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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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  ที่ผ่านมาทาง(e)เมล 
 50 มุมสบาย

หน้าฝนก�าลังเข้ามา ความร้อนเริ่มลดแล้วนะคะ แต่ปีนี้น�า้จะท่วมมากอย่างปีที่แล้วรึเปล่า
ไม่รู้นะคะ ดิฉันอธิษฐานเสมอๆว่าอย่าให้ผู้ที่เคยล�าบากสาหัสสากรรจ์เมื่อปีที่แล้ว ต้อง
ล�าบากอีกเลยนะคะ หวังว่าค�าอธิษฐานคงจะส�าเร็จนะคะ

มีเรื่องน่ายินดีค่ะ เดือนสิงหาคมนี้เราจะแวะไปเยี่ยมเยียนชาวภาคตะวันออกนะคะ                                 
โดยวันที่ 25-28 สิงหาคม พวกเราจะยกขบวน Road Show ของเราพาสินค้าและรายการ 
สนุกๆไปพบท่านสมาชิกที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บีช พัทยานะคะ โดยในวันเสาร์                               
ที่ 25 ตอนบ่าย 2 โมง 14.00น. เราจะมีน้องๆชาว The Apple Girls Band ไปเล่นดนตรีจาก                                                                         
iPad ให้พวกเราได้ตื่นตา ตื่นใจ กับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เดี๋ยวนี้คอมพิวเตอร์ท�าอะไรได้สารพัด                                                                  
นะคะ สินค้าใหม่ๆของเราก็จะเป็นสินค้าที่สามารถเล่นเพลงจาก iPhone, iPad, iPod, Smart                                                                           
Phone เกือบทุกยี่ห้อได้หมดนะคะ รับรองว่าจะสนุกสนานนะคะ แน่นอนเรามีสินค้าราคาพิเศษ                                                                                         
ไปขาย และจะมีรายการให้ร่วมสนุก ของขวัญแจกมากมาย ขณะเดียวกันเราก็จะจัด Work Shop                                                                                             
คือชั้นเรียนให้ท่านน�าคอมพิวเตอร์มาเรียนวิชา download file เพลงต่างๆ และการเลือก                      
การอัดและการเล่นกลับให้ทุกท่าน จะเป็นลูกค้าเราหรือไม่ ก็ไม่เป็นไรนะคะ เรายินดีสอนให้                   
นะคะ ตลอดงานเลยค่ะ มาวันไหนก็เรียนได้ค่ะ แต่วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม มาพบเรานะคะ มี
รายการสนุก มีของขวัญแจก มีดนตรีเพราะๆค่ะ

เดือนนี้มีพิเศษอะไรบ้างไปที่น้องสาวคนสวย คือ “หนึ่งเดียว คนเดิม” นั่นแหละนะคะ 
เธอจะบอกว่ามีอะไรบ้างค่ะ

อย่าลืมเข้า Facebook ของเรานะคะ แล้ว Search ค�าว่า Conice Electronic จะเจอ
หน้า Page ของเรา แล้วเข้าไปร่วมเล่นเกมส์กับพวกเรา เรามีเกมส์สนุกๆทุกสัปดาห์ค่ะ เชิญ
มาเล่นสนุกกับเรานะคะ มีรางวัลน่ารัก น่ารัก มีค�าถามสนุกๆค่ะ

แล้วก็ถ้าเรามีอะไรน่าสนใจ จะเรียนมาให้ทราบอีกนะคะ

ด้วยความระลึกถึงค่ะ

ส วั ส ดี ค่ ะ สมาชิกที่รักทุกท่าน
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เครื่องซักผ้า                      
แบบพกพา

ถ้
าหากท่านเป็นคนที่ชอบ
ท่องเที่ยวแบบ Backpack 

มากๆแล้วล่ะก้อ จะมีข้อจ�ากัด
อยู่อย่างนึงที่นักท่องเที่ยวแบบ
แบ็คแพครู้กันดี คือเสื้อผ้าที่
น�าติดตัวไปด้วยจะมีไม่มากนัก 
เพราะนั่นหมายความว่าคุณต้อง
ทนแบกรับน�้าหนักของเสื้อผ้า
คุณไปตลอดทริพเลยล่ะค่ะ แล้ว
ปัญหาที่ตามมาก็คือ เสื้อผ้าไม่
พอใส่นั่นเอง 
 ส�าหรับบางสถานที่ถ้าไม่
กันดารมาก เราก็อาจจะหาร้าน
ซักรีดกันง่ายหน่อยใช่มั๊ยคะ 
แต่ว่าค่าบริการก็เล่นเอาอ่วม
อรทัยอยู่เหมือนกัน ด้วยเหตุนี้ 
Ashley Newland นักประดิษฐ์
จากออสเตรเลียจึงได้คิดค้น              
Scrubba Washbag เครื่อง            

ที่ เ ห็ น แ ล ะ เ ป็ น ไ ป

ซักผ้าแบบพกพาขึ้นมา มันเป็น
ถุงผ้าขนาดพกพาที่มีน�า้หนัก
เพียงแค่ 142 กรัมเท่านั้น
ค่ะ ด้านในถุงได้ท�าการติดตั้ง
กระดานซักผ้าแบบยืดหยุ่นเอา
ไว้ เวลาใช้งานท่านก็แค่เติมน�า้
สะอาดลงไป 2-4 ลิตร ตามด้วย
น�้ายาซักผ้าลงไปอีกหน่อย จาก
นั้นก็น�าเสื้อยืด 2-3 ตัวใส่ลง
ไปแล้วท�าการนวดถุงเป็นเวลา 
40 วินาที ที่เหลือก็แค่เทน�า้ออก 
บิดเสื้อให้หมาดแล้วน�าไปตาก
ให้แห้งก็เป็นอันเสร็จภารกิจแล้ว
ล่ะค่ะ ราคาขายของ Scrubba 
Washbag อยู่ที่ประมาณ 
1,200.-บาทค่ะ 

  ■ ที่มา: gadgetreview

ตู้ปลา                         
แฮมสเตอร์

ท่
านผู้อ่านท่านใดเลี้ยงปลา 
หรือเคยมีประสบการณ์

เกี่ยวกับตู้ปลาบ้างมั๊ยคะ? ไม่
ทราบว่าเหตุผลที่เลือกเลี้ยงปลา
ของแต่ละท่านคืออะไร แต่โดย
ส่วนตัวเป็นเพราะว่าเวลาเรา
มองไปที่ตู้ปลาแล้วเห็นน้องปลา
ตัวเล็ก ตัวใหญ่ ว่ายไปมามัน
ท�าให้เรารู้สึกสดชื่นดีค่ะ โดย
เฉพาะเวลาท�างานแล้วรู้สึกเมื่อย
ตา แล้วเราพักสายตาโดยมองไป
ที่ตู้ อืมม....มันก็ผ่อนคลายดีนะ
คะ ยิ่งถ้าตู้ทรงสวยๆเก๋ๆด้วย
แล้วเนี่ย ดูเพลินจนลืมท�างานไป
เลยล่ะค่ะ 

รอบนี้มีตู้ปลาดีไซน์น่ารักๆ 
มาให้ท่านผูอ่้านชมค่ะ มนัมชีือ่ว่า 
“Labyrinth Aquarium” เห็นตู้นี้                             
ทีไรก็นึกถึงกรงหนูแฮมสเตอร์      
ทู้กที ลองคิดดูเล่นๆนะคะ ว่า
ตู้มันก็สวยดีหรอกนะเวลาน�้า
ใสๆ แต่ถ้าอยู่ไปเรื่อยๆแล้วไม่
ได้ท�าความสะอาดอย่างทั่วถึง 

ตะไคร่น�้าเขียวๆขึ้น อี๋ยย...ขน
ลุกอ่ะค่ะ ดูท่าจะท�าความสะอาด
ยากน่าดู แต่ถ้าท่านผู้อ่านกดไลค์
ตู้ปลาดีไซน์เก๋ๆอันนี้แล้ว No 
Problem กับการคลีนตู้ปลา 
ลองเอาราคาไปคูณเล่นดูนะคะ 
อยู่ที่ $6,500 ไม่กล้าคิดเป็นเงิน
ไทยเลยค่ะ เพราะว่า “มัน..แพง..
มากกก”

  ■ ที่มา: dailygizmo.tv

เมื่อ LV หันมาท�า               
เครื่องเล่น MP3

มาต่อกันที่อุปกรณ์ไอทีกัน
บ้างค่ะ เป็นเครื่องเล่น 

MP3 ธรรมดาที่ไม่ธรรมดา 
(เอ๊ะ!! ยังไง) ที่บอกว่ามันแตก
ต่างจาก MP3 ทั่วไปก็ตรงที่
มีนักออกแบบเสื้อผ้าผู้ชายของ 
LV หรือ Louis Vuitton นาม
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ว่า Kim Jones มาจับมือร่วม
กับ Ambush Designs และ 
VERBAL Creative Director 
แห่ง Reebok Asia เปิดตัว
โพรเจค็ท์เครือ่งเล่นเพลงส�าหรบั
ปี 2012 โดยเฉพาะ มีชื่อว่า 
PLAYBUTTON ที่ผลิตขึ้นมา
แบบ Limited Edition ส�าหรับ
สาวก LV เท่านั้น โดยตัวเครื่อง
จะมีลักษณะเหมือนกับเข็มกลัดที่
ใช้เป็นเครื่องประดับติดเสื้อได้ค่ะ

เนื่องจากเข็มกลัดชิ้นนี้ผลิต
โดย Ambush ลายบนเข็มกลัด
จึงมีการพิมพ์โลโกลงบนลาย
กราฟิคสีแดง สีฟ้า สีด�า และ
สีน�า้เงิน มาพร้อมกับหูฟังโลหะ
ที่ผลิตขึ้นมาโดยเฉพาะ โดยตัด
ฟีเจอร์ต่างๆให้เหลือแต่ฟีเจอร์
พื้นฐาน คือ ปุ่มเล่น ปุ่มหยุด 
และปุ่มกดข้ามเพลง เท่านั้น 
โดยปุ่มเหล่านี้จะซ่อนอยู่ด้านหลัง
ของตัวเข็มกลัด จะเรียกว่ามัน
เป็น iPod Shuffle รุ่นแพงอลัง
ก็ได้นะคะ เพราะผลิตขึ้นมาแค่ 
30 เครื่องเท่านั้นค่ะ

  ■ ที่มา: psfk

ถ่ายรูป                       
ด้วยนิ้วมือ

ก่
อนถ่ายรูปท่านต้องเคย
เอานิ้วมือขึ้นมาประกบ

เป็นเฟรมสี่เหลี่ยม เพื่อดูองค์
ประกอบภาพก่อนจะถ่ายจริง
มั๊ยคะ กล้องตัวนี้ก็ใช้หลักการ
เดียวกันนี่แหละค่ะ

Ubi-Camera เป็นกล้อง
แบบสวมนิ้วมือที่ถ่ายรูปด้วย
การน�านิ้วมือของท่านมาประกบ
เป็นเฟรมรูป ตัวต้นแบบของ
กล้องตัวนี้ถูกคิดค้นโดยนักวิจัย
จาก Institute of Advanced 
Media Arts and Sciences ที่
เพยีงแค่สวมอปุกรณ์ชิน้นีไ้ว้ทีน่ิว้ชี้ 
เมื่ออยากจะถ่ายภาพ แล้วยกมือ
ขึ้นมาประกบท�าเป็นเฟรมภาพ
สี่เหลี่ยมแทนช่องมองภาพ เลือก

จัดวางองค์ประกอบ แล้วกดถ่าย
ภาพด้วยนิ้วโป้ง ชัทเตอร์กล้อง
ก็จะท�างานโดยอัตโนมัติ เพียง
เท่านี้ก็ได้ภาพที่ต้องการแล้วล่ะ
ค่ะ จุดเด่นของกล้องตัวนี้คือ 
ประกอบด้วยเซ็นเซอร์วัดระยะ 
โดยการจัดเฟรมภาพจะประเมิน
จากระยะห่างของกล้องและ
ใบหน้าของผู้ใช้ เมื่อระยะห่าง
ของกล้องอยู่ใกล้ใบหน้าคุณก็จะ
ได้ภาพถ่ายมุมกว้าง ถ้าระยะห่าง
ไกลออกไปมากขึ้นก็จะเป็นการ
ถ่ายแบบ Close Up ค่ะ (อึ้งไป
เลยล่ะสิ) 

แต่กล้องตัวนี้ยังอยู่ในช่วง
ของการพัฒนาเท่านั้นนะคะ 
เพราะยังมีข้อจ�ากัด หรือจุด
บกพร่องอยู่บ้างค่ะ เรียกว่าเอา
มาให้ท่านดูเล่นๆ พอเป็นไอเดีย
เฉยๆค่ะ

  ■ ที่มา: Diginfo

คีย์บอร์ดที่ท�าให้นิ้วคุณ      
พูดและร้องเพลงได้

“จะไปเป็นดาวโดดเด่นบน    
ฟากฟ้า...จะไปไขว่คว้า

เอามาดังใจหวัง” หากท่านเคย

ติดตามผลงานของรายการ Re-
ality Show ประเภทประกวดร้อง
เพลงอย่าง AF คิดว่าท่านคงคุ้น
เคยกับเพลงนี้ดีนะคะ มีหลายๆ
คนที่อยากเป็นนักร้อง นักดนตรี 
นักแต่งเพลง เป็นศิลปิน ตลอด
จนซุป’ตาร์ แต่เสียงร้องห่วยขั้น
เทพมากค่ะ อยากบอกว่าโอกาส
ของคุณมาถึงแล้ว...

คีย์บอร์ด Vocaloid ตัว
ต้นแบบนี้พัฒนาขึ้นมาให้  

เหมาะสมกับการใช้งานของคน
ญี่ปุ่น ด้วยปุ่ม 16 ปุ่มส�าหรับ
ใส่พยัญชนะ, สระ และ Voicing 
Marks อีกสองประเภทที่ใช้ใน
ภาษาเขียนของญี่ปุ่น โดยปุ่ม
เหล่านี้จะถูกจัดวางอยู่ด้านซ้าย
มือของคีย์บอร์ด ส่วนด้านขวา
จะเป็นแป้นคีย์บอร์ดเอาไว้เล่น
สร้างเสียง ด้านบนมีจอ LED 
ส�าหรับแสดงข้อความที่พิมพ์
เข้าไปและสามารถออกเสียงเป็น
ตัวคาตาคานะเพื่อตรวจสอบเนื้อ
เพลงที่พิมพ์เข้าไปได้ ส่วนปุ่มบิด
อีกสามปุ่มทางซ้ายของหน้าจอจะ
เอาไว้ใช้ปรับเสียงร้องค่ะ

Vocaloid ของ Yamaha 
เป็นหนึ่งเครื่องมือส�าหรับเอา
ไว้สร้างเสียงร้องเพลงแบบ
สังเคราะห์ค่ะ เพียงแค่ท่านใส่
เนื้อเพลงและเมโลดีย์เข้าไป มัน
ก็จะสร้างเสียงร้องในแบบ Real 
Time ได้เลยล่ะค่ะ นอกจากนี้มัน
ยังใช้งานได้ง่ายเมื่อเทียบกับ
ซอฟท์แวร์อีกด้วย ปัจจุบันเริ่มมี
วางจ�าหน่ายแล้วในประเทศญี่ปุ่น
นะคะ หากท่านต้องการข้อมูล
เพิ่มเติมก็ตามไปอ่านต่อในเว็บ
ไซท์ได้เลยค่ะ

  ■ ที่มา: gizmag



จ า ก

โชว์รูม
■   ‘หนึ่งเดียว คนเดิม’

สวัสดีค่ะ “จากโชว์รูม” ฉบับ
นี้เราก็ย่างเข้ามาสู่ฤดูฝน

กันเต็มๆแล้วนะคะ อืม เริ่มจะ
ลุ้นๆกันแล้วละค่ะ ว่าปีนี้เราจะ
มี “น้องน�า้” มาเยี่ยมเยียนกัน
หรือเปล่า ใจไม่ค่อยจะดีเลยเชียว 
ช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลย แถมตก
แต่ละทีเล่นเอาซะ....น่ากลัว

เอาเถอะค่ะ อะไรจะเกิดมันก็
ต้องเกิดนะ มาดูข่าวดี ข่าวสนุกที่ 
“หนึ่งเดียว คนเดิม” คนนี้น�ามา
ฝากกันดีกว่า

ข่าวดีที่ว่านี้ ก็ต้องเรียน   
ว่าเป็นข่าวดีส�าหรับสมาชิก   
ต่างจังหวัดกันโดยเฉพาะ เพราะ
ว่าเราจะบอกว่า ระยะเวลาครึ่ง
ปีหลังของปี 2555 นี้ พวกเรา
ชาว บ้ า น ท ว า ท ศิ น ก�าลัง
เตรียมการที่จะไปเยี่ยมเยียน
สมาชิกในภาคต่างๆกันตลอด
ปีเชียวค่ะ

โดยที่เราเตรียมการกันไว้นั้น 
จะมีทั้งทางภาคตะวันออก, ภาค
อีสาน และภาคเหนือ กันนะคะ 
(ภาคใต้เพิ่งจัดไปต้นปีคงต้อง
รอต้นปีหน้าค่ะ) ขอกระซิบบอก 
ดังๆเลยว่า ภาคตะวันออกเป็น
ภาคแรกที่เราจะจัดค่ะ โดยขอจัด

กันที่เมืองชายทะเล แสนสนุก
สุขสันต์ “เมืองพัทยา” ค่ะ

Conice Road Show    
ครั้งที่ 1 ภาคตะวันออก     
Conice in Pattaya

โดยงาน Road Show ครั้ง
แรกของปีนี้ จะเริ่มที่ภาค

ตะวันออกเป็นแห่งแรกกันนะ
คะ โดยเราจะไปจัดกันที่ห้าง 
Central Festival Pattaya ห้าง
ใหญ่ ใหม่เอี่ยม สุดหรู ริมหาด
กันเลยค่ะ โดยงานจะจัดขึ้นใน
วันเสาร์ที่ 25 ไปจนถึงวันอังคาร
ที่ 28 เดือนสิงหาคม 2555 ที่จะ
ถึงนี้เอง บริเวณลานกิจกรรม                      
ชัน้ 1 ด้านหน้า Central Festival                         
Pattaya นั่นเอง คือเดินเข้าจาก
ทางหน้าห้างทางด้านหาดก็เข้า
มาเจอกันเลยทีเดียว 

โดยงานจะจัดขึ้นทั้งหมด 4 
วันนะคะ ซึ่งในวันที่ 25 สิงหาคม 
ตรงกับวันเสาร์ เราจะมีงาน
เปิดพิธีอย่างเป็นกันเอง สไตล์ 
Conice ค่ะ โดยเวลา 14.00น. 
เราจะมีวงดนตรีสุดแสนจะน่ารัก     
จากสาวๆ น่ารักๆ และสวย 

ด้วยยยย อกีทัง้ยงัเก่งกาจกนัน่าดู
ในนาม The Apple Girls Band 
ซึ่งเป็นวงที่เก๋ไก๋ไฮ-เทคมาก 
เพราะใช้เครื่องไม้เครื่องมือทาง 
IT เช่น iPad เป็นเครื่องดนตรี
กันทั้งวงเลย เท่จริงๆนะคะ 
(ลองหาดูความสามารถของพวก
เธอกันได้ทาง Youtube นะคะ) 
จะเห็นว่าแต่ละคนนั้น ทั้งเก่ง 
ทั้งน่ารักมากทีเดียว ซึ่ง The 
Apple Girls Band จะมาเล่น
ดนตรีโดยใช้ iPad, iPhone ให้
เราได้ฟังกันที่งานแน่นอนค่ะ

ส�าหรับจุดประสงค์ของงาน
นี้นะคะ ก็อยากจะให้เป็นที่พบปะ
ของเหล่าแฟนๆ Conice กัน
โดยเฉพาะ เพราะปีที่แล้วเราจัด            
งานลักษณะนี้ที่ขอนแก่นปรากฏ 
ว่าได้รับการตอบรับจากสมาชิก
ที่ดีมากๆ จนกลุ่มสมาชิกภาค
ต่างๆกเ็รยีกร้องกนัมา โดยเฉพาะ           
สมาชิกภาคตะวันออกนี่ มาก่อน                             
ใครเลย บอกว่าอยากให้จดัทีแ่ถวๆ                           
ภาคตะวันออกกันบ้าง-ก็ยินดีเลย
ค่ะ-- เราจัดที่ภาคตะวันออกเป็น
ที่แรกกันก่อนเลย

โดยในงานนี้แบ่งเป็นสองธีม
ค่ะ ธีมแรกจะออกไปทางระบบ 
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Custom Installation โดยเฉพาะ 
ใครที่ก�าลังขึ้นบ้านริมหาด   
คอนโดริมทะเล ขอบอกว่าอยาก
ให้แวะเข้ามาคุยกับทีม Custom 
ของเราที่งานให้ได้นะคะ เรายก
ทีมกันไปเลย ใครมีความสงสัยใน
สินค้า Custom จาก Russound 
อยากได้รายละเอียด วางระบบ
หรือ อยากปรึกษา ก็ยินดีเลยนะ
คะ จะมารับพวกเราออกไปดูหน้า
งานที่บ้านท่าน (ถ้าอยู่ไม่ไกล
มาก) ยังได้เลยค่ะ ทีม Custom 
เราพร้อมให้บริการ (นัดแนะกัน
ก่อนก็ได้นะคะ) 

ส่วนธีมที่ 2 นั้น ก็ต้องเป็น
ธีม Digital Audio, Conice 
Hi-Style ค่ะ เป็นธีมที่เราจะ
เอา NAD VISO 1 ไปเปิดตัวให้
พี่น้องชาวภาคตะวันออก ได้มา
ลองเล่นกันให้เต็มที่เลยว่า สินค้า
ที่ขายดีที่สุดของ NAD ในวันนี้
นั้น เขามีอะไรเด็ด ถึงได้หาคน
ที่ปฏิเสธ NAD VISO 1 เมื่อได้
ทดลองฟังกันได้ยากส์จริงๆ ซึ่ง
ในงานนี้เราเอา VISO 1 ไปให้ได้
ลองกันหลายเครื่องเชียวค่ะ อย่า
ลืมถ่ายเพลงลงมือถือของท่าน
เอาไว้ให้พร้อมนะคะ แล้วท่านจะ

พบว่ามือถือของท่านเนี่ย เสียงดี
ชะมัดเลยค่ะ

ซึ่งนอกจาก VISO 1 แล้ว 
ทีเด็ดที่เราจะเอาไปให้ลองกัน
เต็มที่ก็มีอีกมากค่ะ ไม่ว่าจะเป็น
หูฟัง PSB M4U 2 หูฟังระดับ      
ไฮ-เอ็นด์ ที่ขายดิบขายดีฮ็อทฮิท
ติดชาร์ทในวันนี้ หรือใครอยาก
จะลอง NAD DAC 1 ก็เตรียม
กันไว้ค่ะ รวมถึงท่านไหนมีข้อ
สงสัย อยากจะรู้ อยากจะลอง
เล่นลองใช้ ลองท�าความรู้จักกับ 
Computer Audiophile ก็ขอให้
ได้แวะมาที่งานกันนะคะ ทีมงาน  
ของเราพร้อมที่จะช่วยเหลือ 
อธิบาย เปิดโลกทรรศน์ของท่าน
ต่อ Digital Audio กันอย่างเต็ม
ที่เลยค่ะ

อ้อ เครื่องรุ่นอื่นๆเรา
ก็เตรียมไปครบๆนะคะ ไม่ว่าจะ
เป็นแอมป์ดูหนัง ฟังพลงจาก 
NAD, ล�าโพง PSB, NHT หรือ
สับ-วูฟเฟอร์  Velodyne รุ่น
ใหม่ๆ ซึ่งเป็นโอกาสอันดีเชียวค่ะ 
ที่จะได้ลองสินค้ารุ่นใหม่ๆของ
เราอย่างเต็มที่เลยทีเดียว 

เอาเป็นว่า พลาดไม่ได้ที่จะ
ไปพบกันให้ได้นะคะ วันที่ 25-28 

สิงหาคม 2555 ที่จะถึงนี้ พี่น้อง
สมาชิกชาวภาคตะวันออก ไม่ว่า
จะเป็นชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี, 
ตราด หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ
แม้แต่ชาวกรุงเทพฯที่แวะไป
เที่ยวแถวนั้นพอดี ก็อย่าลืมแวะ
มาเยี่ยมพวกเรากันได้ที่บริเวณ
ลานกิจกรรม ชั้น 1 แถวทางเข้า
ห้าง Central Festival Pattaya 
ให้ได้นะคะ

ส่วนแฟนานุแฟนภาคอีสาน 
ณ ขอนแก่น และภาคเหนือ 
ณ เชียงใหม่ ขอให้อดใจรอกันไว้
หน่อยนะคะ ทางเราก็เริ่มๆที่จะ
แพลนงานกันแล้ว รับรองว่าไม่
เกินสิ้นปีนี้ เราได้เจอกันแน่นอน
เจ้าค่ะ

เล่น Facbook                
ชิงรางวัล

อีกกิจกรรรมหนึ่งที่ทางเรา
เริ่มจัดขึ้นมาในช่วงนี้ไปจนถึง
ปลายปี ก็คือ กิจกรรม “ตอบ
ค�าถามชิงรางวัลทาง Facebook” 
ขึ้นค่ะ เป็นกิจกรรมที่เราอยากจะ
เรียนเชิญให้สมาชิกทุกท่านเข้า
มาเป็นสมาชิก Facebook ของ

เรากันเยอะค่ะ เนื่องจากว่าช่อง
ทาง Social Media ยอดนิยม
นี้ เป็นช่องทางที่ท่านจะได้รับ
ข่าวสาร ข้อมูล ต่างๆจากทาง
เราได้รวดเร็วที่สุดแล้ว ไม่ว่าจะ
เป็นงานโพรโมชัน, การออกงาน, 
ข่าววารสาร LE, สินค้าลดราคา, 
รีวิว, บทความ, รางวัล ทุกอย่าง
รวดเร็วสุดๆ เพราะอัพกันวันต่อ
วันนั่นเทียวค่ะ

อย่างตอนนี้ เราก็ได้เริ่มจัด 
ให้มีการตอบค�าถามชิงรางวัล 
ขึ้นในหน้า Facebook: Conice 
Electronic ของเราขึ้นค่ะ โดย
แต่ละสัปดาห์ เราจะมีค�าถาม 
(ง่ายๆ) ตั้งขึ้นมาให้ท่านได้มา
ร่วมสนุกกัน เพียงแค่ตอบค�าถาม
ลงในหน้า Facebook ของเรา
นี่แหละค่ะ พอสิ้นสัปดาห์ เรา
ก็จะรวบรวมรายชื่อแล้วท�าการ
จับฉลากสุ่ม เพื่อเลือกท่าน         
ผู้โชคดีรับของรางวัลไปง่ายๆส่ง
ให้ถึงบ้านสบายๆ รางวัลก็เช่น                 
ทพิโทขัว้ Banana จาก Britannia,                 
เสือ้ยดื VISO 1, กระเป๋า VISO 1                           
และอื่นๆอีกผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนไปเรื่อยๆค่ะ เพียงขอ
ให้ท่านเข้ามา Like เป็นสมาชิก 
Facebook ของเราเท่านั้นเอง 
ก็มีสิทธิตอบค�าถามร่วมสนุกลุ้น
รางวัลกันแล้วล่ะค่ะ

อย่าลืมนะคะ แวะเข้า 
Facebook ใช้คีย์เวอร์ด Conice 
Electronic แล้วอย่าลืม Like ให้
เรา แค่นี้ก็มีสิทธิลุ้นตอบค�าถาม
ชิงรางวัลแล้วค่ะ (แถมยังได้รับ
ข้อมูลข่าวสารรวดเร็วทันใจอีก
ด้วยค่ะ)

เอาล่ะค่ะ เนื้อที่หมดแล้ว 
เดี๋ยวสินค้าใหม่ติดตามกันได้ใน 
New Products ส่วนฉบับนี้เห็น
ท่าจะต้องสวัสดีกันไปก่อน อย่า
ลืมนะคะ สมากชิกภาคตะวันออก 
เรามีนัดกัน 25-28 สิงหาคมนี้ ที่ 
Central Festival Pattaya แล้ว
พบกันให้ได้ค่ะ 
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NEW
PRODUCTS
■  ‘หนึ่งเดียว คนเดิม’

เดือนนี้มีสินค้าใหม่ๆจาก 
NAD/Supra มาเพียบเชียว

ครับ โดยเฉพาะกับแฟนๆระบบ
โฮม เธียเตอร์ เห็นพักหลังๆ 
NAD ซุ่มเงียบ (ไปหน่อย) ก็
ไม่ใช่อะไรครับ ของดีต้องรอสุก
บ่มกันก่อนเล็กน้อย ตอนนี้เอ/วี             
รีซีฟเวอร์ รุ่นใหม่ๆออกมาให้
ได้เลือกใช้กันหลายรุ่นตามงบ
ประมาณเลยครับ

มาดูกันเลยดีกว่า

NAD T 748 

รุ่
นแรกนี้เป็นเอ/วี รีซีฟเวอร์ 
ชนิด “ครบเครื่อง” ราคา

นี่ NAD เราเก่งอยู่แล้ว ไม่ว่า
จะเป็นการออกแบบให้มีก�าลัง
ส�ารองสูง ถึงพร้อมต่อการ
ตอบสนองที่รุนแรงฉับไวได้ทุก
เวลา ความเพี้ยนต�่า ทรงพลัง
ถึง 160 วัตต์ ที่ 4 โอห์ม (วัด 2 
แชนเนล) เลยทีเดียว 

ภาค HDMI รุ่นนี้ สามารถ                      
รองรบั 3D 1080p ได้เตม็รปูแบบ                          
ครับ จึงถึงพร้อมต่อการเป็น
ศูนย์กลางของระบบโฮม 
เธียเตอร์ 3 มิติได้อย่างเต็มขั้น 
โดยสามารถรับอินพุท HDMI 
ได้ถึง 4 ชุด พร้อมเอาท์พุทขึ้น
จอภาพ 1 ชุด ที่สามารถแปลง
สัญญาณภาพอะนาล็อกแบบ
ดั้งเดิม ไม่ว่าจะเป็น Composite 
หรือ Component ให้ผ่านทาง
ช่อง HDMI นี้ด้วยก็ได้ 

การควบคุมนั้นท�าง่ายด้วย
ระบบ On Screen Display ที่
สะดวกดาย การเซ็ทอัพปรับแต่ง
ท�าได้อย่างรวดเร็ว และสะดวก 
ทั้งยังสามารถตั้งค่าการปรับแต่ง 
ทางเสียงและภาพเพื่อให้เข้า
กับแหล่งโพรแกรมต่างๆได้ถึง 
5 รูปแบบ เพื่อให้คุณเลือกสไตล์
เสียงที่เหมาะสมที่สุดส�าหรับทุก
แหล่งโพรแกรม 

และสุดท้ายคือภาคจูนเนอร์    
ความไวสูง ที่สามารถตั้งสถานี

ล่วงหน้าได้ 30 สถานี พร้อม
ระบบ iPod Dock ที่เชื่อมโยงได้
กับ iPod Dock ของ NAD เพื่อ
ท�าการควบคุมสั่งงานฟังเพลง
จาก iPod ผ่านทางหน้าจอทีวีได้
โดยง่ายอีกเช่นกัน 

ทั้งหมดนี้ เป็นแพคเกจ
ที่ยอดเยี่ยม ให้เสียงที่ดีเยี่ยม 
ทรงพลัง และเมื่อไหร่ที่ถึงคราว
ต้องตอบสนองต่อเสียงเพลง 
ก็รับรองว่า NAD กับปรัชญา 
Music First จะไม่มีวันท�าให้คุณ
ผิดหวังอย่างเด็ดขาด

สเปคคร่าวๆ (Specifications)

ภาคขยาย 

■ ■■ ก�าลังขับแบบ FTC: 2 x 
80W

■ ■■ ก�าลังขับมาตรฐาน Full 
Disclosure Power 
(all channels driven 
simultaneously): 7 x 
40W

■ ■■ ก�าลังขับแบบ IHF 
Dynamic Power 8 ohms: 
2 x 110W

■ ■■ 4 ohms: 2 x 160W
■ ■■ ค่าความเพี้ยนรวม 
THD (Total Harmonic 
Distortion): <0.08%

■ ■■ ความเพี้ยน IM: <0.08%
■ ■■ Damping Factor: 8 
ohms >60

■ ■■ ความไว/ค่าความ
ต้านทาน Input:  
250mV/47kohms

■ ■■ ตอบสนองความถี่ 
Frequency Response: 
±0.5dB (ref. 1kHz, 
20Hz - 20kHz)

■ ■■ ค่า Signal/Noise Ratio: 
>100dB (ref. rated 
power at 8 ohms,    
A-WTD)

■ ■■ >90dB (ref. 1W at 
8ohms, A-WTD)

กันเอง ส�าหรับแฟนๆ 
NAD โดยเฉพาะครับ เพราะ
เปิดราคามาสามหมื่นนิดๆ กับ
เอ/วี รีซีฟเวอร์ ที่มาครบทุก
ระบบ HD ไม่ว่าจะเป็น DTS HD, 
Dolby True HD พร้อมแอมป์ 7 
แชนเนล ที่ให้ก�าลังขับแม้นจะ
ดูว่าถ่อมเนื้อถ่อมตัวคือ 40 วัตต์ 
x 7 แชนเนล (80 x 2 ในแบบ                             
สเตรีโอ) ก็ตามทีเถอะ แต่ขอ 
บอกนะครับว่า อย่าได้ดูถูก 40 
วัตต์แบบ NAD เป็นอันขาด                       
เพราะพลังเสียงที่ได้นั้น บอก
ว่าสัก 120 วัตต์ ก็เชื่อครับ 
เนื่องจากภาคขยายหรือแอมป์
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ภาครับวิทยุ

AM SECTION
■ ■■ ช่วงคลื่น AM: 520kHz - 
1710kHz (120V version, 
10kHz steps)

■ ■■ 522kHz - 1620kHz 
(230V version, 9kHz 
steps)

■ ■■ ความไวภาครับ: 60dBμV
■ ■■ ค่า Signal/Noise Ratio: 
40dB

■ ■■ ค่า Total Harmonic 
Distortion:  <1.5%

■ ■■ Loop Sensitivity: 20dB 
S/N 60dBμV

FM Section
■ ■■ ช่วงคลื่น FM: 87.50MHz 
- 108.00MHz

■ ■■ ความไวภาครับ: 
<10dBμV

■ ■■ ค่าSignal/Noise 
Ratio Mono: 65dB         
Stereo: 60dB

■ ■■ ค่า Total Harmonic 
Distortion Mono: 0.25% 
Stereo: 0.5%

■ ■■ การแยกแยะช่อง
สัญญาณ: 30dB

NAD T 765 HD2           
NAD T 775 HD2

มาดเูครือ่งต่อมาครบั กบัเอ/วี 
รีซีฟเวอร์ ที่อยู่ยั้งยืนยง

คงกระพันในวงการอีกรุ่นหนึ่ง 
ซึ่งอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่า 
ส่วนที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ในเครื่องเอ/วี รีซีฟเวอร์ นั้น 
ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของระบบ
เสียงเซอร์ราวน์ด รวมถึงการ
ตอบสนองต่อสัญญาณภาพ โดย
เฉพาะกับระบบ HDMI ที่มีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด
เวลา เรียกได้ว่าบางทีซื้อเครื่อง
มาใช้กันหลักเดือน ยังไม่เก่าเลย 
ระบบใหม่ออกมาแล้ว

NAD ตระหนักถึงข้อนี้ดีครับ 
จึงได้คิดค้นระบบ MDC หรือ 
Modular Design Concept 
ขึ้นมา ซึ่งเป็นระบบที่ท�าให้
เครื่องเอ/วี รีซีฟเวอร์ (รวมถึง
เครื่องเสียงในกลุ่มอื่นๆ) ของ 
NAD สามารถที่จะอัพเกรด
เปลี่ยนระบบได้ โดยที่ไม่จ�าเป็น
ต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่ ให้ซ�า้ซ้อน
และสิ้นเปลือง ซึ่งระบบ MDC 
นี้ก็มีใช้มากับเอ/วี รีซีฟเวอร์ ใน
กลุ่มซีรีส์ (ลงท้ายด้วย) 5 มาได้
พอสมควรแล้ว (นี่คือเหตุผลว่า
ท�าไม ไม่มีรุ่นใหม่ๆออกมานาน
แล้ว) ซึ่งลูกค้าก็ได้ทยอยอัพเกรด 
เปลี่ยนบอร์ดกับเครื่องของแต่ละ
ท่านกันมาได้ระยะใหญ่ๆแล้ว

มาถึงตอนนี้ ก็ได้เวลาที่จะ
มีบอร์ดใหม่ๆออกมาอัพเกรด 
เครื่องในกลุ่มซีรีส์ 5 นี้กันอีก
ครั้งละครับ มาคราวนี้ เป็นการ
ปรับและใส่บอร์ดอัพเกรดมาจาก
โรงงาน NAD เลยทีเดียวสองรุ่น 
ซึ่งก็คือ NAD T 775 HD2 และ 
T 765 HD 2 นี่เอง

ส�าหรับค�าว่า HD2 นี่ก็
หมายความว่า เครื่องทั้งสอง
รุ่นนี้นั้น ได้รับการอัพเกรดใส่
บอร์ดแบบใหม่ลงมาในเครื่อง
จากโรงงานเลย 2 บอร์ด บอร์ด
แรกนั้นคือบอร์ดระบบเสียง

เซอร์ราวน์ดใหม่ล่าสุด ที่ท�าให้ 
NAD T 775/T 765 สามารถ
รองรับระบบเสียงเซอร์ราวน์ด 
HD แบบใหม่ล่าสุด ซึ่งสามารถ
ท�าให้สามารถรองรับเสียงรอบ
ทิศล่าสุด ไม่ว่าจะเป็น DTS HD 
หรือ Dolby True HD ได้ พร้อม
กับบอร์ด HDMI ใหม่ล่าสุด ที่
ท�าให้สามารถรองรับ ภาพจาก 
BD แบบ 3 มิติ ด้วยได้นั่นเอง 

ซึ่งนอกจากจะรองรับระบบ
ภาพและเสียงที่ทันสมัยที่สุด ณ 
เวลานี้แล้ว เครื่องทั้งสองก็ยังถึง
พร้อมด้วยลูกเล่นการปรับแต่ง
มากมายระดับไฮ-เอ็นด์ เต็ม
รูปแบบ ซึ่งจะมีอะไรบ้างมาดูกัน
ครับ

Specifications
NAD T 765 HD 2

■ ■■ ก�าลงัขบั 140W x 7 (FTC) 
■ ■■ ก�าลังขับแบบแท้ๆแบบ
ต่อเนือ่ง 7 x 80W  (NAD 
Full Disclosure Power)

■ ■■ วงจร PowerDrive™ 
amplifier technology 
เพื่อความพร้อมในการขับ
ล�าโพงทุกรูปแบบ

■ ■■ ระบบ MDC (Modular 
Design Construction) 
อพัเกรดระบบได้ในอนาคต

■ ■■ รองรับภาพ 3D
■ ■■ ระบบเสียง Dolby 
TrueHD and DTS-HD 
Master Audio

■ ■■ ระบบเสียง Dolby Digital, 
Dolby Digital Plus, Pro 
Logic II, Pro Logic IIx, 
DTS, DTS ES, DTS 
96/24, DTS NEO: 6, 
EARS and Enhanced 
Stereo Surround 

■ ■■ ระบบปรับแต่งแก้ไข
สภาพห้องฟัง Audyssey 
Setup and Calibration 
พร้อมไมโครโฟน

■ ■■ ตั้งค่าปรับแต่งเสียงได้   
5 แบบ  

■ ■■ ปรบัแต่งระดบัเสยีงล�าโพง 
ทั้งระบบได้โดยตรงผ่าน
รีโมท คอนโทรล 

■ ■■ วงจร NAD Soft Clipping™
■ ■■ ต่ออินพุท อะนาล็อก 7 
ช่อง ด้านหน้าอีก 1 

■ ■■ เล่น Media Player/MP3 
จากทางด้านหน้า 

■ ■■ ต่อวิดีโอแบบอะนาล็อก 
6 ชุด

■ ■■ Component Video 3 ชดุ
■ ■■ ดิจิทัล อินพุท 7 ชุด 
■ ■■ HDMI 4 ชุด 
■ ■■ แปลงสัญญาณจาก                     
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Composite, Component, 
S-Video ผ่านช่อง HDMI ได้

■ ■■ เอาพุท อะนาล็อก 3 ชุด 
ต่อโซน 2 / 3 / 4 ได้  

■ ■■ ใช้ภาคขยายช่อง 
Surround Back เปลี่ยน
ไปขับล�าโพงในโซน 2 / 
3 / 4 ได้ หรือจะเอาไป
ขับล�าโพงหน้าเล่นเป็น    
ไบ-แอมป์ ก็ได้

■ ■■ มอนิเตอร์ เอาท์ ทาง
ภาพ 4 ชุด (HDMI, 
Component, S-Video 
and Composite) 

■ ■■ ปรีเอาท์ 7.2 
■ ■■ ดิจิทัล เอาท์ 2 ชุด 
■ ■■ 7.1  Input
■ ■■ เล่น Speaker A,B ได้

Specifications
NAD T 775 HD 2

■ ■■ ก�าลังขับ 180W x 7 
(FTC) Power

■ ■■ ก�าลังขับแท้ๆ 7 x 100W 
(NAD Full Disclosure 
Power) 

■ ■■ ระบบ PowerDrive™ 
ก�าลังส�ารองสูง

■ ■■ MDC (Modular Design 
Construction) อัพเกรด
เปลี่ยนระบบได้ตลอดกาล

■ ■■ รองรับภาพ 3D 
■ ■■ ระบบเสียง Dolby True 
HD and DTS-HD  
Master Audio

■ ■■ ระบบเสียง Dolby Digital, 
Dolby Digital Plus, Pro 
Logic II, Pro Logic IIx, 
DTS, DTS ES, DTS 
96/24, DTS NEO: 6, 
EARS and Enhanced 
Stereo Surround 

■ ■■ ระบบปรับแต่ง/แก้ไข
สภาพห้องฟัง Audyssey 
แบบ Auto Calibration 
พร้อมไมโครโฟน

■ ■■ ระบบ Audyssey 
MultEQ XT Room  
Correction 

■ ■■ ระบบ Audyssey 
Dynamic Volume และ 
Dynamic EQ

■ ■■ หม้อแปลงกลม Toroidal 
ขนาดยักษ์

■ ■■ ตั้งค่าปรับแต่งเสียงได้   
5 แบบ  

■ ■■ ปรบัแต่งระดบัเสยีงล�าโพง 
ทั้งระบบได้โดยตรงผ่าน
รีโมท คอนโทรล 

■ ■■ วงจร NAD Soft Clipping™
■ ■■ ต่ออินพุท อะนาล็อก    
7 ช่อง ด้านหน้าอีก 1 

■ ■■ เล่น Media Player/MP3 
จากทางด้านหน้า 

■ ■■ ต่อวิดีโอแบบ อะนาล็อก 
6 ชุด

■ ■■ Component Video 3 ชดุ
■ ■■ ดิจิทัล อินพุท 7 ชุด 
■ ■■ HDMI 4 ชุด 
■ ■■ แปลงสัญญาณจาก                    
Composite, 
Component, S-Video 
ผ่านช่อง HDMI ได้

■ ■■ เอาท์พุท อะนาล็อก 3 
ชุด ต่อโซน 2 / 3 / 4 ได้  

■ ■■ ใช้ภาคขยายช่อง     
Surround Back เปลี่ยน
ไปขับล�าโพงในโซน 2 / 
3 / 4 ได้ หรือจะเอาไป
ขับล�าโพงหน้าเล่นเป็น    
ไบ-แอมป์ ก็ได้

■ ■■ มอนิเตอร์ เอาท์ ทาง
ภาพ 4 ชุด (HDMI, 
Component, S-Video 
and Composite) 

■ ■■ ปรีเอาท์ 7.2 
■ ■■ ดิจิทัล เอาท์ 2 ชุด 
■ ■■ 7.1 Input
■ ■■ เล่น Speaker A, B ได้

และนัน่กเ็ป็นสามรุน่ 
สามรส สามระดับราคา ของ
เอ/วี รีซีฟเวอร์ ของ NAD ที่รอ
ให้คุณพิสูจน์ครับ ว่าพลังเสียงที่                             

ทรงพลัง แต่เต็มเปี่ยมไปด้วย
ความละเมียดละไมนั้น เป็นเช่น
ไร หาโอกาสทดลองฟังกันให้ได้
นะครับ

NAD PP 3i                  
Digital Phono/USB    
Preamplifier

มาถึงเครื่องอีกกลุ่มที่ NAD 
ยังคงท�าออกมาเพื่อตอบ

สนองความต้องการของนักเล่น
อนุรักษณ์นิยมที่ยังชื่นชอบการ
ฟังเสียงที่นุ่มนวล เป็นธรรมชาติ 
เปี่ยมไปด้วยความประณีตใน
สไตล์ในการเล่นของแผ่นเสียง 
LP กันนะครับ ซึ่งแม้กาลเวลาจะ
ผ่านมานานแค่ไหน ความนิยม
ชมชอบในแผ่นสีด�าๆ นี้ก็ยังคงมี
อยู่ไม่เสื่อมคลาย ดีไม่ดีช่วงนี้จะ
เพิ่มขึ้นมาเยอะจนหน้าแปลกใจ
เลยทีเดียว

NAD ก็ทราบดีครับ จึง
ได้ออกเครื่องในกลุ่ม Phono 
Preamplifier หรือภาคขยาย
สัญญาณหัวเข็มมาให้ลูกค้าได้มา
เลือกใช้กันตลอด อย่างเมื่อต้นๆ
ปีก็มีรุ่น PP 2i ออกมาวางขายได้
รับความนิยมไปเป็นอย่างดี พอ
มาตอนนี้ก็มีอีกรุ่นออกมาให้ได้
ลองกันนั่นก็คือ PP 3i ครับ

โดยพื้นฐานแล้ว PP 3i ก็คือ
ภาคขยายสัญญาณหัวเข็ม MM/
MC นั่นเองครับ ออกแบบการ
ท�างานก็เช่นเดียวกับ PP 2i                                 
คือ สามารถรองรับหัวเข็มได้ทั้ง                            
MM/MC ต่อเครื่องเล่น
แผ่นเสียงได้สองเครื่อง (แต่
ฟังได้ทีละเครื่อง) พร้อมปล่อย
สัญญาณขาออกในระดับความ
แรงแบบ Line Out เพื่อไป
ต่อเข้าช่อง Line In ของแอมป์ 
ทั่วๆไปนั่นเอง แต่ความพิเศษ
ของ PP 3i ที่มีเพิ่มเข้ามานั่น
ก็คือ การเพิ่มช่อง USB Output 
เข้ามาด้วย! 

USB OUT นี้ มีไว้ให้ท่าน
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สามารถน�าเอา PP 3i ต่อเชื่อม
ใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์
ของคุณครับ! โดยเมื่อต่อเข้า
กับคอมพิวเตอร์แล้ว PP 3i 
ก็จะแปลงกลายเป็น Digital 
Phono ทันที กล่าวคือสัญญาณ
อะนาล็อกที่มาจากหัวเข็มนั้น จะ
ถูกภาค A-D หรือ Analog to 
Digital Convertor ในตัว PP 3i     
แบบ 16 บิท/48 kHz แล้ว
ก็ส่งสัญญาณนี้ออกไปทางสาย 
USB ที่ต่อเข้าไปที่คอมพิวเตอร์
คุณ เพื่อที่จะท�าให้คุณสามารถ
ที่จะเปลี่ยนเสียงแบบอะนาล็อก
ให้กลายเป็นดิจิทัล และบันทึก
เก็บเป็นไฟล์ดิจิทัลเอาไว้ฟังใน
รูปแบบของ Computer Audio 
นั่นเอง

โดยกรรมวิธีการแปลง
ไฟล์นั้น NAD จะให้ซอฟท์แวร์
ชื่อ Vinyl Studio Lite มาให้
ด้วย ซอฟท์แวร์ตัวนี้ใช้งานง่าย
มาก สามารถแปลงสัญญาณ
อะนาล็อกให้เป็นได้ทั้ง WAV 
และMP3 โดยสามารถอัพความ
ละเอียดของสัญญาณขึ้นไปได้
สูงสุดถึง 32 บิท/192 kHz นั้น
เองทีเดียว การใช้งานปรับแต่ง
ก็ง่ายมาก ใช้เวลาเรียนรู้ไม่นาน  
ก็ท�างานได้คล่องแล้วครับ 

และนอกจากจะมีอินพุทจาก

หัวเข็มแล้ว PP 3i ยังมีช่องรับ
สัญญาณ Line In เพิ่มเข้ามา
ด้วย นั่นก็คือ คุณสามารถต่อ
สัญญาณอะนาล็อกจากแหล่ง
โพรแกรมอื่นๆได้อีก ไม่ว่าจะ
เป็นเครื่องเล่นเทป, จูนเนอร์                          
หรือกระทั่งใครที่มีภาคโฟโน   
ระดับไฮ-เอ็นด์ ราคาสูงๆอยู่แล้ว 
ก็สามารถที่จะต่อเข้าทางนี้ได้เช่น
กัน โดยคุณภาพการบันทึกนั้น 
ต้นทางยิ่งดีเท่าไหร่ เสียงจาก
การบันทึกนั้นก็จะดีขึ้นไปมากขึ้น
เท่านั้น ซึ่งเป็นวิธีที่ดีกว่าการใช้
เครื่องเล่นแผ่นเสียงแบบมีภาค
ขยายในตวัราคาถกูๆมากมายนกั

ส�าหรับบททดสอบ Tutorial 
การใช้งานของ NAD PP 3i นั้น 
พลิกอ่านได้จาก In-House Test 
ฉบับนี้เลยครับ อ่านแล้วท่านจะ
อดใจเอา NAD PP 3i มาเก็บ
ไว้ ใช้แปลงเพลงจากแผ่นเสียง
มาเก็บเป็นไฟล์ดิจิทัลไม่ได้เลย
เชียวล่ะ 

รายละเอียดคร่าวๆ

ภาคหัวเข็ม MM 

■ ■■ ค่าความต้านทานขาเข้า 
Input impedance (R 
and C): 47 kOhms + 
200 pF 

■ ■■ อัตราขยายที่ 1 kHz: 

35 dB 
■ ■■ ค่าความไวสัญญาณที่  
ขาออก 300 mV: 5 mV

■ ■■ อัตราส่วนสัญญาณ
รบกวน SN Ratio: 76 dB

■ ■■ ค่า Input Overload 
(20Hz/1kHz/20kHz): 
10/100/900 mV

■ ■■ ค่า Total Harmonic 
Distortion: <0.03% 
(20 Hz-20kHz at 3V 
Output) 

■ ■■ ความเที่ยงตรง RIAA 
Response Accuracy: 
±0.3 dB 

■ ■■ การตัดค่าความถี่ต�่า                    
Infrasonic Filter:                   
-14 dB (5 Hz)           
-3 dB (10 Hz)

■ ■■ Digital output (USB): 
16 Bit Linear PCM

■ ■■ Sampling Frequency: 
48 kHz

■ ■■ Dynamic Range: 89 dB

ภาคหัวเข็ม MC 

■ ■■ ค่าความต้านทานขาเข้า    
Input Impedance     
(R and C): 100 ohms    
+ 180 pF 

■ ■■ อัตราขยายที่ 1 kHz: 
58 dB

■ ■■ ค่าความไวสัญญาณที่  
ขาออก 300 mV: 0.38 mB

■ ■■ อัตราส่วนสัญญาณ
รบกวน SN Ratio: 78 dB 
(A-weighted, with   
cartridge connected)

■ ■■ ค่า Input Overload 
(20Hz/1kHz/20kHz): 
0.65/6.5/60 mV

■ ■■ ค่า Total Harmonic 
Distortion: <0.03% 
(20 Hz-20 kHz at 3V 
Output) 

■ ■■ ความเที่ยงตรง RIAA 
Response Accuracy: 

±0.3 dB
■ ■■ การตัดค่าความถี่ต�่า                  
Infrasonic Filter:        
-14 dB (5 Hz)          
-3 dB (10 Hz)

ครับ เรียกได้ว่าน่าเล่น
มากๆเลยทีเดียว ท่านไหนหา
โอกาสอยากจะเอาแผ่นเสียง
ที่รักมาแปลงไฟล์ เพื่อจะได้ไม่
ต้องเอามาเล่นให้สึกหรออีกก็ขอ
แนะน�าเลยนะครับ การแปลง
แผ่นเสียงเป็นไฟล์ดิจิทัลนี่เป็น
อะไรที่สนุกมากครับ กลายๆว่า
จะเป็น Remastered Engineer 
อะไรประมาณนั้นเลยครับ คือท�า
แล้วสนุก ภูมิใจครับ...รับรอง

Supra USB 2.0 Cable

มาดูสินค้าชิ้นสุดท้ายของ
ฉบับนี้แล้วครับ กับอีกหนึ่ง

ผลิตภัณฑ์จาก Supra ที่ได้รับ
การถามถึงกันมากๆทีเดียวใน
ช่วงหลัง ซึ่งก็คือสาย USB นี่เอง 

Supra USB 2.0 เป็นสาย 
USB A-B เพื่อออกแบบมา
เพื่อเน้นการให้คุณภาพเสียงที่ดี                              
โดยเฉพาะ ซึ่งส�าหรับนัก 
Computer Audiophile นั้น 
เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า 
สาย USB นี้มีผลต่อและบทบาท
ส�าคัญคุณภาพเสียงจากการฟัง
เพลงผ่าน USB DAC จริง ซึ่ง
สาย USB Audio ที่ดีนั้น ต้อง
ให้การส่งผ่านสัญญาณที่รวดเร็ว 
ต้องทนทานต่อการกวนจาก
ภายนอก พอๆกับมีความ
สามารถในการลดการกวนกัน
ภายในตัวสายเอง

Supra USB ออกแบบมา
ด้วยการชีลด์แบบ 2 ชั้น แยก
อิสระระหว่างกลุ่มสายส่งข้อมูล
สัญญาณ กับกลุ่มสายน�ากระแส
ไฟฟ้า ซึ่งการแยกการชีลด์แบบ
นี้จะช่วยลดการกวนซึ่งกันและ
กัน โดยสายที่ใช้นั้นเป็นสายที่
มีค่าความต้านทานต�่า มีค่าการ
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■ ■■ คอนเสอร์ท Be Friends Season 1: บอย 
ปกรณ์ และลี ดอง วุก 25 ส.ค. เวลา 
17.00น. เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ บัตรราคา 
5,000, 2,500, 1,500 และ 800 บาท

■ ■■ คอนเสอร์ท Green Concert #5 Club Friday 
Based on True Story 25-26 ส.ค. เวลา 
19.00น. ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ บัตร
ราคา 2,500, 2,000, 1,500, 1,200 และ 
1,000 บาท

■ ■■ คอนเสอร์ท 25 ปี สุดหัวใจ ใหม่ไม้ม้วน: ใหม่ 
เจริญปุระ 25-26 ส.ค. เวลา 19.00 และ 
15.00น. ตามล�าดับ ณ อิมแพ็ค อารีน่า 
เมืองทองธานี บัตรราคา 3,500, 3,000, 
2,500, 2,000, 1,500, 1,000, 800 และ 
500 บาท

■ ■■ คอนเสอร์ท The Larry Carlton Quartet 
Live In Bangkok 5 ก.ย. เวลา 20.00น. 
บางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัล
พลาซ่า ลาดพร้าว บัตรราคา 3,500, 
2,500 และ 1,500 บาท

■ ■■ คอนเสอร์ท “Pepsi Presents Chick 
Mountain Music Festival…มนั ไก่ มาก 2”           
22 ก.ย. เวลา 17.00น. ณ เขาชนไก่    
จ. กาญจนบุรี บัตรราคา 990 บาท

■ ■■ คอนเสอร์ท Joe Bonamassa Live 
In Concert 22 ก.ย. เวลา 20.00น.           
โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย รอยัล       
แกรนด์ พารากอน บัตรราคา 4,000, 
3,500, 3,000 และ 2,000 บาท

■ ■■ คอนเสอร์ท 25 ปี แบบเบิร์ดเบิร์ด โชว์ ตอน 
“วันของเรา Young อยู่” 17-25 พ.ย. เวลา 
15.00น. และ 19.00น. บัตรราคา 3,500, 
3,000, 2,500, 2,000, 1,500, 1,000, 800 
และ 500 บาท

■ ■■ *ทุกรายการสามารถซื้อบัตรได้ที่             
thaiticketmajor ทุกสาขา

■ ■■ บ้ า น ท ว า ท ศิ น มีวันหยุดพิเศษคือ 
วันที่ 13 ส.ค. ตรงกับวันแม่แห่งชาติ และ
วันที่ 23 ต.ค. ตรงกับวันปิยมหาราช

ป ร ะ ดิ ทิ น ก รุ ง เ ท พ ฯ

ป้องการเสียงรบกวนสูงแม้เดิน
สายที่ระยะความยาวมากเป็น
พิเศษ โดยสาย Supra USB นั้น 
สามารถใช้ที่ความยาวสูงสุดได้ถึง 
15 เมตรเลยทีเดียว

หัวแจ็คที่ใช้เป็นแบบชุบ
ทอง 24K ตัวหุ้มแจ็คเป็นแบบ
หล่อรวมเข้ากับตัวสายเพื่อความ
แข็งแรงทนต่อการถอดเข้าออก
หลายๆครั้งได้ สามารถส่งผ่าน
สัญญาณได้สูงสุด 1200 Mbps

ส�าหรับความยาว ที่น�าเข้า
มาในตอนนี้จะมีให้เลือกสอง
ความยาว คือ 2 และ 4 เมตร 
(ราคาที่ลงเป็นราคาต่อความยาว 
2 เมตร) ครับ ซึ่งส�าหรับความ
ยาวขนาดอื่น ลองติดต่อฝ่ายขาย
ดูครับ เราสั่งให้ท่านได้

สุดท้ายหลายท่านคงจะสงสัย
ว่า เดี๋ยวนี้ได้ข่าวว่าการต่อเชื่อม
แบบ USB นั้น เขามีไปถึง USB 
3.0 แล้ว ท�าไม Supra USB 
ยังเป็น 2.0 อยู่ ซึ่งค�าตอบเรา

ค้นหามาได้จากเว็บ Supra ดังนี้
ครับ 

Supra บอกว่า “สาย USB 
2.0 และ 3.0 นั้นใช้งานด้วย
กันได้ โดยความต่างนั้นจะอยู่
ที่ USB 3.0 จะมีระบบที่เรียกว่า                               
Dual Link System ซึ่งเป็นระบบ                                          
ทีไ่ม่ได้ใช้งานในระบบ Audio เพือ่                               
การฟังเพลงใดๆทั้งสิ้น ดังนั้น                 
ส�าหรับการส่งถ่ายสัญญาณเสียง
แบบดิจิทัลแล้ว สาย USB 2.0 
นั้นมีความสมบูรณ์พร้อมในการ
ใช้งานนี้อยู่แล้ว”

■

ครับ, และนั่นก็คือสินค้า
ใหม่ทั้งหมดที่มีเข้ามาให้ได้

ทดลองกันในช่วงนี้นะครับ อย่า
ลืมแวะเวียนมาเยี่ยมชม สินค้า
เหล่านี้กันได้ที่สาขาใกล้บ้านท่าน
ทุกแห่งครับ

แล้วพบกันฉบับหน้าครับ
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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”

ส น ใ จ เ ป น ตั ว แ ท น จ ำ ห น า ย   ติ ด ต อ
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บริษัท 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
e-mail: waterpik@conice.co.th

ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆพ. ๘๑/๒๕๕๔



ผมได้รับเกียรติให้ไปบรรยายในงานแสดง    
เครื่องเสียงแห่งหนึ่ง ในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤติบาง
อย่างที่มีผลกระทบต่อจิตใจพอดี ในขณะนั้น
พยายามหาหัวข้อเร่ืองท่ีคิดว่าเหมาะสม และไม่ใช่                                                      

เรื่องที่ดูแล้วหนักสมองของคนฟังให้ต้องรู้เรื่องศัพท์แสง
เทคนิคนานาประการชวนง่วงนอน หลายวันคิดไม่ออก
จรงิๆ อาจจะสมองตือ้เกนิไปในภาวะนัน้ แต่พอจดุประกาย
ความคิดแว่บขึ้นมาก็นึกออก ถึงเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในการ
เล่นเครื่องเสียงขึ้นมาก็เลยน�าเสนอหัวข้อออกไป

       ■  ‘ภูธร’ นานกว่า 40 ปี ที่ผมคลุกคลีอยู่กับวงการออดิโอไฟล์
นี้ เรื่องที่นักเล่นเครื่องเสียงล้วนมองข้ามไปก็คือความคิด                         
และการกระท�าที่ด�าเนินไปท่ามกลางความคิดความเชื่อ
นั้นๆ หลายคนทีเดียวที่ไม่เคยถามตัวเองว่าจุดมุ่งหมาย
ในการเล่นเครื่องเสียงคืออะไร ดังนั้นเส้นทางของไฮ-ไฟ
จึงดูสับสน ยุ่งเหยิง กลับไปกลับมาเหมือนงูกินหาง 
เปลี่ยนเครื่องก็แล้ว เปลี่ยนล�าโพงก็บ่อยครั้งฟังไปนานๆก็
หน่าย เปลี่ยนอีก ออดิโอไฟล์จ�าพวกนี้ก็จึงเป็นนักเปลี่ยน  
เครื่องเสียงทุกบ่อย 

ความเชื่อ
กับ ความเป็นจริง
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การติดรสชาติของอาหาร ท�าให้เราชอบรับประทานสิ่ง
นั้นๆอยู่บ่อยครั้ง บางทีก็ลืมไปว่าผู้ปรุงอาหารเขาใช้วัสดุที่
ดี ฝีมือดี หรือใส่ผงชูรสมากกว่าอาหารจานอื่นที่เราเคย
ลิ้มลองกันแน่

เมื่อครั้งที่ NAD น�าเสนอเครื่องเสียงเครื่องแรกของ
เขาขึ้นมา นั่นคือ NAD 3020 ผมเป็นคนกลุ่มแรกๆที่
ได้เป็นเจ้าของ มันได้บอกว่าเราว่า นี่ไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุด แต่
หากวางเดิมพันกันด้วยงบประมาณที่ต้องจ่าย กับเสียง
ดนตรีที่ได้ ผมว่ามันเป็นอินติเกรตเตด แอมป์ ที่ดีที่สุดใน
ช่วงเวลานั้น แต่ไม่นานนัก ทราบว่ามีเจ้าของเครื่องบาง
คนเอาเครื่องไปโมดิฟายด์หลายหลากวิธี แล้วก็ตื่นเต้น
ว่าเสียงมันดีขึ้น ท�าให้วงการหันมาเล่นกับการโมเครื่อง 
3020 และอินติเกรตเตด แอมป์ อื่นๆเป็นการใหญ่

ผมเองได้มีโอกาสฟังเครื่องโมดิฟายด์ของเจ้าหนึ่ง    
ที่เปลี่ยนค่าของอุปกรณ์หลักบางชิ้น ใช่เลย เสียงมัน  
เปิดโปร่งกว่าเครื่องต้นฉบับ สามารถแสดงดีเทลหรือ  
รายละเอียดมากขึ้น ใจหนึ่งก็กะว่าจะเอาเครื่องของเราไป
โมกะเขามั่งดีไหม แต่โชคดีที่ผมคิดไว แต่การกระท�าออก
จะช้าสักหน่อย ได้ไปฟังเพลงจากคอนเสอร์ท ฮอลล์ ในคืน
หนึ่ง คุ้นๆว่าเสียงไวโอลินที่ก�าลังเดี่ยวอยู่นั้น มันมีโทน
เดียวกับ 3020 นี่นา พอกลับบ้านก็เลยน�าแผ่นเสียงมา
เปิดฟังทบทวน ระหว่างเครื่องดั้งเดิมกับเครื่องที่โมดิฟายด์

ใช่แล้ว เครื่องเดิมๆจากโรงงานให้เสียงไวโอลิน
เหมือนจริงกว่า ไม่โอเวอร์ ไม่แสดงอาการสดใสดัดจริต 
ดีดดิ้น อย่างที่เครื่องโมดิฟายด์เป็นอยู่

ยิ่งฟังเพลงหลายๆประเภท ความตื่นเต้นแต่แรกที่
เห็นน้องตัวน้อยเสียงสดใสขึ้น ก็ยิ่งกระจ่าง ใช่แล้ว เสียง
มันเปลี่ยนไปจากเดิม สร้างความตื่นเต้นให้กับการฟัง
อย่างยิ่ง การโมจึงถือว่าส�าเร็จวัตถุประสงค์ที่เสียงเปลี่ยน
ไปจากเดิม แต่ไม่ใช่เสียงดีกว่าเดิมอย่างแน่นอน ก็เพราะ
จุดมุ่งหวังในการเล่นเครื่องเสียงของผม คือการเข้าใกล้                                                    
ความจริง ไม่ว่าเสียงนั้นๆจะไพเราะสักแค่ไหน หาก  
“ปรุงแต่ง” แล้วไซร้ ก็แสดงว่าร�าลังจะเดินออกนอกทาง 
ถึงแม้เครื่อง 3020 จะไม่ได้เป็นเครื่องเสียงระดับสูง แต่
มันก็ถูกออกแบบเพื่อให้เข้าถึงดนตรีจริงๆได้ที่สุดเท่าที่จะ
เป็นไปได้

ดีไซเนอร์เขาคิดมาแล้วว่า ส�าหรับวงจรพื้นฐานนี้   
เหมาะกับอุปกรณ์พื้นๆที่ไม่ต้องหรูหราราคาแพง เมื่อ
เราทั้งหลายอุตริเอาคาปาซิเตอร์ รีซิสเตอร์ เกรดดีลงไป

ทดแทน มันจึงถูกส�าแดงออกมาทางเกินจริง เพราะวงจร
ทั้งหมดถูกออกแบบมาอย่างลงตัว ไม่ได้เผื่อไว้ให้เราไปเอา 
“ผงชูรส” ใส่ลงไป ความเชื่อที่ว่าใส่อุปกรณ์เกรด A ย่อม
ต้องได้เสียงที่ดีกว่า จึงเป็นเรื่องที่ผิดพลาดอย่างยิ่ง 

คนเครื่องเสียงที่ลืมจุดมุ่งหมายของตนเอง ก็มักจะ
ฝืนในสิ่งไร้ความจ�าเป็นมากมาย และเดินอยู่ในวังวน
เหมือนคนหลงทาง

ลองย้อนกลับไปคิดสิครับว่า หากเราจะเล่น     
เครื่องเสียงเพื่อให้ใกล้ชิดเสียงดนตรีจริง การเลือกเครื่อง 
ล�าโพงให้เกิดความลงตัวและแมทชิงกันมากที่สุด จะเป็น
เรื่องหลัก การฟังเครื่องเสียง ควรเหมือนเราเข้าไปฟัง
ดนตรีในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งซึ่งจัดการแสดงขึ้นมา ไม่ใช่
ไปหาเสียงบางเสียงที่มีรสชาติปรุงแต่ง บางคนวิ่งหาเสียง
ใส เสียงที่ขูดหัวใจได้ซิบๆ ความหวานที่เบลอร์บวม บ้าง
ก็ต้องการเสียงเบสส์ปะทะหน้าอกหน้าใจ ก็ต้องเปลี่ยน
เครื่อง เปลี่ยนล�าโพง เปลี่ยนสายสัญญาณ สายล�าโพง 
กันไปแทบไม่หยุดนิ่ง

หากเดินทางจนเหนื่อยอ่อน ด้วยไร้จุดหมาย แล้วคิด 
ได้ ควรนั่งลงพักสมองสักครู่ ถามตัวเองเลยว่าต้องการ
อะไร เราอาจจะได้ค�าตอบว่าเดินไปเดินมาไม่หยุดก็คือไม่
ถึงเป้าหมายสักที การเล่นเครื่องเสียงก็เป็นเช่นนั้น พอได้
เริ่มอย่างไร้พื้นฐานที่มั่นคง และวนหาสิ่งที่เปลี่ยนจาก
ความจริงไปสู่ความอยากได้ในเสียงพิเศษบางอย่าง ก็หมด
สนุก ไร้ความสุขที่ได้ฟัง แต่คลั่งที่จะหาเรื่องเปลี่ยนแปลง
มากกว่า?

หลายคนเดินทางไม่ถึงจุดหมาย เพราะมีความเชื่อ     
ที่สวนทางกับความเป็นจริง ไม่เคยรู้เลยว่า “เสียงดนตรี” 
นั้นเป็นเช่นไร เอาแต่วิ่งไล่เทียบเคียงเสียงเครื่องเสียงรุ่น
หนึ่งกับเครื่องเสียงอีกรุ่นหนึ่ง ล�าโพงรุ่นหนึ่งกับอีกรุ่น
หนึ่ง การเปรียบเทียบเหล่านั้น มักจะเปรียบเทียบด้วย
ทัศนคติที่ว่าเสียงใครใสกว่า เบสส์ใครดีกว่า ไม่เคยคิดว่า
ดนตรีจริงๆเปรียบเทียบกับเครื่องเสียงชุดที่เรามีอยู่มัน
เป็นความพอดี และดีพอส�าหรับเราหรือยัง ดนตรีที่ถูก 
ย่อส่วนลงมาในห้องฟัง นั้นให้ความสุขหรือไม่ ถ้าได้ความ
สุขแล้ว ให้หยุดพัก นั่งลงหาความสุขเสียบ้าง

อย่าวิ่งหาคุณลักษณะเสียงที่เป็นแค่ “ความเชื่อ” แต่
ไม่ใช่ “ความจริง” อีกต่อไปเลย
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C u s t o m   F i l e  ■   ‘Hi-Res Man’

อัลบัมนั้นๆด้านขวามือ จะเป็นปุ่มของการ
คอนโทรล เช่น Play, Pause, Skip, Reverse 
ซึ่งถ้าท�าการปิดโซนที่ก�าลังฟังอยู่นี้ หน้าจอทั้ง
สองด้านก็จะว่าง ไม่มีอะไรขึ้นมาโชว์ 

ปุ ่มที่สอง หรือแท็บที่สอง จะเป็นราย-
ละเอยีด Source ว่าขณะนี ้ม ีSource ใดต่ออยู่
บ้าง ถ้าเอานิ้วไปแตะแท็บที่ว่าก็จะมีเมนู Pull 
Down ลงมาโชว์ทั้งหมด

ปุ ่มที่สาม หรือแท็บที่สาม จะเป็นราย-
ละเอียด จ�านวน Zone ทั้งหมด เหมือนกับ 
Source เช่นกนัคอื  ถ้าเอานิว้ไปแตะแทบ็ทีว่่าก็
จะมีเมนู Pull Down ลงมาโชว์โซนที่มีทั้งหมด 
จะต้องการควบคุมโซนไหนก็แตะเลือกได้เลย

แท็บที่ส่ี จะเป็นการเร่ง-ลด ระดับความ
ดังของโซนที่เราก�าลังฟังอยู่ หรือจะปิดเสียง
ชั่วคราวก็ได้ (Mute)

แท็บสุดท้าย จะเป็นพวก Sitting ต่างๆ 
แบ่งได้เป็นสองส่วนคือ Audio Sitting และ 
Multi-room Options

รายละเอียดปลีกย่อยจะมาแนะน�าอีกที                               
ในโอกาสต่อไปครับ ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้

พบกนัอกีทแีล้วนะครบักบัผมนาย Hi-Res 
Man ปกติผมจะพาท่านไปเยี่ยมชม 

โพรเจ็คท์ระบบมัลติ-รูม ที่ทางโคไน้ซ์ได้รับ
การไว้วางใจจากลูกค้าเราให้ออกแบบและติด
ตัง้ระบบ จนเสรจ็สิน้กระบวนความ มาให้ท่าน 
ได้ชมกัน เนื้อหาบทความจะสลับกันไปในแต่    
ละฉบับนะครับ อย่าเพิ่งสงสัย ถ้าท่านมีสะสม
ครบทุกฉบับก็เอามาอ่านต่อกันได้เลยครับ 

มาเข้าเรื่องฉบับนี้กันต่อดีกว่าครับ มา
ชมเทคโนโลยีล่าสุดกันหมาดๆเลยทีเดียว กับ 
App ที่ชื่อว่า My Russound เป็น App ที่ถูก                 
ออกแบบมาให้ใช้กับ Controller Amplifier                        
ในอนุกรม C-Series เท่าน้ัน ซ่ึงจากการ                            
ได้ทดลองใช้มาสัปดาห์กว่าๆน้ีพบว่า พระเจ้า
จอร์ช มันยอดมาก ยิ่งตวั Source ทีจ่ะแนะน�า
ให้รู้จักกันด้วยในฉบับนี้ ก็พบว่าใช่เลย เจ้าที่
ว่านี้เรียกสั้นๆว่า Digital Media Streamer ที่
จริงน่าจะสั้นกว่านี้นะ งั้นเอาเป็นช่ือรุ่นดีกว่า 
Russound DMS-3.1 รายละเอียดลึกๆของ
เจ้าตัวนี้ คงต้องติดตามฉบับถัดๆไปนะครับ 
เจ้า My Russound นี้ ท่านสามารถไปโหลด

M y  R u s s o u n d
จาก App Store ของทาง Apple ได้นะครับ 
9.99 US$ ก็ประมาณ 300.-กว่าบาท แต่
โหลดมาติดตั้งหนึ่งใน ID สามารถลงได้ถึง 5 
เครื่องเลยทีเดียว ใช้ได้ทั้ง iPad, iPhone และ 
iPod Touch การคอนโทรลก็จะผ่านระบบ 
Wi-Fi ภายในบ้าน ไม่มีเสียค่า internet หรือ 
3G ของตวัโทรศพัท์ใดๆเพิม่เตมิครบั เมือ่เปิด
มาครั้งแรกจะให้เราใส่ IP ของตัว Controller 
Amplifier ซ่ึงตรงนี้เราก็ใส่แค่เพียงครั้งเดียว
ก็ใช้งานได้ตลอดเลย เนื่องจาก IP ที่ได้มานั้น
จะเป็น Static IP คือจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
จนกว่าเราจะเข้าไป Config ในตัว Controller 
Amplifier 

ในส่วนหน้าจอหลักของ My Russound 
น้ัน จะแบ่งเป็น 5 แท็บหลักๆ โดยเรามาไล่
การใช้งานกนัเลยดกีว่าว่าแต่ละปุม่ใช้งานอะไร
กันบ้าง ปุ่มแรกก็ท�าหน้าที่เปิด-ปิดโซนที่เรา
ฟังในขณะนั้น จะสังเกตง่ายๆว่า มันเปิดหรือ
ปิดอยู่ก็ตรงหน้าจอทั้งหมด ถ้าเปิดอยู่ หน้าจอ
ด้านซ้ายกจ็ะมรีายละเอยีดโชว์อยูท่ัง้หมดว่า ฟัง
เพลงจาก Source ไหนอยู่ มีรายละเอียดของ 
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สามารถควบคุมการใช้งานท้ังหมดเกี่ยวกับ
เรื่องเสียงโดยเฉพาะได้ที่เดียว เรามาดูกันใน
ส่วนไดอะแกรมระบบดีกว่า จะมีระบบไฮ-เทค
ที่ว่าว่ามานี้ต้องมี อุปกรณ์หรือเครื่องเล่นตัว
ไหนต้องใช้งานระบบกันบ้าง อย่างที่ทราบมา
แล้วว่าในระบบมัลติ-รูม ออดิโอ นั้นมีทั้งหมด 
5 ส่วนหลกัๆ อย่างที ่‘จอม Project’ ได้แนะน�า
ระบบให้ท่านได้ทราบคร่าวๆเมือ่ฉบับทีผ่่านมา 
แต่ในส่วนนี้ก็จะมีส่วนของระบบ Wi-Fi เพิ่ม
เข้ามาช่วยเสริมให้ระบบ มีความสมบูรณ์ยิ่ง
ขึ้น และจะขาดไปไม่ได้เช่นกัน 

ตวัแรกทีต้่องมคีอื Controller Amplifier ท่ี
จะต้องเป็น C-Series เท่านั้น ซึ่ง Controller 
ในยุคต่อไปนี้ จะเป็นระบบ IP หมดแล้ว ไม่
เว้นไปกระทั่งหลอดไฟในบ้าน อุปกรณ์เคร่ือง
ใช้ไฟฟ้าภายในบ้านต่างๆ ซึ่งอนาคตอันใกล้นี้
นี้จะมี IP ประจ�าแต่ละตัวให้ด้วย  

ตัวที่สองคือ Source หรือแหล่งโพรแกรม
นั่นเอง ถ้าต้องการข้อมูลของเพลง ที่เราฟัง
ต้องเป็น Source ระบบ Rnet เช่น SMS3, 
iBridge Dock, DMS-3.1 ถ้าเป็น Source ที่

เป็น IR ควบคุมทั่วไปก็จะคอนโทรลได้ตามปุ่ม 
ใช้งานหลักๆเท่านั้น แต่ถ้าเป็นระบบ Rnet 
นั้น ท่านสามารถเข้าไปเลือก ชื่อเพลง ชื่อ
ศลิปิน ชือ่อลับมัทีต้่องการได้เลยทเีดยีว รวมไป
ถึง Internet Radio ที่มีคลื่นเพลงหลากหลาย   
ให้ได้เลือกฟังอีกด้วย  

ตัวที่สามคือ Speaker หรือล�าโพงนั้น
เอง ซึ่งมีเครื่องเสียงมัลติ-รูม ไฮเอ็นด์ ขนาด
น้ี ล�าโพงก็ต้องเป็นล�าโพงไฮเอ็นด์เช่นกัน 
ของ NHT ที่มีให้เลือกทั้งแบบ in-ceiling และ          
in-wall อย่างที่ทราบกันว่าล�าโพง in-ceiling 
ทั่วๆไปนั้นเมื่อพลิกดูด้านหลัง ก็อาจจะมีแค่
คาปาซิเตอร์ตัวเดียวเท่านั้นที่ท�าหน้าที่แบ่ง
แยกความถีต่�า่กบัความถ่ีสูง แต่ถ้าท่านมโีอกาส
ได้พลิกดูด้านหลังล�าโพงของ NHT จะมีส่วน
ที่เรียกว่าแผงวงจรครอสส์โอเวอร์ เน็ทเวอร์ค 
เต็มพื้นที่ด้านหลังของตัวล�าโพงเลย จึงเป็น
ส่วนที่ท�าให้ ล�าโพง NHT เสียงแทบไม่ต่าง
จากล�าโพงวางหิ้งช้ันดีอย่าง NHT ตระกูล 
Classic เลย แต่ถ้าเป็น Outdoor ละก้อ ต้อง
ล�าโพงของทาง Russound เองที่มีทั้งแบบ
แขวน และแบบก้อนหิน ซึ่งทั้งสองแบบกันน�้า
ได้ 100 เปอร์เซ็นต์

ส่วนที่สี่คือ Connection ต่างๆ ที่มากล่าว
กันน้ี ผมจะขอรวมไปถึงระบบ Wi-Fi ที่ใช้ใน
การควบคุมทั้งระบบด้วยกัน ในบรรดาสายต่อ
ทั้งหมดในระบบมีความส�าคัญไม่ยิ่งหย่อนไป
เช่นกัน ซ่ึงจะถูกจะแพงก็ขึ้นกับคุณภาพของ
สายที่เราได้รับ ทางเราจึงเลือกเอาสายล�าโพง
ทองแดง OFC แท้ๆมาเดินทั้งระบบให้ท่าน  
ได้เลือกใช้ตามงบประมาณ ทั้งของ Jentech 
ที่เป็นโรงงานเดียวกับของทาง Supra อัน
เลื่องชื่อนั้นเอง ซึ่งบางโพรเจ็คท์ เดินไกลเป็น
ร้อยๆเมตร คุณภาพเสียงต้นทาง-ปลายทาง 
แทบไม่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นผลพวงอานิสงส์
จากสายที่เราเลือกใช้นั้นเอง รวมไปถึงสาย
สัญญาณที่ต่อระหว่างเครื่องแต่ละตัวด้วยครับ 
อกีส่วนทีส่�าคญัเช่นกนัคอื ระบบ Wi-Fi ภายใน
บ้าน เรายังใช้เป็นมาตรฐาน 802.1 B/G และ
ล่าสุดที่เราจะน�ามาใช้ 802.11n รวมไปถึง 
Router ท่ีใช้กันในระดับ Gigabit เลยทีเดียว 
เพ่ือความเสถียรและความไวในการเชื่อมต่อ
ของข้อมูลต่างๆ 

ส่วนสดุท้ายจะส่วนในการคอนโทรลต่างๆ
ที่ควบคุมแต่ละโซน ซึ่งในระบบนี้ใช้คอนโทรล
โดยตัว App My Russound ที่เราได้อธิบาย
การใช้งานในเบื้องต้นไปแล้ว ซึ่งระบบโดย

ทั่วไปถ้าไม่ต้องการคอนโทรลไร้สายแบบนี้ ก็  
ใช้ Keypad ที่ถูกติดตั้งในแต่ละโซนได้ 

เมื่อทราบว่าแต่ละส่วนท�างานอย่างไรกัน
แล้ว ผมขอมาเกริ่นให้แนะน�าอีกตัวที่อยากจะ
แนะน�าให้รู ้จักกันคือ Russound DMS-3.1 
คือตัว Digital Media Streamer ที่เป็นตัว
แหล่งโพรแกรมในตัวระบบ ตัวนี้ก็ใหม่ล่าสุด
เช่นกัน รองรับการอ่านไฟล์เพลงตั้งแต่ MP3 
(CBR, VBR), WAV (8, 16-bit), OGG Vorbis, 
FLAC (8, 16-bit). AAC, AAC+ เป็นเครื่อง
ที่เข้ามาแทนที่ตัว SMS3 ในเร็วๆนี้แล้ว ตัว
เครื่องจะบางเฉียบ เนื่องจากจะไม่มีตัว Hard 
Drive ในตัว เจ้า DMS-3.1 นี้จะมี USB 2.0 
ส�าหรับเอา Hard Drive External มาต่อได้ 3 
ช่อง หรือ 3 Stream นั่นเอง โดยทั้ง 3 ช่องนี้ 
เล่นเพลงแยกอสิระต่อกนั หรอือกีแบบทีเ่อาตวั 
Hard Drive 1 ตัว มาต่อคือตัว Hard Drive 
External ต้องเป็นแบบ DLNA ซึง่กเ็พิม่สะดวก
ขึน้อกี คอืคนในบ้านสามารถเข้ามาใช้งานร่วม
กนัได้ทัง้เกบ็เพลง เกบ็หนงั หรอืรปูภาพต่างๆ
ผ่านเจ้า Hard Drive DLNA และที่พิเศษอีก
อย่างของตัว Russound DMS-3.1 คือจะมีตัว 
Tuner AM/FM ติดตั้งมาด้วย ท�าให้เรามีอีก 
Source  มาใช้งานด้วยถือว่าเป็น Source สุด
คุ้มอีก Source หนึ่งเลยทีเดียว

สุดท้ายท้ายสุดก็อยากให้ท่านมาทดสอบ 
ทดลองฟังเสียงกัน ตอนนี้ก็จะมีติดตั้งที่
ส�านกังานใหญ่ ซอยมหาวทิยาลยัหอการค้าไทย 
หรือจะเข้าเว็บไซท์ไปดูสเปคเครื่องกันได้ที่                
Ht tp: / /mul t i room.conice.co. th ยังมี                                       
ผลงานการติดตั้งของโพรเจ็คท์ต่างๆที่ส�าเร็จ
เสร็จส้ินแล้ว จะทยอยน�ามาลงในเว็บด้วย จะ
อยูใ่นหวัข้อ Portfolio และปลายเดอืนสงิหาคมนี้ 
25-28 สิงหาคมนี้ เราจะมี Road Show กันที่
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บีช ใคร
มีแพลนก�าลังจะสร้างบ้าน เข้าไปเยี่ยมชมพูด
คุยกันได้นะครับ เราจะมีเครื่องไปให้ทดลอง
เล่นด้วยนะครับ รวมไปถึงเครื่องเสียงภายใน
บ้าน NAD, NHT, PSB ด้วยนะครับ และ
พิเศษในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคมนี้ เวลาบ่าย 2 
โมง เราจะมีโชว์ของนักดนตรีสาวจากวง The 
Apple Girls Band ทีเ่ล่นดนตรจีาก iPad และ 
iPhone ในการโชว์ ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจ
ที่อยู่ในละแวกนั้น ไปฟังและชมกันได้นะครับ
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Gizmo เป็นแอพส�ำหรับโทรศัพท์มือถือ
หรือ Tablet ระบบ Android ครับ ซึ่งผมต้อง
กรำบขออภัยท่ำนทีใ่ช้ iPhone กันอยู ่เพรำะตวั
กระผมเองใช้มอืถอืแอนดรอยด์ กเ็ลยได้ลองแต่ 
App ของแอนดรอยด์ครับ (iPhone จะมีแอพ
คล้ำยๆกนัเรยีกว่ำ JRemote) โดย Gizmo นัน้
เป็นแอพแบบ Free ครับ ตัวพื้นฐำนที่สั่งงำน
หลักๆได้ครบครันนั้น เรำโหลดมำฟรีได้จำก 
Play Store ที่ลงไว้ในมือถือของคุณได้ฟรีๆ 
แล้วจำกนั้นก็เอำมำผ่ำนกรรมวิธีเล็กๆน้อยๆ
เพียงครู่ ก็จะสำมำรถใช้งำนได้แล้วครับ

มำดูกันดีกว่ำว่ำท�ำอย่ำงไร
■ ■■ ก่อนอื่นเลย เรำต้องมีระบบ Wi-Fi 

อยู่ก่อนหน้ำนี้แล้วนะครับ ซึ่งผมว่ำปัจจุบัน
นี้บ้ำนไหนที่มีกำรติดตั้ง Internet Hi-Speed 
ก็มักจะติดตั้ง Wi-Fi Router กันไว้ก่อนหน้ำ
อยู่แล้วครับ แค่นี้ก็พอครับ ใครยังไม่มีก็ต้อง
บอกว่ำจะใช้กำรควบคุม Gizmo ไม่ได้นะครับ 
เพรำะว่ำมันต้องท�ำผ่ำนเน็ทเวอร์คไร้สำย
ภำยในบ้ำนครับ

■ ■■ จำกนั้นเข้ำ Play Store ในมือถือระบบ
แอนดรอยด์ของท่ำน แล้วเสอร์ช Keyword ว่ำ 
JRiver ก็ได้ หรือ Gizmo ก็ได้ครับ 

■ ■■ จัดแจง Install Gizmo ลงเครื่อง
โทรศัพท์ของคุณซะ ลงเสร็จแล้วยังไม่ต้องท�ำ
อะไรครับ ออกมำก่อน

สํำหรับนัก Computer Audiophile ท้ัง
หลำยนัน้ ถงึวนันีก้เ็ป็นทีย่อมรบักนัแล้ว

นะครับว่ำ โพรแกรมเล่นเพลงในคอมพิวเตอร์ 
หรือที่นิยมเรียกว่ำ Media Player น้ัน มีผล
ต่อเรื่องคุณภำพเสียงเป็นอย่ำงมำก เรียกว่ำ
โพรแกรมดี เสียงก็ดีตำมว่ำงั้นเถอะครับ 

ซึ่งโพรแกรมหรือซอฟท์แวร์ที่เป็นที่นิยม
มำกขึ้นเรื่อยๆในพักหลังนั้น ก็คงจะต้องเป็น
โพรแกรม JRiver Media Player นี่แหละครับ 
ที่เพื่อนฝูงนักเล่นหลำยๆคนก็ยอมรับเลยว่ำ
เสียงที่ถูกใจกันที่สุดในตอนนี้แล้ว ที่ส�ำคัญ
โพรแกรมนี้มีให้โหลดฟรี (เวอร์ชัน 14) ซึ่ง
ใครไม่ซีเรียสก็โหลดไปใช้ฟรีๆกันได้ ส่วนใคร
ที่อยำกจะได้คุณภำพแบบดีย่ิงข้ึน ผมแนะน�ำ   
ให้ไปซือ้ตวัเตม็ครบั ซึง่ปัจจบุนัเป็นเวอร์ชนั 17 
กว่ำๆแล้ว เสยีงดกีว่ำตวัแถมเอำเรือ่งอยู ่แถม
มลีกูเล่นอืน่ๆเพิม่มำกขึน้เยอะกว่ำครบั รำคำก็
อยู่ที่ 50 เหรียญ หรือประมำณ 1,500.-บำท 
ซึ่งส�ำหรับผมแล้ว ผมว่ำไม่แพงครับ แลกกับ
กำรใช้งำนและคุณภำพเสียงที่ดีข้ึน และเป็น
ไลเซนส์แบบครั้งเดียว คือใช้กันไปตลอดยำวๆ 
อัพเกรดได้ตลอด ผมว่ำคุ้มครับ ของดีๆเรำ
ต้องอุดหนุนแบบถูกลิขสิทธิ์ครับ!

นอกจำกนั้นแล้วยังอีกจุดที่ JRiver ตัว
เต็มแบบเสียเงิน มีดีกว่ำตัวฟรีนั้นก็คือ ควำม
สำมำรถในกำรคอนโทรลทีก่ว้ำงและหลำกหลำย                                                                          
ขึ้นครับ โดยเฉพำะหำกจะบอกว่ำ ต่อไปคุณไม่

ต้องคอยควบคุมสั่งงำน JRiver ผ่ำนเฉพำะ
ทำงเครื่องคอมพิวเตอร์กันอีกแล้ว และถ้ำ
คุณสำมำรถคอนโทรล JRiver แบบ “ไร้สำย” 
ควบคุม สั่งงำน เลือกเพลง เร่งหรี่เสียง จำก
มือถือของคุณหล่ะครับ? จะยิ่ง Happy น่ำดู
เลยไหมเนี่ย อิอิ 

“Tips & Trick” วนันีจ้งึขอน�ำเสนอ App ที่
จะท�ำให้มอืถอืระบบ Android ของคณุสำมำรถ
ควบคุม สั่งงำน JRiver แบบไร้สำยได้เหมือน
สั่งผ่ำนหนำ้จอคอมฯกันเลยทีเดียวครับ!

App ที่ว่านี้ ชื่อ Gizmo ครับ

มาคอนโทรล JRiver แบบ

ไ ร้ ส า ย
กันดีกว่า

T i p s  &  T r i c k s  ■   อธิวัฒน์
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■ ■■ จำกนัน้กม็ำทีค่อมฯ หำก JRiver ของคณุ                                                         
ยังเป็นตัวฟรี ก็โหลดตัวเต็มที่เรียกว่ำ JRiver 
Media Center มำลงครบั หำกยงัไม่แน่ใจ เขำ
ให้ลองใช้งำน 30 วัน โหลดได้ที่ http://www.
jriver.com/download.html รับรองว่ำใช้ไป
นำนๆก็ต้องยอมเสียตังค์ครับ (ต้องช�ำระผ่ำน
ระบบ Online อย่ำงเดียวนะครับ เรียนไว้ก่อน
ว่ำต้องมีกำรให้ข้อมูลบัตรเครดิทในภำยหลัง) 
ตัวโพรแกรมฟรีจะไม่สำมำรถใช้งำนร่วมกับ 
Gizmo ได้นะครับ เพรำะเขำจะตัดลูกเล่นกำร
สั่งงำนทำงเน็ทเวอร์คออกไป 

■ ■■ เมื่อมี JRiver ตัวเต็มแล้ว ก็ให้เข้ำไป
ที่ Tools  Options  Media Network 
Option  จำกนั้นคลิกเข้ำที่ช่อง Use Media 
Network to Share this Library and Enable 
DNA  จำกนั้นกดค�ำว่ำ Access Key ที่อยู่
ถัดลงมำ  ก็จะมีหน้ำต่ำง Information เด้ง
ขึ้นมำครับ ดูดีๆจะมีรหัส Access Key เป็น
ตัวอักษรขึ้นมำ ให้จดเอำไว้ครับ อย่ำลืมอักษร
ใหญ/เล็กด้วยนะครับ

■ ■■ จำกนั้นก็กลับมำที่มือถือของเรำครับ 
เม่ือเข้ำมำช่องแรก ก็จะมีให้เรำใส่ Access 
Key เรำก็เอำรหัสที่ได้เมื่อตะก้ี ใส่เข้ำไปแล้ว
กด GO ครับ
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■ ■■ แค่นี้ ข้อมูล Library ของ JRiver ก็จะ
หลัง่ไหลออกมำทีม่อืถอืของเรำแล้วครบั ข้อมลู
เหล่ำนี้ไม่ต้องตกใจว่ำจะมำกินควำมจุของ
มือถือเรำนะครับ เพรำะมันมำแค่ Meta Data 
เท่ำนัน้ ข้อมลูหลกัๆทัง้หมดนัน้ ยงัอยูใ่นคอมฯ
ของเรำตำมปกติครับ

■ ■■ จำกนัน้กท็�ำกำรควบคมุต่ำงๆได้เหมอืน 
JRiver ทกุประกำร ไม่ว่ำจะเป็นกำรเลือกเพลง, 
เลือกศิลปิน, เลือกอัลบัม หน้ำปกต่ำงๆจะขึ้น
มำให้เรำดูครบ กำรหรี่/เร่งเสียงก็ท�ำผ่ำนปุ่ม
เร่ง/หรี่เสียงของมือถือของเรำนี่แหละครับ 
สะดวกจริงๆ

■ ■■ และไม่ใช่แค่เพลงนะครับ เนื่องจำก 
JRiver ตวัเตม็นี ้สำมำรถใช้งำนกบัมเีดยีอืน่ๆ
ได้อกีเยอะ ไม่ว่ำจะเป็นกำรดหูนงั, ดภูำพถ่ำยๆ
ต่ำงๆมำกมำยครับ ครบๆจริงๆ All-In-One 
ครับ ผมถึงบอกวำ่รำคำ 1,500.-บำท ไม่แพง
หรอกครบั ฟิวส์กระบอกเลก็ๆอนัเดยีวสองพนั
กวำ่ๆยังซื้อกันได้เลย ชิมิ อิอิ 

■ ■■ และนอกจำกจะคุมกำรท�ำงำนไปที่ชุด
เคร่ืองเสียงหลักของเรำแล้ว Gizmo ยัง
สำมำรถที่จะเลือกให้เรำดูหรือฟัง เพลงจำก
คอมพิวเตอร์ผ่ำนทำงเครื่องมือถือของเรำ
ก็ได้ คือแค่เลือกว่ำจะฟังผ่ำนตัวมือถือ (Here) 
หรือฟังผ่ำนระบบหลัก (Player) สะดวกมำกๆ 
เพรำะเรำสำมำรถที่จะดึงเอำเพลงจำกคอมฯ
มำฟังผ่ำนมือถือ ต่อหูฟังเป็นกำรส่วนตัว 
หรือส่งผ่ำน Bluetooth ไปออกเครื่องรับอย่ำง 
NAD VISO 1 ก็ได้! ที่ทีเด็ดกว่ำนั้นคือ เรำ
ฟังในมือถือเรำเพลงหนึ่ง ในขณะที่ระบบหลัก
เล่นอีกเพลงหนึ่ง เหมือนระบบ Multi-room           
ก็ได้ด้วย!!! 
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แค่นี้เองครับ จำกนั้นต่อไปเวลำเรำจะ
เปลี่ยนเพลง หรือสั่งงำนใดๆก็ไม่จ�ำเป็นที่จะ
ต้องเปลี่ยนด้วยกำรคลิกที่คอมพิวเตอร์อีก        
ต่อไปครบั ต่อไปกแ็ค่เปิดคอมฯ, เปิดโพรแกรม                                      
JRiver ทิ้งเอำไว้ แล้วก็ใช้มือถือควบคุมกำร
ท�ำงำนทั้งหมด ชีวิตดีขึ้นเยอะเลยครับ เพรำะ
เรำสำมำรถย้ำยมำนั่งๆนอนๆสบำยๆหน้ำ
ชุดเครื่องเสียง หรือโซฟำ ได้โดยไม่ต ้อง
มีคอมพิวเตอร์มำวำงไว้ให้รกหูรกตำ เวลำ
จะคอนโทรลก็ใช้แค่ปลำยนิ้วสัมผัส (จริงๆ) 
สะดวกขึ้นอย่ำงเหลือเชื่อจริงๆ

นอกจำกนั้นแล้ว แอพกำรคอนโทรลแบบ
นี ้ยงัให้ข้อดใีนกำรขยบัขยำยได้มำกมำย ใครที่            
ใช้คอมฯแบบ Desktop เครือ่งใหญ่ๆ (ซึง่นกัเล่น                                                         
ที่มีเพลงหลำยพันหลำยหมื่นเพลงก็จะใช้กัน
แทบทั้งนั้น) ไม่ชอบเสียงพัดลมดังๆมำกวน                                            
ในห้องฟัง กส็ำมำรถย้ำยคอมฯออกไปนอกห้อง
ฟังได้แล้ว เพยีงแค่หำ DAC ไร้สำยแจ๋วๆแบบ 

NAD DAC 1 มำ เอำตัวส่งติดไว้กับคอมฯ เอำ
ตัวรับไว้กับเคร่ืองเสียงที่อยู่อีกห้องหนึ่ง จำก
น้ันก็คอนโทรลเลือกเพลงผ่ำน Gizmo และ 
มือถือ แค่นี้ก็เห็นสวรรค์ร�ำไรแล้วครับท่ำน

หรือจะให้เจ๋งกว่ำนั้นครับ-ขอบอก--หำก
ใครมีเครื่องเสียงสองชุดในบ้ำน ต่อให้อยู ่
คนละห้อง คนละชั้นกันเลยเอ้ำ! คุณสำมำรถ
วำงระบบท่ีเรียกกันว่ำ Multi-room Network 
Streaming กันได้ง่ำยๆครับ ไม่ต้องไปซื้อ 
Media Streamer แพงๆมำใช้เลย (รำคำหลำย
หม่ืนถงึเป็นแสนๆ) แค่ลงทนุกบั NAD DAC 1 
สกั 2 เครือ่ง เอำตวัรบั (ตวัเครือ่ง NAD DAC 1)                                                         
ไปไว้ที่ชุดเครื่องเสียงที่อยู่ในแต่ละห้อง ตัวส่ง
ก็ใช้แค่ตัวเดียวเสียบไว้กับช่องยูเอสบีที่คอมฯ
ตัวหลักที่เก็บไฟล์เพลงเอำไว้จำกนั้นเลือกช่อง
สัญญำณของ DAC 1 ให้ตรงตรงกันแค่นี้เอง 
เวลำไปอยูห้่องไหน ก็ใช้ Gizmo คอนโทรลจำก
มือถือ เลือกเพลง เลือกอัลบัม เลือกศิลปิน 

จำกที่ไหนในบ้ำนก็ได้ สะดวกดำยอย่ำงไม่                                           
น่ำเชือ่ สดุยอดเมือ่ทัง้บ้ำนมเีพลง Digital File 
ดีๆได้ฟังกัน ทุกเวลำ ไม่ต้องคอยยกคอมฯมำ
ต่อ ไม่ต้องแยกคอมฯ แยกไฟล์ แยกฮำร์ดดิสค์ 
ให้ซ�้ำซ้อนเสียเวลำและส้ินเปลือง เพรำะกำร
เซ็ทอัพแบบนี้ เรำตั้งคอมฯเป็นศูนย์กลำงไฟล์
มีเดียต่ำงๆไว้แค่เครื่องเดียว จุดเดียวเท่ำนั้น
เองครับ

เป็นไงครับ “Trick & Trick” ฉบับนี้ เรำ
จะเห็นว่ำ เมื่อควำมบันเทิงก้ำวเข้ำสู่ยุคดิจิทัล
กันเต็มตัวแล้ว ควำมสะดวกในกำรใช้ชีวิตของ
เรำก็มีมำกขึ้นอย่ำงไม่น่ำเชื่อ แถมสิ่งที่ดีมำก
ที่สุดก็คือ มันเป็นยุคที่นอกจำกจะง่ำย, เร็ว 
และสะดวกแล้ว คุณภำพเสียงในยุคนี้ก็ดีขึ้น
มำกกวำ่ยุคไหนๆครับ

แล้วคุณจะไม่ลองขยับเข้ำมำดูมำลองกัน
หน่อยหรือครับ?
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สําหรับครั้งนี้ผมมีแผ่นเสียงดีท่ีน่าหามา
รับฟัง แนะน�าสู ่ท่านทั้งหลายอีกเช่น

เคย เป็นอัลบัมชุดที่แม้มิได้โด่งดังลือ
ลั่นอะไรในบ้านเรานัก แต่ที่ต้อง
ขอหยิบจับมาเล่าสู่กันก็เนื่อง
เพราะเป็นอัลบัมที่ตัวผลงาน
ผ่านการจัดท�าเป็นอย่าง
ดี ทั้งยังมีคอนเส็พท์ของ
แต่ละบทเพลงที่ก�าหนดไว้
อย่างเข้าท่าเข้าทาง หน�าซ�า้
คุณภาพเสียงที่รับฟังก็เข้า
ขั้นออดิโอไฟล์ เก็บสะสมไว้
โชว์สมรรถนะเสียงได้ไม่อาย
ใครในปฐพ ีนอกจากนีท้ีส่�าคญั
นี่คือหนึ่งในอัลบัม “Records to 
Die For” ของ Stereophile Maga-
zine เชียวนะครับ...จะบอกให้

...สมควรเสาะหามารับฟังและสะสมไว้

เ ส น่ ห า อ ะ น า ล็ อ ก

มีอยู่ประโยคหนึ่งที่เธอเคยพูดไว้ก่อนเสียชีวิต                                            
“I like writing all kinds of music.” - ฉัน            
ชื่นชอบในการเขียนดนตรีทุกๆชนิดทุกๆ
ประเภท นี่แสดงถึงสปิริตในจิตวิญญาณของ
การเป็นนักประพันธ์โดยแท้ ที่ไม่เก่ียงหรือ
เลือกในส่ิงที่จะต้องท�าเพื่อให้ผลงานที่จัดท�า
นั้นสมบูรณ์ในตัวเองอย่างไม่ล�าเอียงไปตาม
ความชอบ-ไม่ชอบของตวัเองอย่างเป็นส่วนตวั

Madeleine Dring ก�าเนดิในครอบครวัทีม่ี
ทั้งพ่อและแม่เป็นนักดนตรี เธอจึงมีพรสวรรค์
ในด้านนี้ เมื่ออายุได้ 10 ปีก็ได้เข้าศึกษาใน 
The Royal College of Music และฉายแวว 
“เอาด”ี จนได้ทนุการศกึษาด้านการเล่นไวโอลนิ 
Madeleine ศึกษาการดนตรีอยู่ใน The Royal 
College of Music จนกระทัง่ก้าวขึน้ไปสูร่ะดบั 
Senior-Level และได้ประพันธ์งานดนตรี                                               
ไว้พอสมควร ทั้งในด้านของ Drama, Theatre 
และ Music เธอได้สมรสกับ Roger Lord 
นักเป่าเครื่องดนตรีโอโบ (Oboist) ในวัย             
24 ปี และมทีายาทเป็นบตุรชายเพยีงคนเดยีวที่
ลืมตาออกมาดูโลกกว้างในปีค.ศ.1950

และก็อย่างที่ผมได้บอกเล่าไว้ตอนต้น
ว่า คอนเส็พท์ของบทเพลงทั้งหมดในอัลบัม
นี้ล้วนได้ก�าหนดไว้อย่างดี โดยที่ขอให้ท่าน             
ได้อ่านรายชื่อเพลงในอัลบัมนี้ ดังต่อไปนี้ดูซิ               
ครับ :- 1. In The Pink, 2. Hallelujah Red,             
3. Brown & Out, 4. Hello Yellow, 5. Saxy 
Blue, 6. Teal For Two, 7. Mauve Mood และ 
8. Lime Clash อันจะเห็นได้ว่าชื่อเพลง 1-5 
นั้นมีค�าภาษาอังกฤษที่บ่งบอกถึงสีสันต่างๆ
อยู่ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น Pink - Red - Brown 
- Yellow และ Blue  

ใช่แล้วครับ แต่ละเพลงนั้นมีที่มาของการ
ประพันธ์อันบรรยายถึงความเกี่ยวพันของ
สีสันต่างๆซะเป็นส่วนใหญ่ครับ น่าเสียดายที่
คอลมัน์นีพ้มิพ์เป็นแบบหนึง่ส ีไม่อย่างนัน้ท่าน
ทัง้หลายจะเหน็ภาพหน้าปกแผ่นเสยีงชดุนี ้ดทูี่
หน้าต่างกระจกของตัวอาคารสีขาวในภาพวาด
จะเป็นสีสัน - แดง - ส้ม - ฟ้า - ชมพู และ
น�้าตาล ตรงตามคอนเส็พท์ของอัลบัม ดูแล้ว
ลึกซึ้งมาก ซึ่งที่มาของปกอัลบัมนั้นต้นฉบับ
เป็นภาพวาดสีน�้าฝีมือของ Robert Jackson 
และมาจัดท�ากราฟฟิคอีกครั้งที่ KM Records 
อันเป็นสถานที่ที่ท�าการตัดแผ่นอัลบัมนี้ด้วย 

จริงๆแล้วอัลบัมนี้มีผลงานการประพันธ์
ใน 2 ชิ้นงานดนตรีบรรจุอยู่ โดยมี Shades 
Of Dring ทั้ง 5 เพลงเป็นบทน�าหรือธีมหลัก 

LP 
ที่ ค ว ร ห า ม า เ ปิ ด ฟั ง 

[4]

ในคอลเล็คชันไหมล่ะขอรับ พณฯท่าน.... 
“Shades Of Dring” คือชื่อของอัลบัมที่ผม

หยิบจับมาแนะน�ากันในครั้งนี้ อันมี 
Madeleine Dring (1923-1977) 

เป็นผูป้ระพนัธ์ผลงานเพลง ทีม่ี
อยู่ด้วยกัน 8 เพลงในอัลบัม 
โดยปีค.ศ.ในวงเลบ็นัน้ นัน่ก็
คือปีชาตะและปีมรณะของ
เธอ...ใช่แล้วครับ Mad-
eleine Dring เธอได้เสีย
ชีวิตไปนานแล้ว ฝากไว้แต่
ผลงานเพลงอันน่าฟัง

Madeleine Dring เป็น
ชาวอังกฤษแต่ก�าเนิด แถบ

ละแวก Raleigh Road ใน Harrin-
gay เธอศกึษาทัง้การร้องและเล่นดนตรี 

ก่อนที่จะผันมาเอาดีด้านการประพันธ์เพลง 
เปียนโนและไวโอลนิคอืเครือ่งดนตรทีีเ่ธอถนดั 
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และ Pastel Panache อีก 3 เพลงเป็นบท       
ส่งท้าย โดยที่ต้นฉบับผลงาน Shades Of 
Dring นั้นถูกแต่งขึ้นในชื่อของ Colour Suite 
for Piano ซึ่งเป็นหนึ่งในผลงานการประพันธ์
อนัเป็นทีรู่จ้กักนัดขีอง Madeleine ส่วน Pastel 
Panache นั้นต้นฉบับผลงานถูกแต่งขึ้นในชื่อ
ของ Three Dances for Piano 

ต ่อมา Lennie Niehaus ผู ้ เป ็นทั้ง           
นักประพันธ์, นักเรียบเรียงดนตรี และมือ
เป่าแซ็กโซโฟนชาวอเมริกันได้หยิบจับผลงาน                                                   
ทั้ง 2 ชิ้นดังกล ่าวของ Madeleine มา
เรียบเรียงดนตรีใหม่ให้เหมาะสมลงตัวใน
แบบฉบับ Quintet Jazz ส�าหรับการบรรเลง
ร่วมกันจากเครื่องดนตรี 4-5 ชิ้นอันมี Piano, 
Bass, Drums และเครื่องเป่าลมอย่าง Alto 
Sax และ Flute 

ถ้าหากคุณเป็นแฟนดาราดังอย่าง Clint 
Eastwood ก็ต้องคุ้นตากับ Lennie Niehaus 
ที่เคยท�าหน้าที่ Arrange และ Compose             
ให้กับ Motion Pictures หลายต่อหลายเร่ือง   
ของฮอลีย์วูด โดยเฉพาะแนวลูกทุ่งคาวบอย     
ตะวันตกที่มักหนีไม่พ้นนิยมให้ Clint East-
wood เป็นพระเอก Lennie ยงัได้เคยร่วมเป่า        
แซก็โซโฟนอยูใ่นวงบกิแบนด์ของ Stan Kenton 
ด้วย เขาจึงนับเป็นศิลปินผู้ช�่าชองในด้านของ
ดนตรีแจสส์

Lennie หยิบจับ Shades Of Dring และ 
Pastel Panache มาเรียบเรียงดนตรีใหม่ ใส่
ความเป็นดนตรีแจสส์เข้าไป โดยยังไม่ทิ้งหรือ
ละเลยในกลิน่อายของความเป็นชิน้งานดนตรี
ในแนวคลาสสิกเช่นต้นฉบับดั้งเดิม ดูได้จาก
การใช้ค�าว่า “Chamber Jazz” ก�ากับไว้บน
ปกผลงานอัลบัมชุดนี้ อันมี Earl H. Kaplan, 
Lance Bowling และ Leigh Ann Kaplan 
ร่วมกันเป็นโพรดิวเซอร์ 

ผมเองได้อัลบัมแผ่นนี้มา ด้วยว่าไปพบ
เจอโดยบงัเอญิในร้านของคณุอนพุงษ์ บนห้าง 
พันธุ์ทิพย์ 2 ชั้น 7 อันถือเป็นแหล่งจ�าหน่าย
แผ่นเสยีงมอื 2 แหล่งใหญ่แห่งหนึง่ในกทม. ที่
ผู้คนในวงการ the second hand favorites 
เป็นต้องร้องอ๋อ... เพราะก่อนทีจ่ะผนัตวัมาเป็น 
“เจ้ามอื” จ�าหน่ายแผ่นเสยีงมอื 2 คณุพงษ์แกเปิด
เป็นร้านขายเครื่องเสียงมือ 2 บนชั้น 6 ของ
ห้างพันธุ์ทิพย์ 2 มาแล้วร่วมสิบปี จึงมีลูกค้า
เป็นขาประจ�าอยู่พอสมควร พอขยับขยายมา
ขายแผ่นเสียงและแผ่นซีดีมือ 2 ก็เลยเหมาะ
เหม็งเข้าไปใหญ่ กลายเป็นหนึ่งที่หมายส�าคัญ

ในการเสาะหา “แผ่น” ดีๆที่อาจหลง-หลุดมา
จากการเปลี่ยนมือเจ้าของ...

อ้าว... บอกเล่าพอหอมปากหอมคอ เดี๋ยว
จะกลายเป็นเขียนแนะน�าร้านไป มิใช่เล่า
ความเร่ืองแผ่นเสียงกัน... Earl H. Kaplan           
ได้เขียนบรรยายไว้ในหน้ากลางบนปกแผ่น
เสียงที่จัดท�าเป็นแบบ Gatefold อย่างดีที่
บ้านเรามักเรียกกันว่า “ปกเปิด” ถึงความ
ไม่ธรรมดาของการจัดท�าอัลบัมชุดนี้ โดยที่
ข้ันตอนของการบันทึกเสียงนั้น นอกจาก
จะไม่มีการใช้อุปกรณ์ปรับแต่งใดๆไปต่อคั่น
ระหว่างไมโครโฟนกับ Mixing Console แล้ว 
ยังท�าการมิกซิ่ง (Mixing) กันสดๆ ณ ขณะ
เวลาทีน่กัดนตรกี�าลงัเล่น-บรรเลงกันจรงิๆใน
สตวิดโิอบนัทกึเสยีง มใิช่มา Overdubbed อดั
ทับซ�้ากันในภายหลัง ท�าให้การรับฟังอัลบัมชุด
นีอ้ิม่เอมไปด้วยบรรยากาศการแสดงดนตรอีนั
เตม็ทีใ่นฝีมอื อกีทัง้การมกิซ์เสยีงนัน้ยงักระท�า
ลงสู ่มาสเตอร์เทปแบบ 2-Track โดยตรง
ด้วยความเรว็การเดนิสายเทปที ่30 นิว้ต่อวนิาที 

...หายห่วงเรือ่งรายละเอยีดเสียง รวมทัง้ไดนามคิ-
ความฉับพลัน

วันที่ท�าการบันทึกผลงานอยู่ในช่วง 9 -10 
กันยายน 1981 ซึ่งในส่วนสถานที่บันทึกเสียง
นั้นก็คือ Evergreen Recording Studios ใน 
Burbank, California โดยมี Rick Riccio 
ท�าหน้าที่เป็นเอ็นจิเนียร์ และแม้จะผ่านงาน                                                      
การบนัทกึเสยีงมามากมาย ทว่านีค่อืประสบการณ์ 
“ครัง้แรก” ของการบนัทกึเสียงตรงลงสู่อะนาล็อก
เทปแบบ 2-แทรค็ของส�านกั Evergreen โดยมี
สงักดั Cambria Records เป็นเจ้าของลขิสทิธิ์
การจัดท�าอัลบัมชุดนี้ ภายใต้รหัสก�ากับผลงาน
หมายเลข “C-1016”

ทนีีก้ม็าถงึเรือ่งของอรรถรสและสรรพคณุ
ของแต่ละเพลงที่ได้รับฟังกันบ้างล่ะ เริ่มจาก
เพลงแรก - In The Pink:- ท่วงท�านองเรงิร่า      
ใช้ฟลุทเป็นพระเอกในการบอกเล่าเรื่องราว        
ต่อมาเพลงที ่2 - Hallelujah Red:- ชือ่เพลง
ก็บ่งบอกถึงอารมณ์สนุกสนาน นอกจากจะ
ใช้เปียนโนเป็นตัวเอกด�าเนินเรื่องราว ยัง         
ใช้เคร่ืองเป่าอย่างแซ็กโซโฟนเข้ามาเป็นตัว
เสริมในการเดินท่วงท�านอง ในเพลงนี้ใครที่
ชอบลลีาการเล่นเบสส์ยนื (อะคสูตคิ เบสส์) จะ
ถกูใจมากกบัฝีมือของ Ray Brown ถดัมาในเพลง
ที ่3 - Brown & Out:- ใช้ฟลุทเป็นพระเอกใน
การด�าเนินเรื่องราวหลัก เสริมทัพด้วยเสียง
เปียนโนอันอ่อนโยนทว่าเด็ดขาดจากฝีมือของ 

Leigh Kaplan แต่อยากให้ตั้งใจฟังลีลาการ
เล่นกลองของ Shelly Manne ที่โชว์ทักษะ         
ได้แพรวพราว ทั้งสนุกและมันมาก 

มาต่อกันที่เพลงที่ 4 - Hello Yellow 
:- ครานี้ใช้ทั้งฟลุทและเบสส์ยืนเป็นตัวเด่น 
ในขณะที่เสียงเปียนโนเป็นตัวเดินท�านอง ขอ 
ให้ฟังปลายเสียงฉาบใหญ่ (Cymbal) ให้ความ 
พละพลิ้วมาก ทั้งยังทอดยาวไกลเป็นละออง
เสียงอณูละเอียดของมวลบรรยากาศ ส�าหรับ
ในเพลงที่ 5 - Saxy Blue:- ขอบอกว่า น่าฟัง       
มาก โดยใช้แซ็กโซโฟนมาเป็นตัวบอกเล่าใน
สไตล์เซ็กซีย์ทีเดียวเชียวละ แต่ให้บรรยากาศ
ฟังสบายๆไม่สวิงสวาย และใช้เปียนโนเล่น
เป็นตัวเสริม 

ส่วนอีก 3 เพลงที่เหลืออันได้แก่ Teal For 
Two, Mauve Mood และ Lime Clash นั้น     
ใช้ Piano, flute, bass และ drums ผลดักนัเป็น
ตัวบอกเล่าเรื่องราว ไม่มีเสียงแซกโซโฟนเล่น
เป็นตวัเอกหรอืสอดแทรก ให้บรรยากาศสนกุๆ
ฟังสบายๆ บอกกันตรงๆว่า ฟังอัลบัมชุดนี้
ช่วงฝนก�าลังตกพร�าๆ หรือหลังฝนตกใหม่ๆ 
อากาศก�าลังชุ่มฉ�่า รับรองว่าได้บรรยากาศ
ที่เหมาะมากๆ สืบเนื่องจากคุณภาพการ
บันทึกเสียงที่ดีมาก ท�าให้ได้สภาพเสียงที่เปิด
โปร่ง อบอวลด้วยมวลอากาศ (airy) พร้อมด้วย
รายละเอียด-ยิบย่อยในเสียงดนตรี เสียงนิ้วที่
พรมไล่ไปบนคีย์บอร์ดให้ทั้งไดนามิคและพลัง
ในยามกดแป้นกระแทกกระทั้น รวมทั้งความ
กงัวาน-ทอดยาวไกลของปลายหางเสยีง... โอ้ว!                                                   
ช่างละม้ายคณุลกัษณ์ทางเสยีงทีร่บัฟังจากระบบ
การตดัแผ่นในแบบสปีด 45 อย่างไงอย่างงั้น 

...ลองหามาฟังเถอะครับ แล้วจะติดใจ หยิบ
มาฟังได้บ่อยๆยามที่ต ้องการห้วงอารมณ์     
ผ่อนคลาย

อ้าว...เกือบจะลืมบอกถึงนักดนตรีฝีมือดี
ทัง้ 5 ทีม่าร่วมเล่น-บรรเลงไว้ในอลับมัชดุนี ้อนั
มี Leigh Kaplan เล่นเปียนโน; Ray Brown 
เล่นอะคสูตคิ เบสส์; Shelly Manne เล่นกลอง
ชุด; Bud Shank และ Bill Perkins เป่าฟลุท
และ Alto Saxophone ครับ ■ มงคล

หมายเหตุ: ร้านคุณอนุพงษ์ บนชั้น 7 ห้างพันธุ์ทิพย์ 2 

ชื่อว่า MP AUDIO โทร 086-379-3240
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E q u i p m e n t Review ■

   
‘หมง มัลติแทร็ค’

Supra EFF-IXLR
B a l a n c e d  I n t e r c o n n e c t  C a b l e  S e t
“ ม หั ศ จ ร ร ย์ ใ น ค ว า ม คุ้ ม ค่ า ”

ความเป็นของ EFF-IXLR

T
ommy Jenving เป็นท้ังผู้ก่อต้ัง และด�ำรงต�ำแหน่ง 
CEO ของ Supra Cables มำตลอด 36 ปีที่ล่วงมำ 
(ก่อตัง้ขึน้ในปีค.ศ.1976) ทว่ำเขำได้ถงึแก่กรรมลงเมือ่
ช่วงปลำยปีท่ีผ่ำนมำ (November 10th, 2011) ด้วยวยั

เพยีง 67 ปี อนัเป็นทีน่่ำเสยีดำยในฝีมือและประสบกำรณ์ที่
ตัวเขำได้มุ่งมั่นและวำงรำกฐำนควำมเป็น “no nonsense 
design” products ให้กบั Supra Cables จนเป็นทีย่อมรบั
ในควำมคุ้มค่ำต่อรำคำอย่ำงมำกของสำยสัญญำณระดับ

ไฮ-เอ็นด์ ...จึงขอไว้อำลัยแด่ Tommy Jenving ณ ที่นี้
ด้วยครับ

EFF-IXLR นั้นจริงๆแล้วแทบไม่มีอะไรใน “โครงสร้ำง” 
ที่แตกต่ำงจำก EFF-ISL อันเป็นหนึ่งในสำยน�ำสัญญำณ
เสียงทีด่ทีีสุ่ด และได้รบัควำมยกย่อง-ชืน่ชมมำกทีสุ่ด ทัง้ยงั
เคยขำยดีสุดๆของ Supra อีกด้วย (ก่อนที่จะมี “SWORD 
Series ออกมำจ�ำหนำ่ยแทนที่ในฐำนะควำมเป็น flagship 
ตวัใหม่ล่ำสดุของ Supra Cables ในปัจจบุนั) เพยีงแต่ได้รบั
กำรติดตั้งหัวแจ็คเสียบ SWIFT XLR ของ Supra Cables 
ซึ่งเป็น Connectors แบบ Balanced (XLR) เขำ้ไปแทนที่
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หัวแจ็คเสียบ PPSL RCA แบบ Unbalanced (RCA) ของ 
Supra Cables ส�ำหรับรุ่น EFF-ISL เท่ำนั้นเอง 

จึงพูดได้ว่ำ EFF-IXLR และ EFF-ISL ล้วนใช้พื้นฐำน
บนสำยน�ำสัญญำณรุ่น EFF-I เหมือนกัน โดยที่ EFF-I นั้น
ใช้เทคโนโลยใีนกำรน�ำ-พำสญัญำณเสยีงท่ี “เหนอืชัน้” กว่ำ
สำยน�ำสัญญำณทั่วไป เน้นให้มีค่ำคำปำซิแตนซ์ที่ต�่ำมำกๆ 
(เพียงแค่ 77 พิโคฟำรัดต่อเมตรเท่ำนั้น) ผ่ำนกำรคิด
ค�ำนวณอย่ำงรอบคอบในทกุขัน้ตอน เฉพำะอย่ำงยิง่ในเรือ่ง
ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงของตัวน�ำสัญญำณ ที่ถูกวิเครำะห์
วิจัยแล้ววำ่เหมำะสมกับกำรน�ำ-พำสัญญำณเสียงในทุกช่วง
ย่ำนควำมถี่ที่มีควำมละเอียดอ่อนมำกๆนั้นให้ “ไหลผ่ำน” 
ไปได้อย่ำงสะดวกและครบถ้วนโดยไม่ถูกหน่วง หรือกักกั้น   
ไว้จำกสภำพ skin-effect โดยถูกออกแบบให้เหมำะสมกับ
กำรส่งผ่ำนสัญญำณเสียงอะนำล็อก (analogue audio 
signal) อย่ำงโดยเฉพำะเจำะจง 

ไม่ว่ำจะเป็นจำกแหล่งสัญญำณต่ำงๆ (อำทิ SACD, 
CD, TUNER, TAPE, DVD, etc) ตรงไปยังปรีแอมป์ หรือ                                                     
อินติเกรตเตด แอมป์ หรือจะใช้เช่ือมต่อกำรท�ำงำน             
ระหว่ำงปรีแอมป์กับเพำเวอร์-แอมป์ ก็ใช้ได้ดีไม่แพ้กัน 
ภำยใน EFF-I แต่ละเส้นจะประกอบด้วย tube-shaped 
conductors จ�ำนวน 2 ท่อ ส�ำหรับกำรน�ำ-พำสัญญำณขั้ว
บวก-ขั้วลบ (ท�ำให้ EFF-I เหมำะเจำะที่จะน�ำไปใช้งำนได้ทั้ง
สำยน�ำสัญญำณในแบบ Balanced ส�ำหรับรุ่น EFF-IXLR 
และแบบ Unbalanced ส�ำหรบัรุน่ EFF-ISL เพยีงแต่เลอืก
รูปแบบขั้วเสียบต่อที่จะใช้เท่ำน้ัน) ซ่ึงแต่ละท่อตัวน�ำจะมี
แผ่นฟอยล์ท�ำจำกอะลมูเินยีมพนัอยูโ่ดยรอบ ท�ำหน้ำทีเ่ป็น
ฉำกกัน้หรอื Screen เพือ่ป้องกนัสภำพ EMI อย่ำงแยกขำด

จำกกนัเป็นอสิระ และจะถกูต่อลงกรำวนด์ทีป่ลำยสำยตวัน�ำ
เพียงดำ้นเดียว ในลักษณะ semi-balanced connection 
configuration แล้วหุ้มห่อเปลือกชั้นนอกของตัวสำยน�ำ
สัญญำณด้วย PVC ที่อ่อนนุ่ม และยืดหยุ่นตัวได้สูง 

Tommy Jenving ได้ระบุไว้ถึงสิ่งที่เรียกวำ่ Equalized 
Frequency Flow technique หรือ EFF (อันเป็นที่มำ
ของช่ือรุ่น) ว่ำเป็นเทคนิคพิเศษที่เขำได้คิดค้นและพัฒนำ
ขึ้นเพื่อใช้ส�ำหรับสำยสัญญำณเสียงโดยเฉพำะให้ได้มำซึ่ง
ระดับค่ำ Capacitance ที่ต�่ำมำกๆ กำรกักเก็บสัญญำณ
ในควำมถ่ีต่ำงๆตลอดทั้งช่วงย่ำนจึงไม่เกิดขึ้นในสำยตัวน�ำ                                       
ในขณะเดียวกันก็เน้นค่ำ Velocity Factor ที่สูงมำกๆ 
ท�ำให้กำรเดินทำงสัญญำณเล็กๆน้อยๆในเนื้อตัวน�ำสำย
สัญญำณไม่ถูก “หน่วง-รั้ง” จนกลืนหำยไปในสำยธำรของ
สัญญำณเสียงอันหลำกหลำยระดับควำมดัง รวมไปถึงกำร
ใช้ขนำดของสำยตัวน�ำที่พอเหมำะพอเจำะกับกำรน�ำพำ
สัญญำณในทุกๆช่วงควำมถ่ีเสียงไปได้อย่ำงครบถ้วนโดย
พร้อมเพรียงกัน

Tommy Jenving ยงัระบดุ้วยว่ำ EFF-I นัน้ใช้วสัดตุวัน�ำ
ทองแดงบริสุทธ์ิ (OFC) ที่ผ่ำนกำรชุบเคลือบผิวภำยนอก    
ไว้ด้วยเงินบริสุทธิ์ อย่ำงที่เรียกว่ำ Silver-Plated เพื่อ
ให้ “ช่วยเสริม” หรือ “ยกระดับ” (Enhance) คุณสมบัติใน
กำรน�ำ-พำช่วงย่ำนควำมถ่ีสูงๆโดยเฉพำะ ตัวน�ำทองแดง
บริสุทธิ์ที่ใช้มีขนำดหน้ำตัด (เส้นผ่ำศูนย์กลำง) เท่ำกับ 
0.75 ตำรำงมิลลิเมตร โดยมีโครงสร้ำงภำยในเป็นแบบ 
tube-shaped conductors ซึ่งใช้ตัวน�ำทองแดงบริสุทธิ์
พนัรอบแกนกลำงทีเ่ป็นท่อพลำสตคิกลวงท�ำจำกวสัด ุโพลย์ี-                                                         
เอทไทย์ลีน (polyethylene: PE) ที่มีผนังท่อหนำ 0.20 
มิลลิเมตร เพื่อให้กำรน�ำ-พำสัญญำณเสียงในทุกช่วงย่ำน
ควำมถี่ “ไหลผำ่น” ไปได้อย่ำงสะดวก รวดเร็วและครบถ้วน

สมรรถนะที่ได้รับฟัง

สัมผัสชัดได้ถึงสภำพสรรพเสียงที่มี “ลมหำยใจ” - เป็น
เสียงที่มีชีวิตชีวำ ให้ควำมมีตัวตน รวมทั้งควำมเปิดโปร่ง
เป็นอย่ำงมำก จนสำมำรถรับฟังได้ถึงรำยละเอียดเสียง
เลก็ๆน้อยๆ ทีแ่ม้เป็นเสยีงสอดแทรกอนัแผ่วเบำกส็ำมำรถ
ปรำกฏ “ลอยเด่น” ออกมำอย่ำงถนัดชัดเจน ทั้งยังอบอวล
ด้วย “สภำพบรรยำกำศเสียง” อนัน่ำจะเป็นผลมำจำกระดบั
ค่ำคำปำซแิตนซ์ทีต่�ำ่มำกๆ ท�ำให้กำรกักเก็บสัญญำณในช่วง
ย่ำนควำมถ่ีใดๆที่ EFF-IXLR ก�ำลังน�ำ-พำสัญญำณไปใน
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สำยตัวน�ำนั้นไม่เกิดขึ้น 
ในขณะเดียวกันก็เน้นค่ำ Velocity Factor ที่สูงมำกๆ

ท�ำให้กำรเดินทำงสัญญำณเล็กๆน้อยๆในเนื้อตัวน�ำไม่
ถูกหน่วงจนกลืนหำยไปในสำยธำรของสัญญำณเสียงอัน                     
หลำกหลำยระดับควำมดัง ควำมเป็นธรรมชำติของสรรพ
เสียงที่ได้รับฟังจึงเป็นไปอย่ำงสมจริง ไม่ปรำกฏอำกำร   
ล�้ำหน้ำ-ล�้ำเส้น โดดเด่นเกินจริงของสัญญำณเสียงใดๆ                                                    
สุ้มเสียงโดยรวมให้ควำมหวำนละมุน นวลนุ่ม อวบอิ่ม               
ฉ�่ำเย็น ทว่ำฉับไว ไม่แช่มช้อย เชื่องช้ำ ไร้ซึ่งควำม
กระด้ำง ระคำยหู แม้จะรับฟังจำกแผ่นซีดีที่ผลิตขึ้นมำ                                                              
ไม่ได้มำตรฐำนนัก ก็ยังสำมำรถรักษำรำยละเอียดเสียง
ต่ำงๆในสัญญำณต้นฉบับไว้อย่ำงดี มีควำมชัดเจนของ
ทรำนเชียนท์ ให้ควำมกังวำน ทอดยำวของปลำยหำงเสียง 
รวมถึงควำมฉับพลันทันใดที่เยี่ยมยอด เสียงแต่ละเสียงมี  
น�้ำหนัก ไม่เบำโหวงเหวง ลอยเวิ้งวำ้ง 

ควำมผุดโผล่ของเสียงแต่ละเสียงนั้นเด่นชัด และ       
ให้ควำมลอยตัว กลมมน มีควำมเป็นตัวเป็นตนของเสียงที่
เข้มข้น ระบทุศิทำงทีม่ำหรอืต�ำแหน่งแห่งทีข่องเสยีงแต่ละ
เสยีงได้แน่นอน ชดัเจน ช่วงย่ำนเสยีงต�ำ่จะฉบัไวในท่วงท่ำ 
ให้น�ำ้หนกัเบสส์ทีใ่หญ่ ทรงพลัง กระแทกกระทัน้ หนกัแน่น
และแผ่บำนออก ไม่หุบห่อตวั สำมำรถตอบสนองลงไปลึกถึง
ก้นบึง้ และเป่ียมด้วยรำยละเอยีดในทกุช่วงจังหวะ ช่วงย่ำน
เสียงกลำงจะอุดมด้วยรำยละเอียดสอดแทรก ผุดโผล่ และ
กระจำยตัวอย่ำงมีอำณำบริเวณ พร้อมด้วยควำมอบอวล
ของมวลบรรยำกำศ ช่วงย่ำนเสียงสูงจะพละพลิ้วและขยำย
ไปไกลจนสุดกู่ โดยไม่มีอำกำรหดห้วน หรืออัดอั้น

ในด้ำนกำรรับรู้จินตภำพ (Image) และสภำพเวทีเสียง 
(Soundstage) นั้นขอเน้นว่ำ “ตรำตรึงใจมำก” ทั้งในดำ้น
ควำมกว้ำง ที่แผ่กว้ำงมำกอย่ำงโอฬำร จนสัมผัสได้ถึง
สภำพกำรโอบล้อมของเสียง (Checkfield: A View From 
The Edge สังกัด American Gramophone หมำยเลข
แผ่น AGCD790, Enya: Shepherd Moon สังกัด WEA 
หมำยเลขแผ่น 9031-75572-2) ควำมลึก ที่ถอยลึกเข้ำไป
จนเลยต�ำแหน่งตัง้วำงระบบล�ำโพง แยกแยะแถว-ชัน้ของวง
ดนตรีออร์เคสตรำที่รับฟังได้อย่ำงน่ำทึ่ง (Pomp & Pizazz 
สังกัด Telarc หมำยเลขแผ่น CD-80122, John Williams: 
Summon The Heros สงักดั Sony Classic หมำยเลขแผ่น 
SK62592) ควำมสูง รับรู้ได้ว่ำนักร้องนั้นยืนร้องอย่ำงสง่ำ
ผ่ำเผย มิใช่คู้ตัวหรือก้มหัวลงมำร้องจ่อปำกกับไมโครโฟน 

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



สำมำรถบ่งบอกถึงเสียงที่ลอยตัวสูงข้ึนเหนือระดับตัว         
ตูล้�ำโพง (The Clarity Collection สงักดั Clarity Recording 
หมำยเลขแผ่น CCD-1010, Jazz Sampler Vol.1 สังกัด 
Chesky Records หมำยเลขแผ่น JD37)

แม้ในสรรพเสียงที่เกิดขึ้นซ้อน-แทรกพร้อมๆกัน ก็
ยังสำมำรถจับต�ำแหน่งของแต่ละเสียงน้ันได้คงที่ ไม่ถูก    
เบียดบัง หรือกลบกลืนจนเลือนหำย (จมกลืน) ไป อัน     
สบืเนือ่งมำจำกระดบัของ Noise Floor ในสญัญำณเสยีงนัน้
ต�่ำลง จนไร้ซึ่งกำรถูกรบกวนจำกสภำพคลื่นแม่เหล็กไฟฟำ้
รบกวน (EMI หรือ Electro-Magnetic Interference) ด้วย
เทคนิคกำรสกรีนห่อหุ้ม-ปกป้องตัวสำยสัญญำณโดยรอบ
ตลอดควำมยำวสำยสัญญำณ แต่เช่ือมต่อกับกรำวน์ด
เพียงด้ำนเดียว ท�ำให้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำไม่ไหลหมุนเวียน                                                           
วกวน ก่อควำมรบกวนต่อสัญญำณเสียงในเนื้อสำย 
ตัวน�ำ รวมทั้งกำรใช้โครงสร้ำงสำยตัวน�ำแบบ Balanced 
Connection Configuration จงึสำมำรถเปิดเร่งระดบัควำม
ดังเสียงที่รับฟังอยู่นั้นได้มำกข้ึน-มำกข้ึน โดยที่มิได้รู้สึก
อึดอัดร�ำคำญหรือหนวกหูแต่อย่ำงใด และยังคงไว้ซึ่งควำม
ชัดเจน สดใส 

EFF-IXLR ส่งมอบควำมกลมกลึงในด้ำนของน�้ำเสียง 
รวมทัง้ “ควำมเตม็อิม่”, “ควำมกลมกลงึ”, “ควำมมทีรวดทรง
เป็น 3 มติ”ิ ของสรรพเสยีงให้เรำ-ท่ำนได้สมัผสั ยิง่ได้ปล่อย
ใจรบัควำมเพลดิเพลนิไปเรือ่ยๆ กจ็ะยิง่พบควำมน่ำเสน่หำ
ในน�้ำเสียงที่ EFF-IXLR ถ่ำยทอดออกมำ เป็นลักษณะ
เสียงที่ให้ “ควำมหนำ” ในตัวตนของเสียงอย่ำงเป็น 3 มิติ 
แบบเดยีวกบัทีเ่รำ-ท่ำนจะรบัรูไ้ด้เมือ่รบัฟังกำรแสดงดนตรี
จริงๆ มันมิใช่เสียงอวบอ้วน ที่เนื้อหนั่นหนำ ทว่ำเป็น
ลกัษณะเสยีงทีม่ ี“วญิญำณ” เสรมิแทรกอยูใ่นทกุตวัตนของ
สรรพเสยีงทีร่บัฟัง แต่ละเสยีงนัน้ผดุโผล่อย่ำงลอยล่องออก
มำจำกตรงนัน้ตรงนีอ้ย่ำงมอีำณำบรเิวณทีแ่น่ชดั แจ่มแจ้ง 
และแผ่กว้ำงอย่ำงเป็นปรมิณฑล มช่ีองว่ำงเป็นมวลอำกำศ
ลอยตัวอบอวล แทรกอยู่ระหว่ำงแต่ละต�ำแหน่งเสียงดนตรี 

บอกกันตรงๆครับ ยิ่งได้ฟัง ก็ยิ่งนึกอยำกหยิบจับ
แผ่นโน้นแผ่นนี้มำเปิดฟังต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ดูซิว่ำแผ่น
ที่เคยฟังจนคุ้นชินนั้นจะได้ยินอะไรที่แตกต่ำงไปจำกท่ีเคย            
รับรู้อยู่บ้ำง ซึ่งก็พบว่ำ หลำยแผ่นทีเดียวที่มีเสียงแทรก
ซ้อนเลก็ๆน้อยๆซ่อนตวัอยู ่แล้วกถ็กู EFF-IXLR น�ำออกมำ
เปิดเผย แม้กระทัง่กำรรบัฟังจำกแผ่นธรรมดำ ไม่ว่ำจะเป็น     
I Robot (The Alan Parson Project; Arista Records; 

ARCD8040), Touch (John Klemmer; MCA Records; 
MCAD-37152, Chronicle; Fantasy Records; FCD-
CCR2-2) กย็งัได้คณุลกัษณ์ทำงเสยีงทีม่มีติ ิมตีวัตน มห้ีวง
อำรมณ์ควำมรูส้กึของดนตร ีมคีวำมเป็นธรรมชำตขิองเสยีง
แต่ละเสียงที่บังเกิดขึ้นมำ อย่ำงมีชีวิตชีวำและลมหำยใจ 

อยำ่งเช่นในแผ่น I Robot ซึ่งจะมีสรรพเสียงหยุมหยิม
แทรกตัวเป็นรำยละเอียดเล็กๆน้อยๆอยู่มำกมำยในแต่ละ
ช่วงของเพลง (อำทิ เพลงที่ 7, 8 และ 10) หรือในแผ่น 
Touch เพลงที่ 5 จะได้ยินเสียงเหล็กสำมเหล่ียมเคำะ
เบำๆ และเสียงระฆังหลอดที่แผ่พละพล้ิว หวำนใส น่ำรัก
มำก ทรำนเชยีนของหวัฉำบทีฉ่บัไว-เสยีงลมพ่นในขณะเป่ำ  
แซ็กโซโฟนของ John Klemmer ในเพลงที่ 1 เป็นอะไรที่
น่ำทึง่มำกจรงิๆ แม้แต่กำรรบัฟังแผ่น Chronicle ของคณะ
ดนตรี CCR (Creedence Clearwater Revival) ที่ปกติฟัง
แล้วจะรู้สึกเจี๊ยวจ๊ำว สำกกร้ำน และเปิดฟังได้ระดับควำม
ดังเสียงไม่มำกนักนั้น กลับน่ำฟัง มีควำมละมุนละไม ใน
ระดับควำมดังเสียงที่มำกพอควรทีเดียว ด้วยควำมสัตย์จริง

ด้วยปัจจัยรำคำของ EFF-IXLR คู ่นี้ที่แทบไม่ต่ำง
ไปจำกสำยน�ำสัญญำณธรรมดำทั่วไป (อำจจะถูกมำกๆ
อยำ่ง  ไม่นำ่เชื่อเสียด้วยซ�้ำ) ดังนั้นไม่ว่ำคุณจะเป็นนักเล่น                                                            
เครือ่งเสยีงทัว่ไป หรอืได้ชือ่ว่ำเป็น “นกัฟัง” กระทัง่ถกูนบัถอื
ว่ำเป็น “เซียนหูทอง” ผมขอยืนยันว่ำ EFF-IXLR จะเป็นอีก
ผลิตภัณฑ์ที่คุณ “ต้องฟัง” แล้วจำรึกไว้ในประสบกำรณ์ 
เนื่องเพรำะ EFF-IXLR นั้นสมศักดิ์ศรียิ่งนักในสมรรถนะ
ทุกๆด้ำนที่จะถูกเก็บสะสมไว้เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ระดับ 
“อ้ำงอิง” ของคุณได้ตลอดไปนำนเท่ำนำน.....และก็ต้อง
ยอมรับกันตรงๆครับว่ำ มันยำกยิ่งนักที่จะบรรยำยควำม
รู้สึกทั้งหมดที่ได้รับจำกกำรรับฟัง EFF-IXLR ออกมำเป็น
ตัวอักษร ถ่ำยทอดให้คุณ-ท่ำนได้รับรู้อย่ำงครบถ้วนแบบ 
เดียวกับที่ผมสัมผัสได้จำกกำรรับฟังครั้งนี้จริงๆ

เรียกได้วำ่ “มหัศจรรย์” มำกๆจำกผลลัพธ์ที่ได้จำกกำร
รับฟัง เทียบกับรำคำที่จ่ำยออกไปส�ำหรับ EFF-IXLR คู่นี้ ที่
ได้พสิจูน์ชดั-ยนืยนัอกีครัง้ว่ำ แนวคดิของ Tommy Jenving 
แห่งส�ำนัก Supra Cables “Made in Sweden” ซึ่งมุ่งเน้น
ยึดหลักกำรท�ำให้สำยน�ำสัญญำณมีค่ำคำปำซิแตนซ์ที่ต�่ำ
ที่สุดนั้น เป็นสิ่งถูกต้อง และสำมำรถเห็นผลต่ำงทำงเสียง
ได้โดดเด่น จำกสำยน�ำสัญญำณที่แพงกวำ่นี้อีกเป็นเท่ำตัว
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I n - H o u s e Test ■

   
อธิวัฒน์

NAD PP 3i
D i g i t a l   P h o n o   P r e a m p l i f i e r

ในห้วงหลังๆนี้ นักเล่นเครื่องเสียงหลายต่อหลายคน
ก็เร่ิมยอมรับกันแล้วนะครับว่า แหล่งโพรแกรมหลักๆ
ที่ได้รับความนิยมกันในปัจจุบันนี้นั้น เน้นไปที่สอง
รูปแบบ แบบแรกคือดิจิทัล ก็คือการเล่นไฟล์ดิจิทัล

ผ่านคอมพิวเตอร์ ท่ีหลายๆคนเรียกกันว่า Computer 
Audiophile ซึ่ง NAD เองก็ได้เปิดเกมส์รุกกันตั้งแต่ต้นปีที่
ผ่านมาในเครือ่งกลุม่ DAC หลากหลายรุน่ทีเ่ปิดตวัไปอย่าง
ยิ่งใหญ่เมื่อไม่นานมานี้

ในอีกทางหนึ่ง ก็คือการเล่นแหล่งโพรแกรมทาง 
อะนาล็อก ซึ่งก็เป็นที่โปรดปรานและนิยมในหมู่นักเล่น
บ้านเรามากข้ึนเป็นพิเศษในช่วงหลังน้ีก็ว่าได้ ที่เรียกว่า
สงัคมนกัเล่นแผ่นเสยีงก�าลงัโตวนัโตคนืขึน้มามาก ไม่ว่าจะ
เป็นกลุม่ซอฟท์แวร์ เช่น แผ่นเสยีง ซึง่ได้รบัความนยิมมาก 
อย่างงานเครือ่งเสยีงทีผ่่านมากเ็ห็นได้ชดัเลย เพราะมร้ีาน
ออกงานขายแผ่นเสยีงกนัเป็นล�า่เป็นสนั แถมขายดบิขายดี                               
ผมเห็นนักเล่นแต่ละคนหยิบแผ่นเสียงมากอดแนบอกเอา
ไว้ขณะเลือกแผ่นอื่นๆต่อ ก็รู้สึกชื่นใจที่ความนิยมในแหล่ง
โพรแกรมคลาสสคินีก้ย็งัได้รบัความนยิมตคีูก่ันไปกบัแหล่ง 

โพรแกรมสมัยใหม่อย่างคอมพิวเตอร์ ออดิโอไฟล์ แบบที่
เรียกได้ว่าไม่แพ้กัน

NAD นั้นมีเครื่องเสียงในกลุ่มที่ตอบสนองต่อนักนิยม
อะนาล็อกกับเขาเหมือนกันนะครับ อย่าง Pre Phono รุ่น 
PP 2i นั่นไงครับ ภาคโฟโนเล็กๆ ราคาไม่แพง แค่ราวๆ
หกพัน แต่ให้เสียงได้ดีน่าทึ่งทีเดียว ผมลองมาแล้วยืนยัน 
ได้ว่าราคาแค่นี้ หาตัวเทียบไม่ได้แน่นอนครับ

ส�าหรับ NAD PP 3i ที่น�ามาทดสอบในคราวนี้นั้น เป็น
อปุกรณ์ในกลุม่ทีเ่รยีกว่า Pre Phono ทีม่หีน้าทีใ่นการขยาย
สัญญาณหัวเข็มให้มีความแรงขึ้นมาในระดับเดียวกับ Line 
Level แล้วก็ส่งต่อไปเข้าที่ Input แบบ Line Level ของ
แอมป์นั่นเอง เช่นเดียวกับ PP 2i นั่นเองครับ แต่ความ
พิเศษของ PP 3i ที่ท�าให้มีความแตกต่างจาก PP 2i นั้น ก็
คือ PP 3i นั้นเป็นปรี โฟโน ที่สามารถแปลงสัญญาณโฟโน
จากแผ่นเสียงของท่านให้กลายเป็นดิจิทัล เพื่อน�าไปแปลง
เป็นไฟล์เพลงดิจิทัลเอาไปเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ได้ด้วย!

ว่าง่ายๆคอื นอกจากมนัจะท�าหน้าทีเ่ป็นปร ีโฟโน ขยาย
สัญญาณหัวเข็มแล้ว มันยังท�าตัวเป็น Analog to Digital 
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Converter ให้คณุแปลงเสยีงจากแผ่นเสยีงท่ีคณุรกัให้กลาย
เป็น WAV, FLAC หรือ MP3 ได้นั่นเอง!

และนอกจากจะรับสัญญาณจากเครื่องเล่นแผ่นเสียง
ได้ 2 เครื่อง เล่นเข็ม MM หรือ MC ได้แล้ว PP 3i นี้ ยัง
มีขีดความสามารถในการรับสัญญาณขาเข้าแบบ Line In 
ได้ด้วย ซึ่งก็หมายความว่า ถ้าหากคุณยังมีเคร่ืองเล่นเทป 
แล้วอยากจะแปลงเสียงเพลงจากเทปคาสเส็ทท์ให้มาเป็น
ไฟล์ดิจิทัลก็ย่อมได้ หรือใครที่มีภาคปรี โฟโน เกรดสูงๆ 
(กว่า PP 3) เช่น ปรี โฟโนระดับไฮ-เอ็นด์ ก็จะสามารถส่ง
สัญญาณที่ขยายแล้วมาเข้าที่ PP 3i เพ่ือน�าไปแปลงเป็น
ดิจิทัลได้อีกเช่นกัน

ขนาดและสัดส่วนของ PP 3i นั้น มาด้วยขนาดเล็ก
กะทัดรัด เท่ากันกับเครื่องในกลุ ่มน้ีของ NAD ทุกรุ่น 
คือ DAC 1 และ PP 2i ไม่มีผิดครับ รูปลักษณ์เรียบง่าย 
ด้านหน้ามีเพียงไฟสองดวงบอกการท�างานเป็นสีฟ้าและ
สีแอมเบอร์ ส�าหรับบอกว่ามีการต่อเชื่อม USB แล้ว และ
ช่องยูเอสบีที่เสียงด้านหน้าก็เป็นยูเอสบี Type B ซ่ึงเป็น
แบบยอดนิยมที่มีผู ้ผลิตสายชั้นน�าท�าสายยูเอสบีออกมา   
ให้เลือกใช้กันมากมาย

ด้านหลังครบครัน อินพุท RCA ส�าหรับต่อกับเคร่ือง
เล่นแผ่นเสียงได้สองเครื่อง MM 1 และ MC 1 พร้อมมี                                  
สวิทช์ให้เลือกโยก นอกจากนั้นมีช่องไลน์ อิน อีกหนึ่งช่อง
ส�าหรับต่อจากเครื่องเล่นเทป, จูนเนอร์ หรือปรี โฟโน ตัว
อื่นๆก็ได้ โดยการเลือกระหว่างภาคโฟโนในตัวหรือภาค
ไลน์ จะใช้สวิทช์โยกทางด้านหลังนี้ นอกจากนั้นก็เป็นไลน์ 
เอาท์ 1 ช่อง และแจ็คขาเข้าของไฟ 24 V จากอะแด็พเตอร์ 
ขนาด 100 mA

การต่อใช้งานก็ง่ายๆตรงๆครับ คือ จากเคร่ืองเล่น

แผ่นเสียง เข้าช่องที่ต้องการ จากนั้นก็ต่อไลน์ เอาท์ ไป
เข้าที่อินพุทใดก็ได้ที่แอมป์ เช่น CD, AUX, Tuner ได้หมด 
ยกเว้น Phono นะครับ ไม่งั้นสัญญาณจะซ้อนกัน เดี๋ยว
เสียงแตกพร่า จากนั้นหากท่านมีความประสงค์อยากจะ
ท�าการแปลงไฟล์ละก้อ หาสายยูเอสบีแบบด้านหนึ่งเป็น                      
ยูเอสบี A (มาตรฐาน) กับอีกด้านเป็นยูเอสบี B มาต่อครับ 

การแปลงไฟล์

ผมเริ่มด้วยการทดลองเล่นแปลงไฟล์กันก่อนเลย 
(อยากรู้ อยากลอง มานานแล้ว) ตัว PP 3i นั้นระบุไว้ที่
ด้านหน้าเลยครบัว่าเป็น “Digital Phono Premplifier”  ซึง่ก็
หมายความว่า สัญญาณอะนาล็อกที่เข้ามานั้น จะถูกแปลง
เป็นดิจิทัลด้วยภาค Analog to Digital Converter เกรดสูง
ในตัว ซึ่งชิพ A/D นี้ จะแปลงสัญญาณอะนาล็อกให้กลาย
เป็นดจิิทลัด้วยความละเอยีด 16 Bit/48 KHz ครบั ซึง่ไม่ต้อง
ตกใจนะครบัว่า Resolution มนัธรรมดาไปหน่อย เพราะว่า 
Software ที่ NAD ให้มาที่เรียกว่า Vinyl Studio Lite นั้น 
จะสามารถ Upsampling สญัญาณขณะท�าการบนัทกึให้ขึน้
สูงไปได้ถึง 32 Bit/196 KHz เลยทีเดียว! อย่าง 24/192 นี่ 
จิ๊บๆครับ ท�าได้แน่ๆ

เอางี้ครับ มาติดตามกันดีกว่าว่า PP 3i เล่นอย่างไร? 
■ ■■ แรกเริ่ม เมื่อเราท�าการต ่อสายยูเอสบีเข ้าที่

คอมพิวเตอร์ของเรา ตัวคอมพิวเตอร์ก็จะตรวจพบ PP 3i 
เอง จากนั้นก็จะท�าการลง Driver ให้เอง สักพักก็จะใช้งาน
ได้ครับ

■ ■■ ต่อไปก็ท�าการลง Install โพรแกรม Vinyl Studio 
Lite ครับ ก็เช่นเดียวกับการลงโพรแกรมทั่วๆไป คือ กด 
next ไปเรื่อยๆ เดี๋ยวก็เสร็จครับ
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■ ■■ จากนัน้ก็มาลองเปิดใช้งาน 
Vinyl Studio กัน หน้าจอแรกจะ
เป็นดังนี้ครับ 

■ ■■ ทีนี้มองไปที่ทางด้านขวา 
จะเห็นช่อง Recording Option 
ให้คลิกเข้ามาครับ จะมีหน้าต่าง
โผล่ขึ้นมาให้เราเลือกว่าเราจะ
แปลงไฟล์ให้เป็นอะไร ซึง่ตวั Vinyl 
Studio Lite ที่ให้มานี่เป็นตัวฟรี 
จะเลือกได้แค่ MP3 กับ WAV ครบั 
ดังนั้นเราเลือก WAV ก่อน (แล้ว
ค่อยไปแปลงเป็น FLAC ทีหลัง
ใน JRiver ได้) 
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■ ■■ พอเลือก WAV แล้ว เราก็
มาคลิกตาราง WAV File Option 
ที่ด้านข้างๆ ทีนี้จะมีช่องให้เรา
เลือกอีกสองช่องครับ อันบนคือ 
Sample Rate ว่าง่ายๆเลอืก “บทิ” 
นั้นเอง อันนี้มีให้เลือกตั้งแต่ 16 
ยัน 32 บิท ครับ ส่วนอันด้าน
ล่างเป็นการเลือก Bit Dept ซึ่ง
ก็คือเลือกอัตราสุ่มสัญญาณ ซึ่งก็
เลือกได้ยัน 192 KHz ครับ ตรงนี้
เลือกกันตามสะดวกครับ อย่าลืม
ว่ายิ่ง Bit เยอะ Sampling Rate 
สูง ไฟล์ก็ยิ่งใหญ่ครับ ผมเอง                                 
เลือก 24/96 ก็เหลือเฟือครับ 
เพราะ DAC ที่ใช้สูงสุดได้เท่านี้ 
ส่วนใครอยากจะลอง 32/192 ก็
ลองดคูรบั หาก DAC รบัถงึ (เช่น 
M51) กน่็าลองครบั อ้อ! พอเลอืก
แล้วก็กด OK ด้วยล่ะครับ

■ ■■ ต่อมาเราก็จะเริ่มท�าการ
บนัทกึกนัแล้ว ขัน้แรกกใ็ห้เริม่ต้น
สร้าง Collection ก่อนครับ ส่วน
ตรงนี้จะเป็นส่วนที่ไฟล์ที่แปลง
เสร็จแล้วจะไปเก็บไว ้ ให้กดที่             
File  New Collection
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■ ■■ จากนั้นก็จะมีหน ้าต ่าง     
ให้เราใส่ชื่อ Collection ที่เราจะ
ท�าการเก็บไฟล์ ก็ใส่ไปตามใจชอบ
ครับ ผมเลือกใส่ชื่อศิลปินที่ช่อง
นี้ ทางด้านล่างจะมีบอกพื้นที่เก็บ
ไฟล์เพลงว่าจะไปอยู่ที่ใด ซึ่งหาก
ต้องการเปลี่ยน ก็กดเปลี่ยนที่ 
Change Folder แล้วก็ไปตั้งค่าที่
ไดรฟ์ที่ท่านต้องการจะน�าไปเก็บ     
ไว้แต่ตอนนี้เลยนะครับ (ของผม
เลือกไปไว้ที่ External และสร้าง
ชื่อโฟลเดอร์หลักว่า Vinyl Rip จะ
ได้ไปหาง่ายๆทีหลัง) 

■ ■■ สร้างชื่อ Album กันก่อน 
ตามรูปเลยครับ ใส่ชื่อ Artist/
Performer ลงในช่องบน แล้วก็
ใส่ชื่อ Album Title ลงในช่องล่าง 
จากนั้นก็กดปุ่ม Creat Album
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■ ■■ มาถึงตรงนี้ก็ให้ลองเล่น
แผ่นเสียงที่เราจะท�าการบันทึก 
แล้วกดปุ่ม Check Level ครับ 
ค่าที่ตั้งมาจากโรงงานคือ 3 หรือ
หากเรากดปุ่ม Set Digital Gain 
to 1 ก็จะเป็นค่าเริ่มต้นคือ 3 ซึ่ง
ค่านี้เท่าที่ผมลองดูผมว่ามันเบา
เกิน ขนาดเข้ากรรมวิธีเร่งความ
แรงสญัญาณของโพรแกรมทีเ่รยีก
ว่า Normalized แล้วก็ว่ายังไม่
แรงพอ

■ ■■ ผมเลยหันมาใช ้ วิ ธีดั้ ง -
เดิมที่ เ รี ยนรู ้ สมั ย ยั ง อัด เทป
คาสเส็ทท์ครับ คือปรับความแรง
ด้วยมือโดยการดูแถบความแรง
สัญญาณนั่นเอง วิธีก็คือ เล่น
แผ่นตามปกติ จากนั้นก็ปรับสไลด์
ด้านข้างแถบสัญญาณ พยายาม
ปรับให้สัญญาณจากแผ่นมีความ
แรงสูงสุดอยู่ประมาณไม่เกิน 85 
ครับ อย่าให้สัญญาณ Clip นะ
ครับ (เช่นในรูป) เพราะเสียง
จะแตกพร่า ให้สัญญาณช่วงพีค 
พอเข้าเส้นแดงได้ แต่อย่าให้แช่ 
อย่าให้พีค เท่าที่ผมลองดู ค่า
ความแรงที่ใช้ ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 
10-13 ครับ
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■ ■■ พอทุกอย่างพร้อมก็กลับ
ไปตั้งเข็มไว้ที่ต ้นแผ่นครับ ยัง
ไม่ต้องวางเข็มนะครับ กลับมา
กด Record ก่อน ซึ่งพอกดแล้ว 
โพรแกรมจะไม ่ท�าการบันทึก 
จนกว่าเราจะวางเข็มลงบนแผ่น 
ซึ่งโพรแกรมจะจับสัญญาณและ
ท�าการบันทึกโดยอัตโนมัติครับ

■ ■■ ทนีีก้ป็ล่อยให้อดัไปเรือ่ยๆ
ครับ ระหว่างนี้หากขยัน เวลาจบ
เพลง คุณสามารถกดปุ่ม B ที่
คีย์บอร์ด เพื่อท�าการแบ่งเพลง   
ได้นะครบั แต่หากไม่อยากท�าตอน
นี้ ก็ปล่อยให้อัดไปจนสุดแผ่น
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■ ■■ พอสดุแผ่นกก็ด Stop แล้ว
ก็ OK จากนั้นพลิกหน้ากลับแผ่น 
แล้วเริ่มต้น Record ใหม่ แล้วก็
รอจนจบแผ่น

■ ■■ พอเสร็จสองหน้าแล้ว เรา
ก็มาท�าพิธีแบ ่งแทร็คกันครับ       
ให้กดแถบ Split Track แล้วเรา
ก็จะเข้าสู่หน้าที่เห็นในรูป สังเกต
จะเห็นมีแถบความถี่ยึกยือเต็ม
ไปหมด นั่นคือสัญญาณเสียงที่
เราบันทึกมาครับ สังเกตดูดีๆจะ
เห็นว่า สัญญาณเหล่านี้จะมีช่วง
หนึ่งที่สัญญาณมันจะแคบเป็น
พิเศษ ตรงนั้นนั่นแหละครับคือ
ช่วง “รอยต่อ” ระหว่างแทร็ค ถ้า
อยากจะให้ชัวร์ กดปุ่ม Play สีด�า
ด้านล่างซ้ายสุด แล้วเอาเมาส์จิ้ม
ไปตรงแถวๆนั้นและฟังดูครับ 
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■ ■■ หากพบว ่าเป ็นรอยต ่อ
ของแทร็คจริงๆให้เราท�าการ
มาร ์คต�าแหน ่งด ้วยกดคลิกที่
เครื่องหมายรูปธงสีแดงและเขียว
หันหลังชนกัน (อันแรก) ครับ 
กด Play  ลากเมาส์ไปแถบๆ
ช่วงรอยต่อ  รอจนถึงช่วงเงียบ 
 กดปุ่มมาร์ค หรือกด B ก็ได้ ก็
จะเป็นการแบ่งแทร็ค สังเกตช่อง
ด้านบน จะเริ่มมีค�าว่า Track 1, 
Track 2 เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ ท�าไป
เรื่อยๆจนหมดอัลบัมครับ

■ ■■ เสร็จแล้วเราก็จะได้แทร็ค 
มาถึงตรงนี้เช็คให้ชัวร์ว่าเราแบ่ง
แทร็คครบตรงตามอัลบัมหรือ
เปล่า หากไม่ครบ ก็ไปไล่หามา   
ให้ครบก่อนครับ แต่หากครบแล้ว 
ก็ท�าการ Edit ใส่ชื่อเพลง ชื่อ
ศิลปิน ลงไปใน Track ครับ วิธีก็
ง่ายๆคอื คลิกสองครัง้ทีช่ือ่ Track 
ก็จะมีหน้าจอให้ท�าการ Edit ขึ้น
มา จากนัน้กใ็ส่ชือ่เพลง ชือ่ศลิปิน
ลงไป ใส่เสร็จก็กด Save and 
Close ครับ ท�าไปเรื่อยๆจนครบ
หมดทุกแทร็ค
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■ ■■ เสร็จแล้วก็ข้ามไปที่แถบ 
Save Track เพือ่ท�าการ Save เพลง                                                   
ของเราให้เป็น Wav ครับ พอเข้า
มาหน้านี้ก็จะเห็นชื่ออัลบัมที่เรา
เพิ่มท�าเสร็จ ให้คลิกที่กล่องหน้า
ชื่ออัลบัมให้เป็นเครื่องหมายถูก 

■ ■■ จากนั้นกดปุ่ม Save as 
Wave ก็จะมีหน้าต่างโผล่ขึ้นมา 
กด OK 
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■ ■■ จากนั้นโพรแกรมก็จะท�า 
การ Save ครับ ใช้เวลาพักนึงก็
เสร็จเท่านี้ เพลงเพราะๆจาก LP 
เราก็กลายเป็นไฟล์ดิจิทัล 24/96 
หรือ 32/192 กันแล้วละครับ จาก
นัน้กเ็อาไฟล์ไปเล่นใน JRiver ใคร
จะแปลงเป็น FLAC หรือ MP3 ก็
ไปท�ากนัอกีทคีรบั รายละเอยีดหา
อ่านจาก LE ฉบับก่อนๆนะครับ

คุณภาพเสียง
จากการบันทึกและเล่นกลับ

จากการท่ีได้ทดลองเล่น ลองอัด กันไปหลายแผ่น 
ผิดพลาดก็เยอะ พบว่าส่วนส�าคัญส�าหรับคุณภาพเสียง
ที่สุดอยู่ที่การตั้งค่าความแรงสัญญาณครับ ที่ต้องห้ามเลย
คืออย่าให้มีการพีค หรือ Clip แช่นานๆเป็นเด็ดขาด หาก
เป็นเช่นนั้นนี่ เสียงจะบวมหนาแตกพร่าแย่ไปเลย เราต้อง
ตั้งค่าให้เหมาะสมครับ ทดลองสองสามครั้งก็จะอยู่ตัวครับ

ซึ่งเมื่อเราตั้งค่าที่เหมาะสมแล้ว ผลงานการบันทึก
ของ PP 3i นั้น อยู่ในระดับที่เรียกได้ว่า มีความใกล้เคียง
ต้นฉบับมากๆ อย่างที่เรียกว่าแยกแทบไม่ออกเลยทีเดียว 
มันสามารถ่ายทอดบุคลิกของหัวเข็มที่เป็นต้นทางออกมา              
ได้ชัดเจน เม่ือเปลี่ยนหัวเข็มเสียงก็เปลี่ยนไป บุคลิกเสียง
ของไฟล์ที่บันทึกออกมา ก็ยังเต็มเปี่ยมไปด้วยบุคลิกของ
หัวเข็มต้นทางเป็นอย่างยิ่ง เรียกได้ว่า หากหัวเข็มยิ่งดี ไฟล์
ที่ได้ก็จะยิ่งดีตามขึ้นไปอีก อย่างผมเองนั้นใช้เข็ม MM ของ 
Stanton รุ่น 681 EEE ก็พบว่าไฟล์เพลงที่ท�าการบันทึก
ออกมานัน้ กน็ุม่อิม่เนยีนฉ�า่ เหมือนบคุลกิเสยีงของหวัเขม็            
Stanton 681 EEE อย่างชดัเจน ครัน้เมือ่เปลีย่นเอาหวัเขม็                                                         
Shure M3D มาเล่นบ้าง ไฟล์ทีไ่ด้มากก็ลายเสยีงทีอ่ิม่ หนา
ใหญ่ แบบเสียงวินเทจที่หัวเข็มรุ่นนี้ถนัดไปได้ไม่ยาก 

ความเป็นอะนาล็อกจากการบันทึกนั้นสูงมาก มาก
จนหลายครั้งผมโดนไฟล์ที่บันทึกหลอก! หลายครั้งที่คิด
ว่าก�าลังฟังแผ่นเสียงอยู ่ เพราะเสียงมันใกล้กันมากๆ 
ขนาดว่าบางแผ่นผมเผลออัดติดเสียงเข็มที่ ว่ิงไปสุด
แผ่นเข้ามาด้วย มันก็หลอกให้ผมสะดุ ้งลุกขึ้นจะไปยก
เข็มเปลี่ยนแผ่นกันเลยก็หลายครั้งทีเดียวครับ ทาง
ด้านเสียงการเล่นกลับของภาคโฟโนนั้น อยู่ในเกณฑ์ดีที
เดียว เสียงสะอาดดีครับ เกนออกจะต�่า (เสียงเบา) ไป
นิดหน่อย อาจจะต้องเร่งเสียงที่แอมป์มากกว่า PP 2                                                                         
นิดนึง แต่โดยรวมก็เรียกว่า “พอเพียง” เลยส�าหรับใคร
ที่อยากได้ภาคโฟโนที่ให้เสียงสะอาดๆ เรียบๆ เป็นกลาง 
เงียบ ฟังสบายๆ เล่นได้ทั้งเอ็มเอ็มและเอ็มซี เสียดายผม
ไม่มีเอ็มซี จึงไม่กล้าคอนเฟิร์มระดับความแรงของเอ็มซีที่
จะเล่นได้ว่า Low ได้ขนาดไหนครับ (ดูสเปคเอานะครับ)

สรุป

NAD PP 3i ถอืเป็นภาคโฟโนทีค่รบเครือ่งมากๆเครือ่ง
หนึ่งครับ มันมีทั้งภาคเอ็มเอ็ม/เอ็มซี ที่ให้ผลการใช้งาน
ที่ดีคุ้มค่า มันมีภาคไลน์ อิน ที่ท�าให้คุณสามารถบันทึก
เสียงจากแหล่งโพรแกรมอื่นก็ได้ มันมีการใช้งานที่ง่าย            
ให้ซอฟท์แวร์มาครบครนั และทีส่�าคญัทีส่ดุคอืให้ผลงานการ
บันทึกที่ยอดเยี่ยมและใกล้เคียงต้นฉบับมากๆ
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จึงเป็นอะไรที่เหมาะเหลือเกินครับ กับคนรักอะนาล็อก
ที่พร้อมจะเดินไปพร้อมๆกับโลกของดิจิทัล การเล่น PP 3i 
คือความสนุก ความสุข ของการที่ได้เอาฟอร์แม็ททั้งสอง
มาอยู่ด้วยกัน (อย่างสันติ) ซึ่งใครก็ตามที่หาเครื่องท�านอง

นี้อยู่ อยากจะแปลงแผ่นเสียงอันมีค่าและเสื่อมสลายได้มา
เป็นไฟล์ดิจิทัลที่ฟังได้ครั้งแล้วครั้งเล่าได้ไม่จ�ากัดแล้วละก้อ

ขอบอกว่าอย่าพลาดเด็ดขาดครับ!!!

จุดผิดพลาดในการบันทึกอีก
อย่างที่ผมพบในตอนแรกๆคือ 
เสียงที่ท�าการบันทึกนั้นออกมา
เป็นโมโน (ต้นทางเป็นสเตรีโอ) 
ซึ่งผมพบว่า เราควรที่จะตั้งค่า  
ให้เหมาะสมแต่แรกก็จะตัดปัญหา
นี้ไป

■ ■■ หน้าแรก กด Recording 
Control

■ ■■ สญัญาณ Input USB ของ                                       
PP 3i จะเข้ามาเป็น Microphone 
USB Audio Codec ให ้กด 
Properties ที่ด ้านล่าง ก็จะมี 
หน้าต่างเด้งขึ้น ให้กด Advance 
กดเลือกแถบ ให้เป็น 2 Channel, 
16 Bit, 48000 Hz (DVD Quality) 
แล้วกด Apply และ OK 

■ ■■ ให้เช็คตรงนี้ก ่อนจะเริ่ม
ท�าการบันทึกนะครับ ไม่เช่นนั้น
เสียงที่เราบันทึกจะเป็นโมโน
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ตัวประหลาดจากต่างดาวให้น�า
กองทัพมาถล่มโลก เดือดร้อน
ถึงผู้บัญชาการอย่าง Nick Fury 
พี่หมึกด�าแห่งชีลด์ ต้องวิ่งเต้น
รวบรวมเหล่าเทพและซูเปอร์
ฮีโร่กันให้ควั่ก ก่อนอื่นเลยขอ                          
สปอร์ตไลท์ส่องมาที่ผู้ก�ากับ 
Joss Whedon และขอปรบมือ
ดังๆให้ด้วยค่ะ ยอมรับเลยนะ
คะ ว่าเค้าสามารถสร้างบทให้กับ
ตัวละครได้เท่าเทียมกันดีเหลือ
เกิน ไม่ให้ใครเด่นอยู่คนเดียว 
ไม่มีใครแย่งซีนใคร บทลื่นไหล
ดีมาก ฉากแอ็คชันก็มันส์สะใจ 
ถึงแม้หนังจะมีความยาวเกือบ 
3 ชั่วโมง แต่ก็ไม่ได้น่าเบื่อเลย
ค่ะ เพราะนอกจากจะเป็นหนัง
แอ็คชันภาพสวยระดับเทพแล้ว 
เรียกว่าเป็นหนังตลกร้ายก็ยัง
ได้ค่ะ เพราะมีมุขแนวจิกกัดมา
ให้นั่งหัวเราะแบบแสบๆคันๆกัน
ทั้งเรื่องอีกด้วย หัวเราะกันชนิดที่
ว่า “เอ่อ...หนังตลกป่ะ (วะ) เนี่ย”

ในช่วงแรกๆเหมือน Tony 
Stark หรือ Iron Man จะเป็นตัว
ชูโรงนะคะ เพราะว่าพี่ Robert 
เล่นได้มีเสน่ห์มาก ชอบตอนที่                            
กัปตันอเมริกาถามไอร์ออน แมน                        
ว่า “Yeah, big man in a suit of 
armor. Take that off, what are 
you?” แล้วโทนย์ีกห็นัมาตอบแบบ 
กวนๆว่า “Genius, billionaire, 

THE AVENGERS

ผู้ก�ำกับ: Joss Whedon         
นักแสดงน�ำ: Robert Downey Jr.,  
Chris Evans, Scarlett Johansson, 
Mark Ruffalo, Chris Hemsworth,   
Jeremy Renner และ Tom     
Hiddleston

เริ่มต้นรีวิวเรื่องแรกกันด้วย
อภิมหาภาพยนตร์รวมเหล่า     
ซูเปอร์ฮีโร่จาก Marvel อย่าง 
The Avengers กันดีกว่าค่ะ 
หนังเรื่องนี้ได้เดินทางไปถ่าย
ท�าตามเมืองต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น                  
คลีฟแลนด์, โอไฮโอ และ
นิวยอร์ค ซิตีย์ เลยนะคะ ซึ่งท�า 
ให้เราได้เห็นถึงความหลากหลาย
ของแต่ละฉากค่ะ

The Avengers เป็นเรือ่งราว                                
ที่กล่าวถึงพลังจากนอกโลกนาม 
“Cosmic  Cube” ซึ่ง Loki 
น้องชายของ Thor (เทพเจ้า
ค้อนหุ่นก้ามปู) ได้ร่วมมือกับ

playboy,philanthropist!!.” คือ
มันใช่!! เลยอ่ะค่ะ นี่แหละวิถีการ
ตอบค�าถามแบบโทนีย์ สตาร์ค 
ตัวจริง ส่วน Steve Rogers ที่
รับบทโดย Chris Evans ก็ท�าตัว
ได้เหมือนกัปตันอเมริกาตัวจริง
เลยทีเดียว เป็นคนซื่อ มีความ
เป็นผู้น�าสูง ดูอบอุ่นในเวลา
เดียวกัน และอีกหนึ่งตัวเด่นที่                            
เล่นได้ใจมากๆคอื Bruch Banner 
หรือ Hulk ยักษ์ตัวเขียว ที่ได้ 
Mark Ruffalo มารับบท กลาย
เป็นฮัลค์ที่ทั้งน่ารัก น่ากลัว 
ในเวลาเดียวกันค่ะ ฮัลค์ภาค
นี้เหมือนเด็กอารมณ์รุนแรง 
มีอานุภาพการท�าลายล้างสูง 
แม้แต่ลูกของเทพเจ้าอย่างโลคิก็
โดนฮัลค์รวบขาฟาดกับพื้นหลาย
ทีจนนอนตาค้างครางหงิงๆมา
แล้วค่ะ (เป็นฉากที่หัวเราะจน
น�้าตาไหลเลยล่ะ)

หากท่านเป็นแฟนของมาร์เวล
ที่เคยดู Spiderman, Captain 
American, Thor หรอื Hulk ผ่าน
ตามาบ้างแล้ว ขอบอกว่าไม่ควร
เป็นอย่างยิง่ทีจ่ะพลาดหนงัเรือ่งนี้
ค่ะ เพราะมนัเป็นภาคพิเศษที่รวม
ตัวละครส�าคัญของมาร์เวลมา
ไว้ด้วยกันอย่างแท้จริง คุณภาพ
หนังไม่ต้องพูดถึง แค่ลุกขึ้นยืน
หลังหนังจบแล้วตะโกนค�าว่า 
“บราโว่!!!” แค่นั้นเองค่ะ

M o v i e  R e v i e w  ■   ‘แก้มบุ๋ม

THE AMAZING          
SPIDER-MAN

ผู้ก�ำกับ: Marc Webb           
นักแสดงน�ำ: Andrew Garfield, 
Emma Stone, Rhys Ifans, Denis 
Leary, Campbell Scott, Irrfan 
Khan

มาต่อกันที่หนังของ Marvel 
กันอีกเรื่องอย่าง Spider-Man 
กันค่ะ ตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งใจจะ
ดูหรอกนะคะ เพราะมีความ
รู้สึกว่าภาคก่อนๆที่ผ่านมาทั้ง 3 
ภาคก็ดีอยู่แล้ว ท�าไมต้องมีภาค 
“The Amazing” ออกมาอีก แล้ว   
เนื้อเรื่องล่ะจะซ�้ากันหรือเปล่า 
แต่ก็เอาน่า...หนังของมาร์เวล
เลยนะ ก็เลยตีตั๋วไปดูค่ะ 

หนังเริ่มต้นด้วยการปู             
เนื้อเรื่องของครอบครัว Peter                    
Parker ที่มีคุณพ่อเป็น                   
นักวิทยาศาสตร์ ก่อนที่จะมา
อาศัยอยู่กับลุง Ben ซึ่งเป็น
เนื้อเรื่องที่ภาคก่อนหน้านี่ไม่มี
ค่ะ หนังสร้างปริศนาเกี่ยวกับ
ครอบครัวนักวิทยาศาสตร์ที่ผู้
เป็นพ่อต้องการปิดบังบางสิ่งบาง
อย่าง และต้องการรักษาชีวิต
ลูกชายคนเดียวไว้ ซึ่งจะเห็นได้ว่า
หนังเดินเรื่องค่อนข้างกระชับ แต่
ก็ใส่ใจทุกรายละเอียดดี

จุดที่แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิง
คือตัวปีเตอร์ค่ะ ที่ภาคนี้ดูเป็น
วัยรุ่นสดใสไม่อ่อนแอเหมือน
ภาคก่อนๆ โดยส่วนตัวไม่ทราบ
หรอกนะคะ ว่าการ์ตูนจริงๆของ
สไปเดอร์-แมนเขียนไว้ว่าบุคลิก
ของเจ้าแมงมุมเป็นอย่างไร แต่
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เมื่อ Andrew Garfield มารับ
บทนี้ ความรู้สึกส่วนตัวกลับชอบ
มากกว่าแฮะ ดูเขาเหมาะกับบท
นี้ดีค่ะ เล่นได้ธรรมชาติ ขี้เล่น 
แต่ก็มีบางอารมณ์ที่เป็นด้าน
มืดอยู่เหมือนกัน ถึงแม้จะมีบท
วิจารณ์ว่าเขาดูหล่อและเข้มแข็ง
เกินตัวละครปีเตอร์ พาร์คเกอร์ 
ไปหน่อย แต่มันก็ดีตรงที่ท�าให้
สาวๆปลื้มไม่ใช่น้อยเลยนะคะ 
(ฮ่าฮ่า) และโดยเฉพาะเมื่อมา
เข้าฉากกับ Emma Stone ในบท 
Gwen Stacy โอววว.....น่ารัก
มากกก อารมณ์เหมือนดูณเดชน์
กับญาญ่าเมืองไทยอ่ะค่ะ ชวนยิ้ม
ได้ทุกฉากที่คู่นี้มาเจอกัน

ตัวร้ายตัวใหม่ของเรื่อง
ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะ แต่เป็น Dr. 
Curt Connors เพื่อนเก่าของพ่อ
ปีเตอร์ นักวิทยาศาสตร์สติเฟื่อง 
ผู้พิการแขนและต้องการคิดค้น
วิธีที่จะท�าให้มนุษย์สามารถสร้าง
อวัยวะทดแทนได้เหมือนสัตว์
เลื้อยคลาน ดร.เคิร์ทถูกกดดัน
จากนายจ้าง จึงทดลองฉีดวัคซีน
ที่คิดค้นขึ้นมาเข้ากับตัวเอง ท�าให้
เขากลายเป็น Lizard Man 
มนุษย์กิ้งก่าที่ไล่ล่าท�าร้ายผู้คน
จนป่วนไปทั้งเมือง 

ในตอนจบของเรื่องมีทิ้งท้าย
บุคคลที่จะมาไขปริศนาของพ่อ
แม่ปีเตอร์ด้วยค่ะ ซึ่งยากที่จะเดา
อยู่เหมือนกันว่าเป็นใคร เอาเป็น

ว่าท่านผู้อ่านท่านใดที่ยังไม่ได้ดู 
The Amazing Spider-Man ภาค
แรกก็รีบๆหามาดูนะคะ เพราะ
ถ้าภาค 2 ออกมาเมื่อไหร่.......
ท่านจะคุยกับเค้าไม่รู้เรื่อง!!!

อย่าง บ้านผีสิง และผีคนเป็น ให้
สัมภาษณ์กับนิตยสารเล่มหนึ่ง
ว่าได้พล็อทเรื่องมาจากเรื่องจริง
เมื่อหลายปีก่อน ที่มีรถตู้ประสบ
อุบัติเหตุพลิกคว�่าอยู่บริเวณถนน
เลียบด่วน-รามอินทรา มีผู้เสีย
ชีวิตหลายท่าน หลังจากนั้นก็มี
ช่อดอกไม้สีขาวมาวางไว้ตรงจุด
เกิดเหตุ พอดอกไม้เริ่มเหี่ยวก็จะ
มีช่อใหม่มาเปลี่ยนวนเวียนอยู่
อย่างนี้เกือบ 2 ปี จนเรื่องนี้เป็น
ที่โด่งดังมากในโลกออนไลน์ ดัง
นั้นเรียกได้ว่าเป็นหนังที่กระแส
แรงพอควรเลยทีเดียว

ครั้นพอได้ไปดูจริงๆ I Miss 
You ไม่ใช่หนังผีแบบ “น่ากลัว
เว่อร์” แต่กลับเป็นหนังรักที่มี
เนื้อหาลึกซึ้งและเข้มข้นมากค่ะ 
เป็นเรื่องราวของธนา หมอหนุ่ม
ใหญ่ รูปหล่อ ผู้ติดอยู่กับความ
รู้สึกผิดที่ท�าให้หมอนก แฟนสาว
ที่ก�าลังจะแต่งงานด้วย ต้องมา
ตายด้วยอุบัติเหตุ หมอธนาจะ
เอาดอกไม้มาวางไว้บริเวณที่เกิด
เหตุเป็นประจ�า จนกระทั่งได้พบ
กับบี หมอฝึกงานน้องใหม่ ที่รับ
รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้น ด้วยความ
รัก และความสงสาร หมอบีจึง
คิดที่จะช่วยดึงหมอธนาออกจาก
ความทรงจ�าที่เจ็บปวด แต่ก็ต้อง
พบว่าจริงๆแล้วหมอนกไม่ได้จาก
ไปไหนเลย กลับวนเวียนอยู่รอบ
ข้างหมอธนาตลอดเวลา!!

ชอบที่สุดในหนังเรื่องนี้คือ 
การเลือกฉากในการถ่ายท�าค่ะ 
โดยเฉพาะฉากเกิดอุบัติเหตุที่
ท�าให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าเข้าไป
อยู่ในเหตุการณ์จริง และฉากที่
หมอธนาพยายามยื้อชีวิตหมอนก 
หนังสื่ออารมณ์ได้ดีมากค่ะ คน
ที่เป็นหมอ ช่วยชีวิตคนไข้ได้ตั้ง
มากมาย แต่ไม่สามารถยื้อชีวิต
หญิงสาวผู้เป็นที่รักได้นี่มันช่าง
เจ็บปวดเหลือเกินนะคะ ส่วน
ด้านนักแสดงนี่ไม่ต้องพูดถึง 
เพราะเล่นเอาพระเอกหน้าหล่อ
ขั้นเทพอย่างติ๊ก เจษฎาภรณ์ มา
เป็นแม่เหล็กดึงดูดคนดูอีกด้วย 
แม้จะห่างหายไปจากวงการหนัง
มานาน แต่พี่ติ๊กของเราก็แสดง 
ได้ดีค่ะ ดีขนาดที่ว่านักวิจารณ์
หนังบางท่านบอกว่าเข้าชิง
รางวัลนักแสดงน�าชายยอดเยี่ยม
ได้อย่างสบาย 

สิ่งหนึ่งที่ท�าให้หนังเรื่อง
นี้เป็นกระแสโด่งดังก็คือการที่
ผู้ก�ากับตั้งใจท�าหนังให้ออกมา
มีตอนจบ 3 แบบด้วยกันค่ะ 
(เพื่อ???) เห็นบอกว่าตั้งใจจะน�า
เสนอตอนจบที่หลากหลายให้คน
ดูเลือกได้ว่าอยากให้หนังจบแบบ
ไหน แต่ในมุมมองของคนดูหนัง
คนนึง....ถ้าเราตัดสินใจเข้าไป
ดูหนังแล้ว นั่นก็หมายความว่า
เราเลือกแล้วที่จะเข้าไปชมสิ่งที่ผู้
สร้างหนังต้องการน�าเสนอความ
บันเทิงให้เรารับชม ไม่ใช่ปล่อยให้
เป็นหน้าที่ของเราในการเลือกว่า
หนังจะจบแบบไหน (ไม่ใช่เหรอ
คะ) ส่วนตัวที่ได้รับชมเป็นตอน
จบแบบที่ 2 ค่ะ คือหมอธนาไม่
ตาย ยังนอนรักษาตัวอยู่ที่โรง
พยาบาล มีหมอบีเอาดอกไม้มา                               
ให้ แล้วก็มีวิญญาณหมอนก
ที่คอยดูแลอยู่ข้างๆหมอธนา
ค่ะ ส่วนตอนจบแบบที่ 1 และ 
3 จะเป็นอย่างไร คงต้องทิ้งไว้
เป็นปริศนาให้ท่านผู้อ่านไปหา
ค�าตอบกันเอาเองแล้วล่ะค่ะ 

I Miss You                  
รักฉันอย่าคิดถึงฉัน

ผู้ก�ำกับ: มณฑล อำรยำงกูร                       
นักแสดงน�ำ: เจษฎำภรณ์ ผลดี,                          
อภิญญำ สกุลเจริญสุข           
และณัฐฐำวีรนุช ทองมี

มาต่อกันที่หนังไทยกันบ้าง
ดีกว่าค่ะ ติดตามหนังไทยเรื่อง
นี้มาตั้งแต่เห็น Teaser แล้ว
ล่ะ เพราะ I Miss You เป็นการ
เอาหนังรักกับหนังผีมาผูกเข้า
ด้วยกัน อีกทั้งยังเลือกเอาเพลง
ของคุณโจ้ วง Pause  “รักเธอ
ทั้งหมดของหัวใจ” มาเป็นเพลง
ประกอบชวนขนลุกอีกด้วย คุณ
มณฑลผู้ก�ากับมากฝีมือที่เคย
สร้างผลงานมาแล้วมากมาย
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O r a l  C a r e  ■   ‘Nayvika’

ระยะฟันขึ้น เมื่อฟันขึ้นในปาก ในระยะ
แรกเคลือบฟันยังไม่แก่เต็มที่ จะต้องอาศัย
เวลาอกีระยะหนึง่ทีจ่ะสะสมแร่ธาตแุละโตเตม็ที่ 
ระยะนี้อาหารและเกลือแร่ต่างๆในน�้าลายจะ
มีความเกี่ยวข้องกับขบวนการแก่ตัวของฟัน 

นอกจากนีอ้าหารยงัเป็นส่วนส�าคญัในการ
เกาะตวัของแบคทเีรยีบนตวัฟัน ซึง่เป็นจดุเริม่
ต้นการเกดิแผ่นคราบจรุนิทรย์ีหรอืทีเ่ราได้ยนิ
จากโทรทัศน์หรือวิทยุว่า พลัก นั่นเอง แผ่น
คราบจุลินทรีย์นี้จะเป็นต้นเหตุของโรคฟันผุ
และโรคปริทันต์ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของวงการ
ทนัตแพทย์ในปัจจุบนั ซึง่มสีาเหตมุาจากหลาย
องค์ประกอบ คือ

แบคทีเรียในช่องปาก 
สภาพแวดล้อมในปาก เช่น อาหารที่คน

อาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ของคนเรา 
อาหารที่ส ่งเสริมให ้แก ่โรคฟันผุคือ 

อาหารแป้ง และน�า้ตาล ขอให้คุณนึกอยู่เสมอ
ว่า ฟันทกุซีม่ไีว้ให้ใช้ตลอดชวีติ อาหารเป็นหนึง่
ในปัจจัยสี่ของคนเรา คนเราต้องการอาหาร
เพื่อน�าไปใช้ในขบวนการต่างๆของร่างกาย

เมื่อคนเรากินอาหาร อาหารจะถูกย่อย
และส่งไปตามอวัยวะต่างๆของร่างกายตาม
กระแสโลหิต เพื่อการสร้างและซ่อมแซม
อวยัวะเหล่านัน้ ฟันและเนือ้เยือ่รอบๆฟันเป็น   
อวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายย่อมต้องการ
อาหารเช่นกัน อาหารจะมีผลต่อฟันแบ่งได้ 2 
ลักษณะคือ

ระยะก่อนฟันขึ้น เป็นระยะที่ฟันยังสร้าง
ตัวไม่เต็มที่ ฟันจะสร้างตัวเป็นหน่อฟันฝัง

ฟันผุ
กับ พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร กิ น

ตัวอยู ่ ในกระดูกขากรรไกร ในระยะนี้ฟ ัน
ต้องการอาหารเกลือแร่โดยเฉพาะแคลเซียม
และฟอสฟอรัสวิตามินต่างๆอย่างเต็มที่ เพื่อ
น�าไปช่วยเสริมสร้างส่วนประกอบของฟัน        
ให้แข็งแรงสมบูรณ์ ถ้าขาดอาหารในช่วงนี้         
จะมีผลต่อส่วนประกอบของฟัน ท�าให้ฟันมี   
รูปร่าง ลักษณะ ความแข็งตลอดจนเวลาขึ้น
ผดิไป มผีูส้งสยัว่า ฟันเริม่สร้างตวัเมือ่ไร ฟันมี 
2 ชนิดคือ ฟันน�า้นมของเด็ก และฟันแท้ของ
ผู้ใหญ่ ฟันน�้านมเริ่มสร้างตัวมาตั้งแต่เด็กยัง
อยู่ในครรภ์ของแม่ โดยปกติฟันจะเริ่มสร้าง
ตัวมาต้ังแต่สัปดาห์ที่ 4-6 ส�าหรับฟันแท้เริ่ม
สร้างตัวเม่ือเด็กอายุ 2 ปี ดังนั้นคุณแม่ที่                
ต้ังครรภ์และเด็กที่ก�าลังเจริญเติบโตควรได้รับ
อาหารที่ครบสมบูรณ์ 
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เรากนิเข้าไป ส่วนหนึง่แบคทเีรยีจะกนิด้วยและ
สร้างกรดซึ่งจะเป็นสาเหตุท�าให้เกิดโรคฟันผุ 

อาหารที่ส่งเสริมให้แก่โรคฟันผุ 
อาหารแป้งและน�า้ตาลซึง่จะท�าให้เกดิฟันผุ

มากหรือน้อยอยู่กับสิ่งต่อไปนี้
จ�านวนอาหารแป้งและน�้าตาลที่มีอยู ่ใน

อาหารชนิดนั้น เพราะหลังจากที่กินอาหาร
แป้งและน�้าตาลเข้าไป อาหารที่ถูกเคี้ยวและ
ย่อยในปาก ส่วนหนึ่งจะไปเกาะติดกับตัวฟัน
และจะช่วยยึดแบคทีเรียไว้ด้วย แบคทีเรียปกติ
มีอยู่ในปากอยู่แล้ว จะใช้น�้าตาลไปสร้างกรด
และท�าลายฟัน เราพบว่ายิ่งคนเรากินอาหาร
หรอืขนมทีม่ส่ีวนประกอบของงน�า้ตาลมาก จะ
ท�าให้เกิดสภาวะความเป็นกรดในช่องปากสูง
เช่นเดียวกันเมื่อเคลือบฟันถูกกรดละลายออก
มามากๆ ผลคือฟันผุ 

ความถี่ของการกินอาหาร 
เมื่อคนเรากินอาหารโดยเฉพาะอาหาร

หวานเข้าไปสักครู่หนึ่งจะเกิดสภาวะความเป็น 
กรด และอยู่ในสภาพนี้ประมาณคร่ึงช่ัวโมง 
และความเป็นกรดจะค่อยๆลดลงโดยน�้าลาย
จะชะล้างอาหารภายใน ช่องปาก ประมาณ 
2-3 ชั่วโมง อาหารจะถูกช�าระล้างไปเกือบ
หมด ที่หลงเหลืออยู่จะถูกแบคทีเรียในแผ่น
คราบจุลินทรีย์ย่อย การที่เรากินอาหารม้ือ
หนึ่งแล้วเกิดสภาวะเป็นกรดขึ้นครั้งหนึ่ง เรา
มาลองคิดดูว่าปกติเรากินอาหารวันละ 3 มื้อ 
ท�าให้เกิดกรดมาท�าลายฟันอยู่แล้ว ถ้าเรากิน
จบุจบิ มขีองว่างระหว่างมือ้อาหารกจ็ะท�าให้ฟัน
แช่อยู่ในสภาวะของกรดในช่องปากเพ่ิมข้ึนอีก 
และยิง่ถ้าเป็นอาหารพวกแป้งและน�้าตาล จะท�า                                                
ให้ความเป็นกรดมากข้ึนและอาจจะมีความ
เป็นกรดอยู่ตลอดเวลาซึ่งผลจะท�าให้เกิดฟัน
ผุได้มาก

ลักษณะของอาหาร 
ลักษณะของอาหารในที่น้ีหมายถึงความ

เหนียวเหนอะติดตัวฟันของอาหาร อาหารท่ี
มีความเหนียวเหนอะจะติดฟันอยู่นาน ย่อม
ถูกชะล้างจากช่องปากได้ล�าบาก อาหารที่เป็น
ของกินเล่นของเด็กในปัจจุบัน เป็นพวกแป้ง
เคลือบน�้าตาล หรือแป้งสอดไส้น�้าตาล เมื่อ
กินแล้วจะมีความเหนียวเหนอะติดตัวฟันของ
อาหาร จึงเป็นโอกาสให้เด็กมีฟันผุเกิดข้ึน
มากด้วย 

องค์ประกอบของอาหารในการกินอาหาร
แต่ละวันนั้น นอกจากอาหารและน�้าตาลแล้ว
ยังมีสารอาหารอื่นๆอีก และมีสารอาการบาง

ประเภทที่สร้างความต้านทานการเกิดโรค
ฟันผุได้ ที่เห็นชัดและพอจะทราบกันบ้างแล้ว
คือฟลูออไรด์ ซ่ึงมีอยู ่ในอาหารพวกผักและ
อาหารทะเลจ�านวนเล็กน้อยซึ่งท�าให้เกิดความ
ต้านทานต่อการเกิดโรคฟันผุของตัวฟันได้

ดังนั้นการควบคุมอาหารพวกแป้งและ
น�้าตาล จึงเป็นวิธีการส�าคัญอันหนึ่งส�าหรับ
ป้องกันโรคฟันผุ เพราะแม้ว่าฟลูออไรด์จะ
ช่วยต่อต้านโรคฟันผุ แต่ถ้าคนเราบริโภค
น�า้ตาลมากๆ กรดทีเ่กดิขึน้จากการย่อยน�า้ตาล
และแป้ง จะท�าให้ผลของการใช้ฟลอูอไรด์ลดลง 
การควบคุมอาหารพวกแป้งและน�้าตาลอาจ
ท�าได้เป็น 2 ลักษณะคือ

1. ควบคุมการรับประทานของหวานโดย
- หลกีเลีย่งของว่าง ของหวานทีเ่กาะตดิฟัน 
- กินอาหารให้เป็นเวลา โดยกินเป็นของ

หวานในมื้ออาหาร 
2. การใช ้สารให ้ความหวานอื่นแทน

น�้าตาล ความหวานเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ของน�้าตาล ดังนั้นการหาสารอื่นๆมาแทน
น�้าตาลจึงท�าได้ยาก ในปัจจุบันมีสารหลาย
ตัวที่ได้ความหวาน คล้ายน�้าตาลขายในท้อง
ตลาด เช่น Saccharin และ Cyclamate ซึ่ง
เป็นสารที่ใช้ส�าหรับผู้ที่เป็นเบาหวาน แต่ระยะ
หลังๆน้ีพบว่าไม่ปลอดภัย เนื่องจากสามารถ                            
ท�าให้เกิดมะเร็งในกระเพาะปัสสาวะของสัตว์
ทดลองได้ ส�าหรับทางทันตกรรมได้มีการ                              
ใช้สารพวกแอลกอฮอล์ของน�้าตาลบางชนิดใน
การทดแทนของรสหวานในน�า้ตาล ทีน่ยิมมาก

ได้แก่ Xylitol และ Sorbital ซึ่งแบคทีเรียไม่
สามารถน�าไปใช้ได้และไม่ท�าให้เกิดสภาวะความ
เป็นกรดในปากเกดิขึน้มากจงึท�าให้ไม่เกดิฟันผุ 
อย่างไรก็ตามสารทั้งสองนี้มีราคาแพง จึงยัง
ไม่เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย

สารอาหารที่ท�าให้ฟันแข็งแรงและเป็นที่
ยอมรับกันในปัจจุบันคือฟลูออไรด์ ซึ่งยอมรับ
กันทั่วโลกว่าฟลูออไรด์สามารถป้องกันฟันผุ                                               
ได้ การได้รับฟลูออไรด์จ�านวนเล็กน้อยใน
น�้าดื่มสามารถจะลดอัตราฟันผุได ้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

อาหารทีม่อีทิธพิลต่อสขุภาพของฟัน ตัง้แต่
ฟันอยู ่ในขากรรไกรจนกระทั่งขึ้นมาอยู ่ใน
ช่องปาก ดังนั้นเพื่อให้ฟันมีสุขภาพที่สมบูรณ์ 
ท่านผู้เป็นพ่อเป็นแม่ของลูก จึงควรพยายาม                                                      
ให้ลูกของท่านกินอาหารที่มีอาหารครบทุก
อย่าง เพือ่ให้ร่างกายแขง็แรง ซึง่จะรวมไปถงึ                                                            
ฟันด้วย นอกจากนีค้วรจะปลกูนสิยัการกนิอาหาร
ให้แก่เดก็ โดยเฉพาะการหลีกเล่ียงอาหารหวาน 
การไม่กินจุบจิบและไม่กินอาหารที่เหนียว
เหนอะตดิฟัน และควรใช้ฟลอูอไรด์ป้องกนัฟันผุ 
ซึ่งจะใช้ในรูปของยาสีฟัน น�้าดื่ม อาหาร หรือ
ยาอมบ้วนปากก็ได้

และสิ่ งที่ส� าคัญที่สุดคือรักษาสุขภาพ
ช่องปากอย่างพถิพีถินั เพือ่ให้อาหารและคราบ
จุลินทรีย์ที่เกาะติดบนฟันหลุดออกไป เมื่อฟัน
สะอาด ฟันจะไม่ผ ุแล้วเราก็จะมเีหงอืกและฟัน
ที่แข็งแรงตลอดไปค่ะ
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ไ ล ฟ์   แ อ น ด์   ส ไ ต ล์  ■   ‘น�้ำชำ’

อิป้าก็พร้อมจะไปเที่ยวแล้ว การเที่ยวโดยไม่มี
เป้าหมาย ไม่มีแผนการบางทีก็ตื่นเต้นดี แต่
ครั้งนี้จะตื่นเต้นหรือห่อเห่ียว ก็ไม่อาจจะคาด
เดาได้ ลองตามมาติดๆนะคะ

ตื่นตั้งแต่ท ้องฟ้ายังไม ่สว ่าง เพื่อกิน
อาหารเช ้า อันประกอบด้วยนมสดไขมัน 
0% แคลเซียมสูง กาแฟทองค�าใส่ไข่มุก และ
ขนมปังลูกเกดชิ้นโต ด้วยเหตุว่าจะไปปฏิบัติ
ภารกิจ mission impossible ไม่รู้ว่าจะได้กลับ
มาครบชิ้นส่วนหรือไม่ จึงร่ายเมลคุยกับผู้เป็น
ที่รักซะหน่อย ไม่เชิงสั่งเสียหรอกค่ะ เรียก
ว่าส่งท้ายดีกว่า รอบคอบไหมคะ ทีเรื่องนี้ล่ะ
รอบคอบนะ เข้าห้องน�้าห้องท่าเรียบร้อยแล้ว
ก็พร้อมออกเดินทาง ขึ้นรถเมล์แล้ว ถึงได้นึก

ชอบท่องเที่ยวมาตั้งแต่ยังเป็นน�้าชาใสๆ
ถ้วยน้อยๆ จนยามนี้เป็นน�้าชาแก่-เข้ม 

ถ้วยใหญ่ ก็ยังชอบที่จะไปเที่ยวแบบซุกซน 
ซอกซอน ซ่อกแซ่ก สะเปะสะปะ แม้ว่าสงัขารจะ
ไม่ค่อยเอือ้อ�านวย กย็งัชอบทีจ่ะผจญภยนัตราย
ด้วยถือคติว่า...คนเราถ้ามันถึงที่แล้ว นั่งอยู่
บ้านเฉยๆก็สามารถไปรายงานตัวกับยมทูตได้

หลายปีก่อน ไปเที่ยวเชียงรายกับน้องชาย 
น้องชายพาไปขี่จักรยานค่ะ เป็นคร้ังแรกที่ข่ี
จักรยานร่วมถนนกับสารพัดยานพาหนะ ตอน
นั้นลุ้นน่าดูว่าจะได้รอดชีวิตกลับมาบ้านหรือ
ไม่? แต่ก็สนุกดี สองคนพี่น้องขี่จากตัวเมือง
เชียงรายไปไกลถึงไร่แม่ฟ้าหลวง ดีที่ตอนน้ัน
หน้าหนาว แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังเหนื่อย

Bike
@ B a n g l u m p o o

มาคราวน้ี ก็ชวนน้องเหมือนกันแต่เขาไม่
ว่าง เอาวะ..ลองดูสักตั้ง ไปขี่คนเดียวก็ได้ แต่
จะไปขี่ที่ไหนดีล่ะ? เข้าเน็ทหาข้อมูลค่ะ ด้วย
ความที่ช่วงนี้ก�าลังฮิทกินข้าวแช่ ร้านแม่สิริอยู่
ในเป้าหมายทีอ่ยากลองชมิ เลยคดิว่า...ไหนๆก็
ไหนๆไปเที่ยวบางล�าพู ท่าจะไม่เลว

เกิดมาจนคร่ึงชี วิต ยังไม ่ เคยไปเดิน
บางล�าพูเป็นเร่ืองเป็นราวมาก่อน เลยนึก
ภาพไม่ออกว่าอะไรอยูต่รงไหน? คดิวาดภาพซะ
หรูหราว่าจะขี่จักรยานเที่ยวไปให้ทั่วเลย แผน
กับความจริง บางทีก็สวนทางกัน 55555555 
เพราะไปบางล�าพูพร้อมข้อมูล 2 ข้อ 1. ร้าน
เช่าจักรยานอยู่ถนนสามเสน ซอย 4  2. ร้าน
ข้าวแช่แม่สิริอยู่ตรอกไกรสีห์ ด้วยข้อมูลแค่นี้                     
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ได้ว่าลืมทาโลชันกันแดด เง้อ...เคร่ืองช่วยฟัง
ก็ไม่ได้เอาไป แว่นตาอ่านหนังสือก็ไม่ได้เอาไป 
(ตกลงเอาอะไรไปบ้าง? ก็...เสื้อผ้า รองเท้า 
เงิน กล้องถ่ายรูป และ MP3)

จากข้อมูลเบื้องต้น ต้องไปต่อรถสาย 15 
ท่ีสยามเพื่อไปบางล�าพู แต่พอมาถึงสยาม 
ยืนรอสาย 15 เห็นสาย 25 มาโล่งๆ อิป้า
กระโดดขึ้นหน้าตาเฉย เลยต้องเสียค่าแท็กซ่ี
จากเฉลิมกรุง เพราะจากตรงน้ีไปบางล�าพูไม่
ถูกแล้ว เหอๆหาเรื่องตั้งแต่ยังไม่ถึงจุดหมาย
ปลายทางเลย ขนาดเรียกแท็กซี่ว่าให้ไปส่ง
ถนนสามเสนซอย 4 ยังลงผิดต้องเดินหาเลย 
มีภัยให้ผจญตั้งแต่ก้าวแรกของทริปเลยทีเดียว                                                         
โชคดีที่วันนี้ร้านให้เช่าจักรยานเปิดเช้า ปกติ
ร ้านเขาเปิด 11 โมงค่ะ วันน้ีพอดีมีฝร่ัง
นัดจะขี่ไปฝั ่งธนโดยใช้ไกด์ของร้าน ทีแรก
ก็นึกว่าจะไปด้วย แต่พอบอกว่าข้ามไปฝั่งธน...                     
อั้ยย่ะ...ไว้โอกาสหน้าดีกว่า หลังจากเลือก
และลองจักรยาน ไปถูกใจจักรยานสามล้อมี           
ตระกร้าทั้งหน้าทั้งหลัง แต่ร้านบอกว่าคันนี้ไม่
ได้มีไว้ให้เช่า เจ้าของหวง เลยต้องเลือก 2 ล้อ
ที่ดูแล้วน่าจะเก้กังพอสมควร แต่ก็...ไม่ลองไม่
ตาย เอ๊ยไม่รู้ 555555

เมื่อได้รถที่ถูกใจแล้วก็วางบัตรประชาชน
เป็นประกันไว้ จากนั้นก็ขี่รถไปได้เลย เมื่อแรก
ออกมาถงึถนนใหญ่ รถราขวกัไขว่แม้ว่าจะเป็น
วันอาทิตย์ หันซ้าย-ขวา ชั่งน�้าหนัก...เสี่ยง
ภัยพอกันทั้งคู่ คิดว่าจะเลี้ยวกลับเอาจักรยาน

ไปคืนร้านเขาดีไหม? 555555555 แต่ถ้า       
ถอดใจง่ายขนาดนั้นคงไม่ใช่ ‘น�้าชา’ ผู้ซุกซน
คนนี้แล้วล่ะ ตัดสินใจขี่ไปเรื่อยๆ กระจกมอง
หลังก็ไม่มี มีหูก็เหมือนมีเขา (แย่กว่าหางอีก 
อย่างน้อยหางยังกระดิกได้) ขี่เป๋ไปเป๋มา หลบ
ทัง้รถทวัร์คนัมหึมา รถเมล์ รถเก๋ง มอเตอร์ไซค์
และคนเดนิถนน (สรปุว่า-หลบหมด และโชคดี
เหลือเกินที่หลบพ้น หรืออีกทีพวกเขาหลบเรา
หว่า? 555555)

มาถงึวดับวร ลองขีเ่ข้าไปสักหน่อย ขีเ่ข้าไป
นกึว่าจะด ีจะปลอดภยักว่าถนน แต่การณ์กลบั
เป็นว่าต้องคอยประคองรถไม่ให้ตกคลองในวดั 
เครยีดหนกักว่าอกี กข็ีอ่อกมาเรือ่ยๆเจอตรอก
เจอซอยที่พอเข้าได้ เข้าหมด มีตรอกหนึ่งแคบ
มาก ขนาดคนเดินยังต้องเรียงเดี่ยว สรุปอิป้า
เดินจูงจักรยานตลอดตรอก ชาวบ้านชาวช่อง
มองด้วยความงุนงง มาจากไหนเนี่ยะ แถม
เข้าไปแล้วหลงอยูใ่นนัน้อกีต่างหาก มนัส์จรงิๆ
ชีวิต อะไรไม่เท่าเข้าตรอกไปแล้วพอออกมาถึง
ถนนกลบัมาทีจ่ดุเริม่ต้น ขีไ่ปถงึป้อมพระสเุมรุ 
มีสวนหย่อมเล็กๆริมแม่น�้าเจ้าพระยา อย่า
กระน้ันเลย แวะเข้าไปถ่ายรูปสักหน่อย ตอน
อยู่ในสวนพอหาตากล้องได้บ้าง แต่พอไปถึง
ริมน�้าไม่มีคนเดินผ่านเลยตั้งกล้องออโตถ่าย
เองก็ได้ โชคดีที่รูปออกมาดูดี

หลังจากข่ีแบบพักผ่อนในสวนเล็กๆ 2-3 
รอบแล้วก็ฮึดออกถนนอีกที เป็นครั้งแรกเลย
ที่ได้ใช้เลนจักรยานตามวัตถุประสงค์ของมัน 

รู้สึก proud ยังไงก็ไม่รู้ซิ คริคริ เลยว่าจะถ่าย
รูปไว้สักหน่อย สมัยนี้ท�าอะไรเขาต้องอัพเฟส
ตลอด เราก็คนอินเทรนด์เหมือนกันนิ ตอน
นี้แดดก็แรงขึ้น ร้อน แล้วก็เริ่มเหนื่อยแล้ว 
ที่เหนื่อยไม่ใช่ขี่จักรยานเหนื่อยหรอกค่ะ แต่
หลงกับระวังรถราจนเหนื่อย เลยว่าเอารถไป
คืนร้าน แล้วเดินเอาดีกว่า ขี่มาตั้งนานยัง
หาร้านข้าวแช่ไม่เจอเลย อันนี้เรื่องรอง เรื่อง
ด่วนส�าคัญกว่าในนาทีนี้คือ...ร้านจักรยานอยู่                      
ไหนอ่ะ? 55555555 เฮ้อ 

ตอนเอาจกัรยานไปคนืนกึว่าใช้เวลาเกนิ 1 
ชั่วโมง แต่จริงๆเพิ่งผ่านไปได้ 45 นาทีเอง แต่
ก็เป็นช่วงเวลาที่โหดมันฮาเล็กๆ เติมสีสันลง
ในชีวิตที่ย่างก้าวเข้าสู่ปีที่ 51 ได้ไม่เลวทีเดียว 
ไม่น่าเชื่อว่าจะปลอดภัยไร้รอยขีดข่วน ก็สมัย
ยังเด็กๆแม่พาไปขี่ 3 ล้อที่ท้องสนามหลวง 
ยังสามารถท�าให้แม่งงด้วยว่าลูกสาวขี่สามล้อ
คว�่ามาแล้ว

หลังจากเดินหาร้านข้าวแช่จนเจอ และ    
ได้กินข้าวแช่ถ้วยกระจ๊ิดริดพอล้อเล่นกับน�้า
ย่อยในกระเพาะอาหาร (แต่อร่อยมาก) และ
เดินหลงไปหลงมาหาป้ายรถเมล์กลับบ้าน 
หมดแรงขนาดกลับถึงบ้านแทบจะคลานขึ้น
ห้องที่บังเอิญอยู่ชั้น 4 แล้วดันไม่มีลิฟท์ ถาม
ว่าเข็ดไหม? ไม่มีศัพท์นี้ในพจนานุกรมของ            
‘น�้าชา’ ค่ะ ตอนนี้ก็คิดแล้วว่าครั้งหน้าจะไป  
ผจญภัยแบบไหนอีกดี?
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เ รื่ อ ง - ดี ดี - -  ที่ ผ่ า น ม า ท า ง  ( e )  เ ม ล  ■   ‘เพ็งแพว’

เที่ยวนี้มีเพียงเรื่องเดียวครับ แต่เป็นเรื่อง
เดียวที่น่าสนใจไม่น้อยเลย น้องคนดีที่แสน

ขยันคัดสรรเรื่องราว บอกว่าได้รับ Fwd มา
จากผู้ประสงค์ดี ที่ไม่ต้องการออกนาม แต่
บอกไว้ว่าได้บทความดีๆชิ้นนี้มาจากเว็บไซท์               
ผูจ้ดัการ ออนไลน์ เป็นข้อเขยีนของคณุ Lady 
Manager ที่มีเรื่องราวดีๆมาให้ผู้อ่านได้รับ
ประโยชน์อยู่เนืองๆ

กับเที่ยวนี้ เรื่องที่ว่านั้น จ่าหัวเอาไว้ดัง
บรรทัดถัดไปครับ

6 อันดับอาหารเช้าจานโปรด 
เมนูไหนเปี่ยมประโยชน์มากที่สุด       

เป็นที่ทราบกันดีว่า มื้อเช้า ถือเป็นอาหาร
ม้ือส�าคัญที่สุด จะสดใสร่าเริง สมองแล่น

ทั้งวันหรือไม่ ก็อยู่ที่มื้อเช้านี่แหละ เมื่ออาหาร
เช้าส�าคัญขนาดนี้ มาส�ารวจกันหน่อยดีมั้ย      
ว่าอาหารจานโปรดที่คุณๆทานกันทุกเช้านั้น 
เมนูใดเปี่ยมประโยชน์ และเมนูไหนสมควร
เลี่ยงบ้าง

เรารวบรวมอาหารเช้าทีค่ณุคุน้เคย 6 เมนู                                                                
ไปให้ผู ้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์อายุรวัฒน์                                             
(Ani-Aging) นพ.กฤษดา ศริามพชุ ผูอ้�านวยการ                                                                           

สถาบนัเวชศาสตร์อายรุวฒัน์นานาชาตฟัินธงว่า 
เมนอูาหารเช้ายอดฮทิอย่าง น�า้เต้าหู ้ปาท่องโก๋,                                                        
โจ๊กหมู, ข้าวเหนียว หมูปิ ้ง, ต้มเลือดหมู, 
ขนมปัง ไข่ดาว และขนมครกนัน้ แท้จรงิแล้วมี
ประโยชน์เพยีงใด เหมาะจะน�ามาเป็นมือ้ส�าคญั
ยามรุ่งอรุณแค่ไหน       

“การทานอาหารเช้าที่ดี คือ ให้กินอย่าง
ราชา แต่จะต้องมีหลักนิดนึง คือ ถ้าเรากิน
อย่างราชาแต่หนักแป้งก็ไม่ดี เพราะมันจะ
ท�าให้เราหิวเร็ว ดังนั้นกฎข้อแรกของการกิน

อาหารเช้าคือ พยายามทานแป้งกับน�้าตาล   
ให้น้อยที่สุด เพราะแป้งและน�้าตาลดูดซึม                   
ได้เร็ว เมื่อไหร่ที่ดูดซึมเร็ว อินซูลิน (Insulin) 
จะมาควบคุมไม่ให้น�้าตาลในกระแสเลือดสูง 
เมื่ออินซูลินมาก นานเข้าก็จะท�าให้น�้าตาลเรา
ต�า่ เมือ่น�า้ตาลต�า่ เรากจ็ะหวิเรว็ ดงันัน้ ย�า้นะ
ครบั ว่าอาหารเช้าไม่ควรขาดเลย แต่ควรจะงด
แป้งและน�า้ตาล       

กฎข้อที่สองคือ อาหารเช้ามื้อนั้นๆไม่
ควรจะรสจัดเกินไป เพราะในตอนเช้ายังไม่มี
น�้าย่อยเยอะ และกระเพาะอาหารยังไม่ขยับ
เต็มที่ หากเราทานอาหารที่มีความมันมาก
เกิน หรือเผ็ดเกินไป มันจะท�าให้เกิดข้อเสีย
มากกว่า ดังนั้นในมื้อเช้าจึงไม่ควรจะทาน
อาหารที่มันและเผ็ดเกินไป” คุณหมอกฤษดา 
อธิบายถึงหลักการรับประทานอาหารมื้อเช้า
ที่ดีต่อสุขภาพ       

หลังบอกถึงหลักการทานอาหารเช้าที่
เหมาะสมแล้ว เรามาดูกันเลยว่า อาหารเช้า
ที่หลายท่านนิยมชมชอบ ด้วยเพราะคุ้นเคย
ดี แถมซื้อหาได้ง่าย (เพราะขายอยู่พรึ่บแทบ
จะทั่วทุกปากซอยก็ว่าได้) แท้จริงแล้ว แต่ละ
เมนูมีประโยชน์แค่ไหน เหมาะจะเป็นมื้อเช้าที่
ดีของคุณๆหรือไม่ 

และคุณหมอท่านฟันธงมาว่าเมนูไหน
เยี่ยมสุด

อันดับ 1
ต้มเลือดหมู       

เมนอูนัดบัหนึง่ คณุหมอผูผู้เ้ชีย่วชาญด้าน 
Ani-Aging ยกนิ้วให้เป็นเมนูเพื่อสุขภาพสุดๆ 
ทว่าจะให้ทานแล้วดต่ีอร่างกายอย่างแท้จรงิ...ก็
ต้องมีเทคนิคในการรับประทาน       

“ต้มเลือดหมูเป็นอาหารที่เรียกได้ว่าเป็น  
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ดังนั้นหากทานเป็นไข่ต้มได้ ก็ยิ่งดี โดยอาจ
ทานไข่ต้ม, ไข่ลวก, ไข่ดาวน�า้ โรยซีอิ๊วขาว โรย
พริกไทยก็ยิ่งดี เพราะพริกไทยช่วยกระตุ้นการ
เผาผลาญ และลดไขมันได้ด้วย.....       

.....หรือไข่ต้มอย่างเดียวอาจไม่อิ่ม การ
ทานคู ่กับขนมปังโฮลวีท ก็เป็นตัวเลือกที่ดี              
เพราะขนมปังโฮลวีท เป็นแป้งที่มีคุณภาพ 
คือ แป้งมีกาก มีธัญพืชทั้งหลาย โดยอาจน�า                                                 
ขนมปังขนมปังโฮลวีทมาท�าเป ็นแซนวิช 
(Sandwich) ไข่ เพิ่มผักอีกสักหน่อย ก็ยิ่งท�า                                    
ให้ร่างกายดูดซึมได้ดีขึ้น ทานกับนมอีกนิด 
ก็เพอร์เฟ็คท์ (Perfect) เลย เพราะนมก็มี                                                       
โปรตีน และกรดอะมิโน (Amino Acid) ที่ช่วย 
กระตุน้สมอง ถ้าผูใ้หญ่บางท่านแพ้นมวัว ทาน
แล้วท้องเสยี กส็ามารถทานโยเกร์ิต (Yoghurt) 
แทนได้..... 

.....เพราะโยเกิร์ตคือนมที่ย่อยแล้ว และไม่
ท�าให้ห้องเสีย ถือว่าเป็นอาหารชูก�าลัง แทนที่

เราจะกระตุน้ด้วยกาแฟ เรากระตุน้ด้วยอาหาร 
ชูก�าลังอย่าง นม หรือโยเกิร์ต ดีกว่า”

อันดับ 3
ขนมครก + กาแฟ       

“ขนมครกนั้น จะมีปัญหาตรงที่มันมีแป้ง 
ถ้าเจ้าไหนใส่แป้งเยอะ ก็ไม่ต่างจากปาท่องโก๋
เท่าไหร่ ดีกว่านิดหน่อยตรงที่มันใช้การปิ้ง 
เป็นการท�าให้สุกด้วยความร้อนแทนการทอด 
และข้อดีของมันคือ มีกะทิ ซึ่งกะทิเป็นไขมันดี 
เป็นกลุ่มของไขมันมีเดียม-เชน ไตรกลีเซอไรด์ 
(Medium-Chain Triglycerides) เป็นไขมันที่ 
ร่างกายขับออกได้ดี ก็เลยไม่ค่อยถูกเก็บสะสม
ในร่างกาย ซึ่งเรามักเข้าใจว่ากะทิก่อให้เกิด
อันตราย แต่จริงๆ แล้ว กะทิถือเป็นของดีเลย 
อันนี้เป็นอีกหน้าฉากหนึ่ง และในมะพร้าว
ก็ยังมีวิตามิน-อี ที่ช ่วยบ�ารุงผิวด้วย และ             
ส่วนใหญ่แล้ว หน้าของขนมครก ก็จะเป็น

Perfect Combination หรอืเป็นคูท่ีส่มกนัมาก                  
เลย เพราะในเลือดหมูมีธาตุเหล็ก และในผัก 
เช่น ใบต�าลึง จะมีวิตามิน-ซีเยอะ ธาตุเหล็ก
ต้องมีวิตามิน-ซี มันถึงจะดูดซึมได้ดี เช่นเดียว
กับที่วิตามิน-ซี ก็ต้องมีธาตุเหล็ก มันถึงจะ
ดูดซึมเข้าไปในร่างกายได้ดี ฉะน้ันมันเป็นคู่ท่ี
เพอร์เฟ็คท์เลย.....       

.....แต่สิ่งที่ควรระวังคือ หากใครเป็นเกาต์ 
ต้องระวังหน่อย เพราะน�้าซุปต้มเลือดหมูท�า                                                         
จากน�้าต้มกระดูก ซึ่งมีกรดยูริค (Uric Acid)  
เยอะ ส่วนเครื่องในก็มีกรดยูริคสูงเหมือนกัน 
อันนี้อาจต้องระวังสักนิด นอกจากน้ีคนอีก          
กลุ ่มที่ต้องระวัง คือ คนที่เป็นธาลัสซีเมีย         
(Thalassemia) เพราะคนที่เป็นธาลัสซีเมียไม่
ควรกินธาตุเหล็กเยอะ แต่ต้มเลือดหมู มีทั้ง
เลือดหมู, เครื่องใน, ใบต�าลึง เหล่านี้มีธาตุ
เหล็กทั้งนั้นเลย แต่ถ้าในคนทั่วไปท่ีไม่ได้เป็น
ธาลัสซีเมีย ต้มเลือดหมูคือต้มที่ดี เป็นต้มที่
เป่ียมคอลลาเจน (Collagen) เพราะในเลอืดหมู                                                             
มีคอลลาเจน ในน�้าต้มกระดูกก็มีคอลลาเจน      
ทั้ งยังมีผักเขียวที่มีวิตามิน-ซี ก็ยิ่ งท�าให ้                                                                             
คอลลาเจลดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดีอีกด้วย.....

.....ดังนั้นต้มเลือดหมู ถือว่าเป็นซุปสวย   
ได้เลย เป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีชนิดหนึ่ง 
ผมว่าดีกว่าปาท่องโก๋จิ้มนมนะ แต่มันจะกลาย
เป็นอาหารที่ไม่สุขภาพไปได้ เช่น หากเราใส่
กระเทียมเจียวเยอะๆ ใส่หมูติดมัน หรือบาง
เจ้าใส่หมสูามชัน้ หรอืหมกูรอบเข้าไป แล้วปรงุ
ให้รสจัดเกินไป หรือหวานไป”

อันดับ 2
ขนมปัง + ไข่ดาว  

ส�าหรับอับดับสองเป็นเมนูอาหารเช้าท�า
ง่าย...ทานง่าย อย่าง ขนมปัง-ไข่ดาว ผูอ้�านวย
การสถาบันเวชศาสตร์อายุรวัฒน์นานาชาติ 
ยกให้เป็นอาหารเช้าเปี่ยมประโยชน์ที่เหมาะ
นักส�าหรับหนุ่มสาววัยท�างาน และน้องๆวัย
เรียน แต่จะต้องเป็นขนมปังโฮลวีท (Whole 
Wheat) และไข่ดาวน�า้ หรือไข่ต้ม (ที่ไร้น�า้มัน)

“ในช่วงเช ้า ส�าหรับหนุ ่มสาวออฟฟิศ 
(Office) ที่ต้องไปท�างาน หรือเด็กในวัยเรียน 
การเพิ่มอาหารจ�าพวกโปรตีนเข้าไปก็ถือว่า
เหมาะมาก เพราะโปรตีนจะกระตุ ้นให้รู ้สึก
กระฉับกระเฉง ดังนั้น การทานอาหารท่ีมี
โปรตีนอย่าง ไข่ กเ็ป็นอาหารเช้าทีด่มีาก ราคา
ไม่แพง และมีโปรตีนที่ช่วยกระตุ้นสมองด้วย 
ส�าหรับไข่ทอดอาจจะมีปัญหาเร่ืองของน�้ามัน 
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หน้าเพื่อสุขภาพ คือ โรยด้วยเผือก, ต้นหอม, 
ข้าวโพด, ก็จะมีวิตามิน-เอ ซึ่งวิตามิน-เอ ต้อง
อาศัยไขมันจากกะทิในการดูดซึม ดังนั้นก็เข้า
กันพอดี.....       

.....ยิ่งทานขนมครก กับชา หรือกาแฟ ก็
ถือว่าเหมาะสม เพราะในกาแฟจะมีคาเฟอีน 
(Caffeine) เยอะ ซึ่งถ้าเราได้อาหารอย่าง
ขนมครกเข้าไปรองท้อง ก็จะดี เพราะร่างกาย
จะได้ไม่ต้องดูดซึมคาเฟอีนเข้าไปแบบเต็มเม็ด
เต็มหน่วย ซึ่งมันอาจจะมากเกินไปส�าหรับ
ร่างกาย..... 

.....ดังนั้น ขนมครกก็ไม่ถึงกับเป็นอาหาร
เช้าที่เลวร้ายนัก แต่ก็ต้องระวังไว้นิด เพราะ
บางเจ้าอาจมีการใส่น�า้ตาลเยอะ รสหวานเกิน
ไป อันนี้ก็ต้องระวังไว้หน่อย ไม่อย่างน้ันก็จะ 
ได้รับน�้าตาลมากเกินไปเหมือนกัน”

อันดับ 4
โจ๊กหมู 

“ตัวโจ๊กหมู จะมีปลายข้าว ร�าข้าว ถ้าเยอะ
ไปก็ท�าให้หิวเร็วได้เช่นกัน เพราะมันคือ แป้ง
ที่ท�าให้เราหิวเร็วได้ ส่วนสิ่งที่ควรจะทานคู่กับ
โจ๊กหมู คือ ขิง และต้นหอม เพราะขิงจะช่วย
ระบบเผาผลาญในร่างกาย และท�าให้ไม่รู้สึก                                  
เลี่ยน ต้นหอมช่วยในเรื่องลดไขมัน และ
ควบคุมน�า้ตาล.....       

.....ส่วนประโยชน์นั้น หากเราเลือกโจ๊ก
ที่ท�าจากปลายข้าวแท้ๆ แล้วผสมจมูกข้าวลง
ไปด้วย มันจะท�าให้เราได้วิตามิน-อี (Vitamin                             
E) และแกมมา ออริซานอล (Gamma-
Orizanal) ซ่ึงเป็นสารแอนตี-อ็อกซิแดนท์ ที่
มีในข้าว หรือร�าข้าว และถ้ายิ่งได้โจ๊กที่ท�า
จากข้าวกล้องงอกจะยิ่งดีมาก เพราะมันจะมี              
กาบา (Gaba) ที่ท�าให้สมองร่าเริง ดังนั้น ถ้า
เลือกได้ก็ควรเลือกซื้อโจ๊กที่ใช้ข้าวที่มีประโยชน์
เหล่านี้ แต่ถ้าหาซื้อล�าบาก หาได้เป็นโจ๊กข้าว
ขาวธรรมดา ก็ไม่ต้องซีเรียส ลองพยายามลด
ความเสีย่งจากการได้แป้ง กบัน�า้ตาลเยอะ โดย
เน้นทานผกัเยอะๆ และไม่ต้องปรงุรสให้หวาน
ขึ้น หรือเค็มขึ้น.....       

.....ข้อควรระวงัคอื อย่ากนิโจ๊กคูก่บัปาท่องโก๋ 
เพราะนั่นคือการน�าแป้งมาจิ้มแป้ง และหาก
โจ๊กนั้นใส่หมูสับแล้ว ก็ไม่ต้องใส่เคร่ืองในหมู
เข้าไปอีก เพราะเครื่องในเป็นแหล่งของกรด
ยูริคที่ท�าให้เกิดเกาต์ และในตัวโจ๊กก็ท�าจาก                                                        
น�้าต ้มกระดูก ซึ่งมีกรดยูริคมากอยู ่แล ้ว 
หากเราใส่เครื่องในเข้าไปอีกมันก็จะได้กรด

ยูริคมากเกินไป แถมยังได้คลอเลสเตอรอล              
(Cholesterol) มากเกินไปด้วย..... 

.....เพราะหมูสับก็มีคอเลสเตอรอลอยู ่
แล้ว หากใส่เครื่องในอีก ก็อาจจะท�าให้เรา               
ได้คอเลสเตอรอลในมื้อนั้นมากเกินไป”

อันดับ 5 
ข้าวเหนียว+ หมูปิ้ง       

เมนูอับดับห้านี้ คุณหมอเตือนมานิดว่า 
แม้จะอร่อย ทานง่าย แถมพกพาสะดวก ทว่า

ก็ต้องระมัดระวัง ต้องเลือกร้านที่ไว้ใจได้ และ
เลี่ยงทานส่วนที่ ‘มัน’       

“ในเรือ่งของพลงังานทีไ่ด้จากการเผาผลาญ                                                                
อาหาร เราอาจได้รบัแคลอร ี(Calorie) เยอะอยู่ 
แต่ถ้าเทยีบกบัโจ๊กแล้ว ข้าวเหนยีวหมป้ิูงกเ็ป็น
ตัวที่สลับกันทานกับโจ๊กได้ เพราะอย่างน้อย
ในข้าวเหนียว ก็จะมี กลูเตน (Gluten) หรือ
ไฟเบอร์เยอะกว่าข้าวขัด จะดีขึ้นมาระดับหนึ่ง 
และถ้ายิ่งได้ทานหมูปิ้งกับข้าวเหนียวด�า มันก็
จะมีโอพีซี (OPC) สารสีม่วง ซึ่งเป็นสารต้าน
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อนุมูลอิสระที่อยู่ในข้าวเหนียวด�าด้วย      
ส่วนหมูปิ้งมีเทคนิคการทานคือ ให้เลือก 

หมูปิ ้งในส่วนที่มีมันค่อนข้างน้อย เพราะ     
เมื่อไหร่ไขมันไปสัมผัสกับความร้อน มันจะ
เพิ่มอัตราเสี่ยงของการเกิดสารก่อมะเร็ง
ขึ้น ดังนั้น ให้เลือกที่มีมันน้อยๆ ไม่ว่าจะ
เป็นมันที่แทรกอยู่ในเนื้อหมู หรือมันท่ีติดอยู่
โคนไม้ที่เสียบ เหล่านี้ก็ต้องเลี่ยง นอกจาก
นี้ เรื่องถ่านที่ปิ้งหมู ก็ต้องระวังเรื่องของสาร
ปนเป้ือนทีม่าจากถ่านไม่ได้คณุภาพด้วย เพราะ
พวกนี้อาจจะมียาฆ่าแมลงที่ติดมากับไม้ท่ีน�า
มาท�าเป็นถ่าน หรือหากเขาใช้ไม้เฟอร์นิเจอร์ 
(Furniture) มาท�าเป็นถ่าน ก็ยิ่งต้องระวัง..... 

.....เพราะไม้พวกนี้เขามีการพ่นปลวก พ่น
สารเคมเีอาไว้ อาจจะท�าให้เราได้รบัสารเคมไีด้”

อันดับ 6 
น�้าเต้าหู้ + ปาท่องโก ๋      

ส�าหรับเมนูสุดท้าย อย่างน�้าเต้าหู ้และ
ปาท่องโก๋นี้ คุณหมอหนุ่มระบุว่า ปาท่องโก๋
นั้น ถือเป็นอาหารที่สุ่มเสี่ยงจะท�าให้คุณอ้วน
ได้ง่าย เพราะทานแล้วหวิเรว็ ส่วนน�า้เต้าหูน้ัน้                           
ถอืเป็น ‘อาหารล้างบาป’ ให้กบัปาท่องโก๋ทีค่ณุ

ทานเข้าไป       
“ปาท่องโก๋เนี่ย ตัวท�าให้อ้วนเลยครับ ถ้า

คนเราทานปาท่องโก๋ วันละ 1 คู ่ ทุกวัน                         
ภายในเวลา 1 ปี น�้าหนักจะขึ้นเป็นกิโลกรัม
เลย เพราะปาท่องโก๋เป็นอาหารที่มีแป้ง แต่
น�้าเต้าหู้เป็นตัวล้างบาปที่ดี นี่คือภูมิปัญญา
ของคนไทย เพราะน�้าเต้าหู้ มันมีสารอาหาร

ที่ช ่วยเรื่องสุขภาพ ทั้งโปรตีน (Protein), 
แอนตีอ็อกซิแดนท์ (Antioxidant), เปปไทด์     
(Peptide) หรือถ้ายิ่งเป็นน�้าเต้าหู้ใส่ธัญพืช                          
ก็จะมีไฟเบอร์ (Fiber) ที่ช ่วยไล ่ไขมันใน
ปาท่องโก๋ได้.....

.....อีกส่ิงที่ต้องระวังจากตัวปาท่องโก๋ คือ 
มันอาจจะมีสารตัวหนึ่งที่ก่อมะเร็งได้ นั่นคือ 
กลุ่มของอะครีย์ลาไมด์ (Acrylamide) ตัวนี้ 
จะเกิดในพวกของทอด อาหารที่ต้องทอดด้วย
น�้ามันชุ่มๆ และอาหารทอดซ�้า ดังนั้น ถ้า
เราจะทานปาท่องโก๋ ก็ต้องพยายามเว้นวัน
บ้าง อย่าทานทุกวัน หรือถ้าจะทานปาท่องโก๋
เมื่อไหร่ ควรจะทานน�้าเต้าหู้ที่มีธัญพืชเยอะๆ 
ร่วมด้วย เช่น น�้าเต้าหู้ใส่ถั่วแดง, เม็ดแมงลัก, 
ข้าวบาร์เลย์ (Barley) ใส่ธัญพืชเหล่านี้เข้าไป
สักหน่อย มันจะได้ช่วยไม่ให้แป้งในปาท่องโก๋
ดูดซึมเร็วเกินไป จนท�าให้หิวง่าย.....      

.....ส่วนผู้ที่นิยมทานปาท่องโก๋จิ้มนมข้น 
อนันัน้เรยีกว่า คาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate) 
จิ้มคาร์โบไฮเดรต หรืออ้วนจิ้มอ้วนเลย เพราะ
นมข้นหวานท�าจากหางนม แล้วปรุงรสด้วย
น�า้ตาล, น�า้เชือ่ม เพราะฉะนัน้ถ้าทานปาท่องโก๋ 
กับนมข้น ข้อเสียคือ ท�าให้เราติดหวาน หาก 
มื้อเช้ามื้อนั้นเราทานปาท่องโก๋จ้ิมนมข้น มัน
อาจจะท�าให้คณุรูส้กึมคีวามสขุ เพราะได้น�า้ตาล 
แต่มันจะท�าให้หิวเร็ว” 

คุณหมอกฤษดา อธิบายปิดท ้ายเมนู
สุดท้ายแบบครบถ้วนกระบวนความแล้ว

แล้วตกลง, อาหารมื้อเช้าของคุณๆ คือ
อะไรกันบ้างครับ
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มีควิโดดลงไปหาดใหญ่แบบไม่ทนัได้ตัง้เนือ้
ตั้งตัว และมีเวลาเป็นส่วนตัวจริงๆก็แค่

สองคืนเท่านั้นเอง ส่วนกลางวันก็ได้แต่หมุน
ซ้าย หมุนขวา ไปตามที่คิวก�าหนด ตกเย็น
หรือพลบค�่ากลับมาถึงห้องพัก อาบน�้าอาบท่า
เสร็จพอได้คลายเนื้อคลายตัว ก็ได้เวลา ‘แต่ง
โต๊ะ’ ตามวัตรปฏิบัติอันเป็นปกติ ที่ไม่ว่าจะอยู่
ไหน พอได้เวลาเป็นต้องหาเรื่อง…จุดจุดจุด..
และ ‘กิน’ ไปได้เรื่อยๆ

นานมากเลยนะครับที่ผมไม่ได้กลับลง
ไปหาดใหญ่ ทั้งๆที่ยังพอจะมีรกรากข้างพ่อ
กระจายอยู่แถบนั้นเยอะแยะไปหมด ทว่ามัก
จะได้พบเจอกันที่กรุงเทพฯอยู่เนืองๆก็เลยไม่
ได้รู้สึกว่าห่างกันสักกี่มากน้อย

แต่กับเมืองนี่, ต้องบอกว่าต้ังแต่ได้ยก
ระดับขึ้นเป็นจังหวัดหาดใหญ่ (ฮา) แทบจะ
เหมือนคนแปลกหน้ากันนั่นเทียว

ยังดีที่ได้ที่พักอยู่ใกล้ๆตลาดกิมหยง ก็เลย
เวลากลางค�่ากลางคืนออกมาเดินหาอะไร
กิน จึงยังพอจะสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายที่มีความ     

มุ ม ส บ า ย  ■   ‘ถมทอง’

มักคุ ้นอยู ่บ้าง โดยเฉพาะกับแถบถนนสาย
หนึ่ง สายสอง สายสาม ที่คุ้นเท้า เพราะเคย
เดินย�่าฟุตบาธไปมาตั้งแต่หัวเท่าก�าปั้น ไม่รู้จะ
กี่พันกี่ร้อยเที่ยวแล้ว

อย่างที่บอกแต่ต้นว่าลงไปเพราะคิวโดด 
ก็เลยไม่อยากไปกวนใครทั้งๆที่รู้ ว่าหากพวก
แถวๆน้ันมารู้เอาตอนหลัง ว่าลงไปแล้วไม่
เรยีกหากนับ้างนี ่เป็นต้องมเีคอืงแน่ แต่มนัไม่
ไหวจะเคลียร์คิวจริงๆครับ ตกค�่าก็เลยขอฉาย
เดี่ยวน�าเองให้ไอ้พวกเจ้าของคิวตอนกลางวัน
มาเดินตามบ้าง 

คืนแรกนับว่าโชคเข้าข้างครับ เพราะพอ
เดินลัดออกจากที่พักตรงถนนสายหนึ่งเพื่อ
ข้ามไปยังสายสอง ก็เจอร้านหน้าตา (อาหาร) 
ดี เข้าให้จังๆแบบไม่ทันตั้งตัว แม้เวลาจะยัง
เพิ่งต้นค�่า แต่เห็นโต๊ะนอกจากจะมีเต็มใน
ร้านแล้ว ยังออกมาตั้งเรียงรายริมฟุตบาธอีก
พอควร เหมือนบอกให้รู้อยู่ในที ว่าต้องมั่นใจ
พอตัวจึงต้ังโต๊ะ เก้าอี้ เตรียมพร้อมเอาไว้ถึง
ขนาดน้ี และเม่ือมองเข้าไปในตู้อาหารเห็นมี

ละลานตาเต็มไปหมด อย่างที่บอกว่าหน้าตา
ดีนั่นแหละครับ ก็เลยส่งสัญญาณเข้าจับจอง
โต๊ะเก้าอี้ที่ว่างทันที

ร้านนีช้ือ่ส้ันๆ ว่า ‘อ้า’ ค�าเดยีวครบั อาหาร
ส่วนใหญ่จะหนักไปข้างอาหารทะเลแบบขึ้น
เหลา แต่ละอย่างทีส่ัง่ขึน้โต๊ะมานัน้ ไม่มผีดิหวงั
เลยสักจาน ไม่ว่าจะเป็นขาหมูทอด เต๋าเต้ยนึ่ง
บ๊วย แฮ่กึ๊น อ้า….อร่อยจริงๆ อ้อ, มีหูฉลาม
ผัดแห้งอีกอย่าง ที่แทบจะมีคนขอเบิ้ลเพราะ
โปรดเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว มาเจอแบบเต็มปาก
เต็มค�าและถึงรส แถมทั้งนุ่ม ทั้งเนียน อย่าง
นี้เข้าให้ ไม่เบิ้ลซ�้าก็เกินไปละ แต่สุดท้ายตกลง
กันได้ด้วยส่ังอย่างอื่นมาลองดีกว่า เพราะจะ      
ได้ลิม้รสชาตอินัหลากหลาย จงึได้เต้าหูร้าดหน้า         
ปูมาแทน ซึ่งค�าแรกที่เข้าปากแทบเอ่ยไม่ต่าง
กันเลย ว่าหากไม่สั่งมาเสียดายแย่

สี่ซ้าห้าจานที่ว่า ก็พากันจุกถ้วนหน้าแล้ว
ล่ะครบั แต่กย็งัอดไม่ได้ทีจ่ะมองไปยงัโต๊ะอืน่ๆ 
ว่าเขาส่ังอะไรกันมาขึ้นโต๊ะบ้าง เห็นเก๋าราด
พริก กับหัวปลาต้มเผือก แถมออส่วนอีกจาน 
ของเพื่อนร่วมคืนแต่ต่างโต๊ะแล้ว นึกได้อยู ่
แค่อย่างสองอย่างเท่านั้นเอง คือท�าอย่างไร             
ให้ค�่าคืนยืดยาวไปไม่มีที่ส้ินสุด เพราะเมื่อที่
กินอิ่มย่อยหมดไปแล้ว จะได้ส่ังจานใหม่ๆมา
ลิ้มลองบ้าง กับอีกอย่างที่นึกได้ก็คือ น่าจะ
มีเวลาอยู่ต่อเป็นสามส่ีคืนนะ แทนที่จะอยู่คืน
สองคืนอย่างเที่ยวนี้

ร้าน ‘อ้า’ หาไม่ยากครับ หน้าตาก็อย่างที่            
เหน็นัน่แหละครบั คอืเป็นร้านหวัมมุถนน เริม่    
ลายแทงกนัตรงหน้าทางเข้าตลาดกมิหยงแบบ
ยืนหันหลังให้ป้ายบอกทางเข้าตลาด ถนน                                             
เบื้องหน้าที่เห็น (ไม่ใช่ถนนที่พาดผ่านหน้า
ตลาดนะครับ) ซึ่งเป็นวัน-เวย์มีรถแล่นออก
มานั่นแหละครับ คือถนนสายสอง เดินข้าม
ถนนหน้าตลาดแล้วสวนรถทีแ่ล่นออกมาเข้าไป
ได้เลย อ้อ, เดินสวนรถแบบคุณอยู่บนฟุตบาธ
ด้านขวา แล้วรถแล่นอยูบ่นนถนนด้านซ้ายมอื
ของคุณนะครับ  

 เดนิไปไม่กีส่บิเก้า กจ็ะถงึแยกแรกทาง
ด้านขวามือ เบื้องหน้าคุณก็คือ ‘อ้า’ อย่างที่
เห็นในรูปนั้นแหละครับ

 และเป็นเพราะอยู่สองคืนอย่างที่บอก 
เที่ยวหน้าจึงมีอีกร้านแถบนั้นมาเล่าสู่กันฟัง
ครับ พร้อมกับร้านที่ลงใต้เลยเถิดไปจนถึง
สิงคโปร์มาแถมให้อีกร้านนึง…คอยหน่อยละ
กัน!!!

อ้า...อร่อย
อร่อยจริง-จริง--

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



D I G I T A L  E Q U A L I Z I N G ;  R E M O T E  C O N T R O L L E D  S U B W O O F E R S

Series

©
 2

01
0 

C
O

N
IC

E
 E

LE
C

T
R

O
N

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


	01 LE Jul-Aug 2012
	02 NAD VISO 1
	03 หมายเหตุจากบ้านทวาทศิน
	04 ที่เห็นและเป็นไป
	06 จากโชว์รูม
	08 New Products
	13 Waterpik Products
	14 ความเชื่อกับความเป็นจริง
	16 Custom File
	18 Tips & Tricks
	22 เสน่หาอะนาล็อก
	24 Equipment Review
	28 In-House Test
	40 Movie Review
	42 Oral Care
	44 ไลฟ์ แอนด์ สไตล์
	46 เรื่อง-ดีดี-- ที่ผ่านมาทาง (e) เมล
	50 มุมสบาย
	51 Velodyne EQ-Max
	52 NHT Architect Series

