีมาก ที่ตรงป้ายฝั่งขวานี่เอง ที่สามารถ
งดั(เบาๆ)เปิดออกมาเจอช่องใส่ถ่านได้ ถ่านทีว่่านีเ้ป็นแหล่ง
พลังงานให้ระบบแอมป์และระบบตัดเสียงรบกวน ANC 
(Active Noise Cancelling) ในตัว ซึ่งถ่าน AAA สองก้อน 
จะใช้งานได้นาน 55 ชั่วโมงเลยทีเดียว

การใช้งาน
และคุณภาพเสียง

น�้าหนักรวมของ M4U 2 นั้น อยู่ที่ 362 กรัม เรียกว่า                            
ไม่หนัก ไม่เบา ก�าลงัด ีตวัหสูามารถปรบัความยาวให้เหมาะ                                   
กับขนาดศีรษะได้หลากหลาย โดยกับศีรษะทรงโต (ข้าง
ในจุขี้เลื่อยจ�านวนมาก) ของผมนั้น พบว่าต้องยืดสุด                                        
ได้พอดีๆ เมื่อยืดและครอบลงไปในใบหู จะพบว่า Ear Pad 
ของ M4U 2 นั้น ออกแบบมาครอบใบหูของผมได้พอดีๆ
เลย หนังเทียม (ที่ดูเหมือนหนังแท้มาก) ที่หุ้มมาพร้อม
ฟองน�้านั้น นุ่มสบายมากๆ  

ส�าหรับคนที่ฟัง In Ear Monitor เป็นหลักมานาน 
แน่นอนว่าอารมณ์แรกที่เราใส่หู M4U 2 ลงไปนั้น อาจจะ
รู้สึกแปลกๆ อาจจะไม่สบายนัก เพราะมันมีน�้าหนัก 362 
กรมั อยูบ่นหวัเรา มทีีค่รอบๆอยู ่กแ็น่นอนว่ามนัคงไม่โล่ง
สบายเหมือนเวลาฟังหูแบบ In Ear อีกเช่นกัน แต่ผมพบ
ว่ามันมีความแปลกอยู่แบบหนึ่งคือ อาการดังกล่าวนั้นจะ
ค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่ง ที่เราเริ่มชิน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีเสียงเพลงดังขึ้นมา แล้วเรา
ฟัง ฟัง ฟัง ไปเรื่อยๆ เพียงพักใหญ่ๆ ความรู้สึกว่ามีอะไร
ครอบหัวอยู่นั้นมันก็หายไปหมด สักพักมันก็จะเหมือนกับ
เราไม่ได้ใส่หูฟังเอาไว้! เหมือนเราค่อยๆจมลงไปกับเสียง
ดนตรีที่ดีเหลือเกิน ดีมากๆ ดีอย่างน่าตื่นเต้น สักพักเดียว 
หู M4U 2 ก็เหมือนล่องหนหายไป ปล่อยให้ผม ลอยอยู่กับ
เสียงดนตรีที่ไพเราะจริงๆ

ก่อนฟังผมเปิด M4U 2 เบอร์นไว้กับวิทยุ FM อยู่นาน
สองสามวัน จากนั้นก็เอามาต่อฟังง่ายๆ ง่ายจริงๆคือต่อ
ผ่านคอมพวิเตอร์ Desktop ของผมนีแ่หละ ใช้ซาวน์ดการ์ด
ในตัว ตั้งค่า 24/192 kHz ฟังเพลงผ่านโพรแกรม JRiver 
โดยแรกเริ่มนั้นฟังแบบ Passive ธรรมดา ความไวของ 
M4U 2 นั้นอยู่ที่ระดับสูงทีเดียว เทียบได้กับหูฟังอันก่อน
หน้าน้ีซึ่งเวลาฟังต้องเร่งเสียงถึงสุดโวลูมนั้น กับ M4U 2 
เร่งแค่ 3 ใน 4 ก็ให้เสียงดังหูแตกแล้ว ซึ่งกับ Laptop กับ
โทรศัพท์มือถือ Nokia 5800 Music Xpress อีกเครื่องของ
ผมกพ็บว่ากับก�าลังขบัทีไ่ด้ออกมาก็ถือว่าเพยีงพอ ไม่จ�าเป็น
ต้องอาศัยก�าลังขับพิเศษจากแอมป์ในตัวแต่อย่างใด ผมก็
เลยฟังช่วงแรกๆแบบ Passive และไม่ได้ใช้โหมดพเิศษใดๆ 
ส่วนการตดัเสยีงภายนอกนัน้ ขนาดไม่ได้ใช้ระบบ ANC นัน้ก็
เรยีกได้ว่า “สงดั” เอาเรือ่งแล้ว (ปรบมอืแทบไม่ได้ยนิเสียง) 
หากฟังในบ้านนี่ ไม่มีความจ�าเป็นต้องเปิด ANC เลยครับ 
เงยีบกนัแบบพอดีๆ  ไม่ถงึกบัหอูือ้วิง้ๆ เสยีงรบกวนออกไป

■ ■■ สายสัญญาณย้าย
ได้ ว่าจะให้อยู่ขวา 
หรือซ้าย
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ก็น้อยมากตามประสาหูแบบปิด
น�า้เสยีงจาก M4U 2 นัน้ มคีวามเป็นล�าโพง PSB อย่าง

เต็มเปี่ยมครับ แถมเป็น PSB รุ่นสูงด้วยซ�า้ไป จะว่าไปแล้ว 
คงไม่ผิดหากจะบอกว่าแนวเสียงของ M4U 2 นั้น มาแนว
เดียวกับ PSB Synchrony Series ก็คงไม่ผิด เริ่มจากเสียง
ทุ้มที่อิ่มเอิบ นุ่มนวล ลื่นไหล และลงได้ลึกอย่างยอดเยี่ยม 
เสียงกลางที่อบอุ่น ฉ�า่ มีมวลลื่นไหล เสียงแหลมเปิดพลิ้ว
ใสสะอาด ไม่มีค�าว่าจัดจ้านเจิดจ้ามาให้เห็นเลย

รายละเอยีด หางเสยีงต่างๆท�าออกมาได้เป็นธรรมชาติ
มาก คือไม่ยัดเยียดออกมาจนเกินไป แต่ก็มีออกมาแบบ
ว่า หลายๆเสียงไม่เคยได้ยินจากชุดแยกช้ินก็ได้ยินออกมา    
ยกตวัอย่างต้นอลับมั Art Peper “New York Album” แทรค็
แรก A Night in Tunisa (24/96) ตามปกติจะเป็นเสียงพูด 
เสียงนับของนักดนตรีก่อนที่จะท�าการเร่ิมเล่น ซึ่งเมื่อฟัง
ผ่าน M4U 2 จะพบว่านอกจากเสยีงพดูแล้ว เราจะได้ยนิเสยีง 

“บรรยากาศ” รอบๆภายในห้องบันทึกเสียงอย่างชัดเจน                                                                   
หรือขณะที่มีการนับ 1-2-1-2 นั้น จะได้ยินเสียงเท้าที่
กระทบกับพื้นตามจังหวะ ออกมาแบบชัด ชัดพอที่จะท�า     
ให้รู้สึกเห็นพื้นไม้ของห้องบันทึกเสียงเลย

กับแผ่นนี้แทร็คนี้ เสียงแหลมจาก M4U 2 ท�าให้ผม
ประทับใจกับความเป็นธรรมชาติเสียงเคาะฉาบให้ความ
เที่ยงตรงสมจริงๆดีจริงๆ เป็นประกาย ใส สะอาด ไม่เกิน
เลย เสียง เบสส์อะคูสติค อิ่ม ลึก ลื่นไหล เสียงกลองทอม 
เสยีงคกิก์ดรมั เป็นธรรมชาตมิาก มฮีาร์โมนคิ หางเสยีงจาก
การฟาดกลองทอม ที่ค่อยๆติดตามมาภายหลังแล้วค่อยๆ
จางหายไปนั้น ท�าให้เพิ่มอารมณ์ร่วมในการเข้าถึงเสียง
ดนตรีอย่างดียิ่ง จังหวะจะโคนดี สงัด นิ่ง เสียงแซ็กโซโฟน 
ตรงึอยูต่รงกลาง รายะละเอยีดเทีย่งตรง เสยีงฉาบทีค่่อยๆ                         
จางหาย เสียงเปียนโนที่ชัด สมจริงแทบจะเห็นภาพค้อนที่
เคาะลงไปบนเส้นลวด-เยี่ยมจริง--

ผมนั่งฟังอัลบัมนี้ไปอย่างลืมตัว เพียงครู่ก็หมดอัลบัม 
กับแจสส์นั้น M4U 2 ท�าได้ดียิ่งยวดจริงๆ จากนั้นผมลง
มาลองคลาสสิคลักันบ้าง จากแทรค็แจกฟรขีอง HD Track: 
Dance of Tumblers ของ Nikolia Rimsky-Korsakov 
แบบ 24/96 เสียงวงออร์เคสตรากว้างใหญ่โอ่โถงและโอ่อ่า 
เสียงทุ้มจากกลุ่มเครื่องสายอิ่ม เอิบ เสียงเพอร์คัสชัน มี        
รายละเอยีดเป็นเมด็ๆ ไวโอลนิกลุม่ทางซ้าย สะอาด ลืน่ไหล 
ใส กลุ่มเครื่องเป่าแผดกังวาน เสียงไทรแองเกิลตีเคาะออก
มากระจ่างตดิตามด้วยหางเสยีงกงัวานลอยอยูก่ลางอากาศ
จากนัน้ เวลาวงโหมขึน้มาเตม็ๆ ก็สร้างความกระห่ึม เตม็ที่        
ไม่ตีรวน ไม่มั่วจนอดจินตนาการไม่ได้ว่า ก�าลังฟังล�าโพง
ตั้งพื้นใหญ่ๆที่เปิดกันแบบสวิงสุดเหวี่ยงกันอยู่เลยทีเดียว

■ ■■ สวิทช์เลือกการ
ท�างาน OFF 
(ภาพบน) สวิทช์
ต�าแหน่ง ON 
เปิดแอมป์ ไฟสี
แดง (ภาพล่าง
ซ้าย) สวิทช์ไป
ที่ ANC สีเขียว 
(ภาพล่างขวา)
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กับเพลงร้อง-หายห่วงครับ-- เสียงกลางที่ลื่นไหล      
อิ่มเอิบ ท�าให้การฟังเพลงแบบ Vocal นั้น ไพเราะ        
เพราะพริ้งเป็นอย่างยิ่ง เสียงร้องของ Julie London จาก 
Latin in Satin นั้นเยี่ยมจริง เสียงอิ่มหวาน บรรยากาศ
ล้นเหลือ เสียงก้องสะท้อนที่มาจากห้องบันทึกนั้น มี            
พอดีๆ เสียงร้องมีความเป็นธรรมชาติสูงมากครับ เสียง 
Julie London ใหญ่ดีจริงๆ ร้องอยู่ตรงหน้าผากน่ีแหละ 
ได้อารมณ์ดีมาก

จากนัน้กไ็ม่แยกแนวละครบั ฟังกนัยาวๆ จดัไป...อย่างที่
ได้เรยีนไว้ก่อนคอื เมือ่คณุฟังไปนานๆ คณุจะพบว่า M4U 2                                                                 
นั้น ไม่ท�าให้คุณรู้สึกเหนื่อยล้าหรือเบื่อ หรือมีความรู้สึก
อยากทีจ่ะถอดออกไปให้พ้นๆเลย ในทางกลับกัน คุณจะยิง่
รู้สึกว่าอยากฟังต่อๆไป อยากฟังเพลงนั้นเพลงนี้ไปเรื่อยๆ 
จะรู้สึกอีกทีก็ผ่านไปเป็นชั่วโมง หรือหลายชั่วโมงแล้ว

ส�าหรบัระบบขยายนัน้ จะเพิม่เกนขึน้มาอกีพอประมาณ
ครับ เมื่อเราเลือกสวิทช์ไปที่ ON แล้ว (สวิทช์สีแดงสว่าง
ขึ้น) เกนเสียงจะถูกขยายขึ้นไปอีกมากพอสมควร โหมด
นี้เหมาะกับเล่นกับเครื่องเล่นที่ก�าลังขับน้อยๆจริงๆครับ
ซึ่งแนวเสียงที่ได้นั้นก็จะเหมือนมีการเพิ่มพลังอัดฉีด ขึ้น 
ยก Loudness ขึ้นไป รายละเอียดจะถูกผลักออกมามาก
ขึ้น เสียงกลางเปิดขึ้น พุ่งขึ้น เบสส์แน่นหนัก เป็นลูกๆ
เหมือนกด Loudness เข้ามา แต่ผมรู้สึกว่าเหมือนเสียง
กลางจะพุง่ล�า้หน้าออกมามากไปนดิ เสยีงแหลมสดฉดูฉาด 
สีสันแพรวพราวมากขึ้น โหมดน้ีมีดีตรงไหนหรือครับ ก้อ
ตรงที่เวลาเราฟังเพลงทั่วไป ที่อาจจะบีบอัดมามากเกินไป 
เพลงไทยทีซ่ือ้โหลดเข้ามอืถอื เพลง MP3 นีแ่หละครบั การ    
บูสท์ขึน้มาท�าให้เสยีงกลางเปิดพุง่ขึน้ รายละเอยีดเสยีงดขีึน้ 
หางเสยีงดขีึน้ หรอืทีเ่หมาะสดุเดด็สดุคอื เป็นโหมด “วยัรุน่” 
ครับ เวลาฟังเพลงแบบที่ต้องการความคึกคัก สีสัน เบสส์                       
เป็นลูก แหลมฉูดๆ กลางพุ่งๆ ก็กดเปิดแอมป์เลยครับ 
เสียงจี้ดเลยทีนี้ ฟัง R&B ฟัง Dance สนั่นครับ เบสส์เขย่า
ใบหูกระเทือน แก้มกระเพื่อมกันเลยทีเดียว 

ในขณะที่โหมด ANC นั้น เป็นระบบตัดเสียงแบบ 
Active คืออาศัยภาคขยายตัดย่านความถี่รบกวนเฉพาะ
ย่านออก ซึ่งย่านความถี่รบกวนท่ี PSB เลือกมาตัดออก
ไปนั้น ผมพบว่า ถูกเลือกมาเป็นย่านเสียงของ เครื่องยนต์   
เครือ่งบนิทีล่อดเข้ามาในห้องโดยสารโดยเฉพาะ ซึง่กระผม
เองก็ไม่ได้ไปขึ้นเครื่องบินทดสอบหรอกครับ เล่นกันง่ายๆ
กับเสียงจากแอร์ หรือเครื่องปรับอากาศน่ีแหละครับ เร่ง

พัดลมแอร์ให้สุดที่ High เลย เสียงพัดลมแอร์ดังเป็นย่าน
ความถี่ต�่า หึ่งๆอู้ๆ คล้ายๆเสียงในเครื่องบินเหมือนกัน 
แปลกนะครับ ใส่หูฟังนี่ ปรบมือแทบไม่ได้ยิน แต่เสียงแอร์
มันได้ยินชัดเลย ก็เลยจัดแจงเลื่อนสวิทช์ไปที่ ANC ซะ พอ
เลือ่นไป อกีสกั 1 วนิาทจีะพบว่า เสยีงลมแอร์ ถกูตดั วบูหาย                                                                  
ไปเลย! หายไปร่วมๆ 80 เปอร์เซน็ต์ได้เลยทเีดยีว ทนีีเ้สยีง
ลมแอร์ จะกลายเปลี่ยนมาเป็นเสียงวิ้งๆของความเงียบ
สงัดแทบ เงียบกริบเลยครับ แต่เสียงเพลงที่ฟังผ่านออก
มา เรียนตรงๆคือสู้สองโหมดก่อนหน้านี้ไม่ได้ครับ เพราะ
เสยีงโดยรวมจะเกรง็พุง่ แขง็กร้านขึน้พอสมควร จงึมองว่า 
การฟังผ่านระบบตดัเสยีง ANC นัน้ จะเหมาะกบัการใช้งาน
ในสภาวะแวดล้อมที่มันถูกออกแบบมามากกว่า โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเวลาต้องการความสงัดเงียบในเครื่องบินครับ

สรุป

ส�าหรับการใช้งานในสามโหมดนี้ หากต้องการความ
เที่ยงตรง ราบเรียบ เป็นดนตรีสูงสุด ผมเลือกแบบ 
Passive คอืท�างานตามปกตคิรบั ผมว่ามนัเป็นจดุที ่M4U 2                                                            
นั้น ให้เสียงที่ยอดเยี่ยมที่สุดแล้ว รองลงมาคือ แบบ              
ใช้ภาคขยาย อันนี้ผมจะเอาไว้ฟังตอนต้องการความสะใจ  
โดยเฉพาะ เช่น ใส่หูฟังดูหนัง เล่นเกมส์ หรือฟังเพลง
ที่คึกคักและต้องการความมันส์สะใจเป็นหลัก ส่วนโหมด
สุดท้ายคงเป็นระบบตัดเสียงครับ อันนี้เอาไว้ครอบใส่นอน
ฟังเพลงบนเครื่องบินน่ะ เหมาะที่สุดเลย (เอาไว้ตัดเสียง 
ให้เงยีบเพือ่นอนหลบัสบายๆอย่างเดยีวกเ็หมาะนะครบั ไม่
ทรมานเหมือนเวลายัด Ear Plug นะ) 

สุดท้าย ผมอยากจะฝากบอกครับว่า PSB M4U 2 นั้น
เป็นหูฟังที่ให้เสียงได้เยี่ยมยอดมาก มันใช้งานได้คล่องตัว 
สะดวก พร้อมกับให้เสียงดนตรีที่น่าประทับใจ เท่าที่ผมฟัง
หูฟังมามากมายหลายรุ่นหลายระดับราคา PSB M4U 2 นี้ 
คือหูฟังที่เสียงดีที่สุดเท่าที่ผมเคยฟังมาอย่างแน่นอน ใคร
อยากได้เสียงแบบ PSB ชั้นยอดเช่น Synchrony Series 
มาประกบข้างๆหู ให้ฟังเพลงกันเพราะ สบายๆ ให้ความ
เป็นดนตรสีงูมากแล้ว ผมอยากจะเรยีนเชญิให้ได้ไปทดลอง
ฟังด้วยตัวเองครับ 

แล้วจะพบกว่า หูฟังที่ให ้เสียงเป็นดนตรีดีมากๆ 
พร้อมๆกับให้การคล่องตัวในการใช้งานที่ยอดเยี่ยมนั้น มี
อยู่จริงแท้แน่นอนครับ !!!
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E q u i p m e n t Review ■

   
‘หมง มัลติแทร็ค’

NAD C 546BEE
U S B / C D  P l a y e r

ขอบอกว่า ...น่าทึ่งมาก จากคุณภาพเสียงที่รับฟัง 
NAD C 546BEE นี้เป ็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์

คุณภาพในกลุ่ม Budget Reference รุ่นล่าสุดของ 
NAD (New Acoustic Dimension) ที่มี C 565BEE 

เป็นตัวท็อปของซีรีส์ที่ได้รับการออกแบบ-ผลิตขึ้นโดยฝีมือ
อันยิ่งยงของ Bjorn Erik Edvardsen ด้วยการมีอักษร 
“BEE” ต่อท้ายชื่อรุ่น ซึ่งเสมือนเป็นตราสัญลักษณ์ประทับ
แสดงระดับสมรรถนะอันเหนือชั้นกว่าธรรมดา

เกริ่นน�ำ

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Budget Reference ของ NAD 
Electronics น้ัน นับเป็น “ดาวเด่น” ท่ีสร้างชื่อเสียงเป็น
อย่างมากให้กับ NAD เสมอมา แม้กระทั่งนักวิจารณ์และ
เซียนนักฟังชั้นหัวกะทิยังให้การยอมรับในคุณภาพระดับ
สูงท่ีให้ความคุ้มค่าต่อราคามาเป็นอันดับต้นๆของวงการ 
ด้วยความใส่ใจเป็นอย่างยิ่งต่อ “เน้ืองาน” ภายใน เลือก
เฟ้นเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งให้ผลลัพธ์การใช้งานได้แท้จริง 
แทนท่ีจะไปมุ่งด้านความสวยงามสะดุดตาของ”รูปลักษณ์” 
ภายนอก หรือฟังค์ชันไร้สาระที่ถือเป็นเพียงเครื่องประดับ
ประดาให้ดึงดูดใจผู้คน

NAD C 546BEE ถือเป็นรุ่นสืบทอดเจตนารมย์อัน
ส�าคญัข้างต้นรุน่รองลงมาจาก C 565BEE ทีไ่ด้เคยรวีวิผ่าน

ไปใน LE ฉบับที่ผ่านมา ถึงขนาดบอกได้เลยว่า C 546BEE 
นี่ ให้ความคุ้มค่าต่อราคาซะยิ่งกว่า C 565BEE เสียอีก
ครับ เมื่อเทียบกันบาทต่อบาท แม้ว่าในด้านสมรรถนะการ
ใช้งานนั้น แน่นอน C 546BEE ย่อมจะเป็น “รอง” ตัว
ท็อพ C 565BEE อยู่บ้าง ทว่าในด้านคุณภาพเสียงที่รับฟัง                                          
นั้น เทียบชั้นได้ในระดับที่ใกล้เคียงกันมากครับ...ขอบอก     
ไว้ตั้งแต่บรรทัดนี้เลย

ภายใต้มิติขนาดตัวเครื่อง (กว้างxสูงxลึก) 435 x 89 
x 307 ม.ม. และน�้าหนักตัว 4.9 กิโลกรัมโดยประมาณ      
C 546BEE ที่ผ่านการ “ยกระดับ” สมรรถนะขึ้นให้ “เหนือ
ชั้น” เพื่อมาทดแทนรุ่น C 545BEE ระดับ 5 ดาวที่ได้เคย
รับการยอมรับในคุณภาพเป็นอย่างมากเมื่อ 2-3 ปีก่อน 
โดยที่ C 546BEE นี้ได้รับการออกแบบมาให้มีสมรรถนะ
รองรับกับการเล่นแผ่น CD-DA หรือซีดีเพลง รวมถึง 
CD-R และ CD-RW ที่ได้รับการบันทึกข้อมูลเพลงไว้ใน                 
รปูแบบของ MP3 และ WMA อย่างเป็นพเิศษยิง่กว่าเครือ่ง
เล่นซีดีธรรมดา 

เฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ไรท์แผ่น CD-R ไว้ในระดับ 128kps 
เพื่อการรับฟังเพลงแบบ Background Music ไปได้แทบ
จะทั้งวันเกือบ 10 ชั่วโมงนั้น  C 546BEE สามารถให้การ
ตอบรับได้อย่างไม่ด้อยคุณภาพครับ ที่ส�าคัญ Bjorn Erik 
Edvardsen ยังได้ถอดแบบสมรรถนะของ C 565BEE 
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มาบรรจุไว้ใน C 546BEE ด้วยความสามารถในการเล่น
ไฟล์เพลงท่ีจัดเก็บไว้บน USB Devices ได้อีกด้วยนะท่าน
นะ โดยสามารถรองรับอัตราการส่งผ่านข้อมูลได้ถึงระดับ 
384kbps ซึ่งการเลือกสับเปลี่ยนไป-มาระหว่างการเล่น
แผ่นซีดี กับการรับฟังเพลงจากยูเอสบีนั้น C 546BEE จะ
ใช้เวลาย้อนกลับมาตั้งต้นการอ่านข้อมูลของแต่ละอย่างใน
ทุกครั้งที่เลือกรับฟังจากอะไรก็ตาม 

ทั้งนี้ทางด้านรูปลักษณ์ตัวเคร่ืองของ C 546BEE ยัง
คงอยู่ในสไตล์เรียบหรูตามแบบฉบับ NAD ที่ไม่ใส่ใจนักกับ                                                         
คอสเมติค หรือสิ่งประดับประดาภายนอกท้ังหลายแหล่ 
ดังนั้นแผงหน้าเครื่องจึงมีเพียงแค่ปุ่มกดที่จ�าเป็นแก่การ
ใช้งานหลักๆจ�านวน 6 ปุ่ม: STOP/OPEN, SOURCE, 
RANDOM, DISPLAY รวมทั้ง  SCAN  ส่วน  
SKIP นั้นถูกน�าไปรวมไว้กับ PLAY/PAUSE บนปุ่ม
หมุนบริเวณขวามือ ในลักษณะการใช้งานแบบเดียวกับ           
C 565BEE เพื่ออ�านวยความสะดวกและคล่องตัวยิ่งข้ึน
ส�าหรับการเลือกรับฟังเพลงจากอุปกรณ์ยูเอสบี 

โดยที่เมื่อต้องการเริ่มเล่น (PLAY) ก็ให้กดปุ่มนี้ เมื่อ
ต้องการหยุดการเล่นไว้ชั่วขณะ (PAUSE) ก็ให้กดปุ่มนี้ซ�้า 
และเมื่อกดซ�้าอีกครั้งก็จะเป็นการเริ่มเล่นต่อไป ส่วนที่ว่า
หากต้องการ “กระโดดข้ามช่วง” (SKIP) ไปยังแทร็คถัดไป 
() ก็ให้หมุนปุ่มนี้ไปทางขวา แต่ถ้าต้องการย้อนกลับ
แทร็คเดิม หรือกระโดดข้ามไปยังแทร็คถัดลงมา () ก็
ให้หมุนปุ่มนี้ไปทางซ้าย (การมีปุ่มกด SOURCE ก็เป็น
ไปเพื่อการเลือกรับฟังจากซีดี หรือว่าจากอุปกรณ์ยูเอสบีนี่
แหละครับ) 

นอกเหนือไปจากปุ่มต่างๆข้างต้น C 546BEE ยังมีปุ่ม
กด Standby/On บริเวณมุมด้านซ้ายใต้ตราเนมแบรนด์ 
“NAD” ลงมา ซึ่งหากอยู่ในสถานะเตรียมพร้อมใช้งาน หรือ 
Standby ดวงไฟ LED จะติดสว่างเป็นสีสม้ ต่อเมื่อเปิดการ
ท�างานเครื่อง หรือ Power - On ดวงไฟนี้จะติดสว่างเป็นสี
ฟ้าสด โดยมีจอแสดงผลแบบ VFD (Vacuum Fluorescent 
Display) สีฟ้านวลตา มองเห็นรายละเอียดต่างๆในขณะ   
ใช้งานได้ดี รวมทั้งข้อมูลเพลง หรือ CD Text และยัง
สามารถ “หรี่แสง” ลดระดับความสว่างของจอแสดงผลลง 
ได้ 1 ระดับ ด้วยปุ่มกด “Dim” บนรีโมท คอนโทรล จน
กระทั่งปิดการท�างานไป (Display Off) ก็ยังได้

อนึ่ง ขออธิบายความถึงรีโมท คอนโทรล ของ C 
546BEE นี้ไว้สักนิดครับว่า รีโมท คอนโทรลที่ให้มาน้ัน

เป็นแบบเดียวกับที่ใช้งานส�าหรับ C 565BEE ดังนั้น               
ฟังค์ชันการใช้งานในบางปุ่มจึงไม่มีผลใช้งานใดๆส�าหรับ 
C 546BEE นะครับ อย่างเช่นปุ่มกด “OPT” (ที่มีไว้ส�าหรับ 
C 565BEE เพื่อให้ท่านสามารถใช้งาน C 565BEE ท�าการ
ถอดรหัสข้อมูลดิจิทัลจากแหล่งข้อมูลภายนอกได้เสมือน
ดัง D/A Converter โดยผ่านทางช่องเสียบต่อ Optical 
Input หรอื TosLink นัน่แหละครบั) และปุม่กด “SRC” (ทีม่ี           
ไว้ส�าหรับ C 565BEE เพื่อให้ท่านสามารถได้เลือกว่าจะรับ
ฟังที่อัตราแซมพลิงใด ระหว่าง 192, 96 หรือว่า 44.1kHz) 

ส่วนทางด้านแผงหลังตัวเครื่องของ C 546BEE นั้น
ได้รับการติดตั้งช่องจ่ายสัญญาณเสียงอะนาล็อกขาออก
แชนแนลซ้าย-ขวาแบบ RCA ชุบเคลือบทองอย่างดี รวม
ทั้งช่องจ่ายข้อมูลดิจิทัลขาออกมาให้อย่างครบครันทั้งแบบ 
Coaxial (สัญญาณไฟฟ้า 75 โอห์ม) และ Optical (ข้อมูล
ล�าแสง TosLink) ทั้งนี้ทั้งนั้น Bjorn Erik Edvardsen 
ยังได้ให้ความส�าคัญต่อช่องจ่ายข้อมูลดิจิทัลขาออกแบบ          
โคแอ็คเชียล ถึงขนาดท�าการ Buffered และ Isolated          
ไว้ด้วย “หม้อแปลง” ขนาดค่าความต้านทาน 75 โอห์ม
แท้ๆ เพื่อการ Perfect Matching อย่างแท้จริง จึงมั่นใจ
ได้ว่า ในการเชื่อมต่อใช้งานการจ่ายสัญญาณขาออกแบบ            
โคแอ็คเชียลนั้น จักไม่เกิดการสูญเสียรายละเอียดข้อมูล
ไป อันเนื่องจากสภาพ Timing Errors หรือความผิดพลาด-
คลาดเคลื่อนทางค่าเวลา อย่างที่เรียกกันว่า Jitter 

C 546BEE จึงให้ความสมบูรณ์พร้อมส�าหรับการท�า
หน้าที่เป็น CD Transport ระดับคุณภาพเกินค่าราคาด้วย
เช่นกนั นอกจากนีท้ีแ่ผงหลงัเครือ่งยงัมช่ีองเสยีบ External 
IR input และ 12V Trigger Input ส�าหรับรองรับการพ่วง
ต่อการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆของ NAD มาให้ด้วย 
ส่วนสายไฟเข้าเครื่องของ C 546BEE นั้นเป็นแบบ IEC 
Standard 2 ขา สามารถถอด-เสยีบได้ให้โอกาสผูใ้ช้ได้เลอืก 
Power Cord คุณภาพสูงกว่าธรรมดามาใช้งาน อนึ่งซึ่ง
จ�าเป็นต้องขอบอกไว้ก็คือว่า ท่านมิอาจใช้งานช่องเสียบต่อ
ยูเอสบีของ C 546BEE ท�าการเชื่อมต่อเข้ากับ PC ได้นะ
ขอรบั พณฯท่าน ด้วยเหตวุ่ายเูอสบ ีพอร์ท ของ C 565BEE 
น้ีไซร้ ได้ถูกออกแบบไว้เพื่อรองรับการใช้งานได้เฉพาะกับ
อุปกรณ์ Memory Stick หรือว่า USB Hard Drive (FAT 
32/16 Format) เท่านั้น

ตัวเครื่องของ C 546BEE นั้นมีลักษณะที่ “ปิดผนึก” 
ป้องกันฝุ่นละอองภายนอกเล็ดลอดเข้าไปภายในเครื่องกัน
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เลยทีเดียว เพราะโดยรอบตัวเครื่องไม่เว้นแม้แต่ส่วนฝา
ครอบและแผงด้านหลังตัวเครื่องนั้นไม่มีช่องเปิดใดๆทั้ง
สิ้น โดยที่วิศวกรของ NAD ได้ท�าการปรับปรุง C 546BEE 
ให้แตกต่างจาก C 545BEE ทั้งในส่วนของ Circuit Layout 
(เฉพาะอย่างยิ่งทางเดินสัญญาณรายรอบ digital-to-
analog converter เพือ่ป้องกนัการเหนีย่วน�าคลืน่สญัญาณ
รบกวน RF) รวมทัง้การคดัสรรเทคโนโลยยีคุใหม่อนัทนัสมยั
มาบรรจุไว้ เช่นเดียวกับการเลือกใช้ชิ้นส่วนอุปกรณ์ในภาค
การท�างานต่างๆก็ผ่านการคัดสรรอย่างพิถีพิถัน 

แม้กระทั่งเรื่องของการบริโภคพลังงานที่ให้ความเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมก็ยังได้รับการคิดค�านึงถึง ซึ่งในขณะที่ 
C 546BEE อยูใ่นสภาพเตรยีมพร้อมใช้งาน หรอื Standby 
นั้น จะใช้พลังงานไฟฟ้าเพียงแค่ไม่ถึงครึ่งวัตต์ หรือต�่ากว่า 
0.5 W นั่นเลยเชียวล่ะ

ควำมโดดเด่น
ที่ซ่อนอยู่ภำยใน

Bjorn Erik Edvardsen ได้ยึดหลักการออกแบบ         
C 546BEE ในลักษณะแนวทางที่ใกล้เคียงกับ C 565BEE 
เป็นอย่างมาก โดยได้แยกวงจรภาคจ่ายไฟไว้ในลักษณะ 
Power Regulator (ควบคู่กับหม้อแปลงแบบ Toroidal) 
เพื่อลดการรบกวนระหว่างภาคการท�างานส�าหรับภาค
ดิจิทัลและอะนาล็อกออกจากกันโดยเฉพาะ รวมทั้งการ
ท�างานของภาค DAC, Digital Filter จนกระทั่งวงจรภาค                                                          
อะนาล็อก-จ่ายสัญญาณขาออกไว้อย่างเป็นอิสระกันเลย
ทีเดียว 

อกีทัง้นีย่งัเป็นอกีครัง้ที ่Bjorn Erik Edvardsen ได้ปรบั
เปลี่ยนมาเลือกใช้ภาคถอดรหัสข้อมูลดิจิทัลสู่รูปสัญญาณ  
อะนาล็อก (DAC) แบบ High Resolution 24/96 ของ 
Wolfson Microelectronics แทนที่จะเป็นของ BurrBrown 
อย่างท่ีเคยเป็นมาในอดีต แบบเดียวกับที่ปรากฏอยู่ใน 
C 565BEE (เพียงแต่ว่า C 565BEE จะเป็นแบบ High 
Resolution 24/192) และยังได้เลือกใช้ Dual Low-Noise 
Operational Amplifier หรอื Op-Amp IC คณุภาพสงู เบอร์
ยอดนิยม “NE5532” ของ Texas Instruments ทดแทน
วงจรจ่ายสัญญาณขาออกแบบธรรมดา ท�าให้มั่นใจได้ใน
คุณภาพเสียงระดับที่ไม่ธรรมดา 

ท้ังน้ี Bjorn Erik Edvardsen ยังได้เจาะจงใช้ Metal 
Film Resistor และ Polypropylene Capacitor ในภาค

การท�างานส�าคัญๆ เฉพาะอย่างยิ่งบนวงจรที่เป็นเส้น
ทางเดินสัญญาณ (Signal Path) เพื่อลดทอนการ “กักเก็บ”      
รายละเอยีดสัญญาณต้นฉบบั C 546BEE จึงมจุีดเด่นส�าคญั
ในการถ่ายทอดรายละเอียดเสียงเล็กๆน้อยๆอันแผ่วเบา 
(Low-Level Linearity) ได้อย่างครบถ้วน แม่นย�า พร้อม
ด้วยค่าไดนามิค เฮดรูม ที่สูงมาก เพื่อให้ได้มาซึ่งคุณภาพ
เสียงที่มีความเปิดโปร่ง สะอาด สดใส และฉับไว ควบคู่กับ
การส่งมอบคณุภาพเสยีงทีด่เียีย่มตรงตามต้นฉบบัสญัญาณ
ด้วยค่าความเพี้ยนที่ต�่าสุดๆ

ผลกำรรับฟัง

ผมได้รับ C 546BEE มาในสภาพใหม่เอี่ยมอ่อง กล่อง
บรรจุภัณฑ์ยังมิได้ผ่านร่องรอยของการถูกแกะออกแม้สัก
ครัง้ ซึง่นบัเป็นโชคดขีองผมทีท่าง “ บ้ า น ท ว า ท ศ ิน ”     
มิได้เร่งเร้าเอาคืนเจ้า C 546BEE กลับไป ผมจึงมีเวลา
ค่อยเป็นค่อยไปในการเบอร์น-อิน อยู่นานเดือน จนแน่ใจ
เป็นแม่นมั่นว่า เจ้า C 545BEE ได้เปิดเผย “ความจริงแท้” 
แห่งสมรรถนะและคุณภาพเสียงออกมาให้ได้ยินยลกัน ดัง
จะได้สาธยายให้ท่านทั้งหลายได้สดับต่อนี้ไปนี่ละครับ

ซึ่งขอการันตีไว้ ณ บรรทัดนีเ้ลยว่า NAD 546BEE นัน้
โดดเด่นอย่างมากในด้านการเปิดเผยรายละเอยีดต่างๆด้วย
ลักษณะน�้าเสียงที่สะอาด สดใส ให้ช่วงย่านความถี่เสียง
สูง ที่สว่าง กระจ่าง หางเสียงทอดยาวไกล ช่วงย่านความถี่
เสียงกลางก็หวานฉ�่า มีเนื้อมีหนังไม่แห้งกร้าน-กระด้าง   
ให้ความกลมกลึง มีน�้านวล-อวบอิ่ม ในขณะที่ช่วงย่าน
ความถีเ่สยีงต�า่นัน้เป่ียมด้วยเรีย่วแรงพลงั พร้อมด้วยความ
กระชับ กระฉับกระเฉง สามารถทิ้งทอดตัวยึดขยายลงไป                                                    
ได้ลึกทเีดยีว ทัง้ยงัรบัรูไ้ด้ถึงสภาพเวทเีสียงทีโ่อ่อ่า กว้างใหญ่ 
ให้ความมีตัวตน-มีชีวิตชีวาของสรรพเสียง กระทั่งความ
กังวาน (แอมเบียนซ์) พละพล้ิวที่ดีมากๆ สอดประสาน-
ไหลลื่นอย่างน่าทึ่ง โดดเด่นกว่าเครื่องเล่นซีดีที่อยู่ในระดับ
ราคาใกล้เคียงกัน

เมื่อน�าแผ่นซีดีที่เคยคุ ้นมาเปิดฟังกับ C 546BEE 
จะบ่งบอกได้เลยว่า สุ้มเสียงมีความปลอดโปร่งมากขึ้น             
ให้ความปลดปล่อยในเสยีงแต่ละเสยีงทีร่บัฟัง เสยีงทกุเสยีงมี
ความลอยตวัไม่มคีวามอดัอัน้ กระจ่าง สดใส รบัรูไ้ด้ถงึมวล
บรรยากาศที่อบอวลอยู่รอบๆชิ้นดนตรีได้ดีมาก ให้ความ
ระรื่นโสตประสาทมากจริงๆ พร้อมด้วยความกลมกล่อม มี
น�้ามีนวลชวนฟัง ให้ความผ่อนคลาย สบายใจ สามารถระบุ
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ต�าแหน่งแห่งทีข่องเสยีงทีอ่ยูช่ดิตดิกนั ไม่ปรากฏอาการมัว่
หรือสับสนซ้อนทับกัน ให้การจ�าแนกแยกแยะรายละเอียด
เสียงต่างๆ แตกต่างจากที่เคยรับฟังจนคุ้นชินได้ดีทีเดียว 
ไม่ว่าจะเป็นเสียงสอดแทรกเล็กๆน้อยอย่างเสียงปรบมือ 
เสยีงขยบัเลือ่นเก้าอี ้เสยีงพดูคยุกนั เสยีงแก้วน�า้กระทบกนั 
เสียงเครื่องเก็บเงิน เสียงกระทืบเท้าเบาๆ ล้วนปรากฏขึ้น
อย่างชัดเจน ความอลังการของวงออร์เคสตราถูกถ่ายทอด
ออกมากว้างใหญ่จนจรดผนังห้องด้านข้าง

อันน่าจะเป็นผลมาจากการเลือกใช้ DAC High 
Resolution 24/96 ของ Wolfson Microelectronics จนท�า 
ให้การรบัฟังซีดหีลายต่อหลายแผ่นล้วนได้รบัฟังรายละเอยีด
ที่ดีขึ้น “มิใช่มากขึ้นนะครับ” แต่แจ่มชัดยิ่งขึ้น จนรับรู้ได้ว่า
แต่ละเสยีงเกดิขึน้อยูต่รงนี ้ตรงนัน้ ตรงโน้นจรงิๆ อย่างมี
มิติครบชัดทั้งกว้าง-สูง และถอยลึกเป็นแถวชั้นเข้าไป...ยิ่ง
กว่านัน้ Bjorn Erik Edvardsen สดุยอดอจัฉรยิะแห่ง NAD 
ยงัได้น�าฟังค์ชนัใช้งานพเิศษมาบรรจไุว้ใน C 546BEE เพือ่
ให้ผู้ใช้สามารถเลอืกลกัษณะ “อตัราความชนั” ของการกรอง
ทิ้งซึ่งคลื่นสัญญาณความถี่สูง (ท่ีติดออกมาจากการแปลง
ผันข้อมูลดิจิทัลให้มาสู่รูปคลื่นสัญญาณอะนาล็อก) 

โดยผู้ฟังสามารถเลือกว่า จะรับฟังแบบปกติธรรมดา 
”Normal Filter” ที่ดูจะให้ลักษณะเสียงที่มีความหอมหวน 
มีน�้านวล-ยองใย หรือว่าจะเลือกรับฟังในลักษณะเสียง
แบบ “Slow Filter” ที่ดูจะเน้นความชัดเจนของสรรพเสียง
ต่างๆมากยิ่งขึ้น จนสามารถจ�าแนก แยกแยะรายละเอียด
เสียงปลีกย่อยได้ถนัดถนี่ยิ่งนัก สามารถที่จะจับต�าแหน่ง
แห่งที่ของเสียงได้แจ่มชัดขึ้น เสียงเบสส์ก็มีความกระชับใน
ท่วงท่า จังหวะจะโคน ฉับไวยิ่งขึ้น จินตภาพเสียง (Image) 
มรีะยะถอยหลงัลกึเข้าไปไกลขึน้ ให้การจ�าแนกแถว ชัน้การ   

ซ้อนทับของต�าแหน่งเสียงดนตรีชิ้นต่างๆได้ดีขึ้นมาก รวม
ทั้งต�าแหน่งแห่งที่ชิ้นดนตรีก็มีความนิ่งสนิท เด่นชัดยิ่งขึ้น 
สามารถชี้ชัดได้กระทั่งสรรพเสียงบริเวณชายขอบของเวที
เสียงซ้าย-ขวา ทว่าความโอ่อ่าอลังการก็ดูท่าว่าจะลดลงไป 
ช่วงปลายหางเสียงความถ่ีสูงๆก็ดูจะหดส้ันลงนิดหน่อย 
สภาพบรรยากาศรายรอบก็ดูจะเจือจางไปไม่อบอวลเท่าที่
รับฟังในลักษณะของ ”Normal Filter”  

จึงขอแนะน�าว่าหากจะเลือกเป็น “Slow Filter” ละก้อ...
ควรจะใช้เมื่อรับฟังกับแนวเพลงแจสส์และคลาสสิคน่าจะ
เหมาะกว่าแนวเพลงร็อคและเพลงร้องครับ ทั้งนี้ในการกด
เลือกว่า จะเป็นแบบ ”Normal Filter” หรือว่า “Slow Filter” 
น้ันจะต้องกระท�าหลังจากที่ได้ใส่แผ่นซีดีที่ต้องการเล่น
เข้าเครื่อง แล้วรอให้เครื่องแสดงข้อมูล TOC ของแผ่นซีดี               
น้ันเสียก่อน และยังสามารถกดเลือกสับเปลี่ยนไป-มา 
ระหว่าง "Normal Filter” หรือ “Slow Filter” ได้ในขณะ
ก�าลงัรบัฟังแผ่นซดีนีัน้ๆอกีด้วย โดยการกดปุม่ “Filter” บน
รีโมท คอนโทรล ซึ่งหากเลือกใช้งาน “Slow Filter” ดวงไฟ                                                           
แอลอีดีสีแดงดวงเล็กๆก็จะติดสว่างขึ้นบริเวณมุมบนขวา
ของจอแสดงผล

...ซึง่กข็อยนืยนัว่า C 546BEE นีใ้ห้ลกัษณะเสยีงทีไ่ปใน
ทางเดียวกับ C 565BEE ด้วยราคาที่ต�า่กว่ามากพอสมควร 
C 546BEE จึงเป็นตัวเลือกส�าคัญส�าหรับผู้ที่เน้นในความ
คุม้ค่าของสมรรถนะเสยีง (ยิง่นกั) เมือ่เทยีบเคยีงกบัระดบั
ราคา ถึงแม้ว่า C 546BEE จะไม่มีฟังค์ชันใช้งานโดดเด่น
อย่างการเลือกอัตรา Upsampled ได้เช่นใน C 565BEE 
ทว่าสมรรถนะทางเสียงนั้นรับรองว่า “ไม่น้อยหน้า” กัน
สักเท่าไหร่เลยละครับ
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NAD DAC 1
W i r e l e s s  U S B  D A C

ก็
อย่างว่าแหละนะครบั เมือ่ยคุสมยัมนัมาถึงการควบ
รวมของเทคโนโลยีดิจิทัลกันเป็นที่เรียบร้อย แบบ
เบ็ดเสร็จ หรือที่เรียกกันว่า Digital Convergence 
นั้น การก้าวเข้าหากันของอุปกรณ์ต่างสายพันธุ์ 

ก็หาใช่เรื่องแปลกประหลาดอันใดอีกต่อไป มิหน�าซ�้ายัง
ดูเหมือนว่าบางการควบรวมนั้น ยังเป็นการช่วยเสริมทั้ง
ประสิทธิภาพ และคุณภาพ ให้แก่กันและกันไปในตัวด้วย 
ไม่ต้องดูอะไรอ่ืนไกล แค่การมาถึงของ USB Digital-to-
Analogue Converter หรือที่เรียกกันว่า USB DAC ก็ท�า 
ให้ไฟล์เสียงที่มีเก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์ เม่ือน�ามาเล่นผ่าน
ชดุเครือ่งเสยีงแล้ว สุม้เสยีงทีอ่อกมานัน้หลายๆคน อทุาน
ว่า ‘ขั้นเทพ’ เลยทีเดียว

คือเป็นขั้นเทพเมื่อเทียบกับก่อนหน้านั้นที่เคยฟังผ่าน
ชุดล�าโพงระบบ 2.1 ของคอมพิวเตอร์นะครับ

อย่างไรก็ตาม ก็ใช่ว่า USB DAC ทุกเครื่องจะช่วย           
ให ้ ได ้ เสียงขั้นเทพที่ว ่านั้นเหมือนกันหมด มันยังมี                                                           
องค์ประกอบอื่นเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเป็นส�าคัญด้วย ทั้ง
ด้วยตัว USB DAC เอง ที่ขึ้นอยู่กับว่าถูกออกแบบมาดีกี่
มากน้อย ใช้ Chip หรืออุปกรณ์ที่มีคุณภาพระดับไหน รวม
ไปถึงต้นทางหรือไฟล์เสียงหรือไฟล์เพลงอีกด้วย ว่าถูกท�า
ขึ้นหรือบันทึกเอาไว้ด้วยโพรแกรมอะไร เนื่องเพราะแต่ละ                                                           
โพรแกรม หรือแต่ละสกุลไฟล์ ต่างก็มีความส�าคัญต่อ
คุณภาพของเสียงเช่นกัน
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TI PCM1781 24-bit/192kHz ท�างานด้วยระบบไร้สายบน
คลื่นความถี่วิทยุที่ 2.4GHz ขนาดเครื่องรับ (กว้าง x สูง 
x ลึก) 5.3 x 1.38 x 2.75 นิ้ว (ขนาดเท่าฝ่ามือ คือ เป็น 
กล่องขนาดกะทดัรดัพอๆ กับ Pre-Phono NAD PP2) ส่วน
เคร่ืองส่งที่เสียบต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น มีลักษณะ
พอๆกับกลักไม้ขีด ด้วยความหนา 0.6 นิ้ว กว้าง 1.4 นิ้ว 
และยาว 2.8 นิ้ว 

NAD DAC 1 ประกอบด้วยเครื่องสองชิ้น ชิ้นหนึ่งเป็น
เคร่ืองส่ง อีกชิ้นเป็นเครื่องรับ ตัวเครื่องส่งนั้นมาพร้อม
สายเสียบต่อแบบ USB ในตัว เพื่อต่อเข้ากับพอร์ท USB 
ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนตัวเครื่องรับนั้น ที่แผงหลัง                                                           
มี Audio Out ให้สองชุด แยกเป็น Analog Out กับ 
Digital Out ซึ่งอย่างหลังนั้นเป็นแบบ Coaxial ส่วน                     
อะนาล็อกนั้นเป็นแบบ RCA แยกซ้าย/ขวาอย่างที่คุ้นๆกัน
อยู่ ซึ่งสามารถน�าไปต่อที่อินพุทของชุดเครื่องเสียงแบบน�า
ไปตั้งวางอยู่บนแอมป์ได้อย่างสะดวก และเมื่อเปิดใช้งาน
แล้วเครื่องส่งกับเครื่องรับก็จะตรวจจับสัญญาณกันเอง ซึ่ง
ใช้เวลาไม่เกินสิบวินาทีก็จะหากันเจอ โดยสังเกตได้จากไฟ 
LED ดวงเล็กๆที่แผงหน้าปัดของเครื่องรับจะเปล่ียนจาก
สีแดงเป็นสีน�้าเงิน

นั้น, แสดงว่าทั้งคู่พร้อมท�างานแล้ว
(ท่ีด้านหลังของตัวเครื่องรับ จะมีสวิทช์ Selector        

ให้เลือก Channel 1, 2, 3 หากเกินสิบวินาทีแล้วการตรวจ
จับสัญญาณยังหากันไม่พบ ก็ให้สลับต�าแหน่งสวิทช์ของ 
Channel ที่ตั้งอยู่ไปยังช่องใหม่ สลับไป/มา แล้วรอสัก
ครู่ หากยังตรวจหากันไม่เจอ ก็เปลี่ยน Channel ใหม่ จะ   
วนเวียนและพบเจอกันใน Channel ใด Channel หนึ่งใน
สามนี้แหละครับ)

NAD DAC 1
ที่บางเสียงพูดถึง

เมื่อตอนที่ Model DAC 1 ออกสู่ตลาดอเมริกาใหม่ๆ 
ช่วงปลายปีทีผ่่านมานัน้ นติยสารหลายเล่มยกให้เป็นเครือ่ง
ส�าหรับเลือกเป็นของขวัญคริสต์มาสกับปีใหม่ อาทิ Rolling 
Stone แนะไว้ในคอลัมน์ Rock & Roll Gift Guide ขณะ
ที่ Sound and Vision เลือกให้เป็นหนึ่งใน 25 Best Gifts 
เป็นต้น ในส่วนของการวิพากษ์ วิจารณ์ ตามหน้านิตยสาร
ต่างๆกไ็ด้รบัค�าชืน่ชมไม่น้อยเช่นกนั ทัง้ในฝ่ังยโุรปและแถบ
อเมริกา ไม่ว่าจะเป็น AudioStream, SmartHouse, T3, 

NAD DAC 1
กับภาพรวมที่เป็นอยู่

NAD DAC 1 เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Digital 
Audio ของ NAD ที่มีเข้ามาในบ้านเราช่วงต้นๆปี ซ่ึงมี
อยู่หลายรุ่นด้วยกัน ออกแบบมาด้วยการเอ้ือความสะดวก     
ให้กับการใช้งานอย่างมาก เนื่องเพราะเป็นแบบ Wireless 
หรือท�างานด้วยระบบไร้สาย ท�าให้หลายๆคนน่าจะมีความ
คล่องตัวมากขึน้ โดยเฉพาะกบัใครทีมั่กจะท�างาน (กบัเครือ่ง
คอมพิวเตอร์) ไปด้วย ฟังเพลงไปด้วย หรือใช้ห้องฟังกับ
ห้องท�างานร่วมกัน เพราะโดยปกติแล้ว ห้องประเภทน้ีมัก
จะเป็นแบบชุดเครื่องเสียงอยู่ทาง ชุดท�างานอยู่อีกทาง คือ
ไม่อยู่คนละมุมห้อง ก็อยู่กันคนละฟากห้องนั้นแหละครับ

แล้วเมื่อมาถึงยุคสมัยที่สามารถฟังเพลงด้วยชุด
เครื่องเสียง โดยมีต้นทางของเสียงหรือเพลงจากเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ได้ โดยผ่านทางเครื่อง USB DAC นั้น ใน
ความสะดวกทีว่่ากจ็ะมคีวามยุง่เหยงิอยูใ่นทด้ีวย โดยเฉพาะ
กับใครที่มีชีวิตประจ�าวันดังที่กล่าวในย่อหน้าก่อน คือห้อง
ท�างานกับห้องฟังเพลงเป็นห้องเดียวกัน และซิสเต็มทั้ง
สองตั้งวางห่างกันมาก จึงจ�าเป็นจะต้องลากสายต่อพ่วง      
ค่อนข้างยาวสักหน่อย ซึ่งผลที่ตามมาก็คือคุณภาพเสียง
ก็จะถูกลดทอนลงไป โดยเฉพาะหากต้องใช้สาย USB เกิน 
5 เมตร แล้ว การสูญเสียของรูปสัญญาณจะเกิดขึ้นมาก
ตามไปด้วย

จึงเมื่อ Model DAC 1 ท�างานในระบบไร้สาย ปัญหา
ที่ว่าก็หมดไปอย่างสิ้นเชิง เพราะการเชื่อมต่อสัญญาณมิ                                                           
ได้ผ่านสายแต่อย่างใดนัน่เอง นอกจากนัน้แล้ว การท�างาน
แบบไร้สายนี้ยังเป็นการใช้ระบบคลื่น RF หรือ Radio 
Frequency Band ด้วย ก็เลยยิ่งสะดวกไปกันใหญ่ เน่ือง
เพราะไม่ต้องมีการตั้งค่า หรือ Set-Up อะไรแต่อย่าง
ใดนั่นเอง อีกทั้งยังระบุไว้ใน Specification ว่าระยะส่ง
สัญญาณนั้นไปได้ไกลถึง 40 เมตรเลยทีเดียว 

ส�าหรับคุณสมบัติอื่นที่บอกไว้ในสเปคนั้น ระบุว่ารับ
สัญญาณขาเข้า Sample Rate (Native) 16-bit/48kHz 
วัดค่าความเพี้ยนฮาร์โมนิครวม (THD) ได้ 0.05% วัดค่า
อัตราส่วนสัญญาณต่อเสียงรบกวน (S/N Ratio) ได้ดีกว่า 
-80dB ให้การท�างานตอบสนองความถี่ 20Hz - 24kHz(+/-
0.5dB) ชิพประมวลผล Digital-to-Analogue Converter 
แบบ Op-Amp ระดับ Premium Grade ของ Burr-Brown 

35L  i  f  e    E  n  t  e  r  t  a  i  n  m  e  n  t



Digital Audio Review รวมทั้ง Hi-Fi Choice โดยเฉพาะ
รายหลังนี่ บอกว่าให้เสียงดีกว่าเครื่องเล่นซีดีระดับราคา 
500 ปอนด์ส่วนใหญ่ด้วยซ�้าไป

และที่หลายๆเสียงท่ีเอ่ยถึงข้างต้นส่วนใหญ่ชื่นชมเอา
ไว้มาก นอกจากบอกว่าคุณภาพเสียงเปี่ยมไปด้วยความ
เป็นดนตรีแล้ว กค็ือบอกวา่ระบบไรส้ายทีใ่ช้เทคโนโลยีแบบ 
Point-to-Point ใน NAD DAC 1 เครือ่งนี ้เอือ้ความสะดวก
ในการใช้งานอย่างมากจริงๆ แบบว่าถ้าอะไรทั้งหลาย     
ทั้งปวง ที่เป็น Wireless มันสามารถเชื่อมต่อกันเองได้ง่าย
เหมอืนไอ้เจ้านีแ่ล้วล่ะก้อ เฮ้อ, โลกนีม้นัคงสะดวกสบายเพิม่
มากขึ้นอีกเป็นพะเรอเลยนั่นเทียว

NAD DAC 1
ที่ได้เล่นและลองฟัง

ในส่วนของเราเอง จากการที่ยกเอาโน้ตบุคที่ในเครื่อง
เตม็ไปด้วยเพลงหลากหลายสกลุ ซึง่โหลดมาจากต่างที ่ต่าง
ทาง ไปลองเล่นกับ NAD DAC 1 โดยเอาเครื่องส่งหรือ
ตัว Transmitter มาเสียบเข้ากับพอร์ท USB ที่โน้ตบุค เอา
เครื่องรับไปต่อเข้ากับชุดเครื่องเสียง แล้วเสียบสายไฟผ่าน
ทางอุปกรณ์อะแด็พเตอร์ DC ก็เป็นอันเรียบร้อย 

เปิดเคร่ืองปุ๊บ, ประเด๋ียวเดียวไฟ LED ก็เปล่ียนสีที่
แสดงให้รู้ได้ว่าพร้อมท�างานแล้ว 

กล่าวโดยรวมแล้ว แม้จะลองเล่นกับไฟล์สกุล MP3 ที่มี
การบีบอัดสัญญาณค่อนข้างมาก Model DAC 1 ก็ท�างาน
ด้วยดอีย่างไม่มเีกีย่งงอน มหิน�าซ�า้ฟังดยูงัรูสึ้กได้ว่ามคีวาม
พยามในการ ‘ขดัเกลา’ ให้รปูสญัญาณมคีวามนุม่เนยีน และ
ราบร่ืนชวนฟังมากยิ่งข้ึน ในขณะท่ีกับสกุล WAVE หรือ 
WAV กใ็ห้ความเป็นธรรมชาตขิองเสยีงออกมาได้เป็นอย่างดี
เช่นกนั ภาพรวมของเสยีงมคีวามต่อเนือ่งและกลมกลนืกนั
อย่างน่าฟัง ส่วนกับบางเพลงที่โหลดมาเป็น FLAC 24/96 
นัน้ ฟังไปกใ็ห้นกึตามไปในใจ ว่าไอ้เจ้าตวักะเป๊ียกนีท้�าได้ถงึ
ขนาดนี้เลยหรือ ด้วยหลายๆเพลงนั้นให้สุ้มเสียงออกมา                                                                   
ได ้อย ่างน่าท่ึง เพราะนอกจากจะถึงพร้อมในการให้
บรรยากาศเสียงแล้ว การแจกแจงรายละเอียดต่างๆก็
สามารถให้ออกมาได้อย่างกระจ่างหูจริงๆ ไม่เพียงเท่านั้น 
ทั้งน�้าหนักและเน้ือเสียงก็มีให้ครบถ้วน บางเพลงต้อง
ยอมรับว่าให้ออกมาได้เหนือกว่าที่เครื่องเสียงชุดนี้ท�างาน
ร่วมกับซีดีตามปกติที่ใช้เล่นอยู่ด้วยกันด้วยซ�้าไป

บอกตรงๆครับไม่เคยคิดเลย ว่าบรรดาเพลง ‘ดาดๆ’ 

ที่ดาวน์โหลดมาเก็บไว้ในโน้ตบุคของตัวเอง เพื่อเปิดไป
พร้อมๆกับท�างานไปด้วยตามปกตินั้น เมื่อน�ามาต่อกับชุด
เครื่องเสียงโดยมี NAD DAC 1 เป็นตัวเชื่อมแล้ว มันจะ
สามารถให้ความเป็นดนตรีออกมาได้อย่างน่าฟังเช่นนี้

ฟังแบบหลายหลากจากเพลงที่เก็บมารวมๆกันเข้า      
ไว้ในโน้ตบุค๊แล้ว กไ็ปหยบิเอา USB Device จ�าพวก Thumb 
Drive ที่มีเพลงหลากหลายบรรจุเอาไว้มาฟังบ้าง คือเป็น
เพราะระยะหลังๆมีเครื่องให้เล่นได้กับไฟล์เสียงผ่านทาง
เข้ามาให้ลองบ่อยครั้งขึ้น พอมีเวลาว่างก็เลยจัดการเอา                                                           
แผ่นทีใ่ช้งานบ่อยๆมาแปลงเกบ็เข้าฮาร์ดดสิค์บ้าง แทบ็เลต็                                                                             
บ้าง รวมถงึเกบ็ไว้ใน USB Device ทีว่่านัน้บ้าง โดยเฉพาะ
กบัอย่างหลงันัน้ กเ็พือ่ให้ง่าย และสะดวกในการใช้งานมาก
ขึ้น ในเวลาที่ต้องออกไปฟังข้างนอกกับซิสเต็มที่มี USB 
DAC เป็นหลัก 

พูดถึง USB Thumb Drive v1.0 ที่วันแรกรู้จัก ซื้อ
ขนาดความจุ 128 MB ในราคากว่าพันบาท ก็นับว่าหรูแล้ว 
แต่เมื่อมาถึงวันนี้ ที่ไม่ว่าไปงานไหน มักจะได้ขนาดความ
จ ุ4GB v2.0 เป็นของช�าร่วยตดิไม้ตดิมอืกลบัมาเป็นประจ�า 
มันเป็นสิ่งบอกสัจธรรมถึงความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วใน
โลกคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับ

กลับมาเรื่องลอง NAD DAC 1 กันต่อครับ 
อัลบัมเพลงที่แปลงมาเป็นไฟล์เสียงเก็บเอาไว้ใน 

Thumb Drive 8 GB ของผมนั้น ทั้งหมดอยู่ในสกุล FLAC 
และล้วนแล้วแต่มาจากชุด ‘แผ่นสามัญประจ�าห้อง’ ทั้งส้ิน 
3-4 อลับมั คอื Umi Ushida: The Way We Were, HCSF: 
The Hot Club of San Francisco, Bob James Around 
the Town และ The Essence of Viennese Music ก็เลย
เป็นที่มักคุ้นเสียงจากต้นฉบับเป็นอย่างดี ซึ่งมีทั้งอัลบัม
เสียงร้อง อัลบัมบันทึกการแสดงสด อัลบัมที่บรรเลงด้วย
เครื่องดนตรีอะคูสติคประเภทเครื่องสาย กับพวกเครื่อง
เป่าลม และเครื่องทองเหลือง ทั้งหมดไม่กี่ชิ้น กับอัลบัม
คลาสสิคที่บรรเลงเต็มวง ซึ่งทั้งหมดให้ความหลากหลาย
และครบถ้วนในการฟังแบบหาความหมายของเครื่อง ของ
ล�าโพง พอได้อยู่ 

แล้วเมื่อน�ามาเล่นโดยมี Model DAC 1 เป็นสื่อล่ะ    
ได้ความหมายเป็นอย่างไร, ไปสรุปกันครับ

สรุป

ย้อนกลับไปตอนที่ได้ลองเครื่องประเภท USB DAC 
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ใหม่ๆนั้น บอกตรงๆว่าไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรกับเสียงที่ได้ฟัง
จากเครื่องพวกนี้เลย เพราะมีความเห็นว่ามันดีกว่าฟังจาก
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ Desktop ต่อเข้ากับล�าโพงดีๆ 
ระบบ 2.1 หน่อยนึงแค่นั้นเอง

กระทั่งประมาณช่วงปลายๆปี 51 เห็นจะได้ ได้ลอง
เครื่องหนึ่งเล่นกับไฟล์เพลงในสกุล FLAC จึงค่อยรู้สึก                                                                     
รู้สากับเสียงจากเครื่องเล่นประเภทน้ีข้ึนมาบ้าง และก็ไม่ใช่
รู้สึกทึ่งแบบธรรมดานะครับ เป็นให้ทึ่งมากทีเดียวกับเสียง
ที่ได้ยิน โดยเฉพาะในแง่ของการแยกแยะรายละเอียด
เสียง ความนิ่ง เสียงที่อยู่กับท่ีกับทาง มีบรรยากาศของ
เวทีเสียง แบบชวนให้ประทับใจทีเดียว แต่ราคามันก็เอา
เรื่องอยู่เหมือนกัน เพราะขึ้นไปถึงหลักแสน แล้วก็ไม่ใช่
แสนเดียวด้วย

หลังๆได้เห็นเครื่องประเภท USB DAC นี้มากหน้า
หลายตาขึ้น และหลายๆเครื่องก็ให้เสียงออกมาเป็นที่น่า
พอใจมาก แต่แทบทุกเครื่องที่ท�าให้ความรู้สึกของผมไปถึง
ระดับนั้นได้ ราคามันก็ยังคงค้างอยู่ที่เลขหกหลักอยู่ดี

จนได้มาเจอกบั Model DAC 1 ของ NAD เครือ่งนีน้ีล่ะ 
ทีใ่ห้รูส้กึว่าสามารถคบหากนัได้สบายใจ และน�าไปบอกกล่าว
ได้แบบสบายปาก เพราะกับราคาหมื่นต้นๆแล้วให้น�้าเสียง
ออกมาได้ด้วยความเป็นดนตรีขนาดน้ีน่ี แนะน�าให้เลือก                              
ได้อย่างเต็มปากเต็มค�าจริงๆ

อย่างที่บอกข้างต้นนั้นแหละครับ ว่าเพลงที่ผมเก็บ      
ไว้ใน Thumb Drive นั้น ล้วนแล้วแต่คุ้นเสียงจากต้นฉบับ
เป็นอย่างดี ฟังจากแผ่นได้ความอย่างไร ฟังจาก USB 
Device ที่ว่าแทบหาความแตกต่างไม่เจอ เสียงร้องของ 
Umi Ushida ยังคงอวบใหญ่ด้วยเนื้อเสียงที่ Fit & Firm 

เอามากๆ มีพลัง เปิดโปร่ง และหลุดลอยออกมาอย่าง
โอ่อ่า รวมทั้งมีบรรยากาศที่อบอวล ในขณะที่ HCFS ก็
ให้บรรยากาศของเครื่องสายอะคูสติค ที่ผสมผสานกันกับ
เครื่องเป่าทองเหลือง และเครื่องเป่าลมไม้ ที่มีความเป็น
ธรรมชาติสูงมาก และให้ออกมาได้แบบมีกลิ่นอายของแนว
ดนตรีที่คลุกเคล้ากันไประหว่าง Swing, Folk และ Blues  
หรอืทีบ่างคนเรยีกการบรรเลงของวงนีว่้าเป็นแบบ Gypsy 
Jazz นั้น ช่างน่าฟังอย่างเป็นกันเอง ฟังอัลบัมนี้แล้วนึกไม่
ถงึจรงิๆ ว่าต้นทางมาจากกระบวนการทางด้านคอมพวิเตอร์ 
(คือพูดด้วยความรู้สึกที่ว่าเสียงจากคอมพิวเตอร์มันแย่กว่า 
Digital Source นะครับ ทั้งๆที่ในความเป็นจริงแล้วมันก็
คือกระบวนการทางด้านดิจิทัล เทคโนโลยี นั่นแหละครับ) 
ในขณะที่อัลบัมบันทึกการแสดงสดแบบ Live Music ของ 
Bob James และเพื่อนพ้อง ก็ให้ความคึกคัก และรังสรรค์                                                              
ให้เกิดบรรยากาศร่วมได้อย่างไม่น้อยหน้า สุดท้าย, กับ
อัลบัมคลาสสิคที่มีกลิ่นอายของบรรยากาศกรุงเวียนนา 
บอกได้ ส้ันๆ ว่าพาจินตนาการให้เพริดไปได้ถึงที่นั่น   
เหมือนได้ย้อนกลับไปเดินอยู่แถวๆโอเพรา เฮาส์ แถบนั้น
อีกครั้งนั่นเทียว

จงึหากว่า, คณุเป็นอกีคนทีก่�าลงัมองหา USB DAC ใน
ราคาที่เหมาะสมมาใช้งานนี้, คือตัวเลือกแรกที่คุณควรติด
โน้ตบคุทีม่เีพลงโหลดเกบ็เอาไว้ไปลองฟังกบัชดุเครือ่งเสยีงดู

และมีความเป็นไปได้ว่า-นั้น, มันอาจเป็นตัวเลือก
สุดท้ายของคุณในเวลาเดียวกัน
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เรื่องจึงแอบคบกันอย่างลับๆ
โดยไม่มีใครรู้มาเป็นเวลาหลาย
ปี จนกระทั่งวันหนึ่ง “กรี๊สส..ไม่
ไหวแล้วนะ!” จิ๊บหวีดร้องออก
มาหลังต้องทนกับแรงกดดัน
ต่างๆ ทั้งคู่จึงตกลงแต่งงานกัน                 
แต่ทว่า...เมื่อต้องแต่งงานกัน   
ก็ต้องมีใครสักคนลาออกจากงาน                     
น่ะสิ ในช่วงที่ยังตกลงกันไม่ได้ว่า
ใครจะเป็นคนลาออก ก็เป็นเวลา
เดียวกันกับที่ตู้ ATM ตู้หนึ่งของ
สาขาชลบุรี เกิดความผิดพลาด
เรื่องระบบขึ้นมา ท�าให้เครื่อง
จ่ายเงินเกินเป็น 2 เท่าให้กับ
คนที่มากดเงิน ซึ่งยอดเงินที่ถูก
กดออกไปจากตู้มีมูลค่าร่วมแสน
กว่าบาท เป็นหน้าที่ของจิ๊บที่จะ
ต้องตามเอาเงินทั้งหมดมาคืน
ธนาคารให้ได้ จิ๊บกับเสือเลย
ตกลงแข่งกันว่าใครที่ตามเงิน
กลับมาไม่ได้ ต้องเป็นฝ่ายยอม
ลาออก

ตอนแรกคิดว่าเป็นหนัง  
Romantic Comedy แต่พอดู 
จริงๆแล้ว นับว่าเป็นหนัง
โรแมนติคที่ให้อารมณ์ของความ
รู้สึกรักน้อยมากค่ะ เน้นฮาซะ
ส่วนใหญ่ แม้ว่าจะเทียบไม่ได้กับ 
“กวน มึน โฮ” กับ “รถไฟฟ้า...
มาหานะเธอ” ที่ท�าเราข�าน�้าตา
เล็ดกันมาแล้ว แต่ก็ยิงมุขเบาๆ 
ให้เราสบายอารมณ์อย่างต่อเนือ่ง
ตั้งแต่ต้นจนจบค่ะ

ATM เออรัก เออเร่อ 

ATM เออรัก..เออเร่อ
ผู้ก�ำกับ: เมษ ธรำธร
นักแสดงน�ำ: ฉันทวิชช์ ธนะเสวี,                                 
ปรีชญำ พงษ์ธนำนิกร, ธวัช       
พรรัตนประเสริฐ และปองกูล        
สืบซึ้ง

ATM เออรัก..เออเร่อ คือ
หนังเรื่องแรกของค่าย GTH ที่
เข้าฉายในปีนี้ค่ะ ซึ่งอันที่จริง
แล้วควรจะฉายตั้งแต่ปลายปี
ก่อนด้วยซ�า้ แต่เพราะต้องการหนี
น้องน�้า ทีมผู้สร้างจึงตัดสินใจให้
มาฉายในเดือนแรกของปี 2012 
แทน ดังนั้น ATM เออรัก เออ
เร่อ ก็เออ....เลื่อนก็ได้ (วะ) ซึ่ง
ดูเหมือนจะเป็นการตัดสินใจที่ถูก
อยู่เหมือนกันนะคะ เพราะหนัง
สามารถท�ารายได้ในการฉาย 4 
วันแรกไปได้สูงถึง 45 ล้านบาท
แหน่ะ!!! บร๊ะเจ้า....

เรื่องราวเริ่มต้นที่ธนาคาร
แห่งหนึ่ง ที่ออกกฎเหล็กว่า 
“ห้ามพนักงานกินกันเอง” แต่
เรื่องของหัวใจห้ามกันได้เหรอ
คะ เสือกับจิ๊บ คู่พระ-นางของ

เอ่อ.....น่ารักอ่ะ! เป็นหนังตลก
ที่ไม่ได้เน้นเนื้อหาสาระอะไร
มากมาย ดังนั้นจึงยังมีช่องโหว่
ของหนังอยู่บ้าง แต่ก็อย่าไปเอา
อะไรมากค่ะ ดูเอาเพลินๆ ซึ่ง
ต้องยอมรับนะคะว่า ค่าย GTH 
นีถ่นดันกักบัหนงัแนว Feel Good 
ที่ท�าให้ผู้ชมอมยิ้มได้หลังจากดู
หนังจบไปแล้ว

อยากรู้ว่าถ้าพระเอกของ
เรื่องไม่ใช่เต๋อ ฉันทวิชย์ หนังจะ
ยังคงทะลุ 100 ล้านหรือเปล่า 
เพราะพระเอกคนนี้มากความ                            
สามารถจริงๆค่ะ เล่นได้ตลก
ร้าย และธรรมชาติดีมาก ส่วน
นางเอกของเรื่องตอนดูหนัง
ตัวอย่างนึกว่าอิมพอร์ทมาจาก
เกาหลี คนอะไรรูปร่าง หน้า
ตาเป๊ะมาก! แต่จริงๆแล้ว
เธอเป็นคนไทยนี่แหละค่ะ ชื่อ
ไอซ์ ปรีชญา ผ่านการถ่ายแบบ
โฆษณามาแล้วมากมาย และนี่ก็
เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของเธอ 
เรียกว่าแจ้งเกิดได้อย่างเต็มตัว
เลยทีเดียว นอกจากจะมีคู่พระ-
นางแล้ว ยังมีคู่รักเด็กเกรียน
หัวใจสก๊อยอีกหนึ่งคู่อย่าง เอิร์ท 
ธวัช (จาก Suck Seed) ที่มา
เรียกเสียงฮาแบบน่ารักแกมน่า
หมั่นไส้ด้วยค่ะ สุดท้ายหนีไม่พ้น
จอมขโมยซีนอย่าง พี่โจ๊ก โซคูล                              
ที่แม้จะปรากฏตัวให้เห็นไม่บ่อย
นัก แต่ก็มากพอที่จะท�าให้ผู้ชม
ประทับใจกับบุคลิกหน้าตาที่
ยียวนกวนประสาท สมฉายา 
‘บร๊ะเจ้า โจ๊ก’ จริงๆค่ะ

หนงัให้ข้อคดิเกีย่วกบัมมุมอง
ความรักในที่ท�างานที่แตกต่าง
กันออกไปค่ะ ส่วนตัวคิดว่าสิ่ง
หนึ่งที่ท�าให้โลกขับเคลื่อนไป
ได้ก็คือ ‘ความรัก’ ค่ะ ไม่ผิด
หรอก ถ้าเราจะรู้สึกดีกับใครสัก
คนจนก่อเกิดเป็นความรักขึ้นมา
ในที่ท�างาน แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับ
มุมมอง ความรับผิดชอบของ
แต่ละคนด้วยนะคะ ที่จะแยกแยะ
ระหว่าง ‘หน้าที่’ กับ ‘หัวใจ’ ว่า

M o v i e  R e v i e w  ■   ‘แก้มบุ๋ม

จะจัดการอย่างไรไม่ให้งานที่ได้
รับผิดชอบเสียหายค่ะ

■

A DAngerous MethoD
ผู้ก�ำกับ: David Cronenberg
นักแสดงน�ำ: Michael Fassbender, 
Kiera Knightly, Viggo Mortensen

ตอนแรกตั้งใจจะเอาชื่อหนัง
ที่แปลเป็นภาษาไทยมาลงให้ท่าน
ได้อ่านอยูเ่หมอืนกนัค่ะ แต่คดิๆดู
แล้วให้ท่านไปหาเองดีกว่าเพราะ
คนที่ตั้งชื่อภาษาไทยตั้งชื่อหนัง
ได้เบี่ยงเบนมาก เรียกว่าอารมณ์
ที่อ่านชื่อหนังภาษาไทยกับภาษา
อังกฤษมันคนละอารมณ์เลย
ค่ะ แค่ชื่อหนังก็เกริ่นมา 3-4 
บรรทัดแล้ว มาเข้าเรื่องกันเลย
ดีกว่านะคะ

A Dangerous Method 
เกิดขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 
ซึ่งเป็นช่วงที่วงการจิตวิทยา
ก�าลังรุ่งเรือง จากทฤษฎีจิต
วิเคราะห์ ของนักประสาทวิทยา
ชื่อดังอย่าง Carl Jung และ 
Sigmund Freud ทั้งคู่ได้ศึกษา
ความเกี่ยวข้องระหว่างอาการ
ทางประสาท และผลต่อเนื่อง
ที่เกิดจากเรื่องทางเพศ โดยตั้ง                  
ค�าถามทีว่่า “เพศเป็นตวัขบัเคลือ่น
มนุษย์จริงหรือไม่??” แรกเริ่มจุง
ได้น�าวิธีรักษาผู้ป่วยในลักษณะ
ของการพูดคุยของฟรอยด์ มา
ใช้กับคนไข้ล่าสุดของเขาที่ชื่อ 
Sabina สาวรัสเซียที่มีอาการ
ทางจิต ไม่สามารถควบคุมตัวเอง
ได้ มีอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ
และหวาดผวาเมื่อได้ยินเสียงดัง 
หรือแม้แต่เสียงสะบัดเสื้อ!!
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นั่นเป็นข้อมูลส�าคัญที่ท�าให้
จุงเข้าใจถึงภาวะเก็บกดซ่อนเร้น
ถึงอารมณ์ทางเพศที่ซาบริน่า
เก็บไว้ตลอดมา และจุงได้รู้ถึง
ความสามารถของซาบีน่า ว่าเธอ
เองก็เป็นคนมีความสามารถทาง
ด้านจิตวิเคราะห์เหมือนกัน จุงก็
เลยให้เธอเป็นผูช่้วยวจิยัและนัน่ก็
ท�าให้อาการของเธอทุเลาลงค่ะ

เมือ่ผลการรกัษาเป็นไปอย่าง
น่าพอใจ จุงได้พบกับฟรอยด์           
(นักจิตวิทยาผู้มีความเชื่อว่าเรื่อง
ทางเพศเป็นสัญชาติญาณและ
ความถวิลหาของมนุษย์ท�าให้เกิด
โรคทางจิต) แม้ว่าจุงจะเคารพ  
ฟรอยด์แต่เขากลับไม่เห็นด้วย
กับทฤษฎีนี้ เพราะจุงเชื่อว่ายังมี    
องค์ประกอบอื่นๆอีกมากมาย
ที่ท�าให้คนเป็นโรคประสาท จาก
การพยายามหาค�าตอบ จุงก็ถูก                             
โน้มน้าวจนเผลอใจมีความ
สัมพันธ์เชิงชู้สาวกับคนไข้ของ
เขา นั่นก็คือซาบริน่านั่นเอง 
ความสัมพันธ์ต้องห้ามครั้งนั้น
ท�าให้จุงได้ข้อพิสูจน์ว่า “หมอ
ที่ป่วยเท่านั้น ถึงจะรู้จักวิธีการ
รักษาโรคของผู้ป่วย” จุงเริ่มรู้สึก           
ผิดและบอกเลิกซาบริน่าอย่าง                
ไร้เยื่อไย นอกจากนี้สัมพันธภาพ           
ระหว่างเขากับฟรอยด์ก็เริ่ม
แตกหักจากเหตุการณ์ชู้สาว รวม
ไปถึงความขัดแย้งกันเรื่องวิธี
รักษา ซึ่งเป็นสิ่งที่ท�าให้ย้อนกลับ
มาไม่ได้อีกแล้ว

ถามว่าหนังเรื่องนี้ดูยาก 
มั๊ย ตอบได้ว่าอาจไม่ใช่หนัง
ส�าหรับทุกคนค่ะ ดูยากในระดับ
หนึ่งส�าหรับคนที่ไม่เข้าใจเรื่อง
พื้นฐานของจิตวิทยา เพราะ 
90 เปอร์เซ็นต์ของหนังเป็นบท
สนทนา และมีการใช้ศัพท์เฉพาะ
ด้วย (ยังไม่รวมอ่าน Sub-Title 
ไม่ทันนะคะ ฮ่า..ฮ่า) แต่ก็เป็น
หนังที่อยากให้ท่านได้ชมค่ะ 
เพราะหนังให้ข้อคิดดีๆเยอะมาก 
ไม่เพียงแต่เต็มไปด้วยตัวอย่าง
มากมาย ของสัญชาติญาณทาง

กามรมณ์ของมนุษย์แล้ว ยัง
ตีความด้านจิตวิทยาที่ออกมา
เป็นภาพและค�าพูดให้เห็นกัน
ชัดๆอีกด้วย (ฉากที่เห็นในหนัง
ตัวอย่างว่าโป๊ ว่าเปลือย พอมา
ดูจริงๆแล้วโดนกลบไปหมดเลย
ค่ะ) แล้วอีกอย่างทีมนักแสดง
ระดับแถวหน้าแห่งวงการทั้งนั้น            
ค่ะ โดยเฉพาะ Keira ที่รับบท
เป็นสาวที่มีอาการประสาทกว่า
ครึ่งเรื่องได้สมจริงและน่าเชื่อ
มาก (เล่นแบบถวายตัว..ไม่ห่วง
สวยกนัเลยทีเดยีว) นอกนัน้กม็ ี2 
หนุม่อย่าง Michael Fassbender   
และ Viggo Mortensen มารบับท                               
เป็นจิตแพทย์หนุ่ม ซึ่งก็แสดง
การเก็บกดอารมณ์ราคะของ  
ตัวเองได้ค่อนข้างดี ยังไม่รวม
องค์ประกอบอืน่ๆอย่างโพรดคัชนั
เนี๊ยบๆ ทั้งเสื้อผ้า หน้า ผม 
ฉากอลังๆ และเทคนิคการ  
ถ่ายท�าที่ให้ภาพออกมาสวย 
แปลก สะดุดตามากค่ะ

คอนเฟิร์มเลยนะคะว่า A 
Dangerous Method เป็นหนัง
แนวจิตวิทยามนุษย์ ที่ท�าออก
มาแล้วไม่น่าเบื่อเลย ดูสนุกและ
ชวนให้คิดตามตลอดเรื่อง ซึ่งสิ่ง
ส�าคัญที่หนังพยายามบอกคือ ถ้า
เรารู้จักบริหารจิตใจให้มีความ
สมดุลกัน รู้จักปลดปล่อยในสิ่งที่
ควร และเก็บกั้นไว้บ้าง ชีวิตเราก็
จะมีความสุขขึ้นเยอะเลยล่ะค่ะ

■

John CArter
ผู้ก�ำกับ: Andrew Stanton                                                                               
นักแสดงน�ำ: Taylor Kitsch, Lynn 
Collins, Willem Dafoe

แล้วก็มาถึงเรื่องสุดท้าย
ที่น�ามารีวิวให้ท่านได้อ่านกัน
นะคะ อยากจะบอกว่า คิดอยู่
นานมากว่าจะเขียนเรื่องอะไร
ดี เพราะช่วงนี้ดูหนังทั้งไทย
และเทศเยอะมากค่ะ ไม่ว่าจะ
ซื้อแผ่นมานอนชิลดูที่บ้านหรือ
ตีตั๋วเข้าไปดูคนเดียว แต่ส่วน
มากก็ไม่มีเรื่องไหนถูกใจเลยค่ะ 

แม้แต่หนังทุนสร้างมหึมาของ
ดิสนีย์ อย่าง John Carter ที่
ทุ่มทุนสูงถึง 250 ล้านเหรียญ
ในการเนรมิตรจินตนาการของ
ผู้ก�ากับ พิกซาร์ ชื่อดังอย่าง 
Andrew Stanton จาก Wall-E 
และ Nemo

John Carter เป็นเรื่องราว
ของอดีตนายทหารหนุ่ม ร้อยเอก 
John Carter (Taylor Kitsch) 
นายทหารม้าที่ถูกปลดประจ�าการ
จากกองทัพ เขาได้ออกตามหาถ�้า                  
ทองค�า เพราะความที่อยากเป็น
เศรษฐีและนั่นก็ท�าให้เขาตื่นขึ้น
มาแล้วพบว่าตัวเองพลัดหลงไป                           
อยูด่าวบาร์ซมู (ดาวองัคาร) จอห์น 
คาร์เตอร์ได้เจอกับกลุ่มตัว
ประหลาดนามว่าธาร์ท แถมยัง                       
ต้องพบเจอสงครามระหว่างผู้                             
อาศยัอยูบ่นดนิแดงแห่งโซแดงกา                                    
และฮีเลียมอีกด้วย ท่ามกลาง
ความขัดแย้งนี้เองท�า ให้เขาได้
พบกับเจ้าหญิง Dejah Thoris 
ผู้ทรงเสน่ห์ จอห์น ตัดสินใจที่
จะช่วยเหลือฝ่ายโซแดงกา และ
กลายเป็นบุรุษที่ยุติสงคราม   
ในที่สุด

John Carter ถือว่าเป็น
หนังแฟนตาซีย์ที่เอฟเฟ็คท์อยู่ใน
ระดับเดียวกันกับ Avatar ค่ะ แต่
การน�าเสนอเรื่องราวเทียบกัน
ไม่ได้เลย จริงอยู่ที่ฉากต่างๆท�า                              
ให้เรารู้สึกแปลกตา แต่หนัง
ด�าเนินเรื่องได้ไม่น่าสนใจเท่าไหร่    
แล้วเนื้อเรื่องก็ค่อนข้างมึนๆ
งงๆ แถมชื่อตัวละครก็เรียก                       
ย้ากกก ยาก ออกมาจากโรงก็ลืม
หมดแล้วค่ะ ว่าชื่ออะไรกันบ้าง 

(จ�าได้แต่ชื่อพระเอกคนเดียว) 
เป็นหนังแอ็คชัน แฟนตาซีย์ ที่
เหมือนเอาหนังหลายๆเรื่องมา
ย�ารวมกัน ไม่ว่าจะเป็นฉากต่อสู้
ที่ได้อารมณ์เหมือน Star Wars 
ฉากที่เป็นทะเลทรายก็ได้อารมณ์
โรแมนติกเหมือน Prince of 
Persia ยังไงอย่างนั้นเลย ซึ่ง
ตลอดเวลาที่นั่งดูโดยส่วนตัวนะ
คะ รู้สึกว่าเฉยๆมาก ทั้งๆที่ดู
ระบบ 3 มิติด้วยซ�้า คือนั่งดูจน
ลืมไปเลยค่ะว่าใส่แว่นดูอยู่ ท�าให้
คิดว่าจะดูโรงปกติหรือโรง 3 มิติ 
คงไม่ต่างกันเท่าไหร่

สิ่งที่ประทับใจในหนังเห็นจะ
ไม่พ้นมุขตลกตามสไตล์หนัง
ดสินย์ีค่ะ กแ็ทรกมาให้เราได้นัง่ข�า 
อมยิ้มกันเป็นระยะๆ นอกจาก
นั้นสิ่งที่โดดเด่นอีกอย่างของ
หนังเรื่องนี้ก็คือนักแสดงหนุ่ม 
เทย์เลอร์ เคิทสช์ ที่มารับบท
พระเอกค่ะ เรียกว่าเป็นตัวเดิน
เรื่องกว่า 80 เปอร์เซ็นต์เลย
ทีเดียว พี่เค้าออกมาแสดงและ
โชว์ซิกแพ็คได้ดูดีมากในบทของ
ทหารหนุ่มที่พลัดหลงไปอีกดาว 
ต่างกับนางเอกของเรื่องอย่าง 
Lynn Collins ที่ดูแข็งๆ เล่น
แล้วโดนบรรดาตัวละครอื่นๆ 
ขโมยซีนไปหมด ไม่ว่าจะเป็นตัว
ละครชาวธาร์ท หรืออย่าง “วูลา” 
หมาต่างดาว (ซะงั้น)

ถ้าให้สรุปจริงๆแล้ว John 
Carter กลับเป็นเพียงหนัง     
แอ็คชนั ผจญภยั ทนุสงู (เกิน๊นน)  
ของผู้ก�ากับรางวัลออสการ์ ที่ดู
แล้วค่อนข้างแป้ก และน่าผิดหวัง
ค่ะ ความสนุกของหนังท�าออก
มาได้พอดูเพลินๆเท่านั้น ไม่ถึง
กับมันส์เว่อร์ หรือระเบิดระเบ้อ
อะไรมากมาย ตามที่ตัวอย่าง
หนังได้บิวท์เอาไว้ แต่ถ้าใครหา
หนังดูเล่นๆในช่วงวันหยุดยาว    
หนังเรื่องนี้ก็เป็นตัวเลือกที่                                   
โอเคค่ะ
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ผ ลิ ต ภั ณ ฑ
เ พื่ อ สุ ข ภ า พ ที่ ดี

ภ า ย ใ น ช อ ง ป า ก
ช ว ย ท ำ ค ว า ม ส ะ อ า ด ฟ น

 แ ล ะ ข จั ด เ ศ ษ อ า ห า ร ที่ ต ก ค า ง
ใ น บ ริ เ ว ณ ที่ แ ป ร ง สี ฟ น

เ ข า ถึ ง ไ ด ย า ก

Waterpik Dental Water Jets
และ Water Flosser
เปนการผสมผสานระหวาง
แรงดันน้ำกับการฉีดน้ำเปนจังหวะ
ที่ชวยขจัดคราบแบคทีเรีย
ระหวางซอกฟน

อุปกรณขัดฟน
ทำงานโดยการสั่นเปนจังหวะ

ถึง 10,000 ครั้งตอนาที
สามารถพกพาและใชทำความสะอาด

หลังอาหารทุกมื้อ

Waterpik
Water
Flosser
Model:
WP-100E2

Waterpik
Dental
Water Jets
Model:
WP-70E2

Waterpik
Water
Flosser
Model:
WP-360E2

Waterpik
Water
Flosser
Model:
WP-450E2

Waterpik
Flosser
Model:

FLW-220 UK

“อานคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทยกอนใช”
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ปัญหาในช่องปากและฟันน้ันมีความ
สัมพันธ์โดยตรงกับหลายโรค ซ่ึงส่วน

ใหญ่จะเป็นโรคทีเ่กดิเพราะการตดิเชือ้ กล่าวคอื 
เมื่อเกิดโรคฟันและโรคเหงือกเกิดข้ึน สภาวะ
ในช่องปากจะสกปรก และมีเช้ือโรคเพ่ิมข้ึน
มากมาย บางชนดิเป็นเชือ้ทีอ่นัตราย ซึง่จะถกู
กลนืเข้าสูร่่างกายได้โดยไม่รูต้วั เชือ้ทีว่่านี ้เมือ่
เข้าสู่ร่างกาย ก็แพร่สะพัดไปตามอวัยวะต่างๆ 
เช่น หวัใจ ปอด ล�าไส้ ตบั ไต ข้อต่อของกระดกู 
เป็นต้น ก่อให้เกิดการติดเชื้อ การอักเสบเป็น
โรคของอวัยวะเหล่านี้ ซึ่งต้องไปพบแพทย์เพื่อ
ท�าการรักษา ท�าให้เราต้องเสียทรัพย์เสียเวลา 
บางครั้ง บางรายแม้จะรักษาก็ไม่หายขาด

นอกจากนี้ โรคตามระบบบางชนิดก็ท�า    
ให้เกิดผลเสียต่อฟันและเหงือกด้วย เช่น โรค
เบาหวาน หรือโรคเลือดบางชนิด โรคเหล่าน้ี
มีผลท�าให้ร่างกายอ่อนแอ สุขภาพไม่สมบูรณ์ 
ปัญหาที่เกิดกับฟัน และเหงือกจะรุนแรงข้ึน 
รักษาให้หายได้ยากขึ้น สรุปได้ว่า โรคฟันและ
เหงือก เป็นตัวน�าปัญหาให้เกิดโรคตามระบบ
ของร่างกาย และโรคทางระบบร่างกายบาง
ชนิด ก็ท�าให้โรคฟันและโรคเหงือก มีปัญหา
และอาการรุนแรงมากขึ้น

ในผู ้สูงอายุควรได ้รับประทานอาหาร       
ให้ครบทกุหมู ่คอื โปรตนี คาร์โบไฮเดรต ไขมนั                                                
ผักและผลไม้ เพื่อใช ้อาหารเหล่านี้ เป ็น

O r a l  C a r e  ■   ‘Nayvika’

อาหารหวานรับประทานได้แต่อย่าให้มาก 
หรืออย่ารับประทานเป็นประจ�า ฟันปลอมมี
ชนดิใดบ้าง ฟันปลอมชนดิถอดได้ จะท�าในราย
ทีเ่สยีฟันไปหลายซี ่ฟันปลอมชนดินี ้จะมตีะขอ
เกาะกับฟันจริง โดยไม่ต้องกรอฟันจริงเสีย 
มีส่วนของเพดานปลอมยึด เพิ่มความแน่น
กระซับ ขณะใส่จะมีความร�าคาญบ้างในระยะ
แรก แต่จะค่อยๆเคยชนิขึน้ ข้อดกีค็อื สามารถ
ถอดออก ท�าความสะอาดได้ด้วยตนเอง หลัง
รับประทานอาหาร ท�าให้เกิดความสะอาด                    
เศษอาหารไม่หมักหมม ผู้สูงอายุที่จะใส่ฟัน 
ควรปรึกษากับทันตแพทย์ เพื่อขอค�าแนะน�า
ว่า ควรจะใส่ชนดิใดจงึจะเหมาะสม โดยทัว่ๆไป                           
เท่าที่พบผู้สูงอายุส่วนมากจะมีการเสียฟันไป
แล้วหลายๆซี่ เพราะปัญหาโรคเหงือกที่เป็น
มานานแล้ว หรือเพราะฟันผุแตกบิ่นต้องถอน
ออกไป ดังนั้นจึงมักจะต้องใส่ฟันปลอมชนิด
ถอดได้หรือฟันปลอมทั่วปาก

มีข้อแนะน�าว่า ควรใช้ฟันปลอมเคี้ยว
อาหารด้วยความระมัดระวัง อย่ารีบ เพราะจะ
กัดแก้ม กัดริมฝีปาก หรือกัดลิ้นได้ง่าย เพราะ
ฟันบรเิวณนัน้ๆไม่มคีวามรูส้กึ เมือ่รบัประทาน
อาหารเสร็จแล้ว ควรถอดฟันออกล้างทุกครั้ง 
อย่าปล่อยให้มีเศษอาหาร ติดค้างอยู่ใต้ฟัน
ปลอม เพราะจะท�าให้เหงือกอักเสบ เจ็บ และ
ท�าให้เกิดกล่ินเหม็นในปาก ขณะใช้ฟันปลอม 
ควรสังเกตดูความแน่นกระซับกับเหงือกว่า                                       
เหมือนเมื่อแรกใส่หรือเปล่า ถ้าหลวม ไม่
กระซับเหมือนเดิม ควรไปพบทันตแพทย์ใหม่
อีกครั้ง เพื่อตรวจดูความปกติ ถ้าเป็นฟัน
ปลอมที่มีตะขอเกาะ ถ้าตะขอหลวม ควรปรับ
ความแน่นเสียใหม่ แต่ถ้าฟันปลอมทัง้ปากเกิด
หลวม มักเป็นเพราะฐานเหงือก และกระดูกมี
การยุบตัว ควรเสริมฐานฟันปลอมใหม่ หรือ
ถ้าหลวมมาก และใช้มานานแล้ว ควรท�าชดุใหม่ 
ฟันปลอมแต่ละชุดมีอายุการใช้งานประมาณ    
3-4 ปี ควรเปลี่ยนใหม่ ในกรณีที่เหงือกยุบ
แล้ว ถ้ายังฝืนใช้ฟันชุดเดิมอยู่ จะท�าให้รูปทรง
ของใบหน้าส่วนล่างเสียไปด้วย แก้มจะตอบ 
คางจะหดสิ้น ริมฝีปากห่อ ท�าให้ดูแก่โทรม ใน
เวลากลางคนืก่อนนอน ควรถอดฟันปลอมออก 
แปรงฟันที่มีอยู่ให้สะอาด และเอาฟันปลอมใส่
แก้วแช่น�้าไว้ในที่ๆปลอดภัย ช่วงเวลาที่นอน
หลบั จะเป็นช่วงทีเ่หงอืกพกัตวัด้วย เพราะไม่มี
น�้าหนักของฟันปลอมกดอยู่ เหงือกจะสมบูรณ์
แข็งแรงอยู่เสมอ

พลงังานและซ่อมแซมส่วนทีสึ่กหรอของอวัยวะ
ในร่างกาย และเพ่ือต่อสู้กับโรคประจ�าตัวด้วย 
เพราะผู้สูงอายุมักมีโรคประจ�าตัวกันแทบทุก
คน รุนแรงบ้างไม่รุนแรงบ้าง อาหารจ�าพวก
ผักและผลไม้ เป็นส่ิงจ�าเป็นมีประโยชน์ ทั้ง
ต่อสุขภาพร่างกาย และสุขภาพในช่องปาก
เหงือกและฟัน

ในด้านสุขภาพร่างกาย จะช่วยให้ระบบ
ย่อยอาหารท�างานได้ดี เพราะมีกากให้ขับถ่าย 
ไม่เกิดปัญหาโรคกระเพาะอาหาร หรือโรค           
ล�าไส้ ทางด้านช่องปากเหงือกและฟัน ผักและ
ผลไม้เป็นอาหารทีม่แีต่เส้นใยและกาก ท�าให้ไม่
เกดิเป็นคราบอาหารหรอืทีเ่รยีกว่า “คราบพลัค” 
จับติดผิวฟัน เป็นการช่วยลดต้นเหตุของการ
เกิดโรคฟันพุ และโรคเหงือกอักเสบ หรือโรค
ปริทนต์ไปในตัว เพราะโรคฟันและโรคเหงือก
ที่เกิดขึ้น จะมีแต่อาการเจ็บปวดทรมาน และ
น�าไปสูก่ารเกดิโรคทางระบบอืน่ๆได้หรอือาจจะ
เสรมิโรคอืน่ๆให้รนุแรงมากยิง่ขึน้ อกีทัง้ยงัก่อ
ให้เกิดปัญหาทางด้านจิตใจอีกด้วย

อาหารอีกประการหนึ่งคือ อาหารแป้ง 
น�้าตาล และของหวานต่างๆ ควรลดปริมาณ
ในการบรโิภคอาหารพวกนี ้ท�าให้เกดิคราบพลคั
เกาะติดฟันง่าย ท�าให้เกิดคราบหินปูน เหงือก
อักเสบ หรือฟันผุ และบางครั้ง ก็มีผลเสียต่อ
โรคทางระบบด้วย เช่น โรคเบาหวาน เป็นต้น 

เรื่องของฟัน สัมพันธ์กับโรค...
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เ ฮ ล ธ์  แ อ น ด์  แ ค ร์  ■   ‘หมอสันติภาพ’

สวัสดปีีใหม่ครับท่านผู้อ่าน Life Entertain-
ment ที่เคารพอย่างสูง ปีใหม่ 2555 ขอ                                                  

ให้มีความสุขภาย สบายใจมากๆนะครับ ผม
เองมีความสุขและสนุกมากในงาน Open 
House ที่บ้านทวาทศินจัดวันที่ 25 ธันวาคม 
2554 ได้เดนิดขูองทีเ่รารกัมาก คอื NAD, PSB 
และ NHT ซื้อของในราคาพิเศษมาทั้งหมด 11 
ชิ้น เป็นเงิน 1 แสนบาท เอามเปิดเพลงฟัง
ทั้งวันทั้งคืนเลย

ผมเองอายุเกือบ 70 ปี ยังป่วยเป็นโรค
ภมูแิพ้และไซนสัอกัเสบ ทรมานมาก ทัง้ไอ เจบ็
คอ คัดจมูก น�้ามูกไหลตลอดวัน

โรคภูมิแพ้ (Allergy)

เป็นโรคเรื้อรังที่ถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ 
เช่นเดียวกับโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต
สูง คนที่เป็นโรคภูมิแพ้คือ คนที่ร่างกายมี
ความไวต่อสารบางอย่างในส่ิงแวดล้อมที่คน
อื่นๆเขาไม่แพ้กัน

สารที่ท�าให้เกิดอาการภูมิแพ้จะเข้ามาสู่ใน
ร่างกายโดยปนมากับอากาศที่เราหายใจ เช่น 
ฝุ ่น เชื้อรา เกษรพืช หรืออาจจะปนมากับ
อาหารที่เรารับประทาน หรืออาจจะมาสัมผัส
ถูกกับผิวหนังโดยตรงก็ได้

เมื่อสารนั้นเข้าสู ่ร่างกายก็จะท�าให้เกิด
มีการหลั่งสารเรียกว่า Histamine หลักใน
ร่างกาย แล้วท�าให้เกิดอาการแพ้ขึ้น ซึ่งก็แล้ว
แต่ว่าจะเกดิการแพ้ทีอ่วยัวะส่วนใดของร่างกาย

อวัยวะที่จะเกิดอาการภูมิแพ้นั้นเกิดขึ้น    
ได้ทกุระบบของร่างกาย เช่น ถ้าเกิดขึน้ทีร่ะบบ
ทางเดินหายใจส่วนบนก็จะท�าให้เกิดมีอาการ
เป็นหวัด คัดจมูก น�้ามูกไหล เรื้อรัง หรือไอ
มีเสมหะลงคอ มีอาการเจ็บคอเป็นประจ�า ถ้า
ท่อระบายอากาศในคอบวมก็จะเกิดอาการหู
อื้อ ถ้าเกิดอาการที่หลอดลมก็จะเกิดโรคหอบ
หืด ถ้าเกิดที่โรคผิวหนังก็จะเกิดโรคลมพิษ 
ผิวหนังอักเสบ

ถ้าหากเกิดขึ้นในระบบทางเดินอาหาร ก็
จะเกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้อ และมีอาการ

จาก

โ ร ค ภู มิ แ พ้
ถึง ไ ซ นั ส อั ก เ ส บ
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ท้องเสียบ่อยๆ กินอาหารแล้วถ่ายง่าย ถ้า
หากเกิดขึ้นกับตา ก็จะท�าให้เกิดอาการตาแดง 
คันตา น�้าตาไหล นอกจากนี้ผู้ป่วยจะมีอาการ
ปวดศีรษะ ปวดกระบอกตา และปวดท้ายทอย

ไม่ต้องกลัวนะครับ โรคภูมิแพ้เป็นโรค
ที่ไม่ติดต่อกัน แต่เป็นโรคที่ถ ่ายทอดทาง
กรรมพันธุ์จากพ่อแม่ไปสู่ลูกได้ จึงไม่สามารถ
รักษาให้หายขาดได้ การรักษาของแพทย์ก็ท�า
เพื่อให้ผู้ป่วยไม่มีอาการและป้องกันไม่ให้เกิด
โรคแทรกซ้อนขึ้น เพราะถ้าทิ้งไว้นานๆไม่
รักษา ผู้ป่วยอาจจะเกิดหูอื้อ จนถึงพิการเลย
ได้ ถ้าเกิดกับหูที่เรียกว่า OM หรือ Adhesive 
Otitis Media

หรอือาจจะมเีนือ้งอกทีเ่กดิในจมกูได้ เรยีก
ว่า Nasal Polyp หรือผู้ป่วยอาจจะได้ไม่เป็น
ไซนัสอักเสบบ่อยๆ ไซนัสอักเสบอาจจะเกิด
จากสาเหตุอื่นได้หลายสาเหตุ เช่น มีสิ่งแปลก
ปลอมเข้าไปในจมูก

หลักการรักษาโรคภูมิแพ้

1. แนะน�าให้ผูป่้วยหลกีเลีย่งในสิง่ทีแ่พ้ แต่
ถ้าหากเป็นคร้ังแรกมักจะไม่ทราบว่าแพ้อะไร 
ต้องจดใส่กระดาษทุกครั้งว่ากินอะไร สัมผัส
อะไร แล้วสงัเกตว่ามอีะไรทีซ่�า้ๆแล้วเกดิอาการ
เป็นประจ�า

2. รับประทานยา ฉีดยา ทายา หรือพ่น
ยาแก้เป็นประจ�า เมื่อเกิดอาการแพ้

3. ทดสอบภูมิแพ้โดยแพทย์ภูมิแพ้ แล้ว
ฉีดยาเพิ่มภูมิคุ้มกันต่อสิ่งที่แพ้

4. ผ่าตัดแก้ไขสิ่งที่ผิดปกติท่ีท�าให้เกิด
อาการมากขึ้น เช่น ผ่าตัดเอาเนื้องอกใน
จมกูออก ผ่าตดัเอาหนองในโพรงไซนสัออก ท�า    
ให้หนองไหลออกมาสะดวกยิ่งขึ้น ผ่าตัดแก้ไข
ภาวะอุดตันของจมูกเพื่อท�าให้หายใจโล่ง

การรักษานั้นท�าโดยแพทย์เป็นผู้พิจารณา 
ว่าควรจะใช้วิธีใด หรือหลายๆวิธีรวมกัน เพ่ือ
ควบคุมโรคไม่ให้ผูป่้วยมอีาการแพ้ ความส�าเรจ็
ในการรักษาขึ้นกับว่าผู ้ป่วยสามารถท�าตาม   
ค�าแนะน�าของแพทย์โดยสม�า่เสมอหรือไม่

โรคไซนัสอักเสบ (Sinusitis)

หมายถึงโรคที่มีการอักเสบของเยื่อบุโพรง
อากาศอยู ่ข ้างจมูก ซึ่งเกิดจากการติดเช้ือ
แบคทีเรียเป็นส่วนใหญ่ ส่วนน้อยจะเกิดจาก
เชื้อรา

โพรงอากาศคือ โพรงในกระดูกท่ีช่วยท�า 
ให้กระดูกใหญ่ หนา แต่เบา เพราะเป็นโพรง

อากาศเหมาะส�าหรับการเคล่ือนไหวของศีรษะ
และใบหน้า มีทั้งหมด 5 คู่ คือโหนกแก้ม หน้า
ผาก โพรงจมูก โพรงข้างจมูก บริเวณคิ้ว และ
ฐานกระโหลกใต้สมองภายใน 

อาการของไซนัสอักเสบ

โรคไซนัสพบบ่อยทั้งในผู ้ใหญ่และเด็ก
เล็ก ในผู้ใหญ่จะมีอาการที่พบบ่อยคือ อาการ
เหมือนหวัด แต่ท่ีเป็นมากคือ คัดจมูก แน่น
จมูก น�้ามูกไหล วันแรกๆน�้ามูกอาจจะใส แต่
ระยะยาวน�้ามูกจะข้น เหนียว มีสีขาวขุ่นปน
เหลืองเขียว มักจะมีกลิ่นเหม็น จนเจ้าตัวเอง
ก็รู้สึกว่ากลิ่นเหม็น

นอกจากนั้นก็จะมีอาการไข้หวัด ไข้สูง ตัว
ร้อน ปวดเมื่อยตามตัว อาการไข้หวัดจะเป็น
นานกว่าคนปกต ิซึง่หวดัธรรมดา 2-3 วนักห็าย
แล้ว แต่นี่จะเป็นนานหลายสัปดาห์หรือเป็น
เดือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กๆ จะมีอาการ
เหมือนไข้หวัดเรื้อรัง

อาการปวดศีรษะเป็นอีกอาการหนึ่งที่
ส�าคัญ และพบบ่อยมากคือ จะปวดบริเวณ
ไซนัสอักเสบ คือโหนกแก้ม ข้างจมูก เหนือคิ้ว 
และหน้าผาก จะปวดนานและเรือ้รงั พร้อมกบั
อาการคัดจมูก น�า้มูกไหล

สาเหตุที่เกิดโรคไซนัสอักเสบ
1. เกิดจากการอักเสบของทางเดินหายใจ

เป็นซ�้าซาก บ่อยๆ
2. โรคภมูแิพ้ท�าให้จมกูอกัเสบ เรือ้รงั เกิด

การติดเชื้อไซนัส
3. รดิสดีวงจมกู ท�าให้จมกูอดุตนั เกดิการ

อักเสบง่าย
4. ช่องจมูกมีพยาธิสภาพผิดปกติ เช่น 

ช่องจมูกคด
การรักษา ส่วนมากจะท�าการเอ็กซ-เรย์ 

และพบ
1. ให้ยาปฏิชีวนะ แพทย์จะเริ่มให้ยาพื้นๆ 

เช่น Amoxycillin ก่อน
2. การเจาะตัวหนองจากโพรงอากาศ ใน

กรณีที่รักษาทานยาไม่ได้ผล
3. การผ่าตัดแก้ไขรักษาต้นเหตุ เช่น 

ริดสีดวง และจมูกคด
กรณีท่ีรักษามานานหลายเดือนแล้วไม่

หาย ก็ต้องมาตรวจซ�้าบ่อยๆ เพื่อหาสาเหตุ
ที่แท้จริงต่อไป

11 วิธีพิชิตโรคภูมิแพ้

1. ง่ายที่สุด ท�าได้ด้วยตนเอง คือพยายาม

หลีกเลี่ยงสิ่งที่เราแพ้ ให้มากที่สุดเท่าที่จะท�า                                               
ได้ แต่ถ้าเผลอเกิดแพ้ขึ้นมาแล้ว ก็ซื้อยา           
แก้แพ้กิน แต่ถ้าหากเกิน 7 วันไม่หาย ให้ไป
พบแพทย์ทันที

2. ติดเครื่องปรับอากาศในบ้านของท่าน 
อุณหภูมิที่ต�่าและความชื้นต�่า ตัวไรฝุ่นในบ้าน
และเชื้อรา ภูมิแพ้ จะไม่ชอบ

3. ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศที่ได้มาตรฐาน 
และมขีนาดใหญ่พอดกีบัขนาดของห้อง จะช่วย
ก�าจัดฝุ่นที่สกปรกได้

4. เลือกใช้น�้ายาท�าความสะอาดพื้นและ
บริเวณที่อับ เช่น Chlorox

5. ไม่ควรเลีย้งสตัว์ในบ้านผูป่้วยภมูแิพ้ แต่
ถ้าหากท�าไม่ได้ ก็อย่าให้สัตว์เล้ียงเข้าไปในห้อง
นอนผู้ป่วยภูมิแพ้

6. ใช้ผ้าปิดปาก จมูก ทุกครั้ง เมื่อผู้ป่วย
มีความจ�าเป็นต้องท�าความสะอาดบ้านด้วย
ตนเอง

7. จากข้อ 6 ควรจ้างคนใช้ท�าความสะอาด
บ้านแทนผู ้ป ่วย เพราะค่ารักษาพยาบาล    
ภูมิแพ้และหยุดงาน จะแพงกว่าคนใช้มาก

8. ควรหลีกเล่ียงการใช้พรมแดงในบ้าน 
เพราะว่าพรมเป็นสวรรค์ทีอ่าศยัของตวัไร และ
เชื้อรา มาอาศัยอยู่เป็นจ�านวนมาก แม้ว่าจะ
น�ามาท�าความสะอาดด้วยการซัก ก็ไม่สามารถ
ก�าจัดให้ตัวไรหมดไปได้ นอกจากนี้การซักท�า   
ให้ชื้น จะเพิ่มตัวไรมากขึ้น

9. ควรใช้หมอนที่ท�าด้วยวัสดุสังเคราะห์ 
ช่วยลดตัวไรและยังน�าไปต้ม อบความร้อนได้

10. ซักผ้าปูที่นอนและปลอกหมอนของ  
ท่านบ่อยๆในน�้าร้อน นอกจากหมอนแล้ว    
ตัวไรยังอาศัยอยู่ในปลอกหมอนด้วย

11. ท�าห้องนอนของท่านให้ปลอดจากสาร
ภูมิแพ้ ถึงแม้ว่าท่านไม่สามารถท�าตัวบ้านทั้ง
หลังปลอดสารภูมิแพ้ แต่ห้องนอนเป็นที่ซึ่ง
ท่านใช้เวลามากที่สุด 8-12 ชั่วโมงต่อวัน ทุก
วนั โดยเฉพาะอย่างยิง่ข้าวของมหาสมบตัเิก่าๆ 
หนังสือ เสื้อผ้าเก่า เก็บออกให้หมด

ท่านผู้อ่าน LE ที่เคารพ ปีใหม่นอนอยู่
กับบ้านฟังเพลงให้มีความสุข Don’t die with 
out NAD ชีวิตส้ินก่อนตาย ต้องฟัง NAD            
ให้ได้ ผมมี NAD 761, 753, 315 ใหม่เอี่ยม
แกะกล่องจากงานมาฟังเพลง ผมมีความสุข
มากที่สุดในโลกครับ
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ไ ล ฟ์   แ อ น ด์   ส ไ ต ล์  ■   ‘เจ’แอลที’

คุณเคยไหมคะ เวลาพบกับเพ่ือนหัวข้อ
สนทนามักจะเปลี่ยนไปตามวัยของ

ปลามากๆนะคะ อย่ากินเนื้อแดงเยอะ ของ
เธอคลอเรสเตอรอลเท่าไรอ้ะ น�้าตาลละเท่าไร 
ความดันละเท่าไร ปวดขาไหม ปวดหลังไหม 
หาหมอโรงพยาบาลอะไรดี แพงไหม ให้ยา
อะไร ยาไทยหรือยานอก พวกท�าราชการก็จะ
ถามกันถึงเรื่องเบิกค่ายาได้ไหม พบกันแต่ละ
ครั้งก็จะมีเรื่องเหล่านี้

ทุกคนพ้นวัยท�างานแล้ว ต่อจากเรื่อง
สุขภาพก็เข้าสู่หัวข้อเรื่องไปเที่ยว บางคนก็
อยากไปญ่ีปุน่ อยากไปล่องเรอื หลายคนอยาก
ไปแสวงบุญที่อินเดีย บางคนอยากไปทัวร์วัดที่

สนทนา ใ ห้ ส นุ ก 

แ ล ะ ทั น ส มั ย ไม่น่าเบื่อ
เพื่อนๆ

ดิฉันเมื่อเข้าวัยหกสิบเวลาเพื่อนๆนัดพบ
กนัทานข้าว เรือ่งต่างๆกจ็ะเป็นเกีย่วกบัหลาน
ที่เพ่ิงเกิด หลานเป็นภูมิแพ้ หลานก�าลังโต     
น่ารัก คนเลี้ยงหลานมีพฤติกรรมแปลกๆ      
ให้เราปวดหัวกัน เรื่องลูกที่เรียนจบแล้วหลาย
คนก�าลังมีแฟน หลายคน Plan จะแต่งงาน

ระหว่างรบัประทานอาหาร หวัข้อสนทนาก็
จะเป็นเร่ืองอาหารที่เกี่ยวกับสุขภาพ เช่น กิน
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พม่า สนุกกันใหญ่ เวลาคุยเร่ืองเท่ียวไม่หดหู่
เท่าเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วย

ครั้นไปพบกับน้องๆที่อายุน้อยกว่า เขา
ก็จะคุยกันเรื่องความก้าวหน้าในหน้าที่การ
งาน การแข่งขันกันในที่ท�างาน การต่อสู้ใน
ทางธุรกิจ บางคนก็ก�าลังรุ ่งโรจน์ บางคน
ก็ท้อแท้เพราะเบื่อการแข่งขัน ดูเหมือนจะไม่
ค่อยสนุกเลย

ครั้นคุยกับหลานๆที่อายุ 30 ถึง 40 ปีก็
คุยกันเรื่องความก้าวหน้าทางการงาน แต่
มีความกระตือรือร้น ความอยากย้ายงาน 
อยากก้าวหน้า อยากได้รับต�าแหน่ง อยากจะ
หาโรงเรียนดีๆให้ลูก ครอบครัวดี ลูกน่ารัก 
หรือซนวายร้าย

ต่อมาดฉินัชอบคยุกบัเดก็ๆเพือ่นๆของลกู
พวกวยั 20 กว่า เขากค็ยุกนัเรือ่ง iPad, iPhone 
4s, Galaxy ไปเที่ยว ดูหนัง เวลาคุยกันเด็กๆ
วัยนี้ ชีวิตของเราดูเหมือนจะสดชื่นขึ้น มีอะไร
ที่ใหม่ๆ มีอะไรที่เป็นลูกเล่นของชีวิต มีอะไรที่
สนกุสนาน เดก็ๆเขาจะคยุกนัว่ากนิอะไรทีไ่หน 
ไปไหนสนุก เขาไม่ต้องดูว่ากินแล้วไขมันจะ
เยอะ น�้าตาลจะเยอะหรือเปล่า เขาอาจจะกลัว
อ้วน รปูร่างไปสวย แต่ไม่เกีย่วกบัโรคภยัไข้เจบ็

ดังนัน้การมเีพือ่นมากมายหลายวยั บางทกี็
สนุกและหลากหลาย และท�าให้เราสนุกสนาน 

ต่ออายุของเราให้ยืนยาวได้ด้วยนะคะ
ดิฉันเคยอ่านเรื่องการเป็นคู ่สนทนาที่

ดีในวงสนทนาเราควรจะมีความรู ้อะไรบ้าง 
มีอะไรดีที่น่าคุยและไม่น่าเบื่อบ้าง ดิฉันก็ขอ
น�ามาถ่ายทอดนะคะ ว่าเราอ่านหนังสืออะไร
ที่หลากหลาย

- อ่านเรื่องสุขภาพ
- อ่านเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ
- อ่านเรื่องสังคม ข่าวสังคมให้พอรู้ว่าใคร

ท�าอะไรที่ไหน
- ดูหนัง ดูทีวี ทั้งที่มีประโยชน์ และที่เป็น

เรื่องไร้สาระบ้าง เราจะได้รู้ว่าใครเขาดูอะไร 
ใครคุยเรื่องอะไร โอเคเรารู้เราเข้าใจและไม่
ตกข่าว

- อ่านเรื่องศาสนา เพื่อจะได้ซึ้งถึงศาสนา 
รู้ดีรู้ชั่ว

- อ่านเร่ืองสถานที่เที่ยว แม้นว่าเราไม่ได้
ไป เราก็ยังพอรู้ว่ามีอะไรที่ไหนบ้าง

แต่กต้็องระวงันะคะ ว่าเวลาเรารูม้ากหลาย
เร่ือง ก็อย่าคุยเสียคนเดียวหมด ต้องแบ่งๆ
กันคุยด้วย

นอกจากอ่านหนังสือหลากหลาย ดูทีวี ดู
ข่าวสารต่างๆแล้ว เราก็ควรมีทัศนคติที่ดีด้วย 
คิดบวกไว้เสมอ พยายามเข้าใจคนอื่น เพราะ
พ้ืนฐานของคนเรา สิ่งแวดล้อมต่างๆกัน ท�า 

ให้ความคิดของเราต่างกัน จึงต้องเข้าใจคน
อืน่ และอย่าคดิว่าเราถกู แต่เป็นการเปิดรบัฟัง  
ไอเดยี และมนัท�าให้เราได้เหน็ต่างมมุ หรอืมมุ
ต่างๆได้ และข้อส�าคัญเวลาเราคิดบวก ก็จะ                           
ได้มุมข�าขันมาด้วย

ต้องมคีวามรกัอยูใ่นใจ ถ้าคนเราไม่มคีวาม
รัก คุยอะไรกันก็จะเหมือนคอยขัดคอกัน ไม่
เข้าใจกัน แต่ถ้าเรารักคนที่เราพูดคุยด้วย คุย
อะไรก็มีแต่รื่นรมย์ เออออ ว่าอะไรว่าตามกัน 
ไม่หมั่นไส้กัน ไม่เอาไปนินทากันลับหลัง ไม่
ต้องตั้งแง่ ตั้งงอน กัน ไม่ต้องปิดบัง เพราะ
กลัวเขาเอาไปนินทาลับหลัง หรือเอาความลับ
ของเราไปปูด ดิฉันมีเพื่อนที่คุยแล้วมีแต่เรื่อง
ตลก เราเรียกว่าเราคุยเละคุยเทะ คุยได้ทุก
เรื่อง แต่ไม่เอามาเป็นอารมณ์เลย และสนุก
ออกรส เวลาจะพบเพือ่นกลุม่นีก้จ็ะดใีจทีไ่ด้พบ 
บางกลุ่มพอเชิญแล้วเราไม่ค่อยอยากไปเลย 
เพราะคยุไม่สนกุ เหนือ่ยใจ ล�าบากใจ ดฉินัเลย
ขอฝากเรือ่งการเป็นคูส่นทนาหรอืคยุให้ออกรส
มาฝากันใน “ไลฟ์ แอนด์ สไตล์” นี่นะคะ

ปี 2555 ขอให้ Happy และได้หัวเราะ ha 
ha ha นะคะ
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เ รื่ อ ง - ดี ดี - -  ที่ ผ่ า น ม า ท า ง  ( e )  เ ม ล  ■   ‘เพ็งแพว’

ยังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจเดินทางเข้ามา
สู่เมล บ็อกซ์ ของผมอย่างคึกคัก แต่ละ

เรื่องล้วนน่าสนใจอย่างมาก และเร่ืองราว
ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
เป็นส�าคัญ แต่เที่ยวนี้ขอเสนอเรื่องเกี่ยว
กับน�้าด่ืมเป็นหลัก เพราะแม้ว่าน�้าจะเป็น                          
ส่วนประกอบส�าคัญในร่างกายคนเราก็จริง 
แต่เกี่ยวกับน�้าดื่ม และการดื่มน�้านั้น มันมี          
รายละเอียดบางอย่างที่เราอาจไม่รู้ไม่ทราบก็       
ได้ ลองไปดูกันครับ

กับขอแถมด้วยเรื่องประโยชน์จากผลไม้                                                                              
ไทยจากการวิจัยของกระทรวงสาธารณสุข อีก
หนึ่งเรื่องครับ

ธาราอาพาธ
โรคอันเนื่องมาจากการขาดน�้า

การดูแลสุขภาพที่ง่ายและใกล้ตัวที่สุดก็คือ 
การดื่มน�้า เห็นได้บ่อยคร้ังจากเคล็ดลับ

เพือ่สขุภาพทัง้หลาย แนะน�าให้ดืม่น�า้อย่าได้ต�า่
กว่า 7-8 แก้วต่อวัน 
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ทว่า ดื่มน�้าน้อยเกินไป หรือดื่มน�้าไม่ดี
ต่อสุขภาพ สามารถน�าพาโรคประหลาดมา        
ได้ อย่างที ่นพ.กฤษดา  ศริามพชุ ผูอ้�านวยการ
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์นานาชาติ บอกไว้นี้

น�้าดื่มแต่ละหยดที่แตะลิ้นผ่านคอลงไป
เพื่อดับกระหายให้เรานั้น มีอายุย้อนกลับไป
ได้ตั้งแต่ก�าเนิดจักรวาล เพราะมันเกาะติดมา
กบัอกุาบาตทีม่าชนโลกเมือ่ครัง้เยเนซสิก�าเนดิ
โลก ซึ่งหินต่างดาวนั้นนิยมมาชนโลกกัน        
เหลือเกิน จนน�้าที่ติดมากับหินหยาดละนิด 
หยดละหน่อย รวมๆกนัแล้วได้เป็นมหาสมุทร...
เอ๊ะ นี่เราก�าลังดื่มประวัติศาสตร์อยู่หรือ

แต่ถ้าดื่มผิดๆถูกๆ ประวัติศาสตร์ก็อาจ
ท�าร้ายเราได้ในข้อหาว่าไปบิดเบือนมัน ซึ่งโรค
ส�าคัญที่เกิดจากน�้าก็มีให้เห็นอยู่มาก ซึ่งจะขอ
แยกเป็น 2 กลุ่มหลัก ดังนี้คือ “โรคจากขาด
น�้า” กับ “โรคจากผิดน�้า” 

เริ่มแจงรายละเอียดโดยพิสดาร ถึง “โรค
จากขาดน�้า”...

ท�าให้ “ปวดหวั” ขออย่าเพิง่มอืไวคว้าพารา
มากินต่างลูกอม ลองหาน�้าเปล่าช่ืนใจมาด่ืม
ก่อนสกั 2 แก้วใหญ่ จะช่วยได้มาก หากไม่ชนิก็
หาน�า้ยาอทุยัทพิย์ หรอืบบีมะนาวลงไปสกัเสีย้ว 
จะดื่มง่ายขึ้นมาก

ขาดน�า้บ่อยจะพลอย “คออกัเสบ” แถมเป็น
หวัด คอเจ็บ น�้ามูกยืดได้ เพราะท�าให้ร่างกาย
อักเสบง่ายร้อนข้างใน ท�าให้มีเชื้อเพียงนิด
ก็ติดได้ ขอให้กลั้วปากด้วยน�้าสะอาดบ่อยๆ 
และแปรงลิ้นให้สะอาดหลังแปรงฟันเสร็จครับ

โดยเฉพาะคุณผู้หญิง ขาดน�้าแล้วระวัง 
“ปวดประเดือน” ยามมีรอบเดือนเป็นช่วงที่
ร่างกายอักเสบมากอยู่แล้ว ยิ่งไม่ด่ืมน�้าเข้าไป
ดบัไฟอกัเสบกย็ิง่ลกุลามหนกั จากปวดน้อยพอ
ทน ก็กลายเป็นปวดมากไม่อยากทนไป

ซ�้าร้ายเติมปัญหานี้ด้วยอาการ “ประจ�า
เดอืนผดิปกต”ิ บางทมีาน้อยสเีข้ม บางครัง้มา
ตดิๆดับๆ เลือ่นไปมาน่าเวยีนหัว ขอให้ลอง 2 
วิธี คือ ออกก�าลังกาย กับดื่มน�้าให้มาก เพราะ
จะช่วยคุมฮอร์โมนทีค่มุประจ�าเดอืนอกีทไีด้ครบั    

ขาดน�า้แล้ว ยงัท�าให้ “เหนือ่ยง่าย” แน่นอน                                                      
มาก เพราะหากไม่ดื่มน�้าจะท�าให้ “เครื่องร้อน” 
เหมือนตอนขับรถยนต์เครื่องเปล่า ท�าให้
เผาหัวน่ากลัวมาก ตัวคนก็ไม่ต่างกัน ท่านที่ไม่
ดืม่น�า้ให้พอก่อนออกก�าลงักาย หรอืเข้าซาวน่า 
จะท�าให้โทรมเร็วครับ

และอาจคาดไม่ถงึว่าขาดน�า้แล้ว จะ “นอน
ไม่หลับ”  มีอาการกระสับกระส่ายตอนกลาง

คืน ตื่นแล้วหลับต่อไม่ลง อาจเกิดจากช่วง      
กลางวนัดืม่น�า้ไว้ไม่พอ เพราะต่อมง่วงในสมอง
จะท�างานได้ดีต่อเมื่อมีน�้าชุ่มฉ�่าเพียงพอ ขอ
แค่ดื่มน�้าสักวันละ 2 ลิตร ก็ช่วยนอนได้ครับ

สดุท้าย ดืม่น�า้ไม่พอ ระวงั “อ้วนง่าย” ใคร
อยากรู้เคล็ดลดอ้วนเอียงมาจะกระซิบบอก แค่
ออกไปดื่มน�้าสักหน่อย จะช่วยเผาผลาญได้ดี
ขึ้น โดยเฉพาะน�้าเย็นเป็นตัวช่วยดึงพลังงาน
จากตัวมาใช้ได้ดี ถ้าไม่มีน�้าเข้าไปช่วยเวลาลด
อ้วนจะ “ฝืด” พิลึกทีเดียว

กินผิดน�้า 
สุขภาพเต็มโรคร้าย

นำเสนอเรื่องราวของ ‘ธาราอาพาธ’ ป่วย
เพราะน�า้ ในส่วนของโรคจากการขาดน�า้

ไปแล้ว มาต่อเนื่องกันด้วย โรคจากการผิดน�้า 
หรอืดืม่น�า้ทีไ่ม่เหมาะสมเข้าไป ซึง่ นพ.กฤษดา                                          
ศิรามพุช ได้ส�ารวจมาเตือนว่า มี 5 น�้า ที่ควร
เลี่ยงดื่ม...

อย่างแรกใครจะคดิว่า เป็น ‘น�า้ดืม่’ ชนดิที่
ระบุว่ามีฟลูออรีน, คลอรีน ปะปนอันเป็นของ
ช่วยฆ่าเชื้อได้ดี แต่ถ้ามีมากไปกลับกลายเป็น

พิษ อย่างฟลูออรีนที่มากไปในน�้า ส่วนหนึ่งจะ
แตกตัวเป็นฟลูออไรด์ไปจับกับเคลือบฟัน จน
ด่างด�าเปรอะไปเหมือนคราบช็อคโกแลตติด
ฟัน (Dental Fluorosis) แก้กันล�าบากเมือ่โตขึน้

ต่อมา คอื ‘น�า้ปนเป้ือน’ อาจเกลือ่นไปด้วย
โลหะหนกั, ตะก่ัว, สารหน,ู หินปนู บางทนี�า้ดืม่
บรรจุขวดที่ดูใสสะอาด ก็อาจมีของปนเหล่านี้       
ได้ไม่อาจมองเห็น เพราะในอเมริกามีการ
ส�ารวจพบว่า น�้าขวดที่รองมาจากน�้าประปา
ธรรมดา กพ็บมากอย่างน่าตกใจ หรอืแม้ในน�า้
บาดาลก็ปนเข้ามาด้วยของแถมมีพิษเหล่านี้ได้

อีกทั้ง ‘น�้ากลั่น’ ขอให้ตั้งจุดยืนในการดื่ม
น�้าไว้ครับว่า น�้าธรรมชาตินั้นอาจมีแร่ธาตุเล็ก
น้อยปนมาได้บ้าง น�้าสะอาดไม่จ�าเป็นต้อง
ถูกกรองล้างเสียจนหมดจด ชนิดเติมรถแทน     
น�้ากลั่นได้ เพราะจะท�าให้ร่างกายเสียสมดุลไป
ได้ครบั การได้น�า้กลัน่ใสแบ๊วนัน้ นานๆเข้าจะ
ท�าให้เกลือแร่ในตัวผิดปกติไปได้ครับ

ยังมี ‘น�้าหวาน’ เป็นน�้าที่ดื่มกันประจ�า 
แต่ต้องระวังชนิดที่ “หวานมรณะ” อย่าง น�้า    
ผลไม้สังเคราะห์, น�้าเชื่อมผสมสี หรืออย่าง
น�้าวิตามินเกลือแร่กินแก้กระหาย ซึ่งมีน�้าตาล
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ข้าวโพด (HFCS) อยูส่งู แม้แต่น�า้ผลไม้ท่ีกรอง
กากออก ก็เสมือนกับกินน�้าเชื่อมอย่างแรง 
จะท�าให้ยิ่งหิวน�้า และน�้าตาลไปสร้างเป็นพุง      
ให้สุขภาพโทรมเร็วขึ้น!

รวมถึง ‘น�้าเมา’ ไม่บอกก็รู ้ว่าน�้าอย่าง
นี้มีพิษ แต่เมื่อดื่มไปแล้วก็ขอให้พยายาม
ล้างพิษในภายหลัง ด้วยการด่ืมน�้าเปล่าตาม
เข้าไปให้มาก และให้ดื่มน�้าผลไม้เปรี้ยว อย่าง
ส้ม, มะนาว, แครนเบอรี เข้าไปเพราะจะช่วย                    
แก้อาการ “เมาค้าง” ได้ดี 

มีเคล็ดแก้เมาค้างอีก นอกจากกินกล้วย
หอมปั่นก็คือ ต้มซุปไก่ หรือท�าไข่ตุ๋นร้อนๆซด
ครับ รับรองว่าดี เพราะมีกรดอะมิโน “ซิสทีน 
(L-Cysteine)” ช่วยแก้พิษจากน�้าเมาอยู่

ดูไปจะเหน็ว่าพษิภยัจากน�า้ล้วนมาจากการ
ใช้น�า้ผดิ เมือ่คดิให้ดกีม็าจากน�า้มือมนษุย์นีเ้อง 
ที่เร่งใช้น�้ากันจนธรรมชาติสร้างน�้าดีกลับมา
ไม่ทัน เลยท�าให้น�้าเสียล้อมรอบตัวเราเข้ามา
ทุกที แม้จะมีเทคโนโลยี “ล้างน�า้” อย่างไร ก็                                                        
สู ้น�้าที่แม่พระธรณีให้เรามาไม่ได้เลยครับ                     
เพราะน�้าธรรมชาตินั้นบริสุทธิ์ สะอาด ได้ผ่าน
การกรองง่ายๆ แต่ได้ประสิทธิภาพ น่ันคือ

ชั้นหินและกรวดน้อยใหญ่ทั้งหลาย เลยได้เบี้ย
บ้ายรายทางเป็นเกลือแร่ เติมเข้ามาไม่ต้อง
ไปหาไกลที่ใส่ขวดแพงๆ แหล่งน�้าแร่ชั้นดีใน
ประเทศเราก็มีครับ ปัจจุบันก็ได้ถูกน�าขึ้นมา 
ใช้แล้ว ส่วนน�้าประปาตามบ้าน หลวงท่านก็
ท�าสะอาดจนใช้ดื่มได้ ขอให้ล้างก๊อกน�้าและท่อ
ประปาเก่าที่บ้านให้ดี จะได้ไม่มี “ผิดน�้า” จาก
ตะกรันสนิมปนเปื้อนมา  

แม่พระคงคาท่านเมตตาหาน�้าดีให้เรา
ฟรีๆ อยูร่อบตวั แต่ทีน่่ากลัวคอืพษิจากการใช้น�า้
ผิดเสียมากกว่า จาก “น�้ามือ” ของมนุษย์ด้วย
กันเองนี่แหละครับ

ดื่มน�้าแร่ 
ดีจริงหรือ

ต่
อเนือ่งเรือ่งน�า้ดืม่กนัอกี หลงัจากได้รูก้นั
ไปแล้วว่า ดื่มน�้าน้อย หรือขาดน�้า จะก่อ

ให้เกดิโรคใดได้บ้าง ในทางตรงกนัข้าม ใครดืม่
น�้าท่ีไม่เหมาะบ่อยๆ หรือกินผิดน�้า ก็ก่อร่าง
สร้างโรคได้เหมือนกัน 

แต่ก็ยังมีข้อข้องใจต้องคลายอีก ส�าหรับ 
‘น�้าแร่’ อันเป็นที่สนใจของคนรักษ์สุขภาพ ที่

ถามว่า ดื่มน�้าแร่ดีจริงหรือ
ก ่อนอื่นต ้องขอตอบให ้หายสงสัยว ่า            

น�า้แร่จรงิๆแท้ๆคอื น�า้ทีไ่ด้จากธรรมชาต ิเช่น    
น�้าพุ น�้าใต้ดิน ผ่านการกรองโดยธรรมชาติมา
แล้ว ซึ่งจะมีแร่ธาตุผสมอยู่ อย่างแคลเซียม 
แมกนเีซยีม โพแทสเซยีม เกลอื (โซเดยีม) และ
ก�ามะถัน เป็นส่วนผสมหลัก 

เมื่อน�ามาท�าเป็นสินค้า หรือน�้าแร่บรรจุ
ขวด ผูผ้ลิตจะน�าไปผ่านขัน้ตอนการฆ่าเชือ้เพือ่
ความสะอาด และปลอดภัยก่อน โดยปัจจุบันมี
น�า้แร่วางจ�าหน่ายแบ่งได้คร่าวๆ 3 ชนดิ ‘น�า้แร่
ปรุงแต่ง’ ที่มีการเติมแร่ธาตุลงไปก่อนบรรจุ
ขวด ชนดิต่อมา ‘น�า้แร่ธรรมชาตจิากน�า้พรุ้อน’ 
มาจากน�า้พใุต้ดนิทีพ่วยพุง่ขึน้มา มกัมกี�ามะถนั
เจือปนรวมอยู่ และ ‘น�้าแร่ธรรมชาติจากน�้าพุ
เย็น’ ได้มาจากน�้าฝนตามธรรมชาติไหลผ่าน
การกรองของชั้นดิน และหิน ลึกลงไปใต้แผ่น
ดินราว 1,000 ฟุต 

ในข้อดีของน�้าแร่ที่มีรสชาติต่างไปจาก
น�้าดื่มธรรมดา คือ เสริมระบบย่อยอาหาร 
ป้องกันฟันผุ ช่วยขับปัสสาวะ ลดกรดใน
กระเพาะอาหาร เสรมิสร้างกระดกู ป้องกนัโรค
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คอพอก รักษาสมดุลร่างกายในด้านความเป็น                                                
กรด-ด่าง รวมถึงสมดุลของน�้าในร่างกายด้วย

หากอยากได้ข้อดีจากน�้าแร่ก็ด่ืมได้ไม่ต้อง
กังวล แต่หากร่างกายป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับ
ไต เพราะแร่ธาตุในน�้าแร่จะตกตะกอนรวมตัว
แล้วกลายเป็นนิ่วได้ ยังรวมถึงคนไข้โรคหัวใจ
ควรเลี่ยงดื่ม เนื่องจากธาตุโพแทสเซียม ส่ง
ผลต่อการเต้นของหัวใจ เช่นเดียวกับคนวัย
ทองทีรู่ตั้วว่ามปัีญหาความดนัโลหติท�าให้สงูขึน้               
ได้ คุณแม่ตั้งครรภ์เสี่ยงจะจุกเสียดท้อง และ
โลหะหนักมีผลต่อทารก บ้านไหนให้เด็กๆเน้น
ดื่มน�้าแร่ นานวันเข้าฟันขาวๆจะปรากฏจุด
ด่างด�า เพราะฟลูออไรด์นั่นเอง

คงไม่ฟันธงชี้ชัดว่า น�้าแร่ดื่มดีหรือไม่ แต่
จากข้อดีและข้อเสียเฉพาะบุคคลท่ีน�าเสนอไป 
คงเป็นหน้าที่ของผู้อ่านแล้วล่ะครับ ว่าน�้าแร่
จ�าเป็นต่อการเสริมสุขภาพของคุณหรือไม่

10 ผลไม้ไทย 
มีสารต้านมะเร็งสูง

กรมอนามัยวิจัย 10 ผลไม้ไทย พบมีสาร
ต้านมะเร็งสูง จากการเปิดเผยของ     

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ กองโภชนาการ 
กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ (นางนทัยา                             
จงใจเทศ) กล่าวว่าจากการท�าวิจัย “องค์ความ 
รูเ้รือ่งปรมิาณสารต้านอนมุลูอสิระในผลไม้เพือ่
ส่งเสริมสุขภาพ (วิตามิน-ซี วิตามิน-อี และ 
เบตาแคโรทีน) ในผลไม้” ที่ท�าการศึกษาใน  
ผลไม้ 83 ชนิด พบว่า

ผลไม้ 10 อันดับแรก ที่มีเบต้าแคโรทีนสูง คือ
1. มะม่วงน�้าดอกไม้สุก
2. มะเขือเทศราชินี
3. มะละกอสุก
4. กล้วยไข่
5. มะม่วงยายกล�่า
6. มะปรางหวาน
7. แคนตาลูปเนื้อเหลือง
8. มะยงชิด
9. มะม่วงเขียวเสวยสุก
10. สับปะรดภูเก็ต
ผลไม้ทัง้หมดนีม้เีนือ้สเีหลอืง และสเีหลอืง

เข้ม
ส่วนผลไม้ที่ไม่มีเบตาแคโรทีนเลย คือ
1. แก้วมังกร
2. มะขามเทศ
3. มังคุด
4. ลิ้นจี่

5. สาลี่
10 อันดับแรกของผลไม้ที่มีวิตามิน-ซีสูง คือ
1. ฝรั่งกลมสาลี่
2. ฝรั่งไร้เมล็ด
3. มะขามป้อม
4. มะขามเทศ
5. เงาะโรงเรียน
6. ลูกพลับ
7. สตรอเบอร์รี่
8. มะละกอสุก
9. ส้มโอขาว
10. แตงกวา
11. พุทราแอปเปิล
การศกึษานีพ้บผลไม้ทีม่วิีตามนิ-อสูีง 10 อนัดับ

แรก คือ
1. ขนุนหนัง
2. มะขามเทศ
3. มะม่วงเขียวเสวยดิบ
4. มะเขือเทศราชินี 
5. มะม่วงเขียวเสวยสุก
6. มะม่วงน�้าดอกไม้สุก 
7. มะม่วงยายกล�่าสุก 

8. แก้วมังกรเนื้อสีชมพู
9. สตรอเบอร์รี่
10. กล้วยไข่
ผลไม้ที่มีเบตาแคโรทีน วิตามิน-ซี และ

วติามนิ-อน้ีอย ทัง้ 3 ตวั คอื สาลี ่องุน่ และแอปเปิล 
ส่วนผลไม้ที่มีสารทั้ง 3 ตัว ค่อนข้างสูง คือ 
มะเขือเทศราชินี 

ทัง้นี ้เบตาแคโรทนี วติามนิ-ซ ีและอ ีเป็น 
กลุ่มของสารอาหารที่ช่วยก�าจัดอนุมูลอิสระที่
ก่อให้ร่างกายเกิดการอักเสบ ท�าลายเนื้อเยื่อ 
เกิดต้อกระจกในผู้สูงอายุ โรคมะเร็ง โรคหัวใจ
และหลอดเลือด สารทั้ง 3 ตัว โดยเฉพาะ   
เบตาแคโรทีนจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ ้มกัน 
ยับยั้ง การก่อกลายพันธุ ์ ป้องกันเนื้องอก                                           
ลดความเส่ียงการเป็นต้อกระจก มะเร็งและ
หัวใจได้

จงึควรรบัประทานผลไม้ในปรมิาณมากพอ
สมควรทกุวนั หรอือย่างน้อยวนัละ 4 ส่วน ของ
อาหารที่รับประทาน เพื่อสุขภาพที่ดี
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กำลังคิดว่าจะหยิบอะไรจากลิ้นชักความ
ทรงจ�ามาเล่าสู่ บอกกล่าว ก็ให้นึกถึง

ค�าถามที่มักจะได้ยินอยู่เนืองๆจากสมาชิกที่
แวะเวียนมาเยี่ยม บ้ า น ท ว า ท ศิ น ซึ่ง
หลงัจากเสรจ็สิน้ธุระปะปังอะไรแล้วกค็อื แถวนี้
มอีะไรอร่อยกนิบ้าง กเ็ลยคดิว่าเทีย่วนีน่้าจะน�า
อะไรใกล้ๆตวัมาพดูคยุด้วยดกีว่า เพราะจะว่าไป
รอบๆบ้านเราในซอยมหาวทิยาลยัหอการค้านี่ 
มอีะไรน่ากนิแยะเชยีว แถมหลายๆหาบยงัเคย
ขึ้นร้านแนะน�าของหนังสือพิมพ์ต่างๆ อย่าง 
ผู้จัดการ, เดลินิวส์ รวมถึงกรุงเทพธุรกิจ และ
โพสท์ทูเดย์ ก็ดูเหมือนจะเคยเอาร้านอาหาร   
แถวๆนี้ไปแนะน�าคนอ่านของเขามาแล้ว

แล้วท�าไมเราเองถึงท�าตัวใกล้เกลือกินด่าง
มาได้ตั้งนานสองนานอย่างนี้หนอ

เพราะฉะนั้นเที่ยวนี้จะขอแนะน�าร ้าน    
อาหารแถวๆนี้ ตั้งแต่ปากซอยเข้ามาเลยนะ
ครับ เพราะจากถนนวิภาวดีรังสิตเลี้ยวซ้าย
เข้าซอยมาสิบกว่าเมตร ทางขวามือก็มีร้าน
ชวนลิม้ลองหาบนงึแล้ว นัน่คอื ‘ต�าเทวดา’ (1) 
ร้านนี้แรกเปิดใหม่ๆนั้น จ�าได้ว่าหนังสือพิมพ์          
ผูจ้ดัการหยบิไปแนะน�าให้รูจ้กักนัยกใหญ่ บอก

มุ ม ส บ า ย  ■   ‘ถมทอง’

ว่าเดด็ทัง้ส้มต�าทอดและไก่ย่าง เคยเข้าไปล้ิมรส
แล้วก็ยอมรับว่าเริ่ดจริงอย่างที่เขาว่า รวมถึง
อาหารอสีานจานอืน่ๆด้วย มใีห้เลือกแยะเชยีว

เลยเข้าซอยไปอีกหน่อยพอเข้าช่วงถนน
บังคับเดินรถทางเดียวแล้ว เล็งขวามือเอา    
ไว้ให้ดี จะเห็นร้าน ‘ก๋วยเตี๋ยวเรือป้าบุษ’ (2) ที่
มีเอกลักษณ์ร่มสีแดงยื่นออกมาจากหน้าร้าน
หน่อยนงึ มองเข้าไปจะเหน็หวัเรอืเกยอยูพ่ร้อม
มคีณุป้าหน้าตายิม้แย้มอารมณ์ดยีนืประจ�าการ
หน้าหม้อลวกเส้น ลวกเครื่อง ที่นี่มีทั้งเนื้อ
และหมูแบบแยกหม้อ ครบเครื่องและถึงรส
ก๋วยเตีย๋วเรอืแท้ๆ รสชาต ิ‘ดบัไหนนัน้ ขอบอก                   
เพียงว่าเคยออกทีวีมาแล้วละกัน

พ้นร้านป้าบุษไปแล้ว เลยไปหน่อยขวามือ
จะมแียกแรก เลีย้วขวาเข้าไปแล้วก่อนเจอแยก
ขวา ทางซ้ายมอืมหีาบก๋วยเตีย๋วเนือ้ตุน๋อสิลาม 
‘อับดุลเลาะห์รสเด็ด’ (3) ใช้การได้เลย แม้จะ
ไม่ถึงระดับจอมยุทธ์หรือไร้เทียมทานก็เถอะ 
นอกจากก๋วยเตี๋ยวเนื้อแล้ว ยังมีข้าวหมกไก่ 
ข้าวหมกเนื้อ รวมทั้งซุปหางวัวด้วย พอเลยไป
อีกนิดจนถึงแยกที่ต้องวนรถมายังที่จอดของ   
บ้ า น ท ว า ท ศิ น นั้น หัวมุมจะมีร้าน ‘ลาบ

ลุงทอง’ (4) จากเมอืงยโสธร เป็นร้านทีน้่องนุง่
แถวๆนีใ้ช้เป็นทีร่บัแขกลกูค้า สมาชกิ ทีม่กัคุน้
กนัหลงัเลกิงานอยูบ่่อยๆ เพราะฉะนัน้รสชาติ
วางใจได้ครับ แต่หากไม่แวะร้านลาบ ฝั่งซ้าย
มือตรงทางแยกก็มีร้าน ‘เจ้นิด’ (5) ข้าวไก่อบ 
ข้าวหมอูบ พร้อมน�า้ซปุโครงไก่ให้ซดกนัร้อนๆ 
น่ากินดีครับ หรือเลยร้านลาบแล้วตรงขึ้นไป
อีกหน่อยทางด้านซ้ายมือเหมือนกัน จะมีร้าน
อาหารจานเดียว อาหารตามส่ัง ‘แจ้วโภชนา’ 
(6) ที่หากอยากกินอะไรง่ายๆ เร็วๆ แต่อร่อย 
แวะได้เลยครบั เพราะเจ้านีเ้รามกัจะเหมาหาบ
เขามาเลี้ยงกันเองอยู่เป็นประจ�า

ย้อนกลับมาตัง้หลกัทีร้่านป้าบษุกนัอกีครัง้
นะครบั เพราะหากถึงแยกขวาแล้วไม่เล้ียว ตรง
ไปอีกหน่อยเดียว ซ้ายมือ เยื้องๆ กับแยกขวา
นั่นแหละครับ มีร้าน ‘ข้าวมันไก่’ (7) ไม่มีชื่อ
อยูร้่านหนึง่ แต่สองคหูา ขายทัง้ข้าวมนัไก่ตอน 
ไก่อบ ไก่ทอด เจ้านี้ออกจะขึ้นชื่อหน่อย เพราะ
เห็นลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์แนะน�ากันหลาย
ฉบับอยู่ เมื่อก่อนที่ขายคู่กันคือ ‘ต้มเลือดหมู’ 
ซึ่งใช้การได้อยู่เหมือนกัน โดยเฉพาะน�้าซุป 
แต่หลังปีใหม่มาหายไปไหนไม่ทราบได้ ปล่อย
ให้ร้านข้าวมันไก่ยึดท�าเลไปทั้งสองคูหา

แต่ถ้าชอบกินเส้น ก็ต้องนี้เลยครับ มุ่ง
หน้าตรงไปยงัทางเข้ามหาวทิยาลยั ซึง่เป็นซอย
แยกซ้ายซอยแรกเมื่อเข้ามาจากวิภาวดี ตรง
ไปจะเห็นมหาวิทยาลัย แต่ให้เลี้ยวขวาไปตาม
ถนน เลยหัวมุมเซเว่นด้านขวามือมีร้านบะหมี่
เกี๊ยว ‘มังกรคู่’ (8) เป็นอีกร้านที่หนังสือพิมพ์
หลายฉบบัพดูถึง ขายบะหมี ่เก๊ียว หมแูดง หมู
กรอบ หมูทอด ที่เส้นนุ่ม เหนียว เกี๊ยวเต็มค�า 
และที่ส�าคัญอีกอย่างก็คือน�้าซุปซดแล้วชื่นใจ                                      
ดี แบบที่คนจีนรุ่นเก่าบอกซดแล้ว เช็ง เช็ง 
นั่นแหละครับ

สุดท้าย, ไม่ต้องไปไหนไกล จอดรถที่ลาน
จอดของเราแล้ว สั่งมากินที่โต๊ะริมรั้วได้เลย ก็
คือร้าน ‘สเต็กลาวเจ๊ตู่’ (9) หมูหมัก ไก่หมัก 
จาน ที่เคยออกรายการทีวีประเภทชวนชิมมา
แล้วไม่น้อยรายการ เจ๊แกตั้งหาบช่วงบ่ายๆ 
ประมาณสองสามโมงไปแล้ว แล้วไปเลิกเอา
ดึกๆ ผ่านทางมาเวลามืดค�่าจะแวะฝากท้อง
ก่อนนอนก็ได้ครับ จะได้นอนหลับง่ายสบาย
ท้อง

เที่ยวนี้แนะน�าเดินกินรอบๆถิ่นหอการค้า 
พออร่อยกันแค่นี้ก่อนนะครับ

‘หอการค้า’เ 
ดิ
 น

 ก
ิ น

 ร 
อ บ ๆ ถิ่  น
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ICบริษัท โคไนซ อีเล็คโทรนิค จำกัด
4 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แยก 2 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02.276.9644 (อัตโนมัติ 5 คูสาย) โทรสาร 02.275.7023
ชั้น 4 เซ็นทรัลเวิลด พลาซา โทร. 02.255.6451 • ชั้น 3 ซีคอน สแควร โทร. 02.721.9223
เชียงใหม โทร. 053.222.154 • นครศรีธรรมราช โทร. 075.346.752
สาขา     บางกะป • งามวงศวาน • บางแค • สยามพารากอน  สาขา          รังสิต • รัตนาธิเบศร • แฟชั่นไอสแลนด

e-mail: conice@conice.co.th • www.conice.co.th

Makers of the
�nest subwoofers

in the world!



Life Entertainment เป็นสื่อสัมพันธ์สรรสร้างวงการเครื่องเสียง จัดทำาขึ้นเป็นประจำาทุกสองเดือน เพื่อจ่าย แจก
ให้แก่สมาชิกและผู้สนใจโดยมิได้คิดมูลค่า บุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้โดยแจ้งความจำานง ไปยัง
บริษัท โคไน้ซ์ อีเล็คโทรนิค จำากัด เลขที่ 4 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แยก 2 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
หรือ E-mail: pornpinun@conice.co.th

4 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แยก 2 แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02.276.9644 (อัตโนมัติ 5 คู่สาย)

ชำาระค่าไปรษณียากรแล้ว

ใบอนุญาตเลขที่ ๓๓/๒๕๔๓

ปณฝ. สุทธิสาร
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